Replik: Tag over hovedet på de små fag
Bragt i Berlingske, 11. februar 2016
Af Nils Strandberg Pedersen, formand og Mads Krogsgaard Thomsen
stedfortræder, Københavns Universitets bestyrelse

Der påhviler universiteternes bestyrelser et særligt ansvar i disse dage. Fra
politisk side er universiteterne blevet bedt om at spare. Hvordan besparelserne
skal udmøntes, er naturligvis det enkelte universitets opgave – det er en del af
ledelsesretten og skal prioriteres af ledelsen og bestyrelsen. Men som kunne
læses i mandagens Berlingske, breder fortrydelsen sig: Politikerne ønsker ikke
lukning af små universitetsfag. Københavns Universitet (KU) må kunne
prioritere anderledes.
Fra bestyrelsens side forstår vi til fulde politikernes bekymring. Fag som
klassisk græsk og eskimologi har ganske rigtigt stor betydning for et lille land
som Danmark. Sprog og dannelse er både befordrende for samhandel og
kulturforståelse i globaliseringen. Enig. Derfor analyserer forskningsmiljøerne
og ledelsen på KU netop nu, hvordan nogle af de små fag kan overleve – f.eks.
i studiefællesskab med beslægtede fag. Og vi bakker klart op om politikernes
ønske om en national sprogstrategi for Danmark.
Men i bestyrelsen for KU har vi løftet en opgave, som blev os pålagt – at spare
500 mio. kr. Det kan ikke lade sig gøre uden at ramme kerneaktiviteter. Det er
ikke kun humaniora, men alle fakulteter, som mister medarbejdere – og taber
flyvehøjde – uanset, at vi prøver at spare mest på administration og service og
at skåne forskning og uddannelse.
Politikernes fokus er lige nu på de små fag, som jo ganske rigtigt modtager en
særlig bevilling. Men her er det værd at nærlæse politikernes egen finanslov.
KU modtager omkring 11 mio. kr. om året til ni småfag. Det beløb rækker ikke
langt. Det er netop årsagen til, at KU i årevis har overført mere end 60 mio. kr.
ekstra om året til humaniora, herunder KU’s egen pulje til de små fag - oveni
den statslige pulje. Penge, som er prioriteret fra universitetets fælles kasse.
Med finansloven har KU oveni mistet 70 mio. kr. - uden forklaring - på
finansloven i huslejetilskud til de bygninger, som bl.a. huser lige præcis de
små sprogfag. Huslejen blev ikke sænket samtidig, så nu betaler KU husleje
med penge, der ellers ville være brugt på uddannelse og forskning. Alene den
ekstrabesparelse svarer til over 120 forskere. I universitetets bestyrelse har vi

dog valgt, at humaniora ikke skal bøde for dét tab alene – igen dækker den
fælles kasse en pæn del af tabet. Men hvis de borgerlige partier er bekymrede
for småfagene kan de rulle dette indgreb tilbage.
Vi bliver i KU bestyrelse også nødt til at minde om, at det er svært både at
blæse og have mel i munden. De økonomiske omstændigheder tvinger
ansvarlige institutioner til at foretage prioriteringer. Skal småfagene ikke
spare, skal pengene komme fra andre fag. På KU har vi udmøntet
besparelserne under hensyn til helheden. De politiske besparelser har et
omfang, hvor konsekvenserne for studerende og forskere - på tværs af
fagområder, store fag og små fag - er uundgåelige.

