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Studenterrådet ved Aarhus Universitets høringssvar
til papiret Ytringsfrihed på Aarhus Universitet
28. februar 2022

Studenterrådet ved Aarhus Universitet er positive over at blive inddraget i høring
af dette papir.

Studenterrådet ser debatten om ytrings- og forskningsfrihed som et komplekst emne.
På Aarhus Universitet opleves det, at vi i reglen har en god, venlig og ordentlig tone.
Afstanden mellem og studerende og videnskabeligt personale er ikke så fjern i
Danmark og på Aarhus Universitet, som man ofte ser i udlandet. Det har en positiv
virkning, at man som studerende er tættere på sin underviser og personen bag, og dette
fordrer også en god samtale og en saglig diskussion. Papirets ordlyd statuerer dog ikke
nogen konkret, fremadrettet betydning for forholdet mellem studerende og det
videnskabelige personale, eller studerende imellem.

Studenterrådet ser initiativet som et fornuftigt træk i den verserende debat i offentligheden og blandt
politikere. Debatten har haft konsekvenser i udlandet, hvor der har været stor splittelse mellem studerende
og ansatte. Vi ønsker som studerende ikke at lignende situationer skulle opstå på Aarhus Universitet.
Derfor er det håbet, at papiret kan foregribe interne konflikter og et eksternt pres på Aarhus Universitet,
samt at dette papir kan bidrage til at sætte en dæmper på en muligt optrappede konflikt, hvor der på begge
sider er væsentlige hensyn at beskytte.
Studerende er ofte den yngre generation sammenlignet med den af det videnskabelige personale, og
verdensopfattelsen er som resultat heraf ofte ikke den helt samme. Det er ideelt, at studerendes nye ideer,
initiativer og ideologier som supplement til den akademiske debat, er med til at sikre en bred, divers
argumentation i undervisningen og forskningen. Samtidig skal Aarhus Universitet som førende
uddannelses- og forskningsinstitution og som institution blandt de højeste etiske instanser værne om
ytrings- og forskningsfriheden.

Slutteligt vil Studenterrådet udtrykke sin ærgrelse over den sene inddragelse af studerende i dette papir.
Da emnet om at implementere en Aarhus Universitet-version af Chicago-principperne blev præsenteret
for bestyrelsen i det sene forår 2021, var det ikke idéen, at studerende skulle være omfattet. Selve
udarbejdelsen af papiret opleves som ledelsesnært. På trods af det meget følsomme emne, mener
Studenterrådet, at emnet kunne være diskuteret inden udarbejdelsen af papiret.

Med venlig hilsen

Peter Stounbjerg, formand
Studenterrådet ved Aarhus Universitet
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Høringssvar, Ytringsfrihed på AU, Konservative Studenter 

Indledning 

Først om fremmest vil vi fra Konservative Studenter gerne takke AU for at tage dette enormt vigtige emne 

op. Vi - og vores søsterforeninger og landsorganisation - har længe slået et slag for danske pendanter til de 

såkaldte Chicago-principper, så vi er utroligt glade for at Aarhus Universitet går foran i dette arbejde. 

I Konservative Studenter mener vi, at det er et af de danske universiteters fremmeste opgaver, at være den 

frie, kritiske tankes højborg. 

Universiteterne er en af de institutioner, som i størst grad gennem historien har været et særegent kendetegn 

for de frie, vestlige demokratier. 

Således bør det også være universiteternes raison d'etre at værne om ytringsfriheden, tankefriheden og 

forskningsfriheden i akademia. 

I Konservative Studenter vil vi derfor gerne rose Aarhus Universitet for at gå foran med initiativet om et 

papir, der kan sættes rammen for friheden i akademia i et samfund, hvor den akademiske frihed til stadighed 

er under pres. 

‘Virtue signaling’, Top-Down-strategier og politiske målsætninger 

Universiteternes opgave er at lave fri forskning og at uddanne studerende. De bør være steder, hvor man 

stiller og undersøger de gode, kritiske spørgsmål. 

Derfor har vi i Konservative Studenter (samt vores søsterforeninger og vores landsorganisation 

Konservative Studerende) stillet os kritiske over for den ærgerlige tendens, at man top-down-indfører 

politiske målsætninger som bæredygtighed, FNs Verdensmål samt punktet “universitetets forsknings- og 

uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling” i Universitetslovens §2, 

hvilket også nævnes Ytringsfrihedskommisionens Betænkninger Del 2, s. 726-727. 

Vi mener, at kommissionen i denne forbindelse overser et meget væsentligt punkt: 

At sikre vækst, velfærd, udvikling, bæredygtighed, opfyldelse af FNs Verdensmål og andre lignende 

målsætninger er en politisk opgave, ikke en universitetsopgave. 

Universiteter eksisterer ikke for at skabe (eksempelvis) vækst; det er bare en sidegevinst. 

