INSKRIPTIONSTAL 2.9.2020, MONA FORSSKÅHL
Ärade studenter, ordförande, inbjudna Arcadavänner, bästa kollegor, alla ni som följer med på distans.
Det är för mig som rektor en stor glädje att idag kunna välkomna en mindre grupp här på campus och
alla er som följer med online - en lösning som kommer prägla det år vi har framför oss. Honoured
students, dear friends of Arcada, all of you joining us via live stream, it is a great privilege for me to wish
you all welcome to the opening of the academic year 2020-21.
Kära nya studenter,
Ni inleder som bäst en spännande och unik period i ert liv då ni kanske tar de första stegen på era
karriärstigar med riktning ut i arbetslivet. Under den här tiden kommer ni att formas både som
människor och som professionella experter, och samtidigt även vara med och forma alla dem ni möter.
En dag som denna – när vi tillsammans inleder ett nytt läsår – påminner oss om det mångfald som möts
här på Arcada; en mängd kulturer, nationaliteter, utbildningsinriktningar och kunskapsområden. Att vi
samlas så här idag för att öppna ett nytt läsår gör att jag känner mig extra stolt över vår högskola, som
trots sin litenhet rymmer så mycket. Vi har en annorlunda vår bakom oss och en möjligheternas och
utmaningarnas höst framför oss, vilket gör det extra viktigt att vi har en stark värdegrund att stå på. Med
en inkluderande och uppmuntrande miljö, en respektfull och ambitiös kultur och med ett människonära
och agilt verksamhetssätt är vi redo. Tillsammans med er, nya studenter, är vi redo – redo för framtiden.
Varmt välkomna till Arcada.
Bästa åhörare,
Vi har, som sagt, på många sätt en exceptionell vår bakom oss. En vår som än en gång påvisat Arcadas
relevans för samhället. Dels utbildar vi experter, ett slags vardagshjältar, som blivit nyckelspelare under
krisen inom samhällets alla områden, från akutvård till media. Dels har vi kunnat reagera snabbt på nya
behov genom att erbjuda fortbildning för dem som direkt drabbats av krisen. Vi har löst omöjliga
ekvationer genom samspel över institutionsgränser och på kort varsel ökade vi antalet studieplatser
inom centrala utbildningar. Som jag ser det är den gemensamma nämnaren här bildning: utbildning och
livslångt lärande. För mig är det är entydigt att utbildning kommer att spela en central roll för att leda
oss ja, hela samhället, ut ur krisen.
Då jag nu blickar framåt mot ett nytt akademiskt år är det faktiskt med stor förväntan och tillförsikt. Som
organisation har vi lärt oss mycket, våra digitala färdigheter och lösningar har tagit jättekliv och både
studenter och personal har visat prov på den flexibilitet, eller agilitet, som är typisk för Arcadaner. Jag
vågar påstå att Arcada som högskola går starkare och väl förberedd mot det nya året.
Ladies and Gentlemen,
Today, we look forward to a new and exciting, but most definitely also different academic year. I say
different, much due to the current situation, and the fact that we cannot turn a blind eye to the
pandemic and its effects on the world. For us, a very tangible example of this is that some of our new
international students have been unable to join us on campus. To you, I want to say - that although you
may not be here with us on campus today - you are most definitely in our thoughts and I personally
promise that we will do our utmost for your semester online to be as rewarding as possible. And I look
forward to meeting you all on campus soon.

I also chose to use the word exciting, because not only are we opening a new academic year today, we
are also launching a new strategy reaching ten years into the future.
The focus of the new strategy lies in sharpening our profile, and on building strategic partnerships to
further develop both substance and quality in all our activities. The new strategy sets out to build
bridges for global relevance and smart solutions for a sustainable and dynamic professional life. In other
words, we aim to remain at the forefront – one step ahead - constantly evolving and in tune with the
surrounding society. The new strategy gives us direction, but also requires that we take on challenges of
the future - head on. It is our responsibility as a University of Applied Sciences to create new knowledge
that carries us – and you - into the future, well equipped for anything it may bring.
Bästa åhörare,
Genom den nya strategin sätter vi bildning i arbete för ett givande och hållbart liv. Vi fokuserar på
framtidsscenarier och på att fortsätta lära, genom försök och misstag i kombination med ett
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Bara på det sättet kan vi fortsätta att också i framtiden ligga i
framkant.
De mål som ställts upp för de kommande åren är ambitiösa och de är resultatet av en process som
involverat både personal och studenter, och lotsades i hamn under ledning av vår styrelse med
ordförande Marcus Rantala i spetsen. Med det gemensamma engagemang som strategin bygger påär
jag övertygad om att vi kommer att kunna leva upp till vår vision om att som svenskspråkig
bildningsaktör i Helsingfors bygga nordiska broar för att vara globalt relevant. Att vi kommer att utveckla
smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur, och erbjuda livslångt
karriärstöd för ett givande och hållbart liv.
Arcada finns till för samhället - vår absoluta närmiljö, Helsingforsregionen, där vi har vår bas - men för
att vara en central aktör lokalt behöver vi nå ut i världen. Något vi uppnår genom att i växelverkan och
samarbete med nordiska partners skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Som yrkeshögskola – i rollen
som utbildare och fostrare, som forsknings- och innovationsorganisation och som arbetsgivare – är vi
med och påverkar vilka vägar utvecklingen tar.
Dear friends of Arcada,
We are now at the interesting stage of starting to live the strategy and translating each goal into actions.
To me it is evident that we can only be successful and move forward by carrying with us our core value:
•
•
•

