Malmö stad

Gåvobrev till Malmö högskola från Malmö stad vid invigningen
av den nya högskolan den 31 augusti 1998
Bakgrund
Malmö är en stad präglad av en betydande invandring av människor från olika delar av
världen. Närmare 30 procent av malmöborna har utländsk bakgrund, och antalet
nationaliteter är så många som 150. Mer eller mindre likartade situationer finns i många
städer runt om i världen.
För att kunna möta och hantera omflyttningar av människor mellan olika länder krävs
ökade och fördjupade kunskaper om internationell migration och de processer som kan
leda till en framgångsrik integration av olika etniska grupper. Det gäller i hög grad
attityder som tolerans, respekt, förståelse, öppenhet etc. i mötet mellan det svenska
samhället och de kulturer som invandrarna bär med sig. Men det gäller även kunskaper
om de samhällen som invandrarna lämnat och de drivkrafter som ligger bakom
migrationen.
Mot den bakgrund som tecknats var det viktigt för Malmö stad att tidigt lyfta fram
invandring och integration som ett centralt och viktigt tema i diskussionerna om
innehållet i den nya högskolan i Malmö. Det ledde fram till att Malmö högskola nu har
ett eget utbildnings- och profilområde med denna inriktning, Internationell Migration
och Etniska Relationer – IMER.
För att stärka och utveckla området krävs en successiv och kraftfull uppbyggnad av
forskningen inom området. En forskning som måste få en nära koppling till och starka
impulser från den internationella forskningen inom området. För att stimulera denna
forskning vill Malmö stad, genom att svara för finansieringen, realisera inrättandet av en
särskild gästprofessur vid Malmö högskola inom IMER.
Syfte
Syftet med att i ett tidigt skede inrätta en gästprofessur inom IMER, där innehavarna
företrädesvis är forskare med internationell inriktning, kan sammanfattas på följande
sätt:
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IMERs inriktning har en mycket stark internationell prägel. Malmö stad vill
understödja kontakterna med kvalificerad internationell kompetens så att dessa
blir en integrerad del i IMERSs forsknings- och utbildningsverksamhet. Genom
en internationellt inriktad gästprofessur säkerställs ett kontiuerligt flöde av
internationella kunskaper och impulser.
En gästprofessur tillför hela verksamheten inom IMER en vetenskaplig kraft och
inspiration. Det innebär mycket goda förutsättningar att inom ett antal år etablera
IMER som ett utbildnings- och forskningsområde med hög vetenskaplig kvalitet
och internationell status.
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På sikt ska IMER bli en betydande resurs som lämnar viktiga bidrag inom
forskningen till både det nationella och internationella vetenskapssamhället.
Forskning som till olika delar kan omsättas i arbetet med migrations- och
integrationsfrågor.

Hela IMERS vetenskapsområde ska täckas in, dvs. både internationell migration och
etniska relationer.
Det också viktigt att understryka att gästprofessuren är en integrerad del av IMER,
samtidigt som den får en självständighet som säkerställer dess existens oberoende av
framtida förändringar inom IMER.
Gästprofessurens uppbyggnad, tillsättning och finansiering
Gästprofessuren inrättas vid Malmö högskola – området Internationell Migration och
Etniska Relationer – och finansieras för all framtid av Malmö stad.
Följande förutsättningar ska gälla för professuren:







Innehavaren av gästprofessuren ska vara en internationellt välrenommerad
forskare, företrädesvis från ett utländskt universitet eller forskningsinstitut.
Innehavaren ska bedriva sin forskning inom något av IMERs olika
forskningsområden.
Gästprofessuren ska i normalfallet omfatta en period på sex till 12 månader.
Innehavaren ska leda minst sex seminarier per termin, som ska vara öppna för
deltagare även utanför Malmö högskola. Varje år ska även en större konferens
anordnas.
Innehavaren ska medverka aktivt på samtliga utbildningsnivåer.
Innehavaren ska tillsättas av en beslutsgrupp som består av rektor,
forskningschefen eller motsvarande och områdeschefen för IMER
(föredragande). En vetenskaplig beredningsgrupp med tre till fyra erkända
forskare inom området ska biträda beslutsgruppen vid valet av kandidater till
professuren.

