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Høje energipriser pga. støtte til fornybar energi en 

uoverkommelig byrde for tysk industri 

27. oktober 2015 – Den tyske regerings dekret om en 

afvikling af atomkraft og den efterfølgende gigantiske 

statsstøtte til »fornybar, ’bæredygtig’« energi har skabt 

en situation med uhyrligt høje og stigende energiomkost-

ninger for industrien og sektoren for minedrift, som 

sidstnævnte har kaldt »ubærlige« i deres brev fra Hesses 

Industri- og Handelskammer (IHK). Brevet, der er stilet 

til Hesses delstatsregering, opfordrer indtrængende til, at 

denne dramatiske situation sættes på dagsordenen ved 

Energitopmødet i Hesse den 11. nov. 

Brevet angriber i særdeleshed det faktum, at statsstøt-

ten til »fornybar« energi vil være mangedoblet på fem år 

fra »energiomlægningen«, fra 2011 til 2016, på bekost-

ning af de »ikke-fornybare« energikilder, der ikke mod-

tager støtte. I øjeblikket står støtten til 3,5 cents/kWh, 

som til næste år vil stige til 6,5 cents. Allerede nu er 

energiregningerne til de tyske industriselskaber (i de 

meget energikrævende sektorer) to til tre gange så høje 

som i Frankrig.   

 

Indien/Afrika-Topmøde: BRIKS’ Ny Udviklings-

bank udser sig udvikling i Afrika som mål 

26. oktober 2015 – I et nedskrevet interview med afri-

kanske journalister ved det tredje topmøde i Indi-

en/Afrika-Forum (IAFS) i New Delhi sagde den indiske 

premierminister Narendra Modi, at BRIKS’ Nye Udvik-

lingsbank var et betydningsfuldt initiativ, der kan få en 

dybtgående virkning på den globale, finansielle orden. 

»Jeg tror, at Afrika vil blive et betydningsfuldt områ-

de for fokus, og vi vil forhåbentlig også få et afrikansk 

vindue eller en regional tilstedeværelse for Banken i 

fremtiden«, sagde Modi. 

BRIKS-posten rapporterede søndag, at repræsentanter 

for 54 afrikanske nationer, inklusive stats- og regerings-

chefer fra omkring 40 lande og den magtfulde Afrikanske 

Union, forventes at deltage i det fire dage lange Indi-

en/Afrika-Topmøde, der begynder i New Delhi den 26. 

oktober. 

Blande de magtfulde, afrikanske ledere, der har be-

kræftet deres deltagelse, er Sydafrikas præsident Jacob 

Zuma, Egyptens præsident Abdel Fattah el-Sisi, Zim-

babwes præsident Robert Mugabe og Nigerias præsident 

Muhammadu Buhari. 

Fredag bad Modi også de 54 afrikanske nationer om 

at tilslutte sig Indiens krav om en revision af De forenede 

Nationer og andre globale institutioner. Modi sagde, at 

verden er i færd med at gennemgå en politisk, økonomisk 

og teknologisk transition på en skala, der sjældent er set i 

nyere historie. Han advarede om, at FN og andre globale 

organisationer løber en risiko for at miste deres betyd-

ning, hvis de ikke tilpasser sig. 

 

BRIKS’ ministre for videnskab og teknologi mødes 

i Moskva, drøfter fælles videnskabelige udviklings-

projekter 

28. oktober 2015 – Ved det tredje BRIKS-

ministermøde om videnskab, teknologi og innovation, 

der blev afholdt i Moskva den 27.-28. okt., mødtes mini-

strene for videnskab og teknologi fra de fem BRIKS-

nationer for at diskutere prioriteter inden for forskning og 

udvikling og udarbejde en arbejdsplan for de næste tre år 

(2015-2018) inden for områderne videnskabs-, teknologi- 

og innovationssamarbejde mellem BRIKS-landene, rap-

porterer niticentral.com i dag. 

Ifølge Sputnik sagde Ruslands uddannelses- og forsk-

ningsminister, Dmitri Ivanov, i går, at BRIKS-lande kun-

http://niticentral.com/


Schiller Instituttet: Det sker i Verden – Infrastruktur, videnskab og teknologi 

2 

ne være involveret i Ruslands projekter for skabelse af 

stor-installationer. »Mens vi arbejdede med disse projek-

ter, forstod vi, at den succesrige fremgang for sådanne 

projekter kun er mulig på basis af et tæt, internationalt 

samarbejde«, sagde han. »I dag har vi en enestående mu-

lighed for at kombinere russiske ressourcer med andre 

BRIKS-medlemmers ressourcer for skabelse af disse og 

andre store forskningsstrukturer, der vil gøre det muligt 

for vore lande at indtage førende positioner i de tilsva-

rende videnskabelige felter.« Han tilføjede, at Rusland 

havde foreslået at oprette en fælles BRIKS-organisation 

for at udarbejde en slagplan for skabelse af store forsk-

ningsinstallationer i verdensklasse på medlemsstaternes 

territorium. 

