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Filosofisk sexdebat kørt helt af sporet
Debatten om filosofiprofessor Vincent Hendricks fra Københavns Universitet, der blevet fotograferet
med en stribe sexede studiner, fortsætter ufortrødent
Af: Rune Melchior Sjørvad
Hvis der er noget, der kan skabe debat i filosofimiljøet, så er det
letpåklædte kvinder, der lader sig fotografere til velgørenhed.

NÆSTE »

Da Vincent Hendricks takkede ja til drengerøvssitet connery.dk's tilbud om i forbindelse med et
velgørenhedsprojekt at lade sig fotografere i selskab med en håndfuld unge kvinder i
skolepigeunifomer, havde han næppe forestillet sig den debat, det efterfølgende ville
afstedekomme.
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Intl. kendte | 29 min.
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Depps eks afviser
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video

Ifølge politiken.dk blev billederne efterfølgende diskuteret på flere amerikanske filosofiblogs, hvor
der blev klaget over, at billederne angiveligt 'nedgør kvinder, der gerne vil studere filosofi', og
fremstiller dem som vedhæng til den mandlige professor.
Hendricks, der udover sit universitetsarbejde også er kendt fra tvprogrammet 'Gal eller genial' på
DR2, rykkede hurtigt ud med en uforbeholden undskyldning.
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 I stand corrected. Forstået på den måde, at hvis jeg er kommet til at træde nogen over tæerne i
den her forbindelse, så beklager jeg det, fordi hele ideen var at lave en humoristisk og selvironisk
fremstilling og deltage i et velgørenhedsprojekt, skrev han på sin hjemmeside.

Bramsens søn
faldt ud fra
vindue: Sådan
har han det nu

Undskyldningen har dog ikke været nok til at tilfredsstille Vincent Hendricks kollegaer, der i dagens
udgave af Politiken kritiserer ham for, at han stillede på til den 'uacceptable billedserie', der ifølge
dem blandt andet er problematisk fordi, den fremstiller de kvindelige studerende som 'totalt
deintellektualiserede' og kan forværre udfordringen med at skaffe nye kvindelige studerende til
filosofistudiet, der har en underepræsentation af kvinder.
Sexistiske svin?
Det alenlange debatindlæg i dagens udgave af Poltiken er skrevet af Mikkel Gerken, der er filosof
på Københavns Universitet, i samarbejde med en længere række filosoffer fra ind og udland.
Chefredaktør for hjemmesiden connery.dk, der stod bag billedserien er ked af den negative fokus
sagen eventuelt har skabt omkring Vincents person og arbejde.
 Hverken billeder, opstilling eller andet var Vincents idé, han var ren statist i vores verden, så det
burde vel nærmere være os der blev haglet ned som nogen sexistiske svin, siger Jakob Neua
Nørgaard til ekstrabladet.dk
Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra hovedpersonen selv. Han henviser tiil, at
han i en artikel på universitetsavisen.dk allerede har sagt, hvad han har lyst til at sige om sagen.
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