Ang. utnämningen av professor Elena Marushiakova till hedersdoktor på Södertörns högskola
Vi som på högskolan är verksamma med att utifrån regeringsuppdraget utveckla romsk
lärarutbildning och romska studier vill härmed lämna följande synpunkter på beslutet att utse Elena
Marushiakova till hedersdoktor på Södertörns högskola:
1) Vi kände inte till nomineringen och ingen av oss har blivit konsulterade i fråga om
professor Marushiakovas lämplighet;
2) Vi tar avstånd från beslutet eftersom vi anser att utnämningen inte stärker vårt uppdrag, utan
tvärtom riskerar att äventyra högskolans i Sverige och internationellt sett goda rykte inom romska
studier och i förhållande till det romska civilsamhället. Denna vår bedömning grundar sig bland annat
på att professor Marushiakova som president för Gypsy Lore Society (GLS) aktivt motarbetat
uppgörelsen med GLS koloniala och rasistiska arv, både på GLS-konferensen i Istanbul 2012 och GLSkonferensen på Södertörn 2016, att hon i Istanbul 2012 avfärdade romska aktivisters kritik mot att
GLS-konferensen hölls i ett område som den turkiska regimen “sanerat” från romer, men även att
hon så sent som under konferensen på Södertörn 2016 avfärdade all kritik mot gypsylorism
(orientalism) och därigenom positionerat sig mot kritiska romska och icke-romska forskare inom
fältet. (Se: Selling, Jan (2018) “Assessing the Historical Irresponsibility of the Gypsy Lore Society in
Light of Romani Subaltern Challenges”. I: Critical Romani Studies Journal. Vol. 1. No. 1, p 44-61.).
Dessutom kan professor Marushiakovas utnämning vålla skada till högskolans pågående strategiska
verksamhet, eftersom hennes polemiska förhållningssätt skapar problem i internationella
forskningssamarbeten.
3) Vi anser att nyhetspresentationen på sh.se felaktigt ger intryck att hedersdoktoratet förankrats
bland oss som bedriver romska studier på Södertörn, vilket presentationen av nyheten
på sh.se felaktigt ger intryck av genom det avslutande citatet av Peter Dobers. Vi önskar att detta
korrigeras eller tas bort.
4) Vi föreslår att fakultetsnämnden för att hantera den uppkomna situationen överväger att utse
ytterligare en hedersdoktor, vilken skulle kunna balansera den gjorda utnämningen. Vi deltar då
gärna i en dialog om detta.
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