Relateret hertil var opfordringen, der kom fra Indiens 

minister for videnskab, teknologi og videnskab om Jor-

den (eller geo-videnskab), dr. Harsh Vardhan, om, at 

BRIKS skulle etablere et multilateralt finansieringssy-

stem for at støtte forskningsprojekter med deltagelse af 

flere lande, rapporterer Indiens avis Business Standard i 

dag. Dr. Vardhan hilste ligeledes et foreslået BRIKS-

initiativ om skabelse af Global Forskning i Avanceret 

Infrastruktur-Netværk (GRAIN) velkomment. Det er 

presserende nødvendigt, sagde han, for medlemsnationer 

at identificere deres fælles behov og dele information om 

eksisterende forskning i stor-infrastruktur.  

Dr. Vardhan meddelte også, at man vil afholde en fem 

dage lang BRIKS-konklave for Unge Videnskabsfolk i 

marts 2016 på det Nationale Institut for Avancerede Stu-

dier i Bangalore, Indien, ud fra hvilken det forventes, at 

man vil skabe et BRIKS-korps for Unge Videnskabsfolk. 

 

Forceret program for opførelse af boliger drøftet i 

Tyskland for tyskere såvel som nytilkomne 

29. oktober 2015 – Ministre for byggeri i Tysklands 

16 delstatsregeringer mødes i Dresden den 29.-30. okt. 

for at drøfte mulighederne for et nationalt, forceret pro-

gram til opførelse af nye hjem til både tyskere såvel som 

til flygtninge. Et af de krav, der forventes at blive resulta-

tet af dette møde, er, at Forbundsregeringen bevilger 

mere end de 500 mio. euro, den hidtil har tilbudt, hvilket 

kun er nok til at bygge 12.000-15.000 nye standardlejlig-

heder. Tyskland har imidlertid allerede et efterslæb på 

mindst 1 mio. lejligheder – nogle eksperter taler endda 

om 4 mio. – et boligsvælg, der er akkumuleret hen over 

flere årtier siden 1970. 

Andre spørgsmål på dagsordenen for Dresden-mødet 

er miljøbureaukratiske regler, der står i vejen for bygge-

projekter: dyre energispare-love, der vil fordyre byggeriet 

af boliger med 10 % i 2016, bør suspenderes i tre år. 

Desuden udsendte byggeriets fagforening og den lands-

dækkende lejerforening et fælles memorandum, der an-

greb andre bizarre regler, såsom en regel, der tvinger 

boligbyggere i Eifel-regionen til at transportere vulkansk 

jord, der er typisk i denne region, fra byggepladsen til 

særlige, fjerntliggende affaldspladser. Denne forholds-

regel lægger en ekstra økonomisk byrde på 20.000 euro 

på hvert nyt hjem. 

Ministrene vil også drøfte forslag fra byggeindustri-

sektoren om at finansiere en udvidet produktion af præ-

fabrikerede huskomponenter, der ville fremskynde opfø-

relsen af hjem betydeligt. Det er også nødvendigt med 

skattelettelser for sådanne forcerede programmer. 

Pestel-instituttet har gennemført en række undersøgel-

ser, iflg. hvilke det vil være nødvendigt at opføre 400.000 

nye standardlejligheder om året for at lukke boligsvælget 

hen over de næste 10-15 år, inklusive mere end 1 mio. 

statsstøttede lejligheder i socialt boligbyggeri, som lav-

indkomstgrupper har råd til. Den aktuelle flygtningekrise 

har været en katalysator for en stærkt forsinket debat om 

nye programmer for boligbyggeri.   

 

Kina tilbyder »Silkevejen« som en Noas Ark til at 

undfly den globale finanskrise-syndflod 

29. oktober 2015 – I sin åbning af »Silkevejs-Forum 

2015« i Madrid, Spanien, i går, kom Li Wei, direktør for 

det Kinesiske Statsråds Center for Forskning i Udvikling 

(CFU), med den smukke idé, at verdens nationer kan 

»bygge en kæmpestor og åben, økonomisk Noas Ark 

rundt Kinas program »Ét bælte, én vej« og således »være 

med til at undfly den finansielle krise og etablere stabili-

tet og genrejsning af den globale økonomi«, rapporterede 

Xinhua. 

