
	På	universiteterne	i	Australien	og	USA	vrimler	det	med	

asiatiske	studerende,	der	har	betalt	mange	tusinde	dollars	

for	deres	universitetsuddannelse.	Det	er	en	særdeles	lukrativ	

forretning	for	universiteterne	–	og	for	Australien	og	USA.	

EU-landene	har	også	meldt	sig	på	banen	og	udbyder	eliteud-

dannelser,	der	skal	gøre	europæiske	universiteter	til	reelle	

konkurrenter	til	de	australske	og	amerikanske	universiteter.	

Erasmus	Mundus	er	EU’s	svar	på	videregående	eliteuddan-

nelser,	der	skal	tiltrække	dygtige	studerende	fra	hele	verden,	

og	det	er	et	af	de	vigtigste	initiativer	til	internationalisering	

af	uddannelserne	i	Europa.

	 ”Der	 er	 stor	 prestige	 forbundet	 med	 EU’s	 Erasmus	

Mundus-uddannelser.	Der	er	bare	ét	problem:	De	studerende	

betaler	op	mod	150.000	kroner	for	disse	internationale	ud-

dannelser,	og	det	strider	mod	den	danske	lovgivning,	der	si-

ger,	at	uddannelse	skal	være	gratis	for	danske	og	europæiske	

studerende.	Det	stiller	Danmark	og	de	danske	universiteter	

i	et	uheldigt	dilemma,”	siger	Ole	Henckel	fra	DPU,	Aarhus	

Universitet.	Han	er	ved	at	afslutte	sin	ph.d.-afhandling	om	

internationaliseringen	af	uddannelsessystemet.

	 Ifølge	Ole	Henckel	har	Danmark	imidlertid	ikke	andet	

valg	end	at	koble	sig	på	Erasmus	Mundus-uddannelserne,	

hvis	vi	skal	stå	distancen	i	det	globale	kapløb,	hvor	det	gæl-

der	om	at	tiltrække	de	bedste	studerende	fra	hele	verden.	

Samtidig	ser	han	en	tendens	til,	at	uddannelse	er	blevet	en	

global	handelsvare.

	 ”Vi	er	p.t.	vidner	til	en	udvikling,	hvor	nationalstaterne	

langsomt mister indflydelse på uddannelsesområdet, idet 

dagsordenen	i	stigende	grad	sættes	af	EU.	Erasmus	Mundus-

programmet	 er	 et	 tydeligt	 eksempel	 herpå.	 Samtidig	 får	

universiteterne	 i	Europa	 i	stigende	grad	mulighed	 for	at	

agere	som	frie	aktører	på	et	marked,	hvor	de	konkurrerer	og	

samarbejder	på	tværs	af	landegrænser,”	siger	Ole	Henckel.

Et	opgør	med	gratisprincippet
Ifølge	Ole	Henckel	har	Erasmus	Mundus-uddannelserne	åb-

net	for	en	udvikling	mod	brugerbetaling	på	universiteterne.	I	

modsætning	til	Erasmus,	som	er	EU’s	udvekslingsprogram,	

bygger	 Erasmus	 Mundus-programmet	 ikke	 på	 gensidig	

udveksling	af	studerende,	og	brugerbetaling	bliver	derfor	

nødvendigt,	fortæller	han.	

	 ”Det	giver	problemer,	når	universiteter	skal	samarbejde	

på	tværs	af	nationalstater,	der	alle	har	forskellig	lovgivning	

vedrørende finansiering af videregående uddannelse. Og her 

sidder	de	danske	universiteter	i	saksen	–	på	den	ene	side	vil	

de	vældig	gerne	være	med	i	det	internationale	elitære	uddan-

nelsesprogram,	men	på	den	anden	side	står	gratisprincippet	

og	den	danske	universitetslov	i	vejen	for	deres	deltagelse,”	

siger	Ole	Henckel.		

	 Gratisprincippet	er	helligt	i	Danmark	og	derfor	også	et	po-

litisk	ømt	punkt,	der	ikke	tidligere	har	været	til	diskussion.	

Men	nu	melder	andre	røster	sig.	Senest	har	DEA	(Danmarks	

Erhvervsforsknings	Akademi)	meldt	ud,	at	brugerbetaling	

på	 danske	 universiteter	 bliver	 nødvendigt,	 hvis	 vi	 skal	

bevare	den	samme	høje	kvalitet	på	uddannelserne.	DEA’s	

argumenter	baserer	sig	på	en	internatonal	undersøgelse	af	

10 landes mere eller mindre fleksible finansieringsmodel-

ler	for	universitetsuddannelser.	Det	viser	sig,	skriver	de	i	

rapporten,	at	der	er	store	fordele	ved	at	lade	studerende	

betale	en	mindre	eller	større	del	af	deres	uddannelse	selv.	