Det fremgår af Ytringsfrihedskommisionens Betænkninger Del 1, s. 51, at “Kommissionen er af den 

opfattelse, at det først og fremmest er universiteternes ledelse, 

der har ansvaret for, at dets forskere – i overensstemmelse med universitetslovens for 

udsætning herom – ikke presses af hverken eksterne eller interne interessenter. Kom 

missionen understreger desuden, at også eksterne interessenter – private såvel som of 

fentlige – har en pligt både til ikke at stille urimelige krav til forskerne og til at acceptere 

såvel uventede som uønskede resultater. Det er i den forbindelse vigtigt at have for øje, 

at bestemte forskningsresultater ikke kan forventes eller bestilles” 

I Konservative Studenter anser vi netop politiske målsætninger som vækst, velfærd, udvikling, 

bæredygtighed og FNs verdensmål som væsentlige risikofaktorer i denne henseende. 

Sådanne politiske målsætninger risikerer nemlig at forfladige universiteternes forskning til blot at være 

konsulentarbejde for diverse politiske spørgsmål; universiteterne bør - som nævnt - være den frie, kritiske 

tankes højborg, hvor man stiller og undersøger de gode, kritiske spørgsmål. Dette i modsætning til 

konsulentbureauer, som finder svar på de på forhånd definerede spørgsmål, som 

en kunde har bestilt svar på – hvad end kunderne er private virksomheder eller de politiske lag. 

Det bør være et generelt princip, at universiteternes opgave bør være at producere viden. Og dét uden at 

skele til, inden for hvilke områder Danmark er – eller ikke er – konkurrencedygtig, og hvorvidt om den 

pågældende viden kan bidrage til Danmarks konkurrenceevne, image i udlandet eller det private erhvervsliv. 
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Vækst, velfærd, udvikling, bæredygtighed, FNs verdensmål og lignende koncepter har alle det tilfælles, at 

de er udtryk for mærkværdige top-down-målsætninger, som udelukkende baserer sig på, hvilke arbitrære 

politiske tendenser, som har gjort sig gældende i samfundet på det pågældende tidspunkt. Og den slags hører 

selvfølgelig ikke hjemme i formålsparagraffer m.v. på landets højeste uddannelses- og 

forskningsinstitutioner. 

Dermed selvfølgelig ikke sagt, at AU som institution ikke kan have en bæredygtighedsstrategi, eller ikke 

kan bedrive forskning i biodiversitet, vækst eller lignende - men det kan sagtens (og bliver det for øvrigt 

allerede) løses bottom-up, hvor det er relevant, uden at man - som det desværre er sket på SDU -  skal 

forfladige universitetet til et politisk konsulenthus spækket med virtue signaling. 

Fra forskning til faktura 

I tråd hermed deler vi selvfølgelig også kommissionens bekymringer vedr. sektorforskning, 

myndighedsbetjening og såkaldt anvendt forskning (Betænkninger Del 2, s. 731-732). 

For ligesom det er et problem, hvis man gør det til de statsfinansierede universiteters opgave at løse politiske 

målsætninger om bæredygtighed og verdensmål, så er det også et problem, hvis man – af hensyn til for 

eksempel vindmølle-, shipping- eller fødevareeksporten – gør det til de statsfinansierede universiteters 

opgave at forske i optimering af eksisterende produkter frem for at overlade den opgave til det private 

markeds virksomheder. 

Fordelen ved statsfinansierede universiteter er netop, at stater har risikovillig kapital. 

Dermed kan statsfinansierede universiteter - i modsætning til virksomheder på et marked - bedrive forskning 

(såsom grundforskning) uden at skulle forholde sig til, om den forskning nødvendigvis er rentabel og vil 

kunne give et afkast. 

Vi mener, at “Fra forskning til faktura”-paradigmet har ført til megen dårligdom. 

Der findes i den offentlige debat eksempler, hvor der næsten fremføres det synspunkt, at der i diverse danske 

byer skal oprettes nye universitetsafdelinger, som mere eller mindre åbenlyst har til formål at være en art 

konsulenthuse, og hvad man spydigt kunne kalde en slags “længere videregående erhvervsuddannelse” 

målrettet danske eksportvirksomheder. 

Vi er fortalere for, at man i højere grad lukker virksomhederne ind på universiteterne i form af blandt andet 

virksomhedsmesser og ”hvad kan jeg blive som cand.scient.x,y,z?”-arrangementer. Det kan give de 

studerende uventede aha-oplevelser i forhold til potentielle fremtidige karriereveje, og det giver de 

studerende mulighed for at komme i kontakt med virksomheder med henblik på studiejobs, praktikforløb og 

fremtidige jobs. 

Men der er også en grænse, hvor det bliver så konkret virksomhedsmålrettet, at der ikke længere er tale om 

reel akademia, og hvor det er rimeligt at spørge, om oplæring af x virksomheds 

medarbejdere eller y virksomheds produktudvikling ikke burde løses af de pågældende virksomheder og 

disses konkurrenter selv. 