Tre hundrede gæster fra flere end 30 lande og interna-

tionale institutioner deltog i forummet, der var ko-

sponsoreret af CFU, den Kinesiske Ambassade i Spanien 

og Centret for Internationale Relationer og Bæredygtig 

Udvikling (CIRBU), hvis ærespræsident er den tidl. 

spanske udenrigsminister Miguel Angel Moratinos. Dets 

formål er at bringe tænketanke fra lande, der er involve-

ret i Silkevejen, sammen, nære international kommunika-

tion og forene institutioner. 

Li Wei beskrev også Det økonomiske Silkevejsbælte 

og Det 21. Århundredes Maritime Silkevej som »værktøj 

til at undfly strukturelle modsætninger og føre til den 

næste fase af fremgang for den globale økonomi«, for det 

er igennem samarbejde mellem nationer, at nationer kan 

løse deres egne, hjemlige strukturelle modsætninger, iflg. 

Xinhua. 

Silkevejen er ved at vække interesse i Spanien. Spani-

ens handelsminister Jaime Garcia-Legaz sagde til fo-

rummet, at toppen af spansk-kinesiske relationer »stadig 

ligger i fremtiden«. Tidl. udenrigsminister Moratinos 

talte om Silkevejen som værende en model for internati-

onale relationer, der kan styrke relationerne mellem Ve-

sten og Østen. Den tillid og synergi, der er resultatet her-

af, kan bringe forskellige lande og kulturer sammen, der 

forstår, at der en åben plads for samarbejde og forbedring 

af den globale, økonomiske situation. 

Den spanske regering havde arrangeret et dagslangt 

seminar den 20. okt. i Madrid om »Logistikken ved at 

eksportere til Kina«, hvor samme Garcia-Legaz talte, 

sammen med den kinesiske handelsattaché. Og tidligere i 

oktober startede Spaniens fjerdestørste by, Valencia, 

organiseringen af et stort, internationalt forum for »Sil-

kevejens Byer«, der skal afholdes i Valencia i juni 2016.  

 

  

BRIKS’ Globale Universitets Topmøde lancerer 

nye initiativer til "seriøst og berigende" uddannelses-
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samarbejde 

28. oktober, 2015 - Topmødet i BRIKS’ Globale 

Universitet, med fire af Ruslands vigtigste universiteter 

som værter, blev afholdt i Moskva, 26.-28. oktober, 

inklusive delegerede fra hundredvis af universiteter fra 

BRIKS-medlemslande, samt mange flere fra Latin-

amerika, Sydasien, Mellemøsten, Europa og Nord-

amerika. 

Et af de initiativer, der kom ud af topmødet, var 

oprettelsen af BRIKS’ Netværksuniversitet, præcis, som 

præsident Vladimir Putin havde annonceret den 1. april i 

år, da Rusland officielt overtog det skiftende formands-

skab for BRIKS. 

Faktisk er det under Ruslands formandskab i år, at 

BRIKS’ aktivitet inden for en række områder har accele-

reret voldsomt. 

Ifølge Alexander Klimov, Ruslands viceuddannelses- 

og videnskabsminister, var Netværksuniversitetet 

designet som et bredt initiativ, "der vil gøre det muligt 

med samspil mellem universiteter i bilaterale og multi-

laterale formater, primært for gennemførelse af fælles 

studieprogrammer for magister- og efteruddannelsesstu-

dier." Som rapporteret i Russia & India Report i dag, er 

det Netværksuniversitetets langsigtede mål at blive en af 

de primære mekanismer for "seriøs og berigende" uddan-

nelsesinteraktion blandt medlemslandene og mange 

andre. 

Et andet initiativ var oprettelsen af en sammen-

slutning af videnskabelige forskningscentre, som skal 

etableres i hver enkelt af medlemslandene, overvåges af 

et råd af med-præsidenter og ledes af den skiftende 

BRIKS-formand. Viktor Sadovnichi, rektor for Moskvas 

Statsuniversitet (MGU), sagde, at denne nye organisation 

vil blive baseret på principperne om respekt og i 

sammenslutningens ånd. ”Jeg er overbevist om, at 

forslagene fra det Globale Universitets topmøde vil 

betyde en væsentlig støtte til vore landes indsats mod 

langsigtet strategisk samarbejde," sagde han, rapporteret 

af mehrnews.com. 

