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Matte–enerne er menn/ Kvinner
regnes ikke
Ikke en eneste av verdens kvinnelige matematikkprofessorer kvalifiserer til æresdoktorat under
Universitetets Abel fest – det gjør derimot ti menn.
2002-01-16

FOTO: Åshild Støylen
– Dette er kritikkverdig. Universitetet har valgt blant dyktige matematikkprofessorer fra hele
verden. Jeg har vanskelig for å tro at det ikke finnes en kvinne blant disse, sier
studentparlamentsleder Torstein Lindstad.
Han reagerer på at Matematisk institutt ved Universitetet ikke har klart å komme opp med noen
kvinnelige matematikkprofessorer som kvalifiserer til æresdoktorat når 200–års jubileet for Nils
Henrik Abels fødsel skal feires i september.
– Jeg synes dette gir dårlige signaler. Det er allerede dårlig rekruttering med jenter til realfag, og
det er derfor vi nå ber Matematisk institutt om å redegjøre for kriteriene som de ti menn som
honoreres er blitt valgt utfra, sier Lindstad.
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Ingen kvalifiserte
I Norge finnes det bare fire kvinnelige matematikkprofessorer. Ragni Piene er en av dem.
– Det finnes ingen kvinnelige matematikere med sterk tilknytning til Norge eller Abels
matematikk som kvalifiserer til et slikt æresdoktorat, sier Piene, som er en av to kvinner i
arbeidsutvalget for Abel–jubileet.
– Forstår du Studentparlamentets reaksjon?
– Slik er verden selv om det ikke er ønskelig. Å plukke ut en kvinne i denne sammenhengen ville
gjort det veldig tydelig at hun ble plukket ut kun fordi hun er kvinne, sier Piene.
– Gir ikke dette en dårlig signaleffekt for jenter som vil ta realfag?
– Jeg ser at dette ikke er en gunstig situasjon, men jeg tror ikke en kvinne på podiet ville gitt noe
godt signal, sier Piene, som mener at for eksempel øremerkede kvinneprofessorat er bedre
virkemidler for rekruttering til realfag.

Matematikk på dagsordenen
Selv om universitetsdirektør Tor Saglie i møte tirsdag anbefalte Kollegiet å støtte innstillingen fra
Matematisk institutt, ble saken utsatt.
– Kollegiet har bedt om en redegjørelse fra instituttet på hvorfor ingen kvinner er innstilt, og
saken vil trolig bli behandlet på kollegiemøtet i februar, sier kollegierepresentant for
Studentparlamentet Anette Birkeland.
– Når man ikke klarer å finne en kvalifisert kvinne i hele verden, burde man da latt være å ha
en slik markering?
– Nei, vi ønsker å sette matematikk på dagsordenen ved denne markeringen, sier
matematikkprofessor Ragni Piene.
Av Caroline Rugeldal
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