Shitstorms, temafester og retten til faglig indforståethed 

Der har i de senere år været en del sager, hvor studerendes og ansattes ytrings-, forsknings-, undervisnings- 

og tankefrihed har været truet. 

Dette har især været et problem på Københavns Universitet (jf. bl.a. Ytringsfrihedskommisionens 

Betænkninger Del 1, s. 34-35 og Del 2, s. 561-562), hvor der har været indført retningslinjer om temafester; 

været sager, hvor studerende har klaget over undervisningsmateriale; været udbredt og omfattende hærværk 

på valgmateriale og -plakater ifbm. universitetsvalg; overdøvelse og chikane fra visse studerende ifbm. 

afholdelse af oplæg fra eksterne oplægsholdere; ansatte der er indkaldt til tjenstlige samtaler, tilsyneladende 

pga. ledelsens frygt for “shitstorms” m.v. og mange andre lignende sager. 

I visse tilfælde - og heldigvis for det - har Københavns Universitets ledelse - efter kritik i den offentlige 

debat - trukket i land igen, men i Konservative Studenter mener vi ikke, at disse sager nogensinde burde 
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have været tvivlsspørgsmål. 

Der er dog også et væsentligt tilfælde fra AU, hvor rektoratet - i vores optik - skulle have bakket mere op 

om de studerende. 

Det drejer sig om den årlige “Juledag” på Institut For Statskundskab i 2016. Her afholder 

studenterinstruktorerne og studenterforeningerne forskellige barer, indimellem med samfundskritiske, 

satiriske temaer og grovkornede temaer. 

I 2016 rasede krigen i Syrien, og studenterforeningen Kritisk Profil havde derfor “Aleppo-bar”-tema, hvor 

overskuddet gik til Røde Kors’ arbejde i Syrien. Der er på mange studier dét, man kunne betegne som 

grovkornet, fag-humor, og til denne fest udmøntede dette sig i et bar-tema som var én stor, satirisk, 

sønderlemmende kritik af Vestens håndtering (eller mangel på samme) af den humanitære krise i Syrien. 

Dette forstod alle de tilstedeværende, der som statskundskabsstuderende netop beskæftiger sig med bl.a. 

International Politik til daglig. 

Desværre havde foreningen lavet en flyer ifbm. arrangementet, som efterfølgende blev fundet af nogle 

udefrakommende, hvilket førte til en shitstorm. 

Vi mener, at det er helt legitimt at de studerende har indforstået humor og temaer til lukkede arrangementer i 

små, lukkede, studierelaterede fora - ligesom der er forskel på, hvad man joker med over for sine nærmeste 

venner kontra fremmede, man lige har mødt. 

Problemet var her, at man lavede en flyer, så arrangementet blev kendt af den udefrakommende 

offentlighed, som ikke kendte hverken kontekst eller præmisser. Præmissen var - som nævnt - at 

arrangementets overskud gik til Røde Kors, og at det var én stor satirisk kritik af håndteringen af Syrien og 

Vestens laden-stå-til, men den præmis fremgik ikke i flyeren - men alle de statskundskabsstuderende (og 

institut-ansatte), som var til stede, forstod den. 

Dengang var det desværre de udefrakommende(!) krænkede, som man gav ret (Jyllands-Posten, d. 16. 

december 2016, https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE9233262/studerende-faar-skarp-opsang-af-

rektor-for-aleppojulebar/). Vi havde gerne set, at man i stedet havde lagt sig op ad den linje, som 

institutleder Peter Munk Christiansens havde i Omnibus (https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/jeg-er-ikke-

og-vil-ikke-vaere-dommer-over-de-studerendes-barer/). Der bør være plads til, at studerende kan lave satire 

om Oedipuskomplekser, sygdomme, strafferet, international laden-stå-til, økonomisk depression og 

alverdens andre ting, som falder inden for deres fagområde og faglige indforståethed, men som kunne støde 

folk udefra. 

Ytringsfrihed, Forskningsfrihed, Tankefrihed 

I Konservative Studenter læner vi os fuldstændigt op ad ordlyden i udkastet, når der står: “På Aarhus 

Universitet skal der være plads til en mangfoldighed af synspunkter, holdninger og ideologier inden for 

gældende retlige rammer, og i såvel den akademiske debat som undervisningen skal ideer og tanker frit 

kunne diskuteres. Dette gælder også selv om disse for nogle kan forekomme at være ubehagelige, forkerte 

eller endda anstødelige. 

Det er den enkeltes opgave at bestride ideer eller holdninger, som de ikke kan lide eller er uenige i. 

Ytringsfriheden går forud for hensynet til, at den enkelte ikke føler sig stødt.” 

Samtidig deler vi dog også de betænkeligheder, som professor i statskundskab Rune Stubager giver udtryk 

for i Omnibus (https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/aus-syn-paa-ytringsfrihed-er-til-debat-ytringsfrihed-

gaar-forud-for-hensynet-til-den-enkelte/ ). 

