Forskning skal debatteres
Af Jens Oddershede, rektor ved Syddansk Universitet og talsmand for Danske Universiteter.
Har forskning betydning for samfundet. Det korte svar er JA!
Forskning er fundament for de lange, videregående uddannelser, og forskning danner grundlag for en
konstant stigende andel af Danmarks økonomi. Endelig er netop den frie, kritiske tænkning på
universiteterne vigtig i det danske kulturliv og den offentlige debat.
Et eksempel på forskningens rolle er nyt forskningsprojekt, der skal kortlægge danskernes arvemasse. Det
er håbet at få kortlagt hvem, der er disponeret for kræft, for herefter at kunne udvikle en vaccine mod
kræft. Et forskningsprojekt, der allerede har tiltrukket 60 mio. kr. i internationale investeringer. Forskning i
vores arvemasse har over årene medvirket til udvikling af nye uddannelser til et stadigt større
arbejdsmarked indenfor bl.a. medicin. Denne forskning vil medføre nye behandlingsmuligheder, der kan
hjælpe alvorligt syge danskere, og rejse nye spørgsmål om os som mennesker og som moralske væsner. En
vigtig debat, som forskerne kan bidrage væsentligt til.
Åbne universiteter
Med universitetsloven fra 2003 blev det præciseret, at universiteterne skal formidle deres viden og
kompetencer til samfundet. Det er langt fra en ny opgave for universiteterne, men universitetsloven har
ikke desto mindre været med til at åbne universiteterne endnu mere.
Uddannelsen af nye kandidater er en central kanal til deling af viden, ligesom forskere deler deres viden
gennem offentlige foredrag, bøger etc.
Gennem de senere år har også internettet medført en eksplosion af nye muligheder for at sprede viden,
f.eks. gennem blogs, hvor de enkelte forskere formidler deres forskningsresultater. Dette er en god
mulighed for, at mange også uden for forskernes kreds kan deltage og kommentere den igangværende
forskning.
Gennem de seneste år er de offentlige og private investeringer i forskning steget markant, men hvis vi
fortsat skal være internationalt konkurrencedygtige, må vi ikke hvile på laurbærrene. Derfor holder Danske
Universiteter i dag debatmøde på Syddansk Universitet om forskningens betydning for samfundet. Hvis
Danmark også i fremtiden skal leve af ny viden, skal det prioriteres af samfundet og erhvervslivet og
universiteterne og forskerne skal være sig deres store ansvar bevidst.

