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FNs generalsekreterare kommente]
Mellanöstern-kris fran rektorsrumi
Med Javier Perez de Cuéllar bihste en
fläkt frhn den varldspolitiska hetluften in
ph Lunds universitet under nhgra
eftermiddagstimmar. Mellan fUrelasning,
fUredragningar, lunch och handskakningar
lick han ocksh uppmärksamma det
och den mOjIiga
plotsliga utspelet
som
Israels premiär
fredstrevaren
minister gjorde inför EG. Det är inget
9-17 jobb han har, generalsekreteraren...
Sjalv tog han uppsthndclsen med diplomatisk ro,
utan att gora avkall ph effektiviteten. Under den
blida och fOrbindliga framtoningen fanns en
engagerad och engagerande person som under deL
korta besOket i Lund belt levde upp till sin
internationella popularitet.
Peace-making and the United
I sin forelosning
harangerade han flera kgnda svenskar
Nations
som har deltagit i det modosamma och ofta utsatta
arbetet att mtikla fred Bernadotte, Hammarskjbld,
Bemt Carlsson, Olof Palme... Raoul Wallenbcrgs
liv och arbete shg han ocksh som ett bevis ph
svensk uthhllighet, även nOr omsttlndighetema Or
grymma, i arbetet fOr en btittrc vOrld.
Perez de Cuéllar phminde ocksh om den roll som
svenska politiker aildeles nyligen bar spelat i aktiv
fredsmakling och som bar gett hopp om en ny vOg
till fred i Meilanostcm.
Ska 1988 gO till eftervOrlden som deL Or dO krig
och konflikter ph mOnga hOll i vOrlden upplOstes i
allvarligt menade fredsforhandlingar? de Cuéllar
betraktar
sade sig fOrstO bOde dem som
utvecklingen med euforisk gliidje och dem som Or
men, diplomatiskt flog, delade han
skeptiska
varken den ena eller den andra insOillningen.
Avslutningsvis uppmanade han hela det
intellcktuella sambiil let att hjalpa fredsmOklare och
forhandlare genom att utveckla kunskaper om
bakgrunden till dagens konflikter
Ph den punkten tick han snabb respons. Efter
forelasningen trOffade han ett antal lundaforskare
som arbetar med sOdana projekc FN-chefen tog sig
god tid att hOra ph dem och blcv pOtagligt
imponerad och intresserad. Det Or inte bara bland
diplomater och politiker ph toppnivh som deL finns
svenska bidrag till avspiinning och fred i vOrlden
forskarnas iOngsiktiga sanningssokande Or viktiga
pusseibilar.
GOran Melander som Or fOrestOndare for Raoul
Wallenbcrg institutet fOr manskliga riittigheter och
humanitijr i-Ott, bcrOttadc om institutets verksamhet
forskning om stora
som hi a inbegriper
flyktingpopuiationcr. FrOn historiska instuti
tionen deltog Kim Salomonson som informerade
om flyktingforskning och Svcn Tagil som
presenterade sin konfliktforskning. StaLsvetarna
LarsStenelo och Christer Jdnsson, fredsforskaren
Jan Obcrg, energiforskaren Thomas B Johansson
och Erik Nordstrom, FN-universitetet i MalmO,
fick ocksh tiilfolle att informera den intresserade
FN-chefen om aktuella projekL

En optimistiskflOktfra’n
den varldspolitiska arenan
bla’sre in i universiteters
aula nar Perez de Cudilar
Ontrade tatarstolen.
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Politiska utspelfra’n Mellersia Ostern var err giver
samialsOmne for generalseki-ereraren och Gunnar
Jarring. De bagge herrarna drag sig senare rilibaka
till rektors rum for enskild Overlaggning.
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FN:s generalsekreterare var mycker intresserad av de
forskningsprojeki sam stalsveiarna Christer
JOnsson och Lars Sienelo och andra lundaforskare
informerade honom am.

Perez de CuCellar tog sig tidfOr eli samral med de
studentrepresentanier sam var med p0 tune/zen.

VIPsforr och nu PErez de CuEllar i samsprdk me
Lunds universirers rekiar Hdkan Wesiling.
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