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Öppet brev

Vad hindrar LU från
att göra mer för flyktingarna?

V

ärlden har tidigare sett lstora
folkmassor som tvingats fly
undan krig och förtryck – här i
Europa är det kanske framförallt
minnet av Andra världskriget som gör sig
påmint. I historiens ljus är det många som
menar att svenska samhällsinstitutioner –
däribland universiteten – då borde ha tagit
ett större ansvar för inte minst de judiska
flyktingströmmarna.
Mot denna bakgrund undrar vi
om rektorsämbetet kunde beskriva en
krissituation i vilken det vore rätt för
universitetet att aktivt ta ställning och
kraftfullt engagera sig på bred front – alltså
utöver de aktiviteter som normalt sett ingår i

universitetets verksamhet? Således: om inte
idag, om inte i denna situation och för dem
som nu flyr, så när?
Många universitet runt om i världen – bl.a.
Queen Mary University of London, SOAS
University of London, Malmö högskola,
och flera lärosäten i Centraleuropa – har på
olika sätt tagit ställning för flyktingrätten
och tar aktiv del i att stötta de flyktingar
som nått en fristad i de respektive
länderna. Detta genom åtgärder som
gått utöver deras sedvanliga verksamhet.
Samarbetsorganisationer för universitet,
LERU och European University Association,
har gått ut med uppmaningar om att
sjösätta ett brett arbete för flyktingarna.
Flera universitet har således bl.a. ordnat

stipendier, husrum, insamlingar och olika
typer av kurser för dessa människor, utöver
att de visat engagemang i opinionsbildning
kring flyktingrätten.
Vi undrar vad rektorsämbetet i Lund ser

som det främsta hindret mot att förena
sig med de universitet som valt att ta aktiv
ställning för flyktingar och för asylrätt. Vilka
konsekvenser oroar sig rektorsämbetet för
om universitetet som organisation tog tydlig
ställning för asylrätten och människor på
flykt undan krig och våldsamheter i bl.a.
Mellanöstern? Vad hindrar LU från att göra
mer än att ställa upp med personal till
Migrationsverkets och Folkuniversitetets
verksamheter?
Nikl as Selberg och Amin Parsa

Rektor svarar:

– Vi ska göra allt vad vi kan

D

et råder ingen tvekan om att
flyktingfrågan är en av vår
tids största utmaningar och
den påverkar givetvis hela
samhället som måste mobilisera och hjälpa
till, även Lunds universitet. Vi ska göra allt
vad vi som skattefinansierad myndighet
och utbildnings- och forskningsinstitution
kan göra och vårt uppdrag är forskning,
utbildning, samverkan/innovation och
tredje uppgiften. Vi ger utbildningar, håller
seminarier (Debatt i Lund är ett exempel),
vi tar emot en akademiker från Syrien med
inspiration från nätverket Scholars at Risk

och i samarbete med Malmö högskola,
vi är medlemmar i LERU och delar deras
värderingar i frågan.
Däremot menar jag att politik och viljan

att hjälpa och förändra är mellanmänskliga
aktiviteter och måste utföras av människor
och inte av myndigheter. Jag tror att det
är olyckligt, rent av kontraproduktivt,
om universitetet som myndighet blir ett
ställföreträdande samvete åt sina anställda
och studenter så att de slipper organisera
sig i civilsamhället.
Som forskare inom juridik förutsätter

jag att ni, Niklas Selberg och Amin Parsa,
bidrar med att nå studenter, allmänhet och
policymakers med er kunskap genom t.ex
föreläsningar, debatter och seminarier. Det
finns alla möjligheter för er att i er profession
bidra till att lösa våra stora samhällsfrågor.
Att ni även engagerar er som medborgare
och medmänniskor finns inget hinder mot
alls – tvärtom har ni ju en arbetsplats och
bor i ett land som tillåter just detta. Vad är
det som hindrar er?
Torbjörn von Schantz
Rektor, Lunds universitet

Läs även Dick Harrisons krönika på sidan 33.
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development and applications”.
Johanna Persson i arbetsmiljöteknik: ”Visualization and simulation
technology in healthcare – from a technology-centered to a human-centered
perspektive”.
Ola Johnsson i reglerteknik: ”Perturbation-based control of industrial fedbatch bioprocesses”.
Elisabeth Joelsson i kemiteknik:
”Techno-economic evaluation of integrated lignocellulosic ethanol production”.
Patrick Joost i klinisk medicin med
inriktning patologi: ”Mismatch repair
deficient cancer diagnostic aspects in colorectal cancer and the role of urological
cancer in lynch syndrome”.
Ali Alhelfi i värmeöverföring: ”Development and assessment of methods
for the prediction of hydrodynamic and
ultrasound induced cavitation”.
David Palecek: ”Quantum coherence
for light harvesting”.
Erik Mårsell: ”Photoemission electron microscopy for ultrafast nano-opticsfemtoseconds to attoseconds”.
Mattias Svahn: ”On the machining
of involute helical gears-prediction models on tool geometry, cut gear tooth surface topography, chip geometry, and tool
cutting forces”.

Rättelse om Stiftelsen
Lund University Foundation
I förra LUM blev det fel i namnen
om ledamöterna i Lund University Foundation, LUF. Richard Olsson ingår inte medan även Jeffrey
Graham och Bo Ahrén ingår. Ulrika Nilsson och Klemens Gansland
är inte officiella ledamöter i styrelsen utan tjänstemän i stiftelsen.

Förtydligande om frågor
och svar om flyktingfrågan
Doktoranderna Niklas Selberg
och Amir Parsa som i förra numret av LUM ombads ställa frågor
till universitetsledningen om vad
universitetet gör för flyktingar, är
angelägna om att det ska framgå
att de inte formulerade frågorna
som ett öppet brev utan att den
formuleringen gjordes av redaktionen.
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