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Høringssvar – Handleplan for ligestilling, diversitet og inklusion 2023-2025 

Akademisk Råd Arts takker for muligheden for at kommentere den foreslåede AU-handleplan for 
ligestilling, diversitet og inklusion 2023-2035. I forlængelse af Rådets svar og anbefalinger (af 22. 
juni 2022) til de foreslåede fællesaktiviteter på området, har vi følgende kommentarer: 
 
Der er en risiko for, at handlinger i den foreslåede handleplan vil begrænse sig til drøftelser cen-
tralt og i lokale ligestillingsudvalg, men ikke få en aktiv tilstedeværelse i fagmiljøerne. Det lokale 
ejerskab og lokalt arbejde med handleplanens emner og indsatser er af afgørende betydning. Be-
hovet for de konkrete ændringer skal indses lokalt, og de skal iværksættes og forankres lokalt.  
 
Desuden er de studerendes medvirken på et overordnet AU-niveau begrænset til repræsentation 
i bestyrelse og HSU, og kun i arbejdet tættere på det enkelte fagmiljø integreres de studerende for 
alvor. Derfor udtrykte Akademisk Råd Arts i juni også sin støtte til den af fakultetsledelsen fore-
slåede Arts-specifikke indsats Diversity in the curriculum. Denne indsats ses som en mulighed 
for at komme ud i fagmiljøerne i en højere grad, end arbejdet i centrale og fakultetsspecifikke 
diversitetsudvalg måske formår. En drøftelse af diversitet i curriculum vil omfatte drøftelser i 
samtlige studienævn og uddannelsesnævn som et led i drøftelser af den faglige udvikling indenfor 
de enkelte fag, hvilket hilses velkomment. Fokus på områder som dette kan også være med til at 
fremme den generelle opmærksomhed i miljøerne på indsatsen, bredere og mere generelt. 
 
Akademisk Råd Arts bakker op om handleplanens ambition om forankring af indsatsen i bl.a. data 
og konkrete (herunder kvantificerbare) mål og succeskriterier, som i praksis kan evalueres og lede 
videre til efterfølgende skridt. Rådet ser desuden frem til, at den nødvendige indsats på traditionel 
(dvs. m/k) kønsmæssig diversitet og ligestilling gradvist vil kunne suppleres med et bredere per-
spektiv, som inkluderer flere parametre og deres samspil (intersektionalitet). 
 
 
På vegne af Akademisk Råd Arts 

 
Niels Nørkjær Johannsen 


