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Ledende artikel: Fri forsker
FRITSTILLET lyder meget pænere, end det er. I realiteten er der ikke spor valgfrihed over den besked, som
Århus-professoren Helmuth Nyborg har fået fra sin dekan: pak dine ting og forlad dit kontor. Professoren får løn, til
han om et halvt års tid skal pensioneres, men på sit institut er han en ikke eksisterende person. Alle oplysninger
og henvisninger til professoren er fjernet fra instituttets hjemmeside.
Den forbrydelse, der har gjort ham fortjent til en sådan ydmygelse, er et uventet og politisk ukorrekt
forskningsresultat.
Gennem mange års forskning fremlagde han i januar 2002 statistisk belæg for, at mænd har en højere
intelligenskvotient end kvinder.
Et sådant forskningsresultat er naturligvis politisk ukorrekt, om end ikke nødvendigvis særligt overraskende, når
man ser nærmere på, hvordan de intelligensprøver, der ligger til grund for statistikken, er konstrueret.
Dybest set måler en intelligensprøve ikke spor andet end evnen til at løse netop den pågældende intelligensprøve.
Således kunne man så let som ingenting konstruere en intelligensprøve, der ville dokumentere, at rotter er klogere
end mennesker - nemlig hvis man alene målte evnen til at finde rundt i labyrinter.
I stedet for at gå i rette med professor Nyborg ad videnskabelig vej og interessere sig seriøst for, hvad det præcist
var, han havde fremlagt belæg for, valgte man åbenbart et frontalangreb ud fra den forudsætning, at hans
resultater var forkerte.
Der blev påpeget et par småfejl, som professoren erkendte, og som ikke havde betydning for resultatet - men i høj
grad for hans fremtidige karriere på instituttet.
Nu har en række internationalt anerkendte forskere protesteret til universitetet, og protesterne følges op af flere af
hans tilbageværende kolleger.
Affæren skaber en generende fornemmelse af, at usaglige hensyn og personlige modsætningsforhold kan have
spillet ind i sagsbehandlingen.
Der ser ud til at være noget i denne sag, som kræver, at redelige og uafhængige personer med officielt mandat
vurderer, om det hele er gået rigtigt til.
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