DEA vil trække på de internationale erfaringer og finde 

den finansieringsmodel, der bedst passer til det danske 

uddannelsessystem	og	samfund.	Men	ifølge	Ole	Henckel	

kræver	et	så	radikalt	initiativ	først	og	fremmest	en	politisk	

diskussion.	En	diskussion,	som	han	mener,	vi	skulle	have	

taget,	 inden	 universiteterne	 gik	 med	 i	 samarbejdet	 om	

Erasmus	Mundus-uddannelserne.
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Nationalstaten 
taber kampen om 
eliteuddannelser
eu kaster sig ind i kampen om at tiltrække de bedste studerende fra hele verden, for 
der er både penge og prestige i eliteuddannelser. De danske universiteter vil gerne med 
på det globale marked, men ryger ind i problemer med det danske princip om gratis 
uddannelse for alle. Men spørgsmålet er, hvor meget Danmark egentlig har at skulle 
have sagt. Meget tyder på, at nationalstaterne mister indflydelse, og universiteterne i 
europa bliver frie aktører.



”Det var en skidt sag for alle parter. Men mest af alt fik det 

konsekvenser	for	de	studerende	ved	Erasmus	Mundus-ud-

dannelserne,	som	blev	efterladt	i	et	retligt	tomrum	–	mellem	

nationalstaterne	og	EU	–	og	dette	tomrum	har	universite-

terne benyttet til at agere efter forgodtbefindende,” siger Ole 

Henckel.

Uholdbar finansieringsmodel
Videnskabsministeriet	meldte	efterfølgende	ud,	at	de	samar-

bejdende universiteter skulle finde en løsningsmodel, der tog 

hensyn	til	det	danske	gratisprincip.	Da	det	ikke	umiddelbart	

kunne	lade	sig	gøre,	resulterede	det	i	sommeren	2009	i	en	

politisk aftale, der skulle løse finansieringsproblemet med 

Erasmus	 Mundus-uddannelserne.	 Det	 var	 nu	 muligt	 for	

danske	studerende	at	søge	midler	hos	udlandsstipendie-

ordningen.		

		 ”Der	bliver	ikke	længere	opkrævet	penge	fra	de	danske	

studerende,	der	søger	om	optagelse	på	Erasmus	Mundus-

uddannelserne.	De	skal	i	stedet	søge	om	midler	fra	udlands-

stipendieordningen,	og	på	den	måde	håber	man	at	kunne	

håndtere	 problemet.	 Men	 udenlandsstipendieordninger	

ændrer	 ikke	 ved	 problemets	 grundlæggende	 karakter	 og	

det	faktum,	at	Erasmus	Mundus-uddannelserne	er	oprettet	

med en finansieringsmodel, som er i strid med den hidtidige 

velfærdspolitik	i	de	skandinaviske	lande,”	siger	Ole	Henckel	

og	tilføjer,	at	det	indtil	videre	er	lykkedes	myndighederne	

i	 de	 andre	 skandinaviske	 lande	 at	 undgå	 en	 tilsvarende	

offentlighed	omkring	brugerbetaling	på	Erasmus	Mundus-

uddannelserne.

	 ”Selvom	 udlandsstipendieordningen	 er	 forbeholdt	

danske	studerende,	kommer	vi	næppe	uden	om,	at	der	skal	

udtænkes en mere holdbar finansieringsmodel for Erasmus 

Mundus-uddannelserne.	I	hvert	fald	hvis	Danmark	skal	være	

med.	Udlandsstipendieordningen	betyder	nemlig,	at	der	er	

et	loft	over,	hvor	meget	partneruniversiteter	kan	opkræve	i	

betaling	for	de	dele	af	uddannelserne,	der	skal	gennemføres	

i	udlandet,”	siger	Ole	Henckel.	Han	opstiller	to	mulige	frem-

tidsscenarier	for	danske	universiteters	deltagelse	i	Erasmus	

Mundus-uddannelserne:

	 ”Enten	sætter	man	universiteterne	fri	til	at	agere	på	mar-

kedet,	eller	også	skal	der	søges	en	overnational	løsning	i	EU-

regi,	der	sætter	rammerne	for,	hvordan	Erasmus	Mundus-

uddannelserne skal finansieres fremover. I begge tilfælde er 

nationalstaten	den	store	taber.	Sætter	man	universiteterne	

fri,	vil	vi,	som	allerede	erfaret,	se	mere	brugerbetaling	på	de	

danske	universiteter	fremover.”	