Et universitet bør aldrig være et safe space - tværtimod. 

Som Rune Stubager formulerer det: 

"Hvis vi skal kunne fungere som universitet og løfte vores opgave med forskning og undervisning, jamen så 

er det måske på nogle punkter i virkeligheden et unsafe space i den forstand, at vi jo har som en del af vores 

opgave at udsætte folk for nye perspektiver og ting, som de ikke kender til i forvejen." 

"Og det kan godt være, at noget af det opfattes som ubehageligt, og noget, som nogle er uenige i, og noget, 

nogle mener, vi ikke burde sige, men så er det den, der oplever det, som har til opgave at komme med 

argumenter imod det. Man kan aldrig komme til den position, hvor der er noget, der ikke kan siges – så 

længe det holder sig inden for loven, selvfølgelig,". 
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I Konservative Studenter deler vi Rune Stubagers betragtning om, at denne pointe godt kan formuleres 

tydeligere i papiret, da dette kardinalpunkt bør fremstå krystalklart og mejslet i sten. 

Vi bakker desuden entydigt op om Rune Stubagers pointe om, at papiret - i lyset af de senere års 

“mundkurv-sager” - mangler en italesættelse af forskeres mulighed for at udtale sig om deres forskning uden 

for universitetet. Vi bakker således op om professorens forslag om en tilføjelse om, at man ikke kan pålægge 

forskere tavshed om deres egne forskningsresultater på nær i undtagelsestilfælde og af afgrænset varighed. 
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Arts 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf. :  +45 8715 0000 
E-mail: arts@au.dk

Web: arts.au.dk

Akademisk Råd Arts 

Niels Nørkjær Johannsen 
Lektor, PhD 

Dato: 28. februar 2022 

Mobiltlf . :  +45 2815 8792 
E-mail: nnj@cas.au.dk
Web: au.dk/nnj@cas

Afs. CVR-nr.: 31119103 

Side 1/2 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 

Universitetsledelsen 

Høringssvar fra Akademisk Råd Arts vedrørende udkast til erklæring om 
ytringsfrihed 

Tak for muligheden for at kommentere på udkast til AU’s erklæring om ytringsfrihed. 

Akademisk Råd Arts bemærker indledningsvis, at formålet med dokumentet er uklart 
og efterlyser et sådant. Chicago-principperne er udarbejdet med henblik på at dæmme 
op for studerendes ønsker om at begrænse forskeres ytringsfrihed. Sådanne angreb ses 
kun i begrænset omfang i Danmark, hvor det oftere er politikere og andre menings-
dannere, som udfordrer forskningsfriheden og i mindre grad ytringsfriheden.  

Ytringsfrihed for AU’s medarbejdere og forskere lægger sig i krydsfeltet mellem for-
skellige aspekter: (i) medarbejderens/den studerendes grundlovssikrede ytringsfrihed 
som privatperson, (ii) universitetslovens § 2, stk. 3 som forpligter universitetet til at 
tilskynde forskere til at dele forskningsresultater og deltage i den offentlige debat, (iii) 
principper om god videnskabelig praksis, (iv) AU’s personalepolitiske retningslinjer 
for god adfærd og sober tone samt (v) den universitetslovssikrede forskningsfrihed. En 
tydeligere skelnen mellem disse og tilhørende angivelse af hjemmelsgrundlag og regu-
leringsmekanisme ville efter Akademisk Råd Arts’ opfattelse styrke teksten. 

Eksempelvis kunne teksten tydeligere forholde sig til forskellen mellem at ytre sig som 
privatperson og som fagperson herunder brug af titel og affiliering, hvilket giver mod-
tageren mulighed for at afkode, om man udtaler sig som privatperson, eller om man 
anvender sin forskningsmæssige tyngde til at underbygge udtalelsen. En blød formule-
ring, der opfordrer til bevidsthed og omtanke omkring denne sondring, kunne måske 
være befordrende ift. at hjælpe AU-ansatte til at opnå den effekt og form for interak-
tion, de i en given situation ønsker, at deres ytringer skal afstedkomme. 

Dokumentet indeholder gode betragtninger om gensidig respekt og ytringsfrihed. Pro-
blemet kan imidlertid i praksis være, at man i meningsudvekslinger og interessedrøf-
telser kan udtrykke sig på måder, som er meget anstødelige og ikke peger i en kon-
struktiv retning. Akademisk Råd Arts er optaget af, at en universitetsvedtaget erklæ-
ring om ytringsfrihed i sådanne tilfælde ikke kan trækkes frem som en beskyttende 
trylleformular. Den afsluttende sætning kunne således med fordel tilpasses til noget i 

7



 
 

  
  

Side 2/2 

 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

retning af ”Ytringsfriheden kan ikke underordnes disse hensyn, men er samtidig ikke 
nogen fribillet til aggressive eller respektløse tilgange til uenigheder og debat.” 

