Tale ved åbningen af COPE, 21. december 2012. Af Rektor Ralf
Hemmingsen

Kære alle sammen

Det er mig en glæde at deltage i åbningen af COPE.
Akronymet COPE gemmer på begreber, som favner det moderne universitet
meget fint: Tværfaglighed, åbenhed, samarbejde og uddannelse
(Comprehensiveness, Openness, Partnerships, Education).

Men min første association til COPE skyldes nok en erhvervssygdom, som jeg
slæber rundt på fra min tid i psykiatrien. At ”cope” eller ”coping” betyder, at
den menneskelige psyke lærer at klare sig under stress. At kunne ”cope” har
alle mennesker brug - men måske særligt mennesker der arbejder i og med
katastrofer. Kognitivt bliver det lettere at klare presset, uden kontroltab, hvis
man har viden og værktøjer.

Og netop viden og værktøjer får de studerende på uddannelsen Master of
Disaster Management. Uddannelsen har hidtil været en succes. Jeg har fået lov
til at smugkigge i dimittend-undersøgelsen, som først er på gaden i det nye år.
•

84 procent svarede, at uddannelsen levede helt op til forventningerne

•

Uddannelsen har et stærkt internationalt præg. Dette års studerende
kommer fra 13 forskellige lande fra Europa, Afrika, Nord- og Sydamerika.

•

Samtidig har de studerende meget forskellige fagligheder: fra ingeniører,
journalister og officerer til de mere klassiske universitetsfag.

Lad mig prøve at sætte et ansigt på:

Palle Horn var uddannet skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen i KVL-tiden.
Han gik rundt og passede de sjællandske skove for HedeDanmark, som leder
af en masse skovarbejdere, udstyret med motorsave og buskryddere.
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Egentlig et job med masser af ansvar og udfordringer, åben himmel og højt til
loftet – jobbet smagte ”som fuglene synger” (som de engang sagde i reklamen
for Skovmandsbrød).

Men han var også typen med globalt udsyn og engagement. Èn af dem der
stiller op som frivillig når børnehaven skulle have fældet et træ eller Røde Kors
skulle ud med raslebøsserne. Han kom ind på den første årgang af Master of
Disaster.

Da masteren var i hus, blev han optaget i Dansk Røde Kors’ ”Emergency
Response Unit”. Han blev sendt til Pakistan for at uddele nødhjælp efter
oversvømmelsen. Og så endte han i Port-au-Prince i Haiti, epicenteret for
jordskælvet i 2010. Først etablerede han et savværk blandt de lokale
haitianere og producerede tusindvis af simple træhuse til de mange hjemløse.
Siden blev han lejr-chef for hele Røde Kors-lejren.

Med sig i værktøjskassen fra Master of Disaster havde Palle en masse specialværktøj.
•

Nødhjælpens lyn-logistik.

•

Organisationsteorien – både bag produktionen af ”shelters” og
organisationen bag den mangearmede humanitære sektor.

•

Den tekniske viden om forsyning af rent vand og sanitet.

•

Og den humanistisk-teologisk-antropologiske vished om betydningen af
alt fra Voodoo-religionen og kulturen for korruption til Graham Greens
litterære beskrivelse af François "Papa Doc" Duvalier og hans hemmelige
politi, Tonton Macoute,

Nødhjælp og katastrofer handler i høj grad om menneskers sundhed, forstået
som mennesket i nød. Det er også baggrunden for uddannelsens forankring på
det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her på KU.
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Men i dag indvier vi et center der også bygger videre på filosofien om, at
katastrofens natur og omfang går på tværs af fag. Målet er ikke alene at skabe
et samlingspunkt for forskningen på tværs af discipliner. Men også at sikre en
endnu dybere forskningsforankring af uddannelsens fag - vel at mærke uden at
miste den forbindelse til praktikerne og eksterne lektorer, som giver
uddannelsen en ”hotline” til den virkelige verden.

Jeg er glad for, at KU - også i COPE - arbejder sammen med CBS. Også fordi
CBS har en fagekspertise, som i høj grad er relevant for temaet katastrofer:
Fra logistik og ledelse til markedsføring og forretningsforståelse.

Sammen har KU og CBS gode muligheder for at bygge videre på de store,
engagerende initiativer, som foregår på det humanitære område i denne tid.

Her vil jeg særligt fremhæve 2 ting:
•

Dels Danske Universiteters store DANIDA-projekt om
kapacitetsopbygning på universiteter i udviklingslande.

•

Og dels FN Byen som skyder op ude i Nordhavn og som skal stå færdig i
2014. FN-organisationerne er i markant vækst her i København – og
flere kan komme til byen.

Mit håb er, at KU – sammen med CBS – kan bidrage til udviklingen med både
forskningsbaseret viden og dygtige dimittender.

Det kan vi nemlig sagtens ”COPE”.

Tak for ordet – og tillykke med det nye center.
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