
Dansk filosofisk Selskab (DFSI stotter Nordisk Sommeruniversitets (NSU) selvstendighed.

DFS, som er forening for samarbejde mellem de f i losofiske mil joer i  Danmark, har pi et

bestyrelsesmgde i dag, den 20.5.2OL4 dr6ftet, at NSU ikke lengere stottes direkte af Nordisk

Ministerr6d, men nu skal drives i  regi af NordForsk.

NSU har siden dannelsen i Oslo i  1950 veret en vigtig aktor i  nordisk forskningssamarbejde og

forskeruddannelse. Der er tradit ion for en sterk representation af f i losoffer i  NSU. Bl.a. har

mange danske f i losoffer nydt godt af aktiviteter i  Sommeruniversitetet, og siden hen kunnet glede

sig over kontakt med de nordiske fagfeller, de modte her. I et fag, der oftest orienterer sig mod de

store sprog, er det vigt igt, at denne platform for nordisk samarbejde f indes. Ligeledes er

tverfagligheden i NSU et sjeldent og verdifuldt sted for udveksling af viden pi tvers af fag uden

for eksisterende insti tut ion el le samarbejder.

I en t id hvor forskningen i stadig stgrre grad styres af drif tsokonomiske dagsordener, er det helt

afg6rende, at der sikres en insti tut ion som NSU, der beres af deltagernes faglige interesser og

engagement. NSU er et vigt igt forum for udvikl ing af forskning, for nytenkning uden for

etablerede dagsordener, og for varetagelsen af den akademiske, fagl ige kultur, hvor fagl ighed

definerer beslutninger frem for Okonomiske m6lsatninger, karrierehensyn og strategiske

forskningsmil.

NSU et fortsat en sterk og produktiv organisation, som fremmer netverksdannelse og

internordisk samarbejde gennem workshops og studiegrupper, men ogs6 ved

kvali tetspublikationer gennem NSU Press.

DFS st6tter, at NSU kan bevare sin autonomi og med selvstendigt budget kan t i lrettelegge sine

aktiviteter i  forhold t i l ,  hvad representantskabet i  NSU finder fagl igt mest givt igt. Det har gennem

mere end et halvt Srhundrede veret en sl idsterk model for et vel lykket m@dested mellem

nordiske forskere.
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