Perssons, doktorshatt är
en politisk utnämning?

M

prov på såväl mod som förutseende genom att förstå och stödja
~en potential och vitalitet som
Örebro universitet representerar.
Det är i sanning en mycket
märklig motivering som framförs här. Det kanske var modigt
av Göran Persson att utnämna
högskolan i Örebro till universitet när inte någon annan ansåg att de uppfyllde kriterierna
för att bli universitet. Universitetet i Örebro och dess motivering till utnämningen av Göran
Persson ser Thoren Cars som en
uppenbar bindning mellan förmån och tjänsteutövning.
Det är tveksamt att över huvud taget dela ut en doktorshatt
till' Göran Persson, men mer
tveksamt är det att han fatt den
i medicin, naturvetenskap och

ärkligt nog finns det i det
svenska språket några
liknelser och uttryck där JUSten
hatt utgör huvudnumret som exempelvis: Samla allting under en
hatt, stå med hatten i vacker
hand, vara en fjäder i hatten för
någon och att vara karl för sin
hatt. Att vara karl för sin hatt kan
man absolut inte säga om Göran
Persson eftersom utnämningen
inte bygger på objektiva kriterier
och vetenskapliga studier. I stället har Perssons utnämning styrts
aven universitetsstyrelse som till
största delen består av soci~demokratiska partivänner och att
den här utmärkelsen också är ett
tack för att statsminister Göran
Persson utnämnde högskolan i

Örebro till universitet.
Det är alltså tjänster och gen'

,

tjänster i den akademiska världen som, mer eller mindre styrs
av det politiska pampväldet. Att
politiker och pampar tar för sig
och kliar varandras ryggar är en
företeelse som är lika gammal
som politiken har funnits.
Det normala för att erhålla en
doktorsgrad är att ha genomfön
en forskarutbildning och nedskrivit ett vete~skapligt arbete samt
försvarat det vid en muntlig disputation. Med tanke på den stora
arbetsinsatsen och de vetenskapligainsatsersom doktoranden har
prestera,t för att erhålla sin doktorsgrad är det märkligt att det
politiska systemet kan utnämna
hedersdoktorer.
Örebro universitets motivering till att utnämna Göran Persson'till hedersdoktor lyder så här:
Genom att utse högskolan i Örebro till universitet 1999 visade
statsminister Göran Persson

;<

,

teknik när han inte ens är i närheten av de discipliner som
doktoratet knyter an till.
Dessutom har inte-Göran Pers-

sons studier i Örebro och hans
distansstudier vid Stockholms
universitet och högskolan i Östersund lett till någon som helst
examen eller tentamen, men en
doktorshatt har det i alla fall blivit. Det här visar en sådan total
brist på respekt för den doktorshatt som många kämpar så hårt
för att stUdera sig till. Det är fantastiskt att man kan erhålla något
så fint som en doktorshatt bara
man har inflytande och att man,
har en hög position i samhället."
Tjänster och gentjänster.
Smöra och klia varandras ryggar,
då behöver man inte prester~
något intellektuellt då gäller bara
att man har politiken under kontroll så blir det m~gadoktorshattar.
Börje Wigström
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