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YK:n yliopiston WIDER-instituutti (UNU-WIDER) kuudes kansainvälisiä kehityskysymyksiä tutkivien ajatushautomoiden sarjassa
Juuri julkaistuissa raportissa Helsingissä toimiva YK:n yliopiston WIDER-instituutti (UNU-WIDER) sijoittui
maailman kuudenneksi parhaaksi kansainvälisiä kehityskysymyksiä tutkivien ajatushautomoiden
sarjassa. Jo kolmantena vuonna peräkkäin instituutti sijoittui kymmenen parhaan joukkoon, ainoana
Suomessa toimivista ajatushautomoista. Raportti kattaa 38 eri tutkimuskategoriaa.
YK:n yliopisto, UNU-WIDER:n kattojärjestö, nousi yhden sijan sijoittuen viidenneksi sarjassa ’paras
valtiollinen tutkimuslaitos’.
Sijoitukset julkaistiin raportissa ’Maailman johtavat yhteiskuntatutkimuksen ajatushautomot’ (2012
Global Go-To Think Tanks), joka listaa maailman johtavat tutkimuslaitokset 38:ssa eri kategoriassa.
Uusimmat tulokset perustuvat kansainväliseen kyselyyn, johon vastasi liki 2000 poliittista päättäjää,
journalistia, ja erityisasiantuntijaa, jotka arvioivat yli 6500 ajatushautomoa.
Raportin tuottaa ja julkaisee Pennsylvanian yliopiston kansainvälisten suhteiden laitos. Tulokset
julkistettiin 17.1.2013 Washingtonissa ja New Yorkissa, ja ne sisältävät vuoden 2012 tutkimuslaitosten
paremmuusjärjestyksen lisäksi yhteenvedon ja analyysin kansainvälisten ajatushautomoiden
suuntauksista. UNU-WIDER on ainoa Suomessa sijaitsevista 28:sta ajatushautomosta, joka on
kivunnut raportin parhaan kymmenen joukkoon.
“Onnittelen UNU-WIDER:ia ja johtaja Finn Tarpia kuudennesta sijasta”, sanoi Yhdistyneiden
Kansakuntien alipääsihteeri ja YK:n yliopiston rehtori, professori Konrad Osterwalder. “Tämä sijoitus,
joka perustuu tutkijoiden, ajatushautomoiden johtajien, toimittajien, päätöksentekijöiden ja
rahoittajien arvioihin, ei ole vain heijastus WIDER:in työstä vuonna 2012, vaan myös kunnianosoitus
WIDER:in työlleen omistautuneiden tutkijoiden ja henkilökunnan pitkäkestoiselle työlle.” Osterwalderin
mukaan WIDER-instituutin sijoituksen vakiintuminen kymmenen parhaan joukkoon (6. vuonna 2012
ja 2011, 7. vuonna 2010) on seurausta UNU-WIDER:in “laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ja
politiikka-analyysin keskittymisestä globaaleihin kysymyksiin, kuten oikeudenmukainen ja kestävä
kasvu sekä maailman köyhimpien ihmisten elinolosuhteiden parantaminen.”
UNU-WIDER:n johtaja, professori Finn Tarp, kommentoi sijoitusta näin: “Haluamme kiittää laajaa
globaalia tutkijaverkostoamme ja erityisesti tutkijoitamme kehittyvistä maista. Olemme sitoutuneet
korkeatasoiseen tutkimustyöhön, joka palvelee päätöksentekijöitä kehitysmaissa, ja heidän
yhteistyötahojaan kansainvälisessä kehitysyhteisössä”.
Professori Ernest Aryeetey, Ghanan yliopiston varakansleri ja UNU-WIDER:in hallituksen puheenjohtaja,
onnittelee instituuttia saavutuksesta: ’Olen erittäin vaikuttunut instituutin työn laadusta. Tällä

erinomaisella tutkijaverkostolla UNU-WIDER antaa loistavan esimerkin siitä, mitä on hyvä globaali
kehitystutkimus.’
UNU-WIDER on toiminut perustamisestaan vuodesta 1985 saakka Helsingissä. Instituutti keskittyy sekä
kehitystaloustieteen monitieteelliseen tutkimukseen että sen poliittisten vaikutusten analysointiin.
Lisäksi instituutin tavoitteena on rakentaa kehitysmaiden tutkijoiden analyyttisiä valmiuksia ja
laajentaa heidän kansainvälistä kokemustaan.
UNU-WIDER tekee yhteistyötä globaalin etelän ja pohjoisen instituutioiden ja henkilöiden
kanssa saavuttaakseen aidosti maailmanlaajuisen näkökulman kehityskysymyksiin. Nykyinen
tutkimusohjelma keskittyy maailmantalouden polttaviin kysymyksiin mukaanlukien osallistava
kasvu, teollisuus- ja yrityskehitys, ruokahintapolitiikka, köyhyys ja maaoikeuskysymykset, Latinalaisen
Amerikan uusi talouspoliittinen malli, sekä talouden kehitys ja ilmastonmuutos. Lisäksi tutkimus
kehitysavun vaikutuksista on tärkeä osa työohjelmaa.
UNU-WIDERin toimintaa rahoittavat pääasiallisesti Suomi, Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia.
Raportti: www.gotothinktank.com/2012-global-goto-tank-index-report/
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