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GLOBAL RAPPORT OM TÆNKETANKE PLACERER UNU-WIDER PÅ SJETTEPLADS
I INTERNATIONAL UDVIKLING
For tredje år i træk figurerer FN-universitets Verdensinstitut for Forskning i Udviklingsøkonomi
(UNU-WIDER) på top ti-listen over tænketanke indenfor international udvikling. Det fremgår af den
globale 2012-rapport om tænketanke, der offentliggøres i dag og viser, at UNU-WIDER fastholder sin
sjetteplads fra sidste år blandt de i alt 80 på listen i kategorien ’internationale udviklingstænketanke’,
hvor konkurrencen om topplaceringerne er hård.
UNU-WIDER ledes af den danske professor og udviklingsøkonom, Finn Tarp, og er en forkortelse for
United Nations University’s World Institute for Development Economics Research. Det har siden sin
start i 1985 ligget i Helsinki.
Rapporten er udarbejdet på Pennsylvania University af en gruppe, der arbejder på et særligt program
for tænketanke og civilsamfund. 2012-rapporten er den sjette i rækken, og ud over ranglisterne
opsummerer den vigtige, aktuelle udviklingstendenser og spørgsmål, som optager tænketankene.
I år fokuseres især på opblomstringen af tænketanke i G20-landene og i de nye vækst-økonomier.
Ranglisterne er baseret på en international spørgeskemaundersøgelse blandt næsten 2.000 forskere,
offentlige og private donorer, politikere og journalister, som tilsammen har rangordnet mere end
6.500 tænketanke på basis af 18 forskellige kriterier, der er specielt udviklet af arbejdsgruppen.
Formålet med listerne er at bidrage til at forbedre tænketankenes profil og arbejde og samtidig gøre
opmærksom på det vigtige arbejde, de udfører for regeringer og civilsamfund over hele kloden.
“Jeg vil gerne lykønske UNU-WIDER og dets direktør Finn Tarp med 6.-pladsen i 2012,” udtaler FNuniversitetets rektor, professor Konrad Osterwalder. “Topplaceringen er baseret på evalueringer fra
forskere, chefer for tænketanke, journalister, beslutningstagere og donorer fra hele verden, og den
reflekterer ikke bare UNU-WIDER’s arbejde i 2012, men er også en anerkendelse af den ihærdige og
målbevidste indsats, instituttets forskere og ansatte har leveret gennem flere år.”
At det er lykkedes UNU-WIDER at bide sig fast på top ti-listen – som nr. 7 i 2010, nr. 6 i 2011 og
2012 – tilskriver Konrad Osterwalder ”kvaliteten og mængden af UNU-WIDER’s forskning og politiske
analyser af vigtige, globale spørgsmål, herunder hvordan vi kan opnå en lige og bæredygtig vækst og
forbedre levevilkårene for verdens fattigste.”
UNU-WIDER’s direktør, professor Finn Tarp, takker alle, der indgår i UNU-WIDER’s omfattende, globale
forskernetværk og især forskerne fra udviklingslandene. ” Vi er fast besluttede på fortsat at levere den
bedst mulige forskning til brug for beslutningstagere i udviklingslandene og for deres internationale
partnere.”
Professor Ernest Aryeetey, rektor for University of Ghana og bestyrelsesformand for UNU-WIDER,

hilser også nyheden om 6.-pladsen velkommen og ønsker UNU-WIDER til lykke med det, han kalder
en solid præstation: “Vi er i bestyrelsen imponeret over kvaliteten af instituttets arbejde. Med sit
fremragende netværk af forskere er jeg sikker på, at UNU-WIDER vil forblive et strålende eksempel på
god forskning i global udvikling i mange år.”
UNU-WIDER’s ansvarsområder er dels udviklingsøkonomi, tværvidenskabelig forskning og
politikanalyse inden for udviklingsspørgsmål, dels at opbygge analytisk kapacitet blandt forskere
i udviklingslande . Forskningen koordineres i Helsinki og sker i samarbejde med institutioner og
enkeltpersoner fra både Syd og Nord for at sikre det globale perspektiv på udvikling, der er UNUWIDER’s særkende.
UNU-WIDER’s aktuelle forskningsprogram fokuserer på tre hovedområder, udviklingsfinansiering,
fødevarer og klimaforandringer, og har fattigdom og ulighed som overordnede temaer. UNU-WIDER
koordinerer desuden et særligt program om forskning i og kommunikation om udviklingsbistand,
ReCom. Det har fem temaer: Vækst og udvikling, regeringsførelse og svage stater, sociale sektorer,
køn og ligestilling og endelig miljø og klimaforandringer. UNU-WIDER forsker også i andre vigtige
udviklingsspørgsmål som vækst, erhvervs- og industriel udvikling, fødevarepriser, fattigdom,
ulige adgang til jord, nye udviklingsmodeller i Latinamerika og udvikling i en verden præget af
klimaforandringer.
UNU-WIDER takker for den økonomiske støtte fra regeringerne i Danmark, Finland, Sverige og
Storbritanien, der gør forskningen mulig.
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