Lärprojektets första möte skedde i Lund den 27-28 augusti. Lunds kommun besökte
oss och berättade om internationalisering och mångfald från sitt perspektiv.
I Lund finns det tre ”regeringschefer”. Det är kommunalrådet, universitetets rektor
och biskopen. De har varit olika starka i olika tider under historien. På senare tid har
även regeringschefen Näringslivet vuxit sig starkare. Det är dessa aktörer som måste
vara med på båten för att det ska hända saker i Lund. När de har kontakt och löser
uppgifter blir det saker gjorda i praktiken. Lund är en liten stad, fokuserad på sina
nätverk. Allt man ska göra här kräver nätverk.”Man äger inte en fråga själv”, sa Per
Persson. Det finns gott om informella nätverk där man har roligt tillsammans och
samtidigt gör nytta och underlättar utveckling. Att stadens humorfestival även har
föreställningar i Domkyrkan är ett resultat av sådant nätverkande. Cykelgruppen där
kommunikationschefer från olika organisationer träffas och gör turer tillsammans
under lunchen är ett annat exempel.
I alla tider har människor rört sig in och ut i Lund. Det är redan en internationell stad.
De behöver inte förbereda sig särskilt för den internationalisering som de stora
forskningssatsningarna ESS och Maxlab kommer att innebära. I alla fall enligt de
kommunrepresentanter som besökte lärprojektet Nya perspektiv på mångfald den
27 september. Per Persson, näringslivs- och turismchef, hävdade att man inte alls
tänker på människors ursprung. Det är individen och hans/hennes kompetens som är
viktigt och det är helt naturligt att tala olika språk i olika sammanhang. ”Lund är
redan internationellt, det är en större utmaning för oss att sälja in Sverige”, sa Per
Persson. Han menar att Lund är en blandad stad utan stark segregering. Det kommer
att växa upp nya bostadsområden kring de två forskningsanläggningarna och hela
regionen arbetar tillsammans och ser satsningen som en angelägenhet för fler
kommuner än Lund.
Deborah, vars efternamn jag missade, flyttade till Lund för att arbeta med feasibility
study inför satsningen på att bli Kulturhuvudstad 2014. Hon menar att hela den
processen har betydd mycket för stadens utveckling mot ökad öppenhet och
internationalisering, även om de inte fick denna utmärkelse.”Processen var viktigare
än att vi förlorade titeln till Umeå”, sa Deborah.
”En enorm förändring sker i Lund. Vi är mitt i den nu och det är svårt att ha koll.
Många upplever det positivt och det driver på utvecklingen. Först efteråt kommer vi
att se att vi har gjort mycket rätt och säkert mycket fel också”, sa Per Persson.

