7000 argentinske forskere
advarer:
Neoliberalisme
og
sand
videnskab kan ikke eksistere
side om side
22. februar 2016 – Syv tusinde argentinske videnskabsfolk, der
repræsenterer flere forskellige institutioner, har
underskrevet et dokument, der skarpt angriber præsident
Mauricio Macri og advarer om, at, som det i fortiden er blevet
demonstreret, så er monetarisme skadelig for sand
videnskabelig udvikling og kreativitet, rapporterede Página 12
den 21. februar. Argentina er nu, lyder erklæringen, i en
»konservativ genrejsnings« kvælergreb.
Neoliberalisme og videnskab »er en modsigelse«, sagde Dora
Barrancos, chef for Det Nationale Råd for Videnskabelig og
Teknologisk Forskning (Conicet). »Vi har én gang før
gennemlevet dette med [José] Martinez de Hoz«, sagde hun med
reference til City of London-agenten, der tjente som
Argentinas finansminister i militærdiktaturet 1976-83, og som
forsøgte at virkeliggøre den britiske imperiedrøm om et
Argentina, der snarere var en »landlig idyl« end et
industrialiseret land. Dengang blev industri og videnskab lagt
på huggeblokken, og der er uro i videnskabelige kredse over,
at Macri vil standse finansiering af videnskabelig forskning,
sagde Barrancos.
Dr. Eduardo Dvorkin, leder af det Nationale Akademi for
Eksakte Fysiske og Naturlige Videnskaber, sagde til Página 12,
at videnskabsfolk er bekymrede, »fordi en politik, der er imod
national udvikling, og som sætter individuelle rettigheder på
spil, er blevet påtvunget landet … På kun to måneder er landet

gået fra at være en model på autonom udvikling, med
universiteter, forskningscentre og små og mellemstore
selskaber som basis for vækst, til at være et land, der er
baseret på multinationale selskaber, der, i stedet for at
udvikle landet, importerer alting, fyrer arbejdere, og som har
modtaget en enorm overførsel af finansielle ressourcer.«
En anden underskriver, Daniel Filmus, understregede, at »vi
videnskabsfolk lever ikke i en anden verden – der er en
forbindelse mellem en udviklingsmodel og videnskabelig
aktivitet. Hvis der ikke er nogen interesse for at udvikle
industri og suverænitet, er der ingen plads til videnskabelig
udvikling.«

Foto: Dora Barrancos

