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Politikpapir behandlet i uddannelsespolitisk udvalg og vedtaget på DSFs efterårspolitikkonference 2009 

 

Danske universiteter i Kina 

Indledning 

Videnskabsministeriet har besluttet at åbne et universitetscenter i Kina, som alle danske 

universiteter skal bidrag til.  

Dette papir klarlægger, hvilke principper DSF mener, skal gælde universitetet i Kina. 

Ytringsfriheden og forsamlingsfriheden 

Friheden til at ytre det man tænker, såvel i tanke og tale, som på skrift, er en af de 

grundlæggende rettigheder i det danske samfund og en af de vigtigste forudsætninger for 

forskning og uddannelse. Denne frihed, som bredt må anses for at være den vigtigste 

rettighed i forbindelse med den frie forskning, skal sikres gennem retten til at publicere uden 

censur eller andre former for politisk undertrykkelse.  

Samtidig er det essentielt for forskningens og undervisningens udfoldelse, at 

universitetet kan have et rigt foreningsliv, og til enhver tid kan samles for at debattere, som 

det er sikret i grundloven gennem forsamlingsfriheden. 

 

DSF mener derfor, at et dansk universitet i Kina skal have ytringsfrihed, som en forudsætning 

for sit virke. Dette betyder, at der må være et klart forbud mod politisk censur og utvetydig 

sikring af retten til at publicerer. Studerende såvel som videnskabeligt personale skal have 

frihed til åbent at debattere deres forskning, at forsamles og have foreninger. 

Fri adgang til information 

Både studerende og videnskabeligt personale har behov for en løbende kontakt med 

omverdenen, både med faglige miljøer og de mere personlige, eksempelvis over internettet 

eller gennem breve. Forskningsresultater publiceres over et bredt udvalg af magasiner og 

tidsskrifter og på internettet.  Det er vigtigt, at der, både på det faglige og det personlige 

niveau, er fuldkommen frihed, samt sikring af personlige oplysninger.  

 

DSF mener, at der skal være fri adgang til internettet og til at sende breve uden, at disse 

bliver underlagt nogen form for censur eller overvågning, der ikke er begrundet af dansk 

lovgivning. Endvidere skal der være et klart forbud mod censur eller overvågning af individers 

foretagen på internettet.  

Det demokratiske universitet 

I den vestlige verden er der en lang tradition for, at universiteterne er demokratisk styret af 

dets befolkning. De styrende organer på de danske universiteter har studerende siddende som 

ligeværdig part og organerne har til en vis grad selvstyre.  

DSF mener, at alle universiteter drevet af den danske stat skal være underlagt den 

danske universitetslov – dette betyder, at der skal være organer med både videnskabeligt-
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instruktivt personale, teknisk-administrativt personale og studerende, som styrer universitetet 

efter de rammer der er nedlagt i universitetsloven.  

Brugerbetaling 

Det danske system er indrettet så de danske studerende ikke betaler for den undervisning de 

modtager og ikke opkræves betaling for at gå til eksamener.  

 

DSF mener, at al undervisning den danske stat udbyder i Kina skal finansieres efter tilsvarende 

principper som i Danmark. 

Finansiering 

DSF mener, at Kina-universitetet ikke må finansieres af midler, der ellers ville være allokeret 

til universiteter i Danmark. 

Kvalitetssikring 

Danske universiteter i Kina skal som minimum overholde UNISCO-OECDs ’Quality Provision in 

Cross-Border higher education’ som kvalitetsstandard. 

Konklusion 

DSF mener at potentielle danske universiteter placeret i Kina, skal finansieres af 

videnskabsministeriet, uden krav om tilskud fra universiteterne i Danmark. 

Forudsætningen for oprettelse af et universitet er derudover at det vil leve op til de 

samme standarder, love og friheder, som gælder de danske universiteter. Den danske stat kan 

ikke bøje principper som ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, der er stadfæstet i 

grundloven. 

Universitetet kan således ikke bryde med fundamentale friheder eller overtræde den 

danske lovgivning, heller ikke for at tilfredsstille den stat, hvor man ønsker at oprette et 

universitet.  

Dette skal gælde kinesiske centre og afdelinger af den danske universitetssektor, også 

selv om de er oprettet gennem et samarbejde med den kinesiske stat. 