 
 
 
På vegne af Akademisk Råd, Arts 

 
Niels Nørkjær Johannsen 
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Dekanatet,  Aarhus BSS 

Aarhus Universitet  

Bartholins Allé 14 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 2454 

E-mail:  bss@au.dk

Web: bss.au.dk

Dekanatet,  Aarhus BSS 

Anja Sandholt Hald 

Juridisk rådgiver 

Dato: 23. februar 2022 

Side 1/2 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

Rektor 

rector@au.dk 

Kommentarer til udkast til Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på 

Aarhus Universitet 

Akademisk Råd takker indledningsvist for muligheden for at kommentere på udkast Yt-

ringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet. 

Det udsendte udkast til Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Univer-

sitet blev drøftet på Akademisk Råds møde den 7. februar 2022. 

Akademisk Råd på Aarhus BSS gav generel opbakning til dokumentet, der understreger 

medarbejdere og studerendes ytringsfrihed.  

Rådet havde følgende konkrete bemærkninger og ændringsforslag til papiret: 

 I 4. afsnit står der ”Aarhus Universitet ønsker at uddanne unge til at

være…”. Der opfordres til at slette ”unge”, da studerende i forskellige alders-

grupper.

 Opfordring til at der i bilag til dokumentet henvises til gældende regler om

ytringsfrihed for offentligt ansatte, da der i forvejen gælder rige muligheder

for ytringsfrihed i lovgivningen.

 Stærkere henvisning til ytringsfrihed ifm. forskning og undervisning.  Det

kunne fx indgå på flg. måde (markeret med rødt) ”De studerende skal have

mulighed for at møde en mangfoldighed af synspunkter både inden for og

uden for undervisningen samt stille åbne, undrende og kritiske spørgsmål.

Det er gennem mødet med forskellige andres opfattelser og meninger, at

den enkeltes personlighed og akademiske faglighed udvikles”. Og fx i 6. af-

snit ”På Aarhus Universitet skal der være plads til en mangfoldighed af

synspunkter, holdninger og ideologier inden for gældende retlige rammer,

og i såvel forskningen, den akademiske debat som undervisningen skal ideer

og tanker frit kunne undersøges og diskuteres.

 At præcisere, at forskere ikke kan pålægges ikke at måtte udtale sig om egne

forskningsresultater med mindre, der er indgået aftaler med eksterne parter

om begrænsninger. Sådanne begrænsninger kan dog kun omfatte en nær-

mere aftalt, kortere og afgrænset periode.
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 SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET 

 At tilføje, at forskere, der deltager i den offentlige debat, bør klargøre, hvor-

vidt indlæg i debatten har karakter af personlig holdningstilkendegivelse eller

forskningsformidling

På vegne af Akademisk Råd, Aarhus BSS 

Osman Skjold Kingo 

Formand 
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AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

Til rektor Brian Bech Nielsen 

Høringssvar til AU’s papir ’Ytringsfrihed for medarbejdere og stude-

rende på Aarhus Universitet’ fra Det Akademiske Råd Health 

Det Akademiske Råd på Health har haft udkast til Ytringsfrihed for medarbejdere og 

Rådet takker for muligheden for at kommentere og kommer med nedenstående kon-

krete bemærkninger til høringsudkastet: 

Først og fremmest fremhæver rådet, det positive og vigtige signal som Ytringsfrihed 

for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet sender. 

Rådet hilser det velkomment og opfatter det som et papir, der understreger eller be-

kræfter friheden i forhold til at udtale sig inden for eget forskningsfelt. Rådet læser ud-

kastet, som om Universitetet anerkender at ”have forskerens ryg”. 

Rådet fremhæver også, at det er vigtigt med en tydelig formulering af, at friheden til at 

ytre sig som universitær person gælder inden for eget (forsknings)felt, og at det kan ty-

deliggøres yderligere at man må deklarere, om man udtaler sig som fagperson eller 

privatperson.  

Rådet opfordrer samtidigt til, at man eksplicit råder til at henvise til andre eksperter, 

hvis man ikke selv har den faglige ekspertiser der efterspørges f.eks. af journalister.  

Niveauet af papiret er Rådet i tvivl om: Er det en retningslinje, en henstilling eller hvil-

ken karakter har papiret mon?  

På vegne af Det Akademiske Råd på Health 

Tine Brink Henriksen 

Formand 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
NATURAL SCIENCES 

Rektor 
Att. rector@au.dk 

Høringssvar ang. ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus 
Universitet 

Akademisk Råd ved Natural Sciences takker for muligheden for at kommentere på 
udkast ”Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet”. Rådet 
drøftede udkastet på sit møde den 8. februar 2022, og anerkender bestyrelsens og 
universitetsledelsens indsats for at sætte vide rammer for ytringsfriheden på AU. 
Derudover har rådet følgende konkrete kommentarer: 

1. Teksten giver udtryk for AU’s klare opbakning til medarbejdere, der måtte komme
under offentlig pres pga. en evt. kontroversiel udtalelse indenfor rammerne af
ytringsfriheden. Rådet bifalder denne opbakning til fulde.

