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Dansk Magisterforening: Stil Nyborg -sagen i bero
Strid: Helmuth Nyborg -sagen illustrerer, at der er behov for et sæt etiske retningslinjer på de danske
universiteter, mener Dansk Magisterforening.
Af KIM HUNDEVADT
Aarhus Universitetet bør lade Helmuth Nyborg vende tilbage til sit job som professor på Psykologisk Institut og
stille sagen mod ham i bero, indtil Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har udarbejdet en
redegørelse om hans forskningsarbejde.
Det mener Dansk Magisterforening, som varetager professorens faglige interesser.
Helmuth Nyborg har selv indberettet sin sag til UVVU, fordi han ønsker at blive renset for hårde anklager om
uredelighed, som dekan Svend Hylleberg i august fremsatte i en tjenstlig indberetning til universitetets rektor.
Her skrev dekanen bl.a., at Helmuth Nyborg i forbindelse med sit seneste forskningsprojekt om kønsrelaterede
forskelle i intelligens har »publiceret en helt utroværdig og værdiløs undersøgelse og ved sin forsømmelighed
forbrudt sig alvorligt mod kravene til videnskabelig redelighed og god forskningsskik«.
Helmuth Nyborg har i sine høringssvar og i henvendelsen til UVVU imødegået kritikken punkt for punkt.
Svend Hylleberg fritog allerede i juni Helmuth Nyborg for tjeneste og bad ham rydde sit kontor, men under
henvisning til, at den kontroversielle professor alligevel skal pensioneres, når han i januar fylder 70 år,
indstillede dekanen til rektor, at der ikke skal indledes en disciplinærundersøgelse.
Et godt eksempel
Formanden for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, vil ikke kommentere sagen yderligere, før rektor Lauritz
B. Holm-Nielsen har taget en endelig beslutning, og hun understreger, at fagforeningen ikke kan blande sig i
den videnskabelige uenighed, som er sagens kerne.
»Men Helmuth Nyborg -sagen er et godt eksempel på, at der er behov for et sæt etiske retningslinjer for
forskere på universiteterne, så de kender deres rettigheder og pligter. Det vil styrke forskernes position, men
faste retningslinjer vil også betyde, at universiteterne lettere kan gøre sig fri af beskyldninger om, at de fører
en hetz mod politisk ukorrekte forskere,« siger Ingrid Stage.
Hun mener, at Nyborg -sagen kan bruges som en løftestang for at få de danske universiteter til at indføre
etiske normer, og hun henviser til, at EU-Kommissionen - i samarbejde med bl.a. magisterforeningen - allerede
har lavet et europæisk charter for forskere og adfærdskodeks for ansættelse af forskere, som er særdeles
velegnet til formålet. Det beskriver bl.a. en række temaer som forskningsfrihed og faglig ansvarlighed.
Etisk regelsæt
»Vores holdning er, at alle ansatte på universiteterne skal behandles lige, og de skal behandles ordentlig,
uanset om de beskæftiger sig med emner, som nogle vil finde politisk ukorrekte. Det kan et etisk regelsæt
være med til at sikre,« siger Ingrid Stage.
Det hører til sjældenhederne, at danske forskere selv anmoder UVVU om at kulegrave deres
forskningsprojekter, men udvalgene kan ifølge reglerne behandle sager, som rejses af en part, som ønsker at
blive renset for påstande om videnskabelig uredelighed.
Blandt de seks medlemmer af det særlige udvalg for kultur- og samfundsvidenskabelig forskning, som skal
behandle den aktuelle sag, er i øvrigt Jens Mammen, fhv. institutleder på Psykologisk Institut på Aarhus
Universitet.
Han har været en drivkraft i universitetets sag mod Helmuth Nyborg , som derfor anmoder om, at Mammen
erklærer sig inhabil.
Avisen har i flere dage forgæves forsøgt at få en kommentar fra rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.
kim.hundevadt@jp.dk

Fakta: FAKTA
UVVU
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) består af tre selvstændige udvalg for hhv.
sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Udvalgene, som består af en formand og seks
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medlemmer, skal behandle klager om videnskabelig uredelighed.
Medlemmerne er anerkendte forskere, som er beskikket af videnskabsministeren efter høring af Det Frie
Forskningsråd. Formand for alle udvalg er landsdommer Henrik Waaben. De seks medlemmer af det
samfundsvidenskabelige udvalg er lektor Charlotte Bloch, professor Peter Harder, professor Jens Mammen,
professor Bjørn Poulsen, professor Lise Togeby og forskningschef Niels Ploug.
Billedtekst: Helmuth Nyborg bør have lov til at vende tilbage til Aarhus Universitet, mener hans fagforening.
Foto: Klaus GottfredsenFoto: Klaus Gottfredsen
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