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Remissyttrande
Regeringens skrivelse Policyram verk för det svenska
utvecklingssam arbetet
Vetenskapsrådet har en ledande roll i att utveckla svensk forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling.
Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa
förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. Vetenskapsrådet har
granskat skrivelsen utifrån dessa övergripande uppdrag och ett av sina
specifika uppdrag: Att ge stöd till utvecklingsforskning av högsta kvalitet
och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.
Vetenskapsrådet har därför valt att begränsa yttrandet till avsnittet
Utbildning och forskning, under 4. Utvecklingssamarbetets tematiska
inriktning (s. 35-37).

Inledande kommentar
Vetenskapsrådet stödjer skrivelserna om forskning i dess helhet, särskilt
med avseende på hur vikten av stöd till forskning för att "bidra till en
kunskapsbas för omvärldsanalys inom utvecklingssamarbete och för
genomförandet av de globala målen" (i punkt 6 under "Centrala
utgångspunkter", s. 35) lyfts fram.
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Vetenskapsrådet instämmer också särskilt i betoningen av att det svenska
stödet till forskning och forskningssamarbete "ska bidra till stärkt
forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och
hållbar utveckling, i första med fokus på låginkomstländer och -regioner"
(i punkt 5 under "Centrala utgångspunkter", s. 35).
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Vikten av den svenska resursbasen
Vetenskapsrådet vill särskilt framhålla sitt stöd för beskrivningen av
Sveriges resursbas inom forskning av relevans för utveckling och vikten
av att bevara, utveckla och använda denna inom utvecklingssamarbetet.
Vetenskapsrådet anser att det är viktigt att integrera den svenska
utvecklingsforskningen med discipliner och forskningsmiljöer som
traditionellt inte förknippas med utvecklingsforskning och på detta sätt
bredda resurs- och kunskapsbasen, samt att rikta särskilt fokus på att
attrahera yngre forskare till utvecklingsforskning.
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Detta kräver fortsatta insatser från bland annat Vetenkapsrådets sida, till
exempel med att harmonisera stödet för utvecklingsforskning med övriga
ämnesområden vad gäller finansieringsformer och kvalitetssäkring. Andra
typer av insatser handlar om disciplinöverskridande utbyte och aktiv
interaktion med lärosätena. Detta var också tanken med att förlägga delar
av finansieringen av utvecklingsforskning till Vetenskapsrådet.
Det förutsätter också att stödet till svensk utvecklingsforskning är
långsiktigt, substantiellt och kontinuerligt för att medge ett engagemang
från ett bredare urval av forskare, inklusive de främsta forskarna inom
respektive område. Vetenskapsrådet anser att detta bör betonas i
skrivelsen.
Vetenskapsrådet föreslår att meningen "Det är därför viktigt att attrahera
fler svenskbaserade forskare, både de främsta och yngre, från fler
forskningsmiljöer och discipliner till utvecklingsforskningen, genom att bland annat erbjuda konkurrenskraftigt finansieringsstöd i förhållande till
andra forskningsområden" infogas i samband med beskrivningen av den
svenska resursbasen, på sidan 37, stycke 4, rad 3.

Stärkt kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i
låginkomstländer och lägre medelinkomstländer
Vetenskapsrådet anser att vikten av stärkt kunskapsutbyte och samarbete
mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre
medelinkomstländer, vilket stärker forskningens kvalitet och relevans,
samt forskningskapaciteten även på längre sikt, bör lyftas fram tydligare i
skrivelsen.
Vetenskapsrådet föreslår att meningen "Kunskapsutbytet mellan forskare
i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer
bör stärkas, för att säkra forskningens kvalitet och relevans, samt
långsiktig kapacitetsbyggnad" infogas i direkt samband med ovanstående,
på sidan 37, stycke 4, rad 6.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro
av förvaltningschefen Ann Fust och koordinatorn för
utvecklingsforskning Dan Wilhelmsson, föredragande. I beredningen av
ärendet har även huvudsekreteraren Kerstin Sahlin och Jan Bolin,
enhetschef deltagit.
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