2. Rådet savner en reference til Den danske kodeks for integritet i forskning
(https://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-
forskning), særligt til dens grundprincipper om ærlighed, gennemsigtighed og
asvarlighed, samt dens kapitel 3 om publicering og formidling. Rådet foreslår derfor
følgende konkrete ændring af udkastet: ”På Aarhus Universitet skal der være plads
til en mangfoldighed af synspunkter, holdninger og ideologier inden for gældende
retslige rammer og det danske kodeks for integritet i forskning, og i såvel den
akademiske debat som undervisningen skal ideer og tanker frit kunne diskuteres.”

3. Rådet forslår at overveje, at dokumentets adressat tydeligøres. Hvem er dokumentet
skrevet til? Generelt oplever rådet, at tonen er vag og uklar, og der kunne overvejes
flere eksempler der illusterer medarbejdernes rettigheder.

4. Rådet anbefaler at genbesøge Chicago principperne, som åbenlyst allerede har
leveret værdifuld inspiration til teksten. Dette især ift. Chicago statement’s (rådets
understregning) ”Although the University greatly values civility, and although all
members of the University community share in the responsibility for maintaining a
climate of mutual respect, concerns about civility and mutual respect can never be
used as a justification for closing off discussion of ideas, however offensive or
disagreeable those ideas may be to some members of our community.”, som i rådets
øjne, og især igennem brug af formuleringen ”concerns about civilty”, byder på en
mere skrap formulering, der samtidig nedtoner hierarkisering af ytringsfrihed og
god omgangtone/gensidig respekt, ift. AU’s version.

Venlig hilsen 

Tobias Wang 

Professor, formand for Nat Akademisk Råd 
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AARHUS 
UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 

Til Rektor ved Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen 

TECH Academic Council consultation response Draft Freedom of 
Expression 

TECH Academic Council welcomes the invitation to provide a consultation re-
sponse to Draft Aarhus University Freedom of Expression, and values the ini-
tiative to formalise freedom of expression at the University. 

The Council strongly appreciates that the University expresses a deep commit-
ment to safeguarding freedom of expression, its principles, and the succeeding 
‘ability of its staff to engage in public and political debate independently and 
freely’, in protection of research employees and the standing of Aarhus Univer-
sity. The status of the document is however uncertain – whether it presents 
guidelines, is a policy, regulation, statement or other, which may limit its influ-
ence and validity. The Council also misses a clearer definition of ‘academic 
freedom’ in the context of the University, preferably in the introduction, and 
how/whether it differs from the universal principle of freedom of speech. It 
may also be useful to clarify the position of the document relative to the na-
tional guidelines for responsible research practice. 

The Council applauds how the document recognizes the central and indisputa-
ble position of strong quality research, and its reliance on free and open dia-
logue and debate. The Council moreover highly values that the document 
stresses the essential role and contribution of high-quality, research intensive 
and critical knowledge in a free, cohesive and democratic society, leading to 
both the right and duty of researchers to contribute with critical knowledge 
production.  

Furthermore, The Council acknowledges that with the deep commitment to 
safeguarding freedom of expression presented in the document follows poten-
tial situations, e.g. in relation to political priorities or research funders, where 
contested ideas may evoke questioning of freedom of (academic) expression 
among actors outside the University. Acknowledgement of this, clarification of 
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AARHUS 
UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 

the grey zone between academic freedom of speech/expression and the re-
sponsibility of individual employees in these situations, as well as stated sup-
port from the University management in such situations, would strengthen the 
force, quality and position of the document. 

The Council further appreciates the inclusion of students among the subjects 
of the document, given that in the university institution this includes the dem-
ocratic edification (dannelse) in the spirit of open, free and critical knowledge 
production and application, as well as it ensures highly qualified educations 
and skills of students. Recognizing that academic knowledge and statements 
are founded on robust analysis, methods and theories, the Council also ques-
tions whether ‘beliefs’ and ‘opinions’ in this document are relevant for the Uni-
versity as a scientific institution and its academic staff. 

The Council strongly values the inclusion of ‘culture of civility’ and ‘demon-
stration of courtesy and mutual respect’ in relation to freedom of (academic) 
expression, and takes note of that ‘freedom of expression takes precedence 
over considerations of the individual’s discomfort with ideas they might find 
offensive’. The Council would appreciate clarification and demarcation of aca-
demic ideas and comments relative to proclamations directed at persons’ or 
groups’ choices, positions or practices, and likewise the responsibility of the 
individual for contesting this as mentioned in the document. Finally, the 
Council wishes more clarification in the document concerning when text refers 
to this culture of civility, and when it refers to the indisputable role of free, ac-
ademic expression, debate and dialogue. 

