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Om akademisk offentlighed på Arts 

 

Oplæg ved Per Stounbjerg på fælles medarbejderseminar 18. august 2014 

 

Replik til ordstyrer om civil ulydighed 

Jeg er ikke glad for at tale om ’civil ulydighed’. Nogle af os, mig selv inklusive, burde må-

ske inden for de eksisterende rammer have vist mere civil courage. Have vist mod til at 

tale tydeligere. Hvis tydelig tale kan opfattes som civil ulydighed, siger det noget om den 

kultur, vi har etableret. Det burde være unødvendigt på et universitet, der vil værne om en 

akademisk offentlighed.  

 

 

Akademisk offentlighed 

Jeg skal netop tale om akademisk offentlighed. Overskriften er lidt misvisende. For jeg 

drøfter ikke vores faglige offentlighed med peer reviewede publikationer, ph.d.-forsvar, 

metodestridigheder og videnskabelige diskussioner. Jeg taler om en universitetspolitisk 

offentlighed. Som gammel offentlighedsfreak – det blev man på Nordisk i 70’erne, hvis 

man ikke fik allergi af ordet – mener jeg til gengæld, at en universitetspolitik kan hente ide-

aler i den faglige offentlighed: den principielle ligeværdige åbenhed og argumentets styrke. 

Her ligger en værdimarkering.  

 Spørgsmålet er altså, hvordan medarbejdere og studerende kan diskutere og påvirke 

de væsentligste valg og beslutninger. Analyserapporten tyder på, at der her opleves et 

underskud. Jeg vil komme med bud på et par fokuspunkter ift. en ændring af den situation. 

 Som analysegruppen konstaterer, handler det ikke primært om formelle organer. Der er 

en fornuftig sammensætning af Akademisk Råd, institutfora m.v. Hvis der er et problem 

her, handler det om koordinering, om udveksling mellem forskellige niveauer – og om en 

ledelsesaccept af, at medlemmerne i fx Akademisk Råd også repræsenterer et diskute-

rende bagland og uden bundet mandat kan viderebringe synspunkter fra studenterorgani-

sationer, fag, lokationer m.v. Rådene kan også være steder, hvor interesser artikuleres og 

medieres som grundlag for den politik, der skal udmøntes. 

 Jeg vil ikke fokusere på organer, men på tre betingelser for en politisk offentlighed på et 

universitet med enstrenget ledelse. Overskrifterne er ledelseskultur, organisationsstruktur 

og understøttende kommunikation. 
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Ledelsesstil og diskussionskultur 

PÅ AU i dag afhænger den universitetspolitiske offentligheds trivsel mindre af de formelle 

organer end af ledelseskulturen. Trivslen fremmes af en reel ledelsesinteresse i en reflek-

terende offentlighed som mere end korrekturlæsning på en allerede fastlagt politik. Det er 

ikke nogen hemmelighed, at alle akademiske råd undertiden har følt, at det var det, de 

lavede. Skal det være anderledes, kræves der 

 Tid til en proces, der er reelt inddragende på niveauer spændende fra fag over insti-

tutter til fakultet 

 Åbenhed om dilemmaer. Inddragelse kræver, at ledelsen tænker højt, redegør for 

udfordringer, rammer, trusler og divergerende bud på handlemuligheder. For at 

skære det ud i pap: at dekaner, prodekaner og institutledere kan være offentligt 

uenige og ikke have clearet synspunkterne bag lukkede døre først. Dilemmaer ud-

mærker sig ved hverken at være færdige beslutninger eller helt åbne felter (som fx 

den nuværende høring om indspil til udviklingskontrakt). Der kan være forståeligt 

tidspres (som ved udviklingskontrakten) og andre grunde til, at ledelsen selv må ta-

ge stilling eller holde kort tæt til kroppen. Men idealet må være, at den i videst mu-

ligt omfang lægger dilemmaer frem til en diskussion, der ikke kun foregår i ledelsen 

og mellem ledelse og valgte repræsentanter, men også mellem ansatte og stude-

rende 

 Respons på væsentlige argumenter, fx i høringer. Alle accepterer, at der skal be-

sluttes og handles; men det vigtigt at vide sig hørt og at arbejde i fx de akademiske 

råd har synlige konsekvenser. 

Og så er det måske værd at tilføje, at offentligheden også trives bedst med lidt civilcoura-

ge fra medarbejdere og studerende. 

