
 

 

Opfordring fra Frit Forum Aarhus til rektoratet på AU 

 

Først på måneden kunne man i Berlingske læse et fælles indlæg under titlen ‘Hellere kvalitet end 

kapløb’ af Ralf Hemmingsen, rektor på KU og formand for rektorkollegiet, og Hanne Leth 

Andersen, rektor på RUC, hvori de udtrykker bekymring overfor den tankegang der ligger bag de 

nylige reformer af universiteterne. De udtrykker særlig bekymring for tankegangen om, at de 

studerende hurtigst muligt skal igennem deres studier på universitet, hvilket de mener sker på 

bekostning af den faglige fordybelse og i sidste ende til mindre kvalificerede og motiverede 

studerende. 

 

Dette er en bekymring vi i Frit Forum Aarhus deler, og som det er vores klare indtryk at en stor del 

af vores medstuderende også gør. Derfor er vi glade for, at rektorerne på henholdsvis KU og RUC 

har meldt klart ud, hvor de står i debatten om reformerne, der snart bliver til virkelighed for de 

studerende. Vi ville i Frit Forum Aarhus ønske, at rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech 

Nielsen, ligeledes meldte ud, hvor ledelsen på AU står i forhold til reformerne. Vi har al respekt for, 

hvis universitetsledelsen hidtil har valgt en diskret holdning og forsøgt at forhandle sig til den 

mindst mulige smertefulde implementering for de studerende, men med reformernes snarlige 

implementering synes denne strategi for os ikke længere at give mening. Vi ville derfor ønske, at 

ledelsen på AU ville bakke op om den kritik, der er blevet rettet mod reformerne fra både 

studenterpolitiske organisationer og ledelserne på KU og RUC, så de studerende ved, at de har en 

universitetsledelse, som deler deres bekymringer. 

 

Studenterbevægelsen, ‘Et andet universitet’, har i en længere periode været meget aktive på AU, 

hvor de af flere omgange har blokeret rektoratet og senest vandrerhallen på universitetet. Vi deler i 

Frit Forum langt hen af vejen Et Andet Universitets kritik af reformerne, men mener samtidig at de 

retter deres kritik mod de forkerte. Reformerne er vedtaget på Christiansborg og ikke af ledelsen på 

AU. Vi har forståelse for, at man som studerende føler afmagt over ikke at blive hørt i debatten og 

at der dermed opstår en trang til at gøre noget for at udtrykke de frustrationer, som reformerne 

medfører hos de studerende. Derfor ville vi ønske, at ledelsen på AU i højere grad ville bakke op 

om de studerendes bekymringer og være med til at lægge fælles pres på regeringen, ligesom 

rektorerne på KU og RUC forsøger.  
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