Kind regards 

Anne Jensen 
Senior Researcher 
Chair Tech Academic Council 
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ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

Rektor Brian Bech Nielsen 

Aarhus Universitet 

Ytringsfrihed – Arts Høringssvar 

Arts takker for muligheden for at indsende høringssvar. Vi er glade for universitetsle-

delsens initiativ til at understrege den frie tanke og den frie ytring på universitetet og i 

studielivet. 

Arts finder, at det er vigtigt, at erklæringens status fremgår klart ved f.eks. en indle-

dende formulering, som med fordel kan placere erklæringens hensigter i forhold til de 

eksisterende rammer såsom universitetets universitetsloven, det danske kodeks for 

god videnskabelig praksis samt Aarhus Universitets tilslutning til det europæiske uni-

versitetscharter. Det bør fremgå, at erklæringen omfatter arbejds- og studieliv på Aar-

hus Universitet, mens de videre rammer for medarbejderes og studerendes private liv 

er fastsat af grundlovens frihedsrettigheder m.v. 

Det kan med fordel anføres, at erklæringen indskriver sig i disse eksisterende rammer, 

og at man foranlediget af ytringsfrihedskommissionens betænkning af 30. april 2020 

har ønsket at bekræfte og præcisere universitetets holdning til disse spørgsmål. 

Arts foreslår, at erklæringen klarere end i den foreliggende form opbygges afsnit for 

afsnit efter de aspekter af studie- og arbejdslivet, som den omfatter. Vi foreslår, at man 

efter de fire første principielle afsnit kort tematisk berører forskningsfrihed, medarbej-

dernes deltagelse i den offentlige debat, frihed i undervisningen, det studie- og ar-

bejdsrelaterede sociale liv m.v. 

Forskningsfriheden bør i et selvstændigt afsnit understreges utvetydigt i forhold til 

pres fra såvel interne som eksterne aktører. 

De videnskabelige medarbejdere er jf. universitetslovens § 2, stk. 2 forpligtede på at 

deltage i den offentlige debat og dele deres forskningsresultater. Medarbejdernes ret 

og frihed til – inden for rammerne af god videnskabelig praksis – at udtrykke syns-

punkter inden for deres faglige område bør klart understreges. Adgangen til privat at 

deltage i den offentlige debat uden for det arbejdsrelaterede er i sagens natur dækket 

af de grundlovssikrede rettigheder jf. ovenstående. 
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ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

Rammerne for den frie fastsættelse af undervisningens indhold bør præciseres med 

henvisning til universitetets værdisæt. 

For så vidt angår det daglige samarbejde og det det sociale liv i øvrigt, dvs. de forhold 

som er beskrevet i de sidste to afsnit, bør der henvises til værdierne i universitetets 

personalepolitik samt for universitetets studieliv.  

Konkrete forslag: 

Vi foreslår, at sidste sætning i tredjesidste afsnit og sidste sætning i næstsidste afsnit 

udgår, da det fremstår redundant i forhold til det grundprincip, som utvetydigt er 

knæsat i 2. og 3. afsnit. Det samme gælder sidste sætning i sidste afsnit. Medarbejder-

nes og de studerendes rettigheder bør formuleres positivt. Ønsker man at styrke spro-

get vedrørende ytringsfriheden, foreslår Arts, at det gøres ved at styrke den positive, 

utvetydige karakter af indholdet i afsnit 2. og 3. 

I femte afsnit, sidste sætning henvises til, at den enkelte forsker skal have mulighed for 

at engagere sig ’og særligt inden for sit forskningsfaglige felt’. Formuleringen kan give 

anledning til misforståelser. Retten til at udtrykke sig frit gælder alle medarbejdere og 

studerende. Vi foreslår, at passagen slettes, og at forskningsfriheden som foreslået 

ovenfor behandles i et særskilt afsnit. 

Vi foreslår udtrykket ’synspunkter, holdninger og ideologier’ i tredjesidste afsnit er-

stattet med ’synspunkter og ideer’. Det er ikke universitetets opgave at fremme ideolo-

gier. 

Venlig hilsen 

Johnny Laursen 

Dekan, Arts, Aarhus Universitet 
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SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 
AARHUS UNIVERSITET  

Modtager(e): Rektoratet (rector@au.dk) 

Fakultetsledelsen, Aarhus BSS’ høringssvar til udkast ”Ytringsfrihed for 
medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet” 

Fakultetsledelsen ved Aarhus BSS takker indledningsvist for muligheden for at kommen-
tere på udkastet ”Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet”. 

Det udsendte udkast ”Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universi-
tet” blev drøftet på fakultetsledelsesmødet den 8. februar 2022. 

Fakultetsledelsen på Aarhus BSS udtrykte bred opbakning til dokumentet. Fakultetsledel-
sen, Aarhus BSS bakker dermed til fulde op om dokumentet, herunder at AU værner om 
ytringsfrihed, mangfoldighed og individets mulighed for at udfolde sit potentiale for såvel 
medarbejdere som studerende. 

