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Akademia kneler

Den omfattende økonomiske og politis-
ke krisen i Venezuela har ført til akutte 
problemer som mangel på mat og me-
disiner. Den ekstreme inflasjonen og 
budsjettkuttene rammer også forskning 
og høyere utdanning, som nå ser et 
renn av studenter og forskere som slut-
ter eller flytter utenlands. Den sosialis-
tiske presidenten Nicolás Maduros re-
gjering har særlig kuttet budsjettene til 
landets toppuniversiteter, som anses 
som bastioner for landets rike elite, 
skriver The Washington Post.

Bryter frihetsløfte

Et tidligere løfte om å garantere akade-
misk frihet for utenlandske universite-
ter som inngår samarbeid med kinesis-
ke institusjoner, ser ut til å være truk-
ket tilbake. Kommunistpartiet har nylig 
beordret universiteter som mottar in-
ternasjonal finansiering, om å gi pari-
tet kontroll over sentrale beslutnings-
organer. Partisekretærer skal få samme 
status som rektor og plass i universi-
tetsstyrene. I dag er det mer enn 2 000 
samarbeidsavtaler mellom kinesiske og 
utenlandske universiteter i Kina, skri-
ver Financial Times.

Etter Brexit
Skotske universiteter krever svar om 
forskningsfinansieringen etter Brexit, 
skriver The Scotsman. Universitetene 

mottar mer støtte fra EUs finansierings-
ordninger enn landet bidrar med, og de 
frykter at Storbritannias utgang fra EU 
skal få følger for driften. Britiske myn-
digheter har så langt ikke kunnet si noe 
om hvordan forskningen skal finansi-
eres etter Brexit. Dagens forsknings-
program Horisont 2020 er kun tilgjen-
gelig for medlemmer av EUs indre mar-
ked, som Norge har tilgang til, gjennom 
EØS-avtalen.

Gratis for transkjønnede

Et universitet i Islamabad har innført 
gratis utdanning for transkjønnede helt 
opp til doktorgradsnivå, skriver Arab 
News. Allama Iqbal Open University 
baserer seg i hovedsak på fjernunder-
visning, som gjør at studentene «kan få 
utdanning uten å komme til foreles-
ningssalen, og dermed unngå mulige 
tabuer knyttet til dem», sier rektor Sha-
hid Siddiqui. Tiltaket ønskes velkom-
men av foreningen for seksuelle mino-
riteter –The Forum for Dignity Initiati-
ves. Transkjønnede er anerkjent som et 
tredje kjønn i Pakistan fra 2009.

Harde #metoo-tiltak

Myndighetene i Sverige vurderer stren-
ge tiltak for å få bukt med seksuell tra-
kassering i akademia, skriver Universi-
tetsläraren. Forsknings- og utdan-
ningsminister Helen Hellmark 
Knutsson undersøker mulighetene for 

å kunne fryse forskningsfinansiering 
for personer som etterforskes for seksu-
ell trakassering, på samme måte som 
i saker om forskningsjuks. Statsråden 
har møtt sentrale etater i akademia for 
å kreve tiltak etter at over 2 400 perso-
ner har signert #Akademiuppropet mot 
seksuell trakassering.

– Om noen bryter med arbeidsmiljø-
loven og diskrimineringsloven må det 
bli konsekvenser, sier Knutsson, ifølge 
bladet Forskerforum.

Lov om likelønn

Island innførte lov om likelønn fra 1. 
januar i år. Nå er det forbudt å betale 
menn mer enn kvinner, og omvendt, 
for den samme jobben. Island er det 
første landet i verden til å innføre en 
slik lov. Målet med loven er å fjerne 
lønnsforskjeller mellom kjønnene 
innen 2020.

For å kunne følge opp den nye lov-
givningen skal den islandske staten ser-
tifisere lønnsplanen hvert tredje år 
i bedrifter og offentlige etater med mer 
enn 25 ansatte. De som ikke klarer 
å bevise at de gir kvinner og menn lik 
lønn, kan få bøter.

– Det vil bli en ekstra byrde for 
bedriftene å overholde loven. Men slike 
byrder pålegges dem hele tiden, for 
eksempel gjennom regnskapsregler og 
skatteoppgjør, sa tidligere likestillings- 
og sosialminister Þorsteinn Víglunds-
son da loven ble vedtatt 8. mars, 2017.

Island har hatt lover for likelønn 
siden 1961, men den nye standarden 
blir sett på som det første konkrete til-
taket for å tvinge selskaper til å fjerne 
lønnsforskjeller.

– Det har alltid vært ulovlig å betale 
menn og kvinner ulikt. Men dette er en 
juridisk bindende verktøykasse, sier 
Frida Ros Valdimarsdottir, leder i den 
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