Samarbejde for fred mellem USARusland-Kina-Indien
foreslået af Schiller Instituttet i
Danmark på regeringens rumkonference
København, den 26. januar – den 22. januar afholdt det danske Uddannelses- og
Forskningsministerium den anden årlige rumkonference med omkring 300 deltagere i
Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet. Den specielle gæstetaler var Danmarks
eneste astronaut, Andreas Mogensen, der fløj på en mission til ISS i 2015. Den
første del af konferencen handlede om partnerskaber i adskillige emner mellem
universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder. Under
præsentationen om forskningspartnerskab i rummet, sagde taler Thomas E.
Andersen, at rumforskning var vigtig for verdensfreden og påpegede, at Andreas
Mogensen rejste til ISS ombord på et russisk rumfartøj.
I spørgetiden understregede en medarbejder fra Executive Intelligence Review og
Schiller Instituttet, at hvad Andersen sagde om betydningen af rumforskning for
freden, var meget sandt – at samarbejde mellem de fire førende rumnationer,
U.S.A., Rusland, Kina og Indien, er afgørende for verdensfreden, hvad enten det
er i Mellemøsten eller andre steder. Hun fremviste og læste op af teksten på en
af valgplakaterne fra de uafhængige kandidater fra Schiller Instituttets Venner
under det sidste valg:
“Helium-3 fra Månen til ubegrænset fusionsenergi på Jorden: Samarbejde, ikke
krig, mellem U.S.A., Rusland og Kina”, og spurgte om de i deres partnerskab
havde drøftet udvinding af helium-3 fra Månen. Andersen svarede, at det havde de
ikke, men at han vidste, at ressourceudvikling var et vigtigt emne i Luxembourg
og kunne inkluderes i det danske partnerskab, hvis der var interesse for det.
Desværre handlede den anden del af konferencen om, hvordan rummet kan hjælpe med
den grønne omstilling. Astronauten Andreas Mogensen henviste kun til den grønne
dagsorden et par gange, men primært gav en præsentation om Det Europæiske
Rumagenturs (ESA’s) programmer.
Talerne af forskningsministeren og en repræsentant fra FN’s Kontor for
Anliggender i det ydre Rum (UNOOSA) var ren hjernevask fra den grønne dagsorden.
EIR’s og Schiller Instituttets medarbejder talte kort med astronauten og skabte
mange kontakter, inklusive flere der var imod den grønne dagsorden.

