EIR interviewer europæiske og
kinesiske
talspersoner
for
fusionsenergi i København
København, 1. marts, 2018 – I forbindelse med det første
europæiske Big Science Forum 2018 i København den 27.-28.
feb., fik EIR’s kontor i København mulighed for at få flere
betydningsfulde interviews om forskellige facetter af ITER’s
tokamak
fusionsenergi-projekt
(ITER:
International
Thermonuclear Experimental Reactor), der er under opførelse i
Frankrig. ITER-samarbejdet omfatter EU, USA, Rusland, Kina,
Indien, Korea og Japan – hvilket svarer til mere end halvdelen
af verdens befolkning.
ITER’s mål er at bygge en eksperimental reaktor, der kan opnå
Q=10, dvs., at selve reaktoren vil producere ti gange så meget
energi som output, i forhold til input-energien, i 2025
(eksklusiv energiforbrug uden for reaktoren), selv om det ikke
vil blive forbundet til elektricitetsnettet. Det er det næste
skridt i demonstrations-kraftværket, eller DEMO. En vigtig
ting, som ITER-tokamakken vil blive brugt til, er at studere
en »brændende plasma« – selve plasmas egen evne til at være
med til at opvarme reaktionen i tillæg til udefrakommende
varmekilder.
Tre
af
EIR’s
interviews
er
på
engelsk:
med
kommunikationsdirektøren for Fusion for Energy, EU’s gren af
projektet; med dr. Luo Delong, generaldirektør for ITER, Kina;
og så med en fransk industriel højteknologileverandør af ITERkomponenter.
Big Science Business Forum 2018 var et stort initiativ, som
Danmarks Uddannelses- og Forskningsministerium har taget, med

det formål at skabe det, LaRouche har kaldt en »videnskabelig
drivkraft«; dvs., den videnskabelige forsknings evne til at
skabe økonomisk vækst i den overordnede økonomi. Forummet
samlede for første gang folk fra hele Europa. Under denne
konference blev det muligt for de syv Big Scienceinstitutioner, såsom Fusion for Energy, den Europæiske
Rumorganisation (ESA), CERN-acceleratoren, et par andre
neutronog
røntgen-acceleratorer,
det
Europæiske
Molekylærbiologiske
Laboratorium,
det
Sydeuropæiske
Observatorium, mindre, tilknyttede institutioner i Europa og
de high-tech-industrier, som i øjeblikket leverer, eller har
potentiale til at kunne levere, komponenter eller ideer, at
mødes og udveksle ideer om deres fremtidige investeringsplaner
og indgå konkrete aftaler med industrien. Alle var
overraskede, da flere end 1.000 mennesker tilmeldte sig
arrangementet.
Flere

af

talerne,

der

repræsenterede

de

syv

store

forskningsinstitutioner, understregede, at menneskelig
nysgerrighed, fascination, inspiration og motivering var
afgørende for at forfølge stor videnskab og bekræftede således
LaRouches centrale idé om, at menneskelig kreativitet er
udgangspunktet for videnskab, teknologi, økonomi og vores
civilisation som helhed.
Den danske forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind
indledte sin tale med at sige, at denne konference var »et kig
ind i fremtiden«. Portugals Carlos Moedas, EU-kommissær for
forskning, videnskab og innovation, sagde, at de
tilstedeværende også måtte være politiske – og tale for
politikere og vælgere om, hvorfor, det er vigtigt at investere
i ’Stor Videnskab’ (Big Science). Som et negativt eksempel
nævnte han eksemplet om en accelerator, der skulle have været
bygget i Houston, USA, men som fik sit budget beskåret af
USA’s Kongres. Fordi den nødvendige politiske vilje ikke
eksisterede i USA, blev ekspertisen centreret omkring Europa.
En anden interessant, politisk pointe, som blev rejst af flere

af talerne på konferencen, var betydningen af at fortsætte det
videnskabelige samarbejde med lande som Rusland, på trods af
politiske spændinger.
Ud over de engelsksprogede interviews lavede EIR fire korte,
dansksprogede interviews med Big Science Denmark og tre hightech industrileverandører om den effekt, Big Science har haft
på at øge deres teknologiske niveau.
EIR-Danmarks YouTube-kanals Big Science interviews er udlagt
på
det
danske
Schiller
Instituts
website:
http://schillerinstitut.dk/si/?p=23977
Efterfølgende vil nogle af talerne på Big Science Business
Forum 2018’s plenarmøde også blive udlagt samme sted.
Foto: EIR’s korrespondent i København Michelle Rasmussen
interviewer dr. Luo Delong, generaldirektør for ITER, Kina.