	 I	det	andet	scenarium	tager	EU	mere	styring	over	det	

danske	uddannelsessystem:	”Lader	man	EU	tage	over,	må	

nationalstaterne	afgive	væsentlig	selvbestemmelse	med	et	

så	vigtigt	område	som	videregående	uddannelse.	Det	kan	

bidrage	 til	 at	 brande	 danske	 universiteter	 som	 eliteuni-

versiteter,	og	det	kan	avle	elitestuderende,	som	kan	skabe	

forskning	i	verdensklasse.	Jeg	ser	intet	alternativ	til	Erasmus	

Mundus	 lige	 nu,	 hvis	 danske	 universiteter	 skal	 udbyde	

”En brugerbetalt finansieringsmodel for vores videre-

gående	 uddannelser	 udfordrer	 den	 skandinaviske	 vel-

færdstænkning.	Og	et	initiativ	som	Erasmus	Mundus,	der	

delvist finansieres via brugerbetaling, rykker ved noget helt 

fundamentalt	i	vores	velfærdssamfund,	og	det	kræ-ver	altså	

en	politisk	diskussion	om,	hvorvidt	man	ønsker,	at	vores	

uddannelsessystem	skal	øge	distinktionen	mellem	eliten	

og	massen.	Men	det	er	et	sprængfarligt	politisk	emne,	og	

ingen	har	hidtil	haft	det	politiske	mod	til	at	drøfte	tabuet.	I	

stedet	har	man	ubemærket	ladet	brugerbetalingen	komme	

snigende	ind	ad	bagdøren,”	siger	Ole	Henckel.	

Studerende	i	retligt	tomrum
	I	den	danske	universitetslov	står	der,	at	ingen	universiteter	

må	tage	betaling	for	at	optage	danske	og	europæiske	stu-

derende	på	deres	bachelor-	og	kandidatuddannelser.	Men	

hvorfor	vælger	en	række	danske	universiteter	så	alligevel	

at	 være	 med	 i	 Erasmus	 Mundus-programmet	 og	 kræve	

betaling for det? Det er der ifølge Ole Henckel flere årsager 

til,	og	ansvaret	ligger	ikke	alene	hos	universiteterne.

	 ”Alle	var	ivrige	for	at	komme	i	gang	med	etableringen	af	

disse	eliteuddannelser,	men	ingen	påtog	sig	det	reelle	an-

svar	for	de	studerendes	retssikkerhed.	Universitetsledelser	

og	embedsmænd	i	Videnskabsministeriet	lukkede	øjnene	

og	satsede	på,	at	det	var	nemmere	at	bede	om	tilgivelse	

end	tilladelse.	Konsekvensen	er,	at	uddannelserne	i	årevis	

har	svævet	i	et	juridisk	tomrum	mellem	nationalstater	og	

EU,”	siger	Ole	Henckel.	”Men	hovedansvaret	ligger	hos	E	U	

Kommissionen,	der	har	søsat	et	uddannelsesprogram,	hvis	

finansieringsmodel strider mod national lovgivning i visse 

EU	lande	–	herunder	de	skandinaviske”.

 I 2007 fik Erasmus Mundus-uddannelserne pludselig me-

gen	opmærksomhed,	da	det	kom	frem,	at	danske	studerende	

var	blevet	opkrævet	betaling	for	deres	kandidatuddannelser.		

Sagen	rullede	i	medierne,	hvor	både	Videnskabsministeriet	

og	universiteterne	stod	for	skud.	Det	endte	med,	at	univer-

siteterne	måtte	tilbagebetale	adskillige	millioner	kroner	til	

både	danske	studerende	og	studerende	fra	andre	EU-lande,	

som	 var	 optaget	 på	 de	 Erasmus	 Mun-dus-uddannelser,	

danske	universiteter	var	involveret	i.	
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     enten sætter Man Universiteterne fri til 
at agere på MarKeDet, eller også sKal Der 
søges en overnational løsning i eU-regi. 

I	bEggE	TILFæLDE	ER	NATIONALSTATEN	DEN	
STORE	TAbER. sætter Man Universiteterne 

fri, vil vi se Mere brUgerbetaling på De 
DansKe Universiteter.

Ole Henckel
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FOR	Og	IMOD	bRUgERbETALINg	
PÅ	UNIVERSITETERNE

Antallet af unge på universiteterne vil fremover vokse endnu 
mere, hvis vi skal leve op til regeringens globaliseringsstrategi 
om, at 50 procent af en ungdomsårgang får en videregående 
uddannelse. Samtidig vokser enhedsomkostningerne for 
uddannelse støt. i dag bruger den danske stat ca. 2 procent 
af BNP eller over 34 milliarder på at finansiere uddannelser. 
Tallet vil stige fremover, i og med flere får en uddannelse, og 
uddannelserne samtidig bliver dyrere. En nem måde at komme 
problemet til livs på kunne være brugerbetaling på universite-
terne. Men er det en holdbar løsning? 

ARgUMENTER	FOR	bRUgERbETALINg

�. når låne- og stipendiemulighederne er i orden, giver 
det mulighed for, at alle kan studere på universitetet. 
undersøgelser viser, at deltagerbetaling ikke skader social 
mobilitet.

