De finska kvarlevorna i Karolinska Institutets samlingar
Sverigefinländarnas delegation har, liksom flera av sina medlemsorganisationer, studenter
på Karolinska Institutet, organisationer och myndigheter i Finland, kraftigt reagerat på att de
finska kvarlevorna som återfinns i Karolinska institutets samlingar efter bland annat 1800talets djupt oetiska forskningsresor ännu inte återbördats.
Karolinska Institutet har sedan frågan först uppmärksammades på allvar 2018 uttalat sig
kring problematiken att återlämna kvarlevor. Sverigefinländarnas delegation ifrågasätter
starkt hur eventuell problematik kring ett sådant återlämnande har kunnat fördröja
processen i tre år. Yttranden om att praxis inte finns för att repatriera kvarlevor från
majoritetsbefolkningar visar på en ovilja att erkänna det historiska förtryck som präglat
synen på de nationella minoriteterna. Om viljan inte finns från Karolinska Institutet att på
alla möjliga sätt verka för att denna process fortskrider så kräver Sverigefinländarnas
delegation att de politiker som säger sig värna minoritetsrättigheter också visar att detta inte
bara är tomma ord.
Sverigefinländarnas delegation står helhjärtat bakom det brev som överlämnades till
Karolinska Institutet i december 2018 av kommittén för återlämning av finska kvarlevor.
Styrelsen har också av ett enhälligt plenum den 18 och 19 september 2021 bemyndigats att
till alla berörda myndigheter och övriga aktörer framföra de Sverigefinländska
minoritetsorganisationernas orubbliga krav att dessa kvarlevor omedelbart ska repatrieras.
Denna sorgliga rest av svensk forsknings rasistiska och oetiska förflutna är än idag inte bara
en skam för Karolinska Institutet utan för Sverige som nation som säger sig värna sin
minoritetsbefolkning.
Sverigefinländarnas delegation med sina medlemsorganisationer kräver därför att
representanter för Karolinska Institutet, svenska myndigheter och de svenska politiker som
säger sig värna minoritetsfolkens rättigheter också verkar för att rätta dessa historiska
oförrätter.
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Till Sverigefinländarnas delegation, med anledning av skrivelse gällande de
finska kvarlevorna i Karolinska Institutets samlingar.

Karolinska Institutet har tagit del av den skrivelse som inkommit från
Sverigefinländarnas delegation den 12/11 - 2021, och de uppgifter och krav
som framförs däri. I skrivelsen uttrycks besvikelse över att frågan om de
finska kvarlevorna ännu inte är löst trots att den väcktes 2018. Delegationen
uttrycker också att tidsåtgången beror på att Karolinska Institutet inte vill
arbeta för ett återlämnande.
Vi har full förståelse för att tre år kan uppfattas som lång tid.
Tidsåtgången i fallet med de finska kvarlevorna beror inte på ovilja från
Karolinska Institutets sida. Att utreda historik och geografisk härkomst på
arkeologiska kvarlevor är i många avseenden ett detektivarbete. Vi delar
delegationens önskan om att frågan om de finska kvarlevorna i Karolinska
Institutets samlingar ska lösas på bästa sätt. Sedan 2018 har en rapport med
utförlig information om de finska kvarlevorna och en bakgrund kring hur de
fördes till Sverige och KI färdigställts. Rapporten översändes till finska
myndigheter i maj 2020, och de arbetar nu med en egen utredning för att
klarlägga kvarlevornas exakta geografiska ursprung i Finland.
Karolinska Institutet har ingen egen agenda gällande de finska
kvarlevorna i samlingen utöver att frågan ska hanteras korrekt, transparent
och med eftertanke och respekt, både för kvarlevorna och de formella
processer som styr vårt handlingsutrymme. Vi bistår naturligtvis finska
myndigheter i deras arbete med den information och de resurser vi har.
Maria Josephson
Fil. Dr., handläggare, Medicinens historia och kulturarv

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Org. nummer 202100 2973

Besöksadress
Nobels väg 6
Solna

Telefon
08-524 800 00, vx
08-524 866 16, dir

E-Post
Maria.Josephson@ki.se
Webb
ki.se