Till professuren knyts ytterligare två tjänster – en forskarassistenttjänst och en
doktorandtjänst. Tillsättningen och tidsperioden för innehav av tjänsterna beslutas av
Malmö högskola i enlighet med det regelsystem som tillämpas för denna typ av tjänster
inom det svenska universitets- och högskoleväsendet.
Samtliga tre tjänster – gästprofessuren, forskarassistenttjänsten och doktorandtjänsten –
finansieras av Malmö stad för all framtid. Medlen överförs varje år från Malmö stad per
den 15 januari.
Senast den 15 februari från och med år två och framåt ska Malmö högskola lämna en
redovisning till Malmö stad om vilka personer som arbetat och vilka aktiviteter som
genomförts under föregående år inom ramen för gästprofessuren.
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Medel som av olika skäl inte utnyttjas får ej användas för andra ändamål än som
stipulerats i detta gåvobrev. Oanvända medel kan fonderas och användas i ett senare
skede. Till exempel kan medel användas för att fler än en gästforskare samtidigt ska
kunna arbeta inom IMER vid Malmö högskola.
Medlen är tillgängliga från och med kalenderåret 1999. Beloppet är 2,5 miljoner kronor,
vilket ska täcka löner och expenser för de tre nämnda tjänsterna.
Medlen ska vara inflationsskyddade och räknas upp årligen. Som grund för
uppräkningen av den årliga medelstilldelningen ska konsumentprisindex (KPI) användas
(årsgenomsnitt). Basår ska vara 1999.
Vi vill åter understryka att gästprofessuren tillsammans med övriga två tjänster ska
utgöra en integrerad del i IMER-området, men samtidigt vara en oberoende triad av
tjänster. Organisatoriska, ekonomiska, personella eller andra förändringar inom IMERområdet får inte påverka eller ändra förutsättningarna för Malmö stads gästprofessur.
Gästprofessurens benämning
Malmö stad vill genom den här gåvan till Malmö högskola bidra till att ett viktigt
forskningsområde tidigt får en stark ställning inom högskolan. IMER är ett
forskningsområde som kommer att få allt större betydelse för olika länders arbete med
frågor som är direkt eller indirekt kopplade till migration och etnicitet. Den allmänna
internationaliseringen är en förstärkande faktor vare sig den sker frivilligt eller
ofrivilligt.
Vi tror också att en satsning på IMER kan vara ett medel att profilera Malmö högskola
och inom några år ge den en stark vetenskaplig position och status.
Vi hoppas även att Malmö stad med sin etniska mångfald kan bli ett intressant
studieobjekt, och att resultaten från det arbete som bedrivs inom IMER i någon mening
kan bidra till att lösa problemen med integrationen i Malmö, regionalt och nationellt.
För att understryka tyngden, allvaret och statusen i den vetenskapliga satsningen på en
gästprofessur med tillhörande tjänster inom IMER, har Malmö stad fått familjens
tillåtelse att uppkalla professuren efter Västtysklands förre förbundskansler Willy
Brandt.
Motiven för benämningen Gästprofessur till Willy Brandts minne är följande:





Willy Brandt tvingades lämna sitt hemland i samband med nazisternas
maktövertagande och levde fram till krigsutbrottet i Norge. Han levde sedan
under andra världskriget som flykting i Sverige. Under hela sin livstid hade han
starka band med Skandinavien.
Willy Brandt var i sin politiska gärning en aktiv och kraftfull motståndare till alla
former av rasism.
Willy Brandt var en ledande gestalt i arbetet för mänskliga rättigheter. Han tog
också viktiga initiativ för att öppna dialogen mellan väst och öst.
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Härmed överlämnar Malmö stad, genom detta gåvobrev, för all framtid gästprofessuren
till Willy Brands minne till Malmö högskola. Malmö stad vill samtidigt önska Malmö
högskola och IMER lycka till med den vetenskapliga satsningen på frågor om migration
och etnicitet.
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Malmö stad
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