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Medlem af Folketinget Morten Messerschmidt (DF) har den 23. februar 2021 stillet 
følgende spørgsmål nr. S 976 til uddannelses- og forskningsministeren, som her-
med besvares. 
 

Spørgsmål  S 976 

 

Mener ministeren, at identitetspolitisk, intersektionalitet og kosmopolitisme samt 

andre forskningsområder som disse er det, der menes, når universiteterne pålæg-

ges at skabe viden og indsigt i overensstemmelse med det omgivende samfunds 

forhold og behov? 

 

Svar 
 
Forskningsfrihed er en af grundpillerne i et moderne demokrati, og jeg mener ikke, 
at vi fra politisk side skal gøre os til dommere over betydningen af hver enkelt 
forskningsfelts relevans for samfundet.  
 
Det følger af universitetslovens § 2 stk. 2, at universiteterne skal værne om uni-
versitetets og den enkeltes forskningsfrihed og om videnskabsetikken. Ligesom 
det følger af universitetsloven § 2 stk. 3, at universitetets forsknings- og uddannel-
sesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet.   
 
Det er således universitetsledelsernes ansvar at sikre, at den forskning, der bedri-
ves på universiteterne, hviler på sunde videnskabelige principper og er fri af sær-
interesser osv. – det gælder al forskning og dermed også forskning inden for f.eks. 
intersektionalitet og kosmopolitisme.  
 
Når det er sagt, så er der nogle af de debatter, der omgiver forskningsmiljøer in-
den for de nævnte områder, der undrer mig. Det er for mig at se bekymrende, når 
der viser sig et billede af en lidt for ensporet teoretisk tilgang inden for visse forsk-
ningsfelter. Ligesom det bekymrer mig, når der er beretninger om erklærede politi-
ske mål med forskningen. Vi skal kunne stole på, at forskningen er uvildig og uaf-
hængig af særinteresser, og videnskabelige teorier skal kunne udfordres af kriti-
ske spørgsmål.  
 
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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Ane Halsboe-Jørgensen 
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