På vegne af Fakultetsledelsen ved Aarhus BSS 

Venlig hilsen 

Thomas Pallesen 
Dekan 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
NATURAL SCIENCES 

Att.: Rektor Brian Bech Nielsen 

Udkast til “Ytringsfrihed for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet” har 
været sendt i høring på Natural Sciences (NAT) ved institutter, Akademisk Råd og 
FSU.  

Vi takker for, at AU’s bestyrelse og universitetsledelse har taget initiativ til udarbej-
delse af udkastet baseret på Ytringsfrihedskommissionens anbefaling fra april 2020 og 
for muligheden for at bidrage til høringen. At værne om og snakke om ytringsfrihed er 
både nødvendigt og relevant, og vi håber, at den akademiske frihed ikke blot skal ses 
som en grundsten, men noget, som kan afføde til mere snak og løbende debat om yt-
ringsfrihedens rammer i forhold til livet som forsker, studerende og medarbejder på 
AU. 

Fra over halvdelen af vores institutter har vi hørt, at man hilser værdierne velkomne, 
at det er godt at have disse rammer at støtte sig til, samt at der ikke har været yderli-
gere kommentarer til den nuværende ordlyd.  

Et par institutter har sendt mere detaljerede høringssvar, som er vedlagt som bilag. 
Her er budskabet, at formuleringerne om ytringsfrihed synes at være for vage eller de-
fensive. Fx savnes det, at AU aktivt opfordrer forskerne til at gå ud i samfundet og i hø-
jere grad er med til at forme debatterne på videnskabelig basis. Der savnes også mere 
tydelighed om vores rettigheder uden for den offentlige og politiske debat, såsom fri-
hed til at kommentere eller kritisere internt, naturligvis på en passende og høflig 
måde. Det er endvidere blevet bemærket, at der mangler en udtalelse eller lignende 
om håndtering af situationer, hvor ytringsfriheden fører til, at upopulære ideer udtryk-
kes.  

At uddanne unge til at være reflekterende og kritiske er baseret på, at vi som universi-
tet skaber et miljø, hvor studerende kan reflektere kritisk og udtrykke sig frit. Dette af-
snit kan forstærkes yderligere ved at understrege vigtigheden af at kunne give og mod-
tage konstruktiv kritik og feedback. Andres meninger, hvis fremsat respektfuldt og 
professionelt, kan netop spire til nye ideer og tanker, hvilket vi bør være modtagelige 
for.  

På vegne af fakultetsledelsen på NAT, 

Venlig hilsen 

Kristian Pedersen 

Dekan, Natural Sciences 

19



Dekanat, Technical Sciences  

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 2068 

E-mail:  scitech@au.dk

Web: tech.au.dk 

Notat 

Eskild Holm Nielsen 

Dato: 25. februar 2022 

Sags nr.: 2022-0334383 

Ref: BBL 

Side 1/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 

TECHNICAL SCIENCES 

Modtager(e): rector@au.dk 

Tech høringssvar til rammer for ytringsfrihed på Aarhus Universitet 

Faculty of Technical Sciences (Tech) takker for muligheden for at afgive høringssvar i 

forbindelse med udarbejdelse af rammer for ytringsfrihed på Aarhus Universitet.  

Det er vigtigt og nødvendigt at Aarhus Universitet formulerer en ramme for forskernes 

ytringsfrihed. Tech støtter derfor at der udarbejdes en ramme for ytringsfrihed på Aar-

hus Universitet. I den forbindelse kan det overvejes, at tilpasse dokumentets titel så den 

afspejler, at indholdet omhandler akademisk ytringsfrihed. 

Idet Danmark i forvejen er tiltrådt flere konventioner og deklarationer angående yt-

ringsfrihed, bør det fremgå mere tydeligt, hvad rammen for ytringsfrihed skal bibringe 

yderligere. Er det retningslinjer, en politik eller en hensigtserklæring? Såfremt det er en 

overordnet tilkendegivelse af, at Aarhus Universitet bakker op om de konventioner og 

deklarationer omkring ytringsfrihed, som Danmark har tiltrådt, vil det være gavnligt at 

få tydeliggjort. 

Tech anser det som vigtigt, at den lovgivningsmæssige ramme er tydeliggjort. Der bør 

henvises til de kodeks og lovkrav, der findes med relevans for området herunder lovkrav 

om ytringsfrihed for offentlige ansatte. 

Det er vores vurdering, at organisationen også har brug for konkrete og håndterbare 

guidelines, som er handlingsanvisende både for ledelse, medarbejdere og studerende, 

så der ikke er tvivl om rammerne for den konkrete håndtering af ytringsfriheden som 

pligt og ansvar hos den enkelte leder, medarbejder og studerende. I den forbindelse vil 

det være gavnligt at sondre mellem guidelines for intern og ekstern dialog. Det kan også 

være gavnligt at hente inspiration hos lignende dokumenter fra andre uddannelsesin-

stitutioner. 
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