Kina er i færd med at opbygge
videnskab
langs
med
Silkevejen
12. dec. 2014 – Sammen med Kinas initiativ for at skabe en »Ny
Silkevej« er landet engageret i en intensiv opbygning af
videnskabelige kapaciteter i det vestlige Kina gennem
skabelsen af nye universiteter og videnskabs- og
teknologiinstitutioner, repatriering af kinesiske forskere,
der er blevet uddannet i udlandet, og ved at tiltrække
udenlandske forskere til at komme til Kina. En omfattende
artikel i Science-magasinet af Kevin Holden beskriver nogle
specifikke tilfælde, som giver fingerpeg om kvaliteten af
dette meget fokuserede initiativ fra den kinesiske regerings
side.
»Kinas bemærkelsesværdige økonomiske fremvækst driver også
fremskridt inden for videnskaberne frem«, noterer Holden,
»og disse sammenflettede tendenser er i færd med at
transformere de vestlige dele af landet«.
En stor del af finansieringen kommer gennem Kinas Nationale
Naturvidenskabelige Stiftelse. I et interview fra 2013 med
Science forklarede lederen af stiftelsen, Yang Wei:
»Kina må foretage en overgang fra at være et økonomisk
kraftcenter til at være et teknologisk kraftcenter, og
dernæst til at blive et videnskabeligt og kulturelt
kraftcenter. For at opnå dette mål har vi brug for mange
forskere.«
Holden nævner som et eksempel Lanzhou i Kinas nordvestlige
provins Gansu, »en del af den antikke Silkevej«, hvor Lanzhou
Universitetet har henved 20.000 bachelor-studerende og flere
end 10.000 bachelors, der koncentrerer sig om fysik, kemi og
de såkaldte informationsvidenskaber. Chengdu, hovedstaden i

provinsen Sichuan i det sydvestlige Kina, forklarer han, har
nogle af Kinas nyeste universiteter, inklusive Det
teknologiske Universitet, der har flere end 32.000 studerende
og flere end tre dusin forskningsinstitutter. Begge regioner
er vært for rumopsendelsescentre og er naturlige magneter for
udvikling af rumteknologier.
Forskere, der er født i Kina og uddannet i udlandet
(hovedsageligt i USA), og som er repatrieret i Kina, ser
muligheder for forskning, som de ikke har i vesten. Det
Kinesiske Videnskabsakademis program for Hundrede Talenterprisen er i færd med at bringe respekterede videnskabsfolk
tilbage til Kina. I Miljø- og Ingeniørforskningsinstituttet
for Kolde og Øde Egne i Lanzhou er der flere end 40
udenlandske eksperter, der er gæsteprofessorer, eller som gør
tjeneste i rådgivende komiteer, rapporterer Holden.
Han konkluderer, at den Antikke Silkevej skabte forbindelse
mellem andre kulturer og
»hjalp den vestlige sektor af det kinesiske imperium med at
skabe nogle af de mest avancerede byer og uddannelsescentre
i menneskets historie … Det vestlige Kinas indsats i dag for
at skabe en ’Ny Silkevej’, der sammenkobler hele Eurasien,
og indsatsen for at tiltrække videnskabslærde fra hele Kina
og hele verden, kunne samtidig transformere regionen til at
blive en ekspanderende oase for akademisk og videnskabelig
viden.«
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