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Kære Ralf Hemmingsen. 

Det er med bekymring, at jeg igennem de seneste år har oplevet, hvordan mit gamle 
universitet søles til af Marlene Winds ageren som ekstern ekspert. Igennem flere år har 
jeg fulgt Marlene Winds arbejde på Institut for statskundskab under Københavns 
Universitet og naturligvis utallige gange, hvor hendes medvirken som ekspert har 
kendetegnet nyhedsvinklingen, undret mig over, at Københavns Universitet ville lægge 
navn hertil. Nu er debatten om Marlene Winds ensidighed dukket op i medierne, og jeg 
vil bede dig forholde dig substantielt til Marlene Winds ageren som ekspert og som 
repræsentant for Københavns Universitet. 

Jeg mindes eksempelvis sommeren 2008, hvor den offentlige debat kogte af forargelse 
over, at EF-domstolen var vendt på en tallerken og havde besluttet, at Danmark og de 
øvrige EU-lande ikke længere kunne afgøre, hvem der kunne få lovligt ophold1. Marlene 
Wind erklærede i den forbindelse, at ingen uden for Danmark ville interessere sig for 
sagen og at det i øvrigt var ”politisk umodent” at kritisere domstolen, som i Winds optik 
blot passede sit arbejde. Én ting er, at bemærkningerne om udlandet må anses som en 
faktuel fejl, idet Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Cypern, Malta, Holland, Østrig, Finland 
samt UK alle afgav indlæg i retssagen. Men udtalelsen om, hvad der er politisk umodent, 
er helt uvidenskabelig og i øvrigt egnet til at forvirre den i forvejen komplicerede debat 
om domstolens teleologiske fortolkningsstil. 
 
I forbindelse med Dansk Folkepartis forslag om national grænsekontrol har Marlene 
Wind anført, at det vil isolere Danmark fra ethvert politimæssigt samarbejde og give de 
kriminelle frit spil. Det er bare i strid med realiteterne og kan derfor kun tjene et politisk 
formål. Naturligvis er Marlene Wind i sin gode ret til at have disse synspunkter. Men jeg 
har svært ved at se, at det tjener Universitetets interesser at blive katalysator for den slags 
markeringer. 

Hertil knytter sig det hidtil voldsomste udtryk for politisk agitation, jeg har oplevet fra 
Marlene Winds side. Nemlig ved en eu-debat på Københavns Hovedbibliotek afholdt 
19.maj i år, hvor Marlene Wind under debatten anfører en stribe udsagn, som du som 
rektor bør forholde dig til. Jeg finder dem alle ganske uegnede som repræsentant for 
Københavns Universitet. 

Debatten tog sit udgangspunkt i EU's kommende udenrigstjeneste, hvortil Marlene 
Wind anførte, at ”medlemslandene fucker EU's udenrigspolitik op”. Sådan kan man jo 
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vælge at anskue det. Det er ikke et sprogbrug, jeg i hverken min studietid eller inden for 
de seneste år, hvor jeg har arbejdet på Københavns Universitet, er stødt på andre steder, 
og i øvrigt heller ikke en betragtning, der synes mig megen videnskabelig relevans – eller 
substans – i. 

Fra medlemslandene gik kritikken hurtigt videre til politikerne og befolkningen, hvorom 
Marlene Wind anførte, at ”folket er jo ikke bedre end deres politikere. Hvis der ikke er 
nogen at spille bold op ad, kan folket jo ikke andet end at kravle tilbage til hulestadiet”. 
Man kan naturligvis formulere sig farverigt – også som forsker. Men at identificere eu-
skepsis som et udtryk for, at man befinder sig på hulestadiet, er i min optik en så 
grovkornet og stærkt politisk bemærkning, at det ikke egner sig for en professor fra 
Københavns Universitet – særligt ikke, når hun netop udtaler sig i denne egenskab. 

Vedrørende debatten om de flygtningeudfordringer, EU befinder sig i efter de seneste 
revolutioner i Nordafrika, anførte Marlene Wind, at ”diskussionen befinder sig på 
børnehavestadiet”. Nu kan Marlene Wind naturligvis med al god ret mene, at EU bare 
skal åbne sine grænser. Men at anføre, at debatten er som i en børnehave, er såvel 
diskvalificerende nedladende samt af en så politisk natur, at den ikke hører til i en 
kommentators analyse.  
 
Danskerne fik også en opsang. Således anførte Marlene Wind i tydelig tristesse over den 
vigende opbakning til EU, at ”danskerne er møgforkælede og ville være ligeså fattige 
som i 50erne, hvis vi ikke havde været medlem af EU”. Dels er dette faktuelt ukorrekt – 
der er ingen indicier overhovedet for, at dansk økonomi ville have stået stille siden 
1950erne, om vi som en række andre lande havde stået uden for EU. Men dels er 
synspunktet om, hvem der er møgforkælede, langt uden for, hvad man måtte forvente, at 
en samfundsfagsprofessor fra Københavns Universitet ville nedlade sig til. 
 
Det var imidlertid ikke slut med nedladenhederne. Også pressen skulle have kritik. 
”Journalisterne tror, at magten stadig ligger i Danmark. Men det er andedamspolitik”, 
anførte din professor. Igen en værdiladet, uvidenskabelig, subjektivt og derfor for en 
ekspert uegnet, ukvalificeret og uønskelig udmelding. 
 
Jeg henviser til følgende link for hele diskussionen, som i øvrigt indeholder talrige 
eksempler ud over de her nævnte: http://www.altinget.dk/eu/artikel/lyt-til-eu-debatten-
live 
 
Jeg anfægter selvsagt ikke professor Marlene Winds ret til at mene, at eu-kritiere er 
hulemennesker, at dansk presse befinder sig i en andedam eller at dansk økonomi ville 
have stået stille uden EU. Som andre vil jeg blot anfægte, at disse udtalelser har nogen 
som helst relevans for Marlenes Winds virke som professor i samfundsvidenskab og 
dermed som ekspert. På Københavns Universitets hjemmeside definerer Marlene Wind 



selv, at hun ”forsker i EU's institutionelle ændringer, traktater osv.2”. Hvad præcis ”osv” 
dækker over, kan synes noget uklart. Men at det aldrig kan være en blankocheck for at 
misbruge Københavns Universitets navn og fakulteter som platform for en ensidig 
propagandavirksomhed, synes evident. 
 
Jeg skal derfor bede dig foretage de fornødne indskærpninger over for Marlene Wind. I 
min optik er det gavnligt for samfundsdebatten, at eksperter inddrages til at klarlægge 
juraen eller andre akademiske felter for offentligheden. Men det må kræves, at folk, der 
med Universitetets anerkendelse udtaler sig som eksperter, gør det på en ordentlig, 
videnskabelig og sober måde – præcis som så mange andre af Universitetets eminente 
professorer.  
 
Marlene Wind er et enkelt – men svært dominerende – broddent kar. En plet på 
Universitetets renomme. Jeg vil derfor bede dig som rektor for universitetet dels at 
udforme et fast regelsæt for almen dekorum blandt universitetets ansatte, der virker som 
eksperter, og dels tage universitetets ansattes virke som eksterne eksperter i 
almindelighed og Marlene Winds ageren som sådan i særdeleshed op til revision. Det er 
hele universitetets renomme, der står på spil, hver gang tåbelige, uvidenskabelige udsagn 
som de ovenfor angivne kan sættes i forbindelse med Københavns Universitet. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Morten Messerschmidt, 
Cand.jur fra Københavns Universitet. 
Medlem af EU-parlamentet. 
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