Creating an inclusive and encouraging environment
Upholding a respectful and ambitious culture
Ensuring a humane and agile approach to all we do

These are values I hope each of you stand for and take to heart.
By 2030 Arcada will have strengthened its international profile through Nordic networks both within
research and education. We will have incorporated AI, augmented reality and machine learning across
our disciplines, and finally we will be a hub supporting lifelong learning and the integration of new talent
in society. In short, we will embrace the tools of tomorrow, never forgetting that people need people.

I am proud to say Arcada is already well positioned in many areas and we have the prerequisites to
achieve our goals, with cutting edge research and development projects within and across our various
disciplines. An example of this, just last spring we welcomed our first robots on campus, all the while
initiating a major initiative researching compassion with a cross-disciplinary approach.
Bästa Arcada-vänner,
Då vi följer med den utveckling som sker runtom oss, speciellt under det senaste året, ser vi populism
och exkluderande nationalism – ett vi mot dem-tänkande – på frammarsch, vi ser mer eller mindre
systematisk spridning av desinformation och växande hot mot klimat och biologisk mångfald – våra
livsmiljöer.
Bästa åhörare,
Då jag ser omkring mig, är jag mer än någonsin övertygad om att utbildning och bildning är det viktigaste
medlet för att motarbeta dessa krafter. Var och en måste få de bästa möjliga verktygen för att kunna
förhålla sig till det som sker och kunna avgöra vad som är fakta. För det behöver vi – var och en av oss –
en kunskapsbas att stå på och ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt, för att både kunna och våga
ställa frågor och ifrågasätta.
Då vi nu blickar framåt, måste vi ta oss an de här utvecklingstendenserna. Som professionshögskola är
det vårt ansvar att utbilda och skapa ny kunskap, utveckla nya lösningar för framtiden – att så gott det
går skapa beredskap för de utmaningar framtiden för med sig. För att uppfylla vårt uppdrag, är det idag
viktigare än någonsin, att utöver teori och praktisk färdighet inom specifika områden ge färdigheter för
kritiskt tänkande. Ingen av oss ska godta färdigserverade sanningar, utan att granska fakta och
ifrågasätta.
Därför vill jag komma med en uppmaning till alla er som inleder era studier idag – var nyfikna och
ifrågasätt också här inom våra väggar. Endast genom att ställa frågor, diskutera och argumentera sakligt
kan vi utveckla nytt och hitta de smarta lösningar vår strategi målar upp. Kritiskt tänkande kräver en del
mod, speciellt då man ifrågasätter en auktoritet. Här skulle jag vilja låna ett stycke ur Bröderna
Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Så är skriver hon:
Men då sa Jonatan att det fanns saker som man måste göra, även om det var farligt. ’Varför då’,
undrade jag. ’Annars är man ingen människa utan bara en liten lort’, sa Jonatan.
Jag vågar tro att ingen av oss vill vara “en liten lort” och som yrkeshögskola är det vårt uppdrag att
utöver expertis, ge verktyg till kritiskt tänkande och mod att vara nyfiken och utmana lösa premisser.
Dear audience,
Today many of you are taking the first steps towards your next degree. During your journey you will be
both challenged and served information, as it should be in higher education. In return, I hope you will
make the most of the opportunities on offer here and look beyond your own department to broaden
your perspective. The greatest skill you can develop during your time here at Arcada is the ability to
learn how to learn and critically assess information you are given. Only by looking at things from many
angles and asking questions can we make sure we don’t fall victim to false information. Critical thinking
is something I really want all of you to exercise in your work at or with Arcada: what is factual, what is
faith, what is interpretation? Never stop asking!

Bästa studenter, ordförande, ärade kollegor, vänner av Arcada härmed förklarar jag läsåret 2020-21
öppnat. I hereby declare the academic year of 2020-21 open.

