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Universitetsledelsen 

Høringssvar fra Akademisk Råd – Faculty of Arts vedrørende udkast til er-
klæring 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 
i meget begrænset omfang i Danmark, hvor det snarere er politikere og andre me-
ningsdannere, 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 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 form for effekt og 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 
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trylleformular. Den afsluttende sætning kunne således med fordel tilpasses til noget i 
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, forperson  


