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Ämne: Brårapporten och LiU

Till Linköpings Universitets ledning m fl
Vi har tagit del av korrespondens till Stefan Holgersson m fl rörande den s k Brårapporten. Vi tar
ej ställning till rapportens eventuella förtjänster och brister. Vi inser att denna typ av forskning
är kontroversiell, vilket motiverar ett visst värnande från universitetens sida. Vi har svårt förstå
både att LiU överhuvudtaget tycks se det här som ett allvarligt ärende och dessutom i ton,
kravnivå och krav på omedelbar respons intar en repressiv ton. Universitetens huvuduppgift är
rimligen att bedriva självständig forskning, inklusive sådan med kritiska förtecken. Sådan blir
regelmässigt attackerad. Varje ansvarstagande universitetsledning ser till att skydda
kärnverksamheten mot påtryckningsförsök utifrån och förmår balansera mellan en allmän
myndighetssyn och känsla för universitetens särart. Ofta blir det kontraproduktivt med rigida
uppdelningar av exakt vad som i forskningssammanhang görs inom universitetets ram och som
är i gråzon, t ex vid samarbeten mellan olika lärosäten, åtgärder för skyddande av informanter
mot begäranden av handlingar, nyttjande av stipendier, arbeten av forskare med olika
organisationstillhörigheter osv. Vi undrar hur LiUs ledning ser på detta och vill gärna uppmana
till ett tydligare ansvarstagande för att stödja viktig, kritisk forskning och undvikande av utspel
som kan få forskare att begränsa sig till försiktiga ämnen.
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