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SA fynEn t<tager6bene fra universiteterne
igen - forskningsfriheden er i fare. Hykle-
riet er til at fA oje pA. Dette mener jeg pA
baggrund af min deltagelse i det sikaldte
studenteroprOr omkring 7o'ernes start
og26 Ars ansettelse som adjunkt/lektor
pA Aalborg Universite t fratgT q.

Efter en korwarig- og ojensynlig illuso-
risk- demokratisering af universiteter og
hojere lereanstalter begyndte en politisk
og Okonomisk betinget stramning af sty-
ringen af de'demokratiserede' institutio-
ner. Her skal ikke bores i Arsagerne. Men
resultatet blev en stot og rolig undergrav-
ning af den sikaldte forskningsfrihed.

Dette skete i kraft af mange mindre og
storre indgreb, forogelse af undervis-
ningsbyrderne, omlegning af forsk-
ningsfinansieringen, effektivisering af

7s/
/Z^orFri forskning r min barea o o
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studieordninger (taxameterordningen).
Alt drevet af en Okonomisk logik, som i
nyeste tid hartoppet med en radikal om-
legning af lereanstalternes styreformer.
Ansatte og hojtlonnede ledere med ma-
nagementkvalifikationer (i modsetning
til akademiske), bestyrelser med overvej-
ende okonomisk (kapitalistisk) engagere-
de medlemmeretc.

DE INDGREB, der nu jamres over, er altsA
ikke kommet som en tyv om natten - flere
af os har igennem mange Ar opponeret
mod den udvikling, der drev dem frem,
nemlig den kapitalistiske okonomis
gradvise overtagelse af retningsbestem-
melsen for vore samfund. Ville det ikke
vere en oplagt opgave for et uafhengigt
universitet at forske i, hvorledes vi ikke
lengere har et samfund, der betjener sig
af en okonomi, men derimod en okono-
mi, som i stigende grad indgrenser og
mAlreffer vores politiske systemer.

Den amerikanske forsker Bertram

Gross udgav for et kvart Arhundrede si-
den - i 1980 - bogen'Friendly Fascism'. I
den advarede han mod den accelereren-
de sammenfletning af politik og de store
kapitalinteresser. Mange af hans advar-
sler og forudsigelser har holdt vand i
uhyggelig grad. Derfor er det ogsi inter-
essant, at Timothy Garton Ash (26.2.) i
klummen 'Gridighed. Intet alternativ til
kapitalismen'kan citere en anden ameri-
kaner, som mener, at det, vi har i dag, ikke
er rendyrket kapitalisme, men korporati
visme, dvs. et samarbejde mellem stat og
kapital.

AltsA den'venlige fascisme', som Gross
advarede imod, nu med den uhyggelige
tilfojelse, at det sker med de mange privi-
legerede lonarbejderes nydende accept.
Med fuhs ord: rM onsker, hvad kapitalis-
men kan give os<. Dette gelder i hoj grad
ogsA de pA universiteter m.m. arbejden-
de, si mA de ogsA indse, at der er grenser
for de typer og m€ngder af forskning,
som kapitalen finder acceptabel.


