Videnskabsfolk har indledt en
kampagne; agiterer for en amerikansk
tilbagevenden til Månen
26. december 2013 – Ansporet til handling af den succesrige kinesiske
månelandingsmission, udnytter amerikanske måneforskere – som blev tromlet ned af
Obamas damptromle, der annullerede NASA’s fremtidige missioner til Månen – nu
den internationale, rosende anerkendelse af Chang’e-3’s præstationer til at
mobilisere støtte til en genetablering af et amerikansk måneprogram.
Gruppen til Analyse af Månens Udforskning (LEAG), som udgøres af måneforskere og
blev oprettet af NASA for at rådgive rumagenturet, har sammensat et brev inkl.
plakat, der bliver sendt til hvert enkelt medlem af Repræsentanternes Hus og
medlemmerne af de relevante senatskomiteer. Idet de kalder deres kampagne
»Destination Månen«, skitserer brevet »Værdien af Månens udforskning«. De
beskriver Månen (det nærmeste objekt i Jordens nærhed) som »en port til
Solsystemet« og skitserer værdien af måneressourcer, de teknologiske fremskridt,
som en udvikling af Månen ville kræve, samt den videnskabelige udforskning, som
er enestående for Månen. LEAG har frembragt en serie rapporter, som er
»vejkort«, der skitserer de skridt, som er nødvendige for at udforske, udvikle
og anvende Månen. Disse rapporter er blevet fremlagt for NASA, til ingen nytte,
eftersom Obama annullerede Constellation-programmet[1]. LEAG-rapporterne er en
del af det amerikanske bidrag til de internationale, globale grupper, der
arbejder med udforskning, og hvor alle nationerne, undtagen USA, har Månen som
deres destination ud over Jordens kredsløb.
Som et bidrag til den generelle kampagne for at vende den amerikanske antimånepolitik har rumforskeren Chris McKay fra NASA’s Ames Research Center skrevet
en artikel til december-nummeret af New Space, som rapporteres i National
Geographic den 20. december. McKay, som er meget kendt for sit pionerarbejde
inden for astro-biologi, forklarer, at Månen er det ideelle sted for
regeringsfinansierede, bemandede, videnskabelige missioner, som dernæst kunne
bane vejen for mere ambitiøse udvindingsindustrier, optankningsstationer og
andre aktiviteter for rumindustrierne. En månebase vil være en prøvesten for nye
teknologier, menneskelig tilpasning til kunstig tyngdekraft og den grundlæggende
videnskab for at leve og arbejde i rummet.
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[1] Constellation program: et annulleret, amerikansk, bemandet rumfartsprogram,
som var planlagt at skulle være efterfølgeren til rumfærgeprogrammet.
Programmets indledende flyvninger skulle efter planen medbringe astronauter til
Den internationale Rumstation (ISS) fra 2015. Men missioner til Månen i 2020 og
herefter til Mars var imidlertid Constellation-programmets hovedmål.

