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Medlem af Folketinget Morten Messerschmidt (DF) har den 23. februar 2021 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 977 til uddannelses- og forskningsministeren, som her-

med besvares. 

Spørgsmål S 977: 

 
Hvad mener ministeren om de to artikler 'Luk universiteternes galeanstalter' af 

Rune Toftegaard Selsing og 'Hvidensproduktion' af Søren K. Villemoes, bragt i 

henholdsvis Jyllands-Posten den 21. februar og Weekendavisen den 18. februar? 

Svar: 

 

Den omtalte artikel i Weekendavisen stiller spørgsmålene, hvorvidt migrations- og 

integrationsforskere har ”svært ved at skelne forskning fra politik? Eller er det sna-

rere politikerne, der blander de to størrelser sammen? Hvad er gået galt i forholdet 

mellem forskere og politikere?” 
 

Artiklen i Jyllands-Posten henviser til konkrete forskningscentre på de danske 

universiteter, hvor skribenten mener, at ”det venstreradikale ødelæggende tanke-
gods” har fået fat. Skribenten opfordrer mig som minister til at kræve, at universite-
terne sætter ind over for, hvad der omtales som ”radikal indoktrinering” i forsk-
ningsmiljøer på danske universiteter.  

 
Jeg er af den klare holdning, at forskning og politik skal holdes adskilt i den for-
stand, at vi ikke skal gå hinanden i bedene. Forskere spiller en uvurderlig rolle i at 
være nysgerrige og gøre os alle klogere på, hvad der sker i verden og i vores 
samfund. Det kan være et godt grundlag for de politiske beslutninger, som vi skal 
træffe. Men det er vigtigt, at forskningen hviler på en stærk videnskabelig metode, 
og som samfund skal vi kunne stole på, at forskningen er uvildig og uafhængig af 
særinteresser. Ellers mister forskningen sin værdi.  

Det bekymrer mig, når jeg læser artikler om hele forskningsfelter, der tilsynela-

dende har en teoretisk ensporet og aktivistisk tilgang til forskningen. Det er univer-

sitetsledelsernes ansvar at sikre, at forskningen på de danske universiteter er 

uvildig, og at alle krav til god videnskabelig praksis er overholdt. 

 
Det er en svær, men meget vigtig problemstilling, og jeg er meget opmærksom på 
den. Jeg vil derfor i den kommende tid drøfte emnet med universiteternes ledelser. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Ane Halsboe-Jørgensen 
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