 

Struktur: repolitisering af det lokale 

Kultur er vigtigere end struktur. Men spørgsmålet er også, hvordan vi strukturelt kan frem-

me en akademisk offentlighed. Min egen oplevelse ved både at være på et fag og med i 

de centrale diskussioner i akademisk råd er, at der er sket frakobling af fagene som politi-

ske enheder. Diskussionen i fx AR trækker sjældent på lokale drøftelser. Det er lang tid 

siden, at jeg i centrale sammenhænge har hørt referencer til, hvad engelsk, filosofi eller 

teologi tænker om dette og hint. Omvendt er det også længe siden, at vi har brugt medar-

bejdermøder på dansk til at diskutere åbne fakultetspolitiske spørgsmål. For hvem lytter til 

vores lokale diskussioner? 

 Det kan man se som en form for aflastning, men næppe en, de fleste har bedt om. Den 

fører til en adskillelse mellem en ledelse, der lægger strategier – og et lag af fagfolk, der 

bare prøver at passe en daglige biks så ubemærket og uberørt af selvsamme strategier 
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som muligt. Det er skidt både for strategier og faglighed. Den centraliserede top-down-

kultur, analyserapporten påpeger, har selvsagt blot gjort ondt værre. Men spørgsmålet er 

også organisatorisk. Hvordan laver vi en struktur, der gør det muligt at repolitisere fagene, 

så diskussioner i faglige enheder og forskningsprogrammer får virkning opad? 

 I den forbindelse er institutstørrelsen en udfordring. Der er p.t. for langt fra de lokale 

enheder til ledelsen. Mange føler sig usynlige. Jeg tror, at en universitetspolitisk offentlig-

hed kræver lokalt funderede fora, hvor man faktisk mødes og diskuterer. Det kræver på 

medarbejdersiden enheder, der er små nok til at kunne være i ét rum – og store nok til at 

blive hørt opadtil. Det kunne fx det gamle Nordisk. 

 Afdelingerne er givetvis et skridt i den rigtige retning; noget af det, vi skal diskutere, er, 

om det er nok til at fundere en universitetspolitisk offentlighed – også på de store institut-

ter. 

 

 

Understøttende kommunikation 

Jeg ser lokale fora, hvor man taler sammen, som den akademiske offentligheds grundpille. 

De kan ikke stå alene. Politik i de nuværende megainstitutter og på fakultetsplan kan ikke 

primært drøftes på møder for de tusindvis af medarbejdere og studerende. Det kræver 

repræsentationsstruktur. Men det kræver også kommunikativ understøttelse. 

 Mit postulat er, at vi har store mankoer, hvad angår intern kommunikation. Den har især 

bestået i en blanding af information og redegørelse for beslutninger, der var konsensus om 

i en solidt sammentømret ledelse. Der savnes facilitering af en fælles politisk diskussions-

kultur. Her taler jeg ikke om åbne debatsider, hvor alle omkostningsfrit kan ytre sig. De 

findes såmænd – men ender let som afløb for frustrationer og utilfredshed. 

 Det kræver bl.a. at kommunikation til medarbejdere og studerende giver plads til proces 

og ikke kun til formidling af beslutninger. Den må gøres til et sted, hvor principielle dilem-

maer og dissens fra ledelse, beslutningstagere og meningsdannere i miljøerne artikuleres. 

Og den må give plads til, at lokale fora rotter sig sammen og koordinerer på tværs, holder 

hinanden informeret osv. Det kræver en materiel understøttelse. Menneskelige ressourcer, 

arbejdskraft, tid. Det koster. 

 Det har faktisk kunnet lade sig gøre under nuværende uni-lov med enstrenget ledelse, 

eksterne bestyrelser osv. På det gamle humaniora var en informationsmedarbejder samti-

dig redaktør af HUM-avisen (som jeg ikke foreslår genindført) – og af fakultetets nyheds-

side. Begge dele blev bl.a. brugt til at igangsætte diskussioner, fx ved at institutledere, 

prodekaner, studenterpolitikere og medarbejderrepræsentanter udtalte sig principielt, uden 

at ledelsesgruppernes svar på forhånd var afstemt. Alt fungerede ikke ideelt – men over-

gangen til Arts blev på dette punkt et tilbageskridt. 
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I dag skal vi især tale om struktur. Men nok så væsentlige forudsætninger for en fungeren-

de universitetspolitisk offentlighed er altså kultur og kommunikation (ord, vi genkender fra 

et par institutnavne…). 


