Rektors svarstal till studenterna på rektorsuppvaktningen den 1 maj
2019
Kära studenter
Tack Christina, tack LUS – era ord manar till eftertanke.
Det är både glädjerikt och lite nervöst att stå här framför er, för att ta del av
era tankar. Många åsikter delar jag med er, trots att jag står i slutet av mitt
yrkesliv och ni alldeles i början av era.
Jag skulle vilja sammanfatta läsåret så här långt på följande sätt:
ett läsår där ni studenter, den unga generationen, kraftfullt har manat oss
till handling på flera områden. Kraften har varit med er.
Ni har drivit på inom digitalisering av utbildningen och inom
internationalisering. LUS har också fått oss att inkludera även studenternas
fritid i vårt arbete för att förebygga sexuella trakasserier. Tellus-projektet
ska kartlägga förekomsten av sexuella trakasserier i syfte att stärka det
förebyggande arbetet. Unga människor riskerar att utsättas, inte bara i
studiemiljön, utan också i studentboenden och i fritidsaktiviteter. Det var
alldeles rätt av LUS att markera universitetets indirekta ansvar även för
studenternas fritid.
Allra tydligast ser jag er kraftsamling inom klimatområdet och det
klimatupprop som över 4 000 lundastudenter undertecknade. Det är via
forskning och utbildning som Lunds universitet kan bidra allra mest till en
utveckling där klimatfrågorna hanteras seriöst. Men vi har kommit till en

punkt där både stora och små åtgärder måste till. Varje individ har ett
ansvar.
Som ni så riktigt påpekade för mig, när klimatuppropet överlämnades, så är
det ni och era barn som ska leva med det förändrade klimatet, men det är
min generation som ännu sitter på mycket av beslutanderätten. Det är den
otäcka sanningen. Jag som rektor har naturligtvis ett stort ansvar att lyfta
de områden där Lunds universitet kan förändra förutsättningarna och
därmed minska vår verksamhets klimatpåverkan.
En annan fråga, som vi har diskuterat mycket, är den ökande psykiska
ohälsan bland unga människor och bland er studenter. Ibland undrar jag
om det finns samband – kan den unga generationen uppleva ökad
stressbelastning på grund av min generations oförmåga av att ta tag i de
globala utmaningarna inom hållbarhetsområdet? Då menar jag inte bara
klimatfrågan, utan även social hållbarhet och ett samhälle med ökande
klyftor.
LUS har startat ett viktigt arbete för att stärka det förebyggande arbetet
mot stress och psykisk ohälsa bland studenter. Som en gammal räv vill jag
skicka med er ett budskap – det man oroar sig för blir nästan alltid lite
bättre, än man befarade. Och när det känns som om allt blev fel, går det
oftast att reda ut det mesta på lite sikt. Det viktiga är att försöka hjälpa
varandra och lyssna på varandra.
Men visst, ni som idag är unga sitter också med en annan verklighet. Det
uppkopplade livet är en realitet. Ni har två liv att leva – ett digitalt och ett
fysiskt, men dygnet har inte fått flera timmar.

Snart ska Lunds universitet besvara remissen från resursutredningen,
STRUT. Inom räckhåll ligger nu en unik möjlighet till ett bättre
resursfördelningssystem. Jag hoppas att Lunds universitet och övriga
svenska lärosäten kommer att ta vara på möjligheten till ökad frihet i
användandet av resurserna till utbildning och forskning. Mer pengar
kommer inte, men utan onaturliga gränser mellan utbildning och forskning
blir det lättare att genomföra vårt uppdrag.
Jag vill passa på att tacka er för många inspirerande idéer till arbetet med
det breda universitetet. Genom studentlivet får ni ofta kontakt med
studenter på helt andra utbildningar som delar ert engagemang. Ni lär er
samarbeta över framtida yrkesgränser. Så många som 40 % av er som tar
examen har också valt att läsa kurser vid flera fakulteter.
Jag hoppas att ännu fler ska få upp ögonen för att vid Lunds universitet kan
du uppnå en konkurrenskraftig examen, men med lite skicklighet och bredd
i dina studier, kan du också passa på att bli bildad. En möjlighet jag själv
inte upptäckte förrän efter studierna.
Så tack LUS för ert kraftfulla arbete för en bättre utbildning och en bättre
värld.
Må kraften vara med er även under nästa läsår!