2. Brugerbetaling kan medføre bedre kvalitet i uddannelser-
ne, da det fremmer konkurrence mellem universiteterne.

�. Brugerbetaling understøtter hurtigere gennemførelse hos 
de studerende.

ARgUMENTER	IMOD	bRUgERbETALINg

�. Ved brugerbetaling forfordeles nogle studerende. Det 
anses samtidig for at være en hindring for den sociale 
mobilitet - ’Har du penge, kan du få, har du ingen, må du 
gå’-princippet. 

2. Brugerbetaling ændrer ikke ved kvaliteten af uddan-
nelser, i og med at universiteterne ikke får flere penge 
til rådighed. internationale erfaringer viser, at staten 
skærer ned på det offentlige tilskud, når der åbnes for 
brugerbetaling, og at man derfor bare rykker rundt på 
finansieringsmodellen.

�. Brugerbetaling fremmer en forbrugerkultur, hvor de 
studerende mener, de har ret til at bestå deres eksamener 
– også selvom de ikke bør.

Kilde: DEA og Ole Henckel

eliteuddannelser	og	ikke	kun	uddannelser	til	massen.	Men	

spørgsmålet	er,	om	vi	som	samfund	er	rede	til	at	give	køb	på	

vores	principper	om	gratis	universitetsuddannelser	til	alle?”	

spørger	Ole	Henckel.

Nationalstaten	er	den	store	taber	
De danske universiteter opretter stadig flere eliteuddannel-

ser.	Selvom	regningen	har	været	stor,	og	forhindringerne	har	

været	mange,	er	de	danske	universiteter	fortsat	ivrige	efter	at	

være	med	i	Erasmus	Mundus.	Men	hvorfor	egentlig?	Havde	

det	ikke	været	nemmere	bare	at	melde	sig	ud	af	klubben?

	 ”De	 danske	 universiteter	 har	 insisteret	 på	 at	 deltage	 i	

Erasmus	Mundus-programmet	på	grund	af	det	prestigefulde	

OLE	hENCKEL

Ph.d.-studerende på DPu, Aarhus universitet. 
Han forsker i sammenhængen mellem 
national og europæisk uddannelsespolitik. 

www.dpu.dk/om/olhe

ERASMUS	
MUNDUS

Erasmus Mundus er et samarbejde mellem en række 
velansete universiteter i Europa, som sammen udbyder toårige 
kandidatuddannelser. Formålet er at gøre Europa førende på 
uddannelse. Men samarbejdet koster penge. De universiteter, 
der deltager i Erasmus Mundus, opkræver brugerbetaling fra de 
studerende. Den dyreste uddannelse koster �50.000 kroner per 
deltager for tredjelandestuderende og 60.000 kr. for studerende 
fra Eu. 

Men ifølge dansk universitetslov skal universitetsuddannelser 
være gratis for borgere i Danmark – udgifterne bliver dækket 
af staten. Derfor er det et brud på universitetsloven, hvis 
universiteterne opkræver brugerbetaling af danske studerende. 
universiteterne kan dog ikke nøjes med at gøre uddannelsen 
gratis for de få danske studerende. Skal danskere have gratis 
Erasmus Mundus-uddannelser, kræver Eu-regler, at også 
studerende fra andre Eu-lande skal have gratis uddannelse. De 
danske universiteter er dermed fanget mellem to regelsæt. Det 
danske princip om gratis uddannelse på den ene side og Eu’s 
princip om lige vilkår for alle Eu-borgere på den anden.

Danske universiteter indgår i en lang række Erasmus Mundus-
uddannelser, blandt andet European Master in lifelong 
learning: Policy and Management (DPu, Aarhus universitet), 
European Master in journalism, Media and Globalisation (Aarhus 
universitet), European Master in Global Studies – A European 
Perspective (Aarhus universitet og RuC), European Master in 
Tou-rism Management (Syddansk universitet) og The European 
Public Health Master (Københavns universitet).

elitemærkat,	som	knytter	sig	 til	uddannelserne.	Og	så	er	

der	 de	 studerende	 på	 Erasmus	 Mundus-uddannelserne,	

der	 kommer	 fra	 tredjelandene,	 dvs.	 lande	 uden	 for	 EU	

–	primært	Asien.	Dem	er	der	både	penge	og	fremtid	i,	da	

universiteterne	uden	problemer	kan	opkræve	150.000	kr.	

for	deres	Erasmus	Mundus-uddannelse.	Det	giver	penge	i	

kassen,	og	det	baner	samtidig	vej	for	en	positiv	indvandring,	

der	på	langt	sigt	skal	sikre	Europa	en	stærk	position	i	det	

globale	vidensamfund,”	siger	Ole	Henckel.

Af Mathilde Weirsøe 

mawei@dpu.dk 


