Den danske Rusland/Ukraineekspert Jens Jørgen Nielsen
afskediget som underviser af
politiske årsager
Jens Jørgen Nielsen er netop blevet fyret som underviser på
Folkeuniversitetet i København, angiveligt af politiske
årsager. Jens Jørgen Nielsen talte på det dansk/svenske
Schiller Instituts konference om en ny sikkerheds- og
udviklingsarkitektur den 25. maj, og blev efterfølgende sat på
Ukraines sortliste som nummer 3.
For nylig fratrådte tre andre undervisere, fordi de nægtede at
undervise, hvis han fortsatte, og det blev omtalt i pressen.
Kristeligt Dagblad skrev i sin dækning af kontroversen, at
Jens Jørgen Nielsen var blevet sat på den ukrainske sortliste.
For tre dage siden besluttede den nye bestyrelse på
Folkeuniversitetet, at Jens Jørgens kontrakt ikke skal
forlænges næste år, fordi enkelte har kritiseret ham for “at
politisere i undervisningen til fordel for den russiske
forståelse af krigen i Ukraine”. Han underviser i øjeblikket
på et kursus om Krims historie, som han får lov til at
afslutte, men næste års kurser om “Russisk konservatisme” og
“Ukraines historie” er blevet aflyst.
Hverken bestyrelsen eller andre af hans akademiske kritikere
har nogensinde overværet et af hans kurser, og bestyrelsen har
ikke engang talt med ham eller nogen af de deltagende om
sagen, før de fyrede ham. Bestyrelsen har blot lyttet til
nogle af hans kritikere og læst en af hans debatbøger,
“Ukraine i spændingsfeltet”. Bestyrelsen kritiserede ham bl.a.
for at skrive i bogen, at Krim ikke blev “annekteret” af
Rusland, hvilket ville have krævet et militært angreb, men at

det var en beslutning truffet af parlamentet på Krim.
I et radiointerview efter bortvisningen understregede Jens
Jørgen Nielsen, at han holder sine personlige politiske
holdninger, som han giver offentligt udtryk for i danske og
internationale medier, ude af undervisningen og udelukkende
præsenterer forskellige synspunkter om de historiske emner i
sin undervisning, så eleverne kan reflektere over dem.
Samtlige elevvurderinger, der er foretaget i de 8 år, han har
undervist, har været overvejende positive, og ingen har
kritiseret ham for at politisere.
Jens Jørgen Nielsen har sagt, at han ikke har politiseret til
fordel for Ruslands militære angreb på Ukraine i
undervisningen. Selv i medierne har han ikke legitimeret
Ruslands handlinger, og sagt at det var en fejltagelse, men
han har derimod sagt, at det er vigtigt at finde ud af,
hvordan vi er havnet her, og dernæst hvordan vi kan nå frem
til en fredelig løsning. Burde det ikke være tilladt, spørger
han? Han siger, at han skrev bogen om Ukraine på grund af den
ensidige mediedækning.
En af de undervisere, der sagde op, angreb ham i
radioprogrammet for at være blevet interviewet på russisk
stats-tv, men læreren vidste imidlertid intet om indholdet af
interviewet.
Jens Jørgen Nielsen konkluderer, at Folkeuniversitetet har
valgt den nemme, men også principløse løsning på det pres, de
blev påført af den furore, der opstod, da de andre lærere
sagde op. Det vides ikke, hvilken rolle Jens Jørgen Nielsens
optræden på Ukraine-listen har spillet, da den blev omtalt
bredt i pressen.

