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Inför Nordiska Rådets session i Reykjavik 4-8 mars 1985:

Ytterligare argument för att Nordiska Sommaruniversitetet

(NSU) inte skall drabbas av nedskurna anslag

Vid vår uppvaktning idag bad Du om några ytterligare upplysningar,
framför allt om svar på frågan: Vad händer om anslaget till NSU
skärs ned? I

NSU är som sagt en "fri akademi", inom vilken ca 1200
människor - forskare, studenter, universitetes- och högkskole-
lärare och andra - deltar i ca 160 lokala studiekretsar
i de nordiska universitetsstäderna, året om. Vidare ordnar
NSU nordiska symposier och sessioner. NSU har haft och har
mycket stor betydelse som nordiskt kontaktnät för i synnerhet
yngre forskare, och som forum för tvärvetenskapligt arbete
och för import av impulser från den aktuella internationella
vetenskapliga diskussionen. NSU är en unik, levande diskus-
sionsmiljö, och exempelvis åtskilliga svenska kulturtidskrifter
- ord & bild, Kris, KRUT, Häften för Kritiska Studier, BLM,
Kvinnovetenskaplig Tidskrift, ResPublica och många fler -
har genom åren hämtat näring ur denna diskussionsmiljö.

Ang. det ekonomiska: NSU bör också vara en god affär
för utbildningsdepartementen. På alla nivåer bygger verksam-
heten på frivilligt och oavlönat arbete. Frånsett en tiondel
av budgeten, som går till generalsekreterarens lön samt en
smula skrivhjälp etc för denne, används alla pengar till
omkostander i samband med verksamheten. Styrelsen tar inte
ens ut traktamenten. Som det sagts om NSU: Aldrig har
(inom universitetsvärlden) så många fått så mycket för så
litet pengar!

Med andra ord, det finns ingen byråkratisk överbyggnad
att skära i. Budgeten för innevarande år bifogas (bil I).
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skulle leda till värre konsekvenser än att bara några av

kretsarna försvinner. Verksamheten bygger på att det finns

medel för att hålla lokalavdelningarna, den nordiska

samordningen, internkommunikationen igång: pengar för

duplicering och distribution av rapporter och diskussions-

inlägg, pengar för att bekosta resor också för dem som

(det gäller de flesta NSU'are) inte kan resa "i tjänsten",

pengar för att subventionera deltagande i symposier under

vinterhalvåret och den årliga sommarsessionen, så att även

studenter och doktorander skall kunna delta (det är redan

nu tämligen dyrt för deltagarna trots subventionerna),

pengar för de nordiska koordinatorernas verksamhet, för

styrelsens resor.

Vi lovade också att skaffa fram uppgifter om deltagande från

geografiskt mer avlägsna nordiska universitetsorter. I somras,

då NSU's session var förlagd till fackföreningscentret Kiljava

i Finland, upptog deltagarlistan exempelvis 15 namn från

Island och 12 från Tromsø. Vi bifogar (bil. 2) den preliminära

kvoteringen av deltagare till årets sommarsession i

Berntorffsminde, Danmark: 15 från Reykjavik, 14 från Tromsø

osv. Dessutom - och framförallt - innebär det löpande

kretsarbetet under hela året viktiga nordiska kontakter.

Till sist vill vi påminna om att Nordiska Rådets kulturutskott

för inte länge sedan (1983) genomförde en värdering av NSUs

verksamhet. Bedömningen blev synnerligen positiv, och den

grupp som genomförde värderingen underströk betydelsen av

att NSU också i fortsättningen får stöd, uppräknat

med inflationen. Se bilaga 3. Detta faktum gör det ännu

mer obegripligt att någon kan föreslå nedskärning

först och ny utvärdering därefter!

De bästa hälsningar. För den svenska landsavdelningen

av Nordiska Sommaruniversitetet (Som i år fyller 35 år)

n LQ Ola Tunandergl? Üf'f/âš åxå* tal (Ja/113595
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