Udover MGU var Det Statslige Institut for 

Internationale Relationer i Moskva (MGIMO), Folkenes 

Venskabsuniversitet i Rusland (RUDN) og Det Nationale 

Universitet for Videnskab og Teknologi (MISiS), værter 

for begivenheden, rapporterer Sputnik. Yderligere deltog 

ministre for videnskab og undervisning, rektorer for de 

førende institutioner i BRIKS-lande, repræsentanter for 

internationale organisationer og ledere af forsknings-

centre. Dette var første gang, at et BRIKS uddannel-

sesforum bragte så mange universiteter sammen: 18 fra 

Brasilien, 17 fra Indien, 13 fra Kina og otte fra Sydafrika. 

Som vært var Rusland repræsenteret med 69 uni-

versiteter.  

 

Alle Kinas store byer vil snart være forbundet 

gennem højhastigheds-jernbanenet 

2. november, 2015 - På en internetside: thebigfutu-

re.com rapporteredes det den 30. oktober, at Kina sand-

synligvis vil have føjet yderligere 2.000 kilo-meter fær-

digbygget højhastigheds-jernbane ved udgangen af 2015. 

Dermed vil der være et nationalt netværk på 20.000 ki-

lometer, hvor enhver by med en halv million indbyggere 

eller flere vil blive betjent af mindst en højhastigheds-

togforbindelse. 

China Railway Corporation (CRC) meddeler i en 

pressemeddelelse, at, ifølge den kinesiske regerings nye 

5-års plan, ville højhastigheds-jernbanenettet ”snart 

strække sig betydelig længere”, til 50.000 kilometer i 

2020, alt imens man sideløbende dermed eksporterer 

togsæt. En sådan ekspansionsrate vil være helt ekstra-

ordinært, og et 50.000 km (eller 30.000 miles) netværk 

ville være ligeså omfangsrigt som hele det fuldt elektrifi-

cerede jernbanenetværk, som EIR har foreslået for De 

Forenede Stater siden 2005. Af dette sidstnævnte jernba-

nenet er der foreløbig bygget nul miles, og det eneste, 

sandsynlige gennembrud inden for synsvidde ville kom-

me fra, at CRC byggede højhastighedsjernbaner i De 

Forenede Stater. 

CRC-rapporten fokuserer også på at forbedre togenes 

hastighed, op til 500 km/t, samtidig med et lavere strøm-

forbrug. Dette kaldes permanent synkronisk, magnetisk 

transmission – som ikke skal forveksles med magnet-

svævebane (magnetisk levitation) – og bliver også intro-

duceret af andre  producenter af eksprestog, anført af 

Toshiba.        

Kinas investering i højhastighedsjernbaner fortsætter 

på et niveau svarende til 130-140 milliarder $ om året, 

den største drivkraft bag Kinas industrielle økonomi, som 

ellers er betydeligt neddæmpet. 

 

Kinas globale jernbanemission ”At dække verden” 
3. november, 2015 – Macau Magazine publicerede en 

slagkraftig gennemgang af Kinas verdensdækkende ud-

viklingsprogram, som kaldes ”Globalt spor – Kinas vi-

sion om et verdensdækkende jernbanenet”, af Luo Xunz-

hi. Artiklen reflekterer over den verdensvision, der præ-

senteres i EIR’s Verdenslandbro-rapport, og, da den nu 

cirkulerer over hele Kina på kinesisk, er rapporten måske 

i virkeligheden en af forfatterens kilder. 

Artiklen indleder med: ”Kina har bygget verdens stør-

ste højhastigheds-jernbanenetværk på bare 8 år. Nu øn-

sker de at gøre det samme i hele verden. Planen inklude-

rer en bane, som forbinder Beijing og Moskva på 33 ti-

mer, og ruter tværs over Sydamerika fra Atlanter-havet til 

Stillehavet og tværs over Afrika fra Det Indiske Ocean til 

Atlanterhavet – noget, de europæiske kolonimagter aldrig 

præsterede. Et så ambitiøst program har intet land nogen-

sinde tidligere foreslået. Hvis de alle bliver bygget, vil de 

forvandle økonomierne i de lande, de kommer igennem, 

ligesom USA’s transkontinentale jernbane til Stillehavet i 

det 19. århundrede, som åbnede de vestlige stater, således 

at landmænd kunne etablere sig og industrien vokse.” 

Andre aspekter: 

* ”Det mest dramatiske projekt i  Ét bælte, én vej-

initiativet i Rusland er en foreslået højhastigheds-

forbindelse mellem Beijing og Moskva, som går gennem 

Kasakhstan, en distance på 7.000 km, der ville reducere 

rejsetiden fra den aktuelle på 6 dage til 30 timer … Første 

vicepræsident for de russiske statsbaner, Alexander 

Misharin, sagde, at han forventede, at byggetiden ville 

være fra 8 – 10 år. Han sammenlignede det nye jernbane-
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netværk med Suez Kanalen med hensyn til størrelse og 

betydning.” 

