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Studerendes rejseaktivitet i forbindelse med opgaveskrivning på 
studiet 
  
Udenrigsministeriet (UM) har rettet henvendelse til Styrelsen for Videregående 
Uddannelser vedrørende journaliststuderendes rejseaktiviteter i forbindelse med 
opgaveskrivningen på uddannelserne i journalistik ved Roskilde Universitet, Syd-
dansk Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 
Baggrund 
I forbindelse med sagen om en ung fotografelev, der blev bortført i Syrien og var 
tilbageholdt i ca. 13 måneder, tilkendegav UM den 25. maj 2014 over for Udenrigs-
politisk Nævn, at UM ville inddrage relevante aktører med henblik på at forebygge 
lignende situationer. 
 
Politiets Efterretningstjeneste (PET) og UM afholdt i januar 2015 en konference, 
hvor det blev afdækket, at der generelt er stort fokus på sikkerheden blandt de or-
ganisationer og virksomheder, der sender medarbejdere til områder, hvor der er 
risiko for bortførelser. Det blev således på konferencen oplyst, at risikoen er størst 
for freelancere og journaliststuderende, der rejser ud på egen hånd. 
 
UM og PET har derfor i samarbejde med Danmarks Journalistforbund taget initia-
tiv til en opsøgende indsats over for bl.a. de studerende på medieuddannelserne. 
 
På den baggrund finder styrelsen anledning til at præcisere reglerne for, hvornår en 
opgave kan afvises samt at opfordre de enkelte uddannelsesinstitutioner til at være 
opmærksomme på problemstillingen med studerende, der ønsker at rejse til kon-
flikt- eller katastrofeområder. 
 
Rammerne for opgaveskrivningen på studiet 
Medmindre andet er fastsat i studieordningen er udgangspunktet, at opgaverne 
skal kunne skrives i tilknytning til studiet i Danmark. I de særlige tilfælde, hvor 
uddannelsesinstitutionen eventuelt har fastsat regler for, at opgaven/opgaverne 
skal skrives i udlandet, har uddannelsesinstitutionen selvsagt ansvaret for at sikre, 
at dette kan lade sig gøre og under forsvarlige forhold/rammer. 
 
Der er ikke hjemmel til at afvise en opgave, hvis afvisningen ikke er begrundet i 
faglige forhold eller formalia (f.eks. hvis opgaven indeholder flere normalsider end 
fastsat i studieordningen). Styrelsen bemærker dog, at det kan være en faglig be-
grundelse at afvise en opgave/problemformulering med henvisning til, at den stu-
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derende ikke kan komme i kontakt med relevante kilder eller lignende, hvis kilder-
ne befinder sig i f.eks. konfliktramte områder, hvortil UM fraråder indrejse, og den 
studerende derfor ikke eller kun meget vanskeligt ville kunne realisere projektet. 
Det er dog en konkret faglig vurdering, hvorvidt dette er tilfældet. 
 
Bliver uddannelsesinstitutionen opmærksom på, at den studerende  enten frivil-
ligt eller i forbindelse med opgaveskrivning  ønsker at rejse til et konflikt- eller 
katastroferamt område, hvortil UM fraråder indrejse, bør uddannelsesinstitutionen 
henvise den studerende til UM's rejsevejledning (http://um.dk/da/rejse-og-
ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/) samt orientere den studerende om, 
at det kan være forbundet med væsentlige risici at rejse til det pågældende område.  
 
Uddannelsesinstitutionen bør endvidere opfordre den studerende til at søge yderli-
gere informationer om sikkerhedssituationen i området hos UM. 
 
UM's henvendelse tager udgangspunkt i journaliststuderendes rejseaktiviteter, 
men lignende forhold kan gøre sig gældende på andre uddannelser.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Nils Agerhus 
Direktør 


