
 
 

 
 
 
 
 
 

    

         Tänkt universitetsutbildning vid Cape East avbryts 
 

Det är inte möjligt att genomföra den tänkta utbildningssatsningen vid Cape East i Haparanda med 
studenter från utvecklingsländer, visar den påbörjade förstudien och samtalen mellan parterna, Akelius 
Foundation och Luleå tekniska universitet. Den privata sfären som företräds av stiftelsen Akelius 
Foundation och den offentliga som Luleå tekniska universitet står för, hade gemensamma intentioner 
om högre utbildning för ungdomar från utvecklingsländer. Förstudien visar dock att universitets krav 
inte kan uppfyllas i en satsning i enlighet med Akelius Foundations önskemål. 

 
– Efter den utredning som en projektgrupp genomfört och efter samtal mellan parterna så har vi 

kommit fram till ett beslut, nämligen att avsluta planerna på en gemensam utbildningssatsning i 

Haparanda, vilket jag givetvis beklagar, inte minst för studenternas del och för Haparanda kommuns 

skull, säger Johan Sterte rektor vid Luleå tekniska universitet.  

 

Tanken med satsningen var att utforma helt nya masterutbildningar riktade till framförallt studenter 

från utvecklingsländer. En av utbildningarna som planerades initialt var en masterutbildning med 

arbetsnamnet Master of Public Administration, en utbildning som skulle ge kunskap för en effektivare 

förvaltning i utvecklingsländer. Olika synsätt och krav på utbildningar gör att såväl universitetet som 

Akelius Foundation valt att inte gå vidare med samarbetet. Under projektgruppens arbete med 

förstudien, som nu är avbruten, och i samtal mellan universitetets ledning och Akelius Foundation har 

olika synsätt på utbildningarna kommit fram hos parterna.  

 

– Vi måste för vår del följa det regelverk som gäller för akademisk utbildning och värna om de 

kvalitetskrav som ställs på akademiska utbildningar, och de utbildningar som vi ger vid Luleå tekniska 

universitet. Det finns dessutom vissa legala hinder som försvårar den här utbildningssatsningen, säger 

Johan Sterte.  

 

Upplysningar: Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet johan.sterte@ltu.se 0920-49 16 08, 

Katarina Karlsson, katarina.karlsson@ltu.se 072 727 45 60 
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