* ”Mere end noget andet kontinent har Afrika behov 

for jernbaner. Kina har været meget aktiv her og har lovet 

at bygge det, som ingen europæiske kolonialmagter – 

Storbritannien, Frankrig, Portugal, Belgien eller Tysk-

land – formåede at gøre: en jernbane fra det Indiske Oce-

an til Atlanterhavet.” 

* ”I Østafrika bygger Kina en 472 km lang jernbane 

mellem Kenyas hovedstad, Nairobi, og landets største 

havneby, Mombasa, som vil forkorte rejsetiden fra 15 

timer til fire en halv time. Byggeriet begyndte i oktober, 

2014 og forventes færdigt i 2017 til en anslået pris af 

US$ 3,8 milliarder. Det er planen, at jernbanen bliver en 

del af et nyt netværk, som kobler Kenya, Rwanda, Syds-

udan og Uganda sammen.”  

* ”I forbindelse med et besøg i Sydamerika i maj, 

2015, overværede statsminister Li Keqiang og Brasiliens 

præsident Dilma Rousseff  underskrivelsen af en forun-

dersøgelse af etableringen af en 4.400 km lang jernbane, 

som skal forbinde Brasiliens Atlanterhavskyst med Stil-

lehavskysten i Peru. Den blev underskrevet af de to lande 

og Kina … Spanien og Portugal, de to magter, som kolo-

niserede Sydamerika, overvejede aldrig at bygge en så-

dan jernbane tværs over kontinentet.” 

* ”For første gang er Kina begyndt at bygge jernbaner 

i Europa, det sted, hvor teknologien blev udviklet for 200 

år siden. Det har en vigtig, historisk betydning, er et tegn 

på, hvordan centrum for den globale økonomi bevæger 

sig fra vest mod øst.” 

* ”Kina tilbyder også at bygge Storbritanniens HS2, 

et højhastighedstog, som forbinder den centralt beliggen-

de by Birmingham med Leeds og Manchester mod nord. 

Tilbuddet er fuld af symbolik – verdens nyeste jernba-

nemagt sælger sin teknologi og ekspertise til den ældste 

… Ingen Mandarin i Qing-regeringen kunne have fore-

stillet sig et sådant resultat.  

Se hele artiklen:  

http://www.macauhub.com.mo/en/2015/11/02/global-

track-china-sees-its-railways-covering-the-world/] 

 

Singapore og Kina bygger en ny by på Silkevejen 
3. november, 2015 – Kina og Singapore skal under-

skrive en aftale om sammen at udvikle et nyt storskala-

projekt i det vestlige Kina, i forbindelse med Xi Jinpings 

besøg i Singapore i denne uge. Straits Times oplyser, at 

projektets tema bliver ”moderne konnektivitet og moder-

ne service”, og at det bliver en del af det økonomiske 

Silkevejsbælte. 

Det bliver det tredje, store projekt, Singapore har 

bygget i Kina – de byggede en industripark i Suzhou i 

1994 og en miljø-by i Tianjin i 2008. Placeringen af det 

planlagte projekt er endnu ikke bekendtgjort, men det 

bliver i vest med Xian, Chungqing eller Chengdu som 

mulige mål. 

Xi besøger også Vietnam i denne uge.  

 

Husbyggeri på samlebånd foreslået i Tyskland 

6. november 2015 – Konfronteret med de særlige ud-

fordringer, som den store indstrømning af flygtninge har 

skabt, opfordrer den tyske byggeindustri nu til, at man 

tager metoder til »industrifremstillet husbyggeri« i an-

vendelse, med prototyper, der kan bygges billigt i hele 

Tyskland inden for blot få måneder. Dette er, hvad Mi-

chael Knipper, adm. dir. for byggeindustriens sammen-

slutning i Tyskland, sagde i et interview til Neue Osna-

brücker Zeitung.  

Et forceret program, og ikke kun for husbyggeri, er så 

sandelig presserende nødvendigt: Nye statistiktal over 

industriproduktionen i Tyskland viser, at der i september 

var et fald på 1,1 %, sammenlignet med august. Faldet 

var størst i industrien med 1,4 %, det samme som i ma-

skinværktøjsfremstillingssektoren. Produktion af for-

brugsvarer faldt endda 3,2 %. Byggesektoren blot minus 

0,9 %.  

Tiden er kommet for et nationalt, forceret program: 

bolig-/husbyggeri, infrastruktur og nye industrifabrikker!    

http://orf.at/stories/2308569/2308570/ 
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