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Code of Conduct vedrørende ytringsfrihed

I det følgende kan du læse Aalborg Universitets Code of Conduct for ytringsfrihed. 
Kodekset udfolder, hvordan medarbejdere forventes at forholde sig i forbindelse med 
udtalelser til omverden.

For de danske universiteter gælder, at medarbejdere og studerende ikke kun har ret til frit at 
ytre sig i overensstemmelse med grundlovens bestemmelse om, at ”enhver er berettiget til 
på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”, men 
at medarbejderne også har en vis grad af pligt til at ytre sig i henhold til universitetsloven. 
Et universitet har nemlig tre grundlæggende opgaver; undervisning, forskning og 
formidling. Således er en af de helt centrale opgaver at medvirke til, at den viden, 
universitetet og dets medarbejdere besidder, på bedste måde kan komme samfundet og den 
offentlige debat til gavn.

Aalborg Universitet opfordrer derfor universitetets medarbejdere til at deltage i den 
offentlige debat, hvor de med deres viden kan medvirke til at belyse en sag fra flere sider – 
eller belyse de kritiske sider ved en sag. Dermed bidrager universitetet til bedre funderede 
beslutninger i vigtige samfundsanliggender og til et højere oplysningsniveau i 
befolkningen. Det gælder såvel i offentlig som i privat regi.

Samtidig forventes det, at medarbejdere deltager i debatten med en sådan saglighed og 
værdighed, som det må forventes af en universitetsansat, ligesom medarbejderne har pligt 
til at overholde tavshedspligts- og fortrolighedsbestemmelser.

På denne baggrund fastlægges følgende:

Enhver medarbejder kan udtale sig på sine egne vegne i overensstemmelse med sin bedste 
overbevisning indenfor sit faglige felt i bred forstand, såvel som om forhold vedrørende 
universitetet, med brug af sin titel og tilknytning til universitetet.
Enhver medarbejder kan herudover udtale sig om andre sager uden brug af sin tilknytning 
til universitetet.
I henhold til universitetets delegationsinstruks udtaler rektor sig på universitetets vegne.

Link til AAU's personalepolitik.



Origin, background and history
5. november 2012 af Finn Kjærsdam, Rektor.

Overall framework
"Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og 
kompetencer med det omgivne samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den 
offentlige debat." (Universitetsloven § 2, stk. 3)

Contact and responsibility
Rektorsekretariatet


