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Nyhedsbrev  Maj 2016 

Møde i maj  

 

Torsdag den 19. maj 2016 kl. 14:00 – 16:00. 

 
Intelligens, køn, race og migration: En giftig cocktail for moderne universiteter 

  

DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C. 
 

Tilmelding på finn.ellen.62@gmail.com   Ledsager er velkommen 

Program: 
 

A: Velkommen og nyt fra bestyrelsen. Herunder udpegning af delegeret til MA’s kongres den 26. og 

27. november i København. 

 

B: Foredrag med Helmuth Nyborg. Professor emeritus og dr. phil.:  

 

Om sit foredrag oplyser Helmuth Nyborg følgende: 
Foredraget tager udgangspunkt i den kendsgerning, at universiteter verden over har tabuiseret Intelligens-

forskning siden 1950erne. Forskere, der siden har rapporteret køns- eller raceforskelle i IQ, mødes oftest med 

sanktioner i form af kollegial isolering og formel påtale, og/eller tjenstlige sanktioner. Danske universiteter er 

ingen undtagelse. 

Tre kollegaer fra Århus og Ålborg Universiteter indklagerede således en international peer-reviewed 

publikation herom i 2011 til Udvalg Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), idet den var udtryk for 

højre-ekstremistisk propaganda, som skadede dansk forskning.  

UVVU dømte efterfølgende forskeren uredelig i 2013 og bad forlaget trække artiklen tilbage. Dette 

ønskede forlaget dog ikke, efter at et nedsat højt kvalificeret uafhængigt udvalg ikke kunne finde tegn på 

videnskabelig uredelighed og publicerede dets resultatet i tidsskriftet, sammen med rå-data. Derefter stævnede 

forskeren UVVU i januar 2015. Den 30. marts 2016 faldt der dom i Vestre Landsret: UVVU tilpligtes at 

underkende dommen om, at forskeren har handlet uredeligt. Fristen for at anken dommen til højesteret udløb 

forleden, uden at UVVU ankede, trods tre kollegaers klare offentlige henstillinger. 

  Foredraget omtaler til sidst kort oprettelsen af et nyt forskningsområde: Differentiel demografi. Formå-

let er her bl.a. at analysere effekten af sydlig lav-IQ migration til nordlige høj-IQ områder. Med den stemning der 

fortsat hersker på moderne politisk korrekte universiteter, må nye angreb og retssager befrygtes. En række 

referencer gives løbende under foredraget. Andre kan findes på www.helmuthnyborg.dk.  

Mangeårige personlige udfald mod forskeren kan spores i arkiverede numre af mit medlemsblad Forsker 

Forum, hvor termer som fup-forsker, stor løgnhals mv. forekommer, uden at Magisterforeningen ønskede at gribe 

ind i bladets redaktionelle frihed. Foredragets morale: Man skal især vogte sig for venner.   

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 86 21 12 33 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er forventelig den 15. september kl. 14.00.  

Besøg og rundvisning på Dokk1.  
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