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UNU-WIDER MED I TOPPEN BLAND GLOBALA TANKESMEDJOR
För tredje året i rad har FN-universitetets forskningsinstitut för utvecklingsekonomi (UNU-WIDER)
placerat sig på listan över världens tio mest ansedda tankesmedjor inom internationell utveckling.
Detta enligt 2012 Global Go-To Think Tanks Report som offentliggjordes den 24:e januari där UNUWIDER behåller sin sjätteplats i den hårt konkurrensutsatta kategorin ”international development
think tanks”.
Rapporten är sammanställd vid Pennsylvanias universitet av en arbetsgrupp inom Think Tanks
and Civil Society Program (TTCSP). Den senaste rapporten, som ges ut för sjätte gången, innehåller
resultaten av 2012 års jämförelse så väl som ett sammandrag av de stora trender och frågor som
sysselsätter tankesmedjorna världen över. Rapporten kan laddas ner här http://www.gotothinktank.
com/2012-global-goto-tank-index-report/.
Rapportens jämförelseindex är baserat på en internationell enkät riktad till över 1 950 forskare,
finansiärer, beslutsfattare och journalister vilka tillsammans rangordnade 6 500 olika tankesmedjor.
Rangordningen baserades på 18 olika kriterier framtagna av TTCSP. Avsikten är att hjälpa
tankesmedjorna förbättra sin profil och prestationsförmåga samtidigt som det viktiga arbete de gör
för regeringar och civilsamhällen världen över får uppmärksamhet.
”Jag lyckönskar UNU-WIDER och dess direktör Finn Tarp med anledning av institutets sjätteplacering
2012”, säger FN-universitets rektor, professor Konrad Osterwalder. ”Den här placeringen – baserad
på en utvärdering gjord av forskare, cheferna för tankesmedjor, journalister, beslutsfattare och
finansiärer världen över – reflekterar inte bara UNU-WIDER:s arbete 2012 utan är ett erkännande för
många år av ihärdigt och målmedvetet arbete av institutets forskare och personal.”
Rektor Osterwalder säger att UNU-WIDER:s plats bland de tio mest ansedda kan tillskrivas
”kvaliteten och kvantiteten på den forskning och policyanalys som UNU-WIDER ägnar sig åt kring
viktiga globala frågor, inklusive hur en skälig och hållbar tillväxt kan uppnås och levnadsförhållande
för världens fattigaste kan förbättras”.
Professor Finn Tarp, direktör för UNU-WIDER, understryker att han ”vill tacka alla som ingår i
vårt omfattande globala forskarnätverk, i synnerhet de som kommer från den södra delen av
jordklotet. Vi är fast beslutna att även i fortsättningen bidra med bästa möjliga forskning som kan
tjäna beslutsfattarna i utvecklingsländerna liksom deras samarbetspartners i det internationella
biståndssamfundet”.
Professor Ernest Aryeetey, vice-kansler vid universitet i Ghana och styrelseordförande i UNU-WIDER,
välkomnar också nyheten och lyckönskar UNU-WIDER till något han ser som en gedigen prestation.
Han tillägger: ”Styrelsen för UNU-WIDER är imponerad över kvaliteten på det arbete som görs

vid institutet. Med detta utmärkta nätverk av forskare fortsätter UNU-WIDER att vara ett lysande
exempel på bra forskning för global utveckling i många år”.
UNU-WIDER:s ansvarsområde är utvecklingsekonomi, tvärvetenskaplig forskning och policyanalys
inom utvecklingsfrågor såväl som att höja analyskapaciteten hos forskare från utvecklingsländer.
Forskningen koordineras i Helsingfors och omfattar samarbete med institut och individer både från
nord och syd för att skapa ett genuint globalt perspektiv på utveckling.
Det nuvarande forskningsprogrammet vid UNU-WIDER fokuserar på tre huvudsakliga områden:
finansieringsfrågor, livsmedel och klimatförändring med fattigdom och ojämlikhet som
övergripande tema. Biståndsfrågorna får en särskild uppmärksamhet i forskningsprogrammet
ReCom – Research and Communication on Foreign Aid. Där ingår fem tema: tillväxt och
sysselsättning, styrelseformer och svaga stater, sociala sektorer, jämställdhet såväl som miljö och
klimatförändring. UNU-WIDER forskar också i andra viktiga utvecklingsfrågor som tillväxt, industriell
och ekonomisk utveckling, livsmedelspriser, fattigdom och markfrågor, nya politiska modeller i
Latinamerika, och utveckling i samband med klimatförändring.
UNU-WIDER vill också varmt tacka regeringarna i Sverige, Danmark, Finland och Storbritannien för
de finansiella bidrag som gör forskningen möjlig.
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