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af Hans Salling 
 
Så skete det. Fredag den 11. oktober blev regeringens store universitetsreform vedtaget. Fra 
2005 vil ansatte institutledere, dekaner og rektor og en bestyrelse med eksternt flertal i stedet 
være en realitet, og dermed betyde enden på 523 års kollegiale organer og demokratisk ledel-
se på landets universiteter.  
 
Vil reformen så også reelt betyde en knægtelse af demokratiet på universitetet? Debatten op 
til forliget mellem regeringen, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti har i hvert fald ik-
ke skortet på dommedagsscenarier, hvor bl.a. diktatoriske ledere, demokratisk underskud og 
kommercialisering af universitetet for at tækkes erhvervslivet ville blive realiteten, hvis Hel-
ge Sander gennemførte sin plan.  
 
Hvad er så fakta for de studerendes indflydelse? Vi er stadig sikret minimum to pladser i be-
styrelsen, der skal ansætte rektor, repræsentation i akademisk råd, der afløser fakultetsrådet, 
og 50% af pladserne i studienævnet. Dermed ser det ikke umiddelbart ud til, at de studeren-
des indflydelse bliver svækket… Og dog, på institutniveau medfører reformen, at institutbe-
styrelsen afskaffes, og at institutlederen i fremtiden skal være overordnet studielederen. Der-
ved har de studerende ikke længere indflydelse på studiets og forskningens overordnede 
rammer gennem institutbestyrelsen, og institutlederen har med den nye ledelsesmodel mulig-
hed for at underkende studielederen og studienævnets afgørelser. Om reformen i praksis vil 
skabe et demokratisk underskud på universitetet kan derfor diskuteres. 
 
At reformen nu er en realitet kan ikke ændres, men vi har stadig mulighed for at øve indfly-
delse på implementeringen både gennem debatten og gennem vores valgte repræsentanter i 
de styrende organer. Den 21. november er der netop valg til disse. De senere års stemmetal 
har dog ikke ligefrem vist de studerende som en samlet gruppe. Kun hver fjerde statskund-
skaber bevægede sig sidste år op til stemmeurnerne, og IFSK havde endda den næsthøjeste 
valgdeltagelse på universitetet.  
 
Vigtigheden af, at vi møder op den 21. november, underbygges af, at IFSK risikerer at miste 
sin studenterrepræsentant i Fakultetsrådet, idet vi ikke længere er i valgforbund med jura. Ju-
ra prøver derimod at kuppe sig til begge pladser ved at indgå forbund med psykologi og øko-
nomi. Derfor opfordres du til at møde op den 21. november - også for at få del i de traditio-
nelle æbleskiver. 

Magtskifte? 
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Projektseminarer 
af Christoffer Green-Pedersen 
 
Man kan af og til høre studerende på insti-
tuttet beklage sig over seminarudbudet. Der 
er ingen seminarer om de emner, man godt 
kunne tænke sig at beskæftige sig med, eller 
også er ønskeseminaret overtegnet, og man 
har ikke fået plads. Man kan diskutere be-
rettigelsen af denne kritik, men uanset hvad 
man når frem til, så er det i et vist omfang 
de studerendes egen skyld, hvis de ikke 
kommer til at beskæftige sig med et bestemt 
emne i et givet semester. Vores studieord-
ning åbner nemlig mulighed for såkaldte 
projektseminarer. Kort sagt går det ud på, at 
de studerende selv står for et seminar med 
en af instituttets faste lærere som vejleder. 
De nærmere regler kan læses i studieordnin-
gen, men det er værd at fremhæve, at man 
skal være minimum tre studerende, og at 
man kan organisere et projektseminar med 
både mundtlig og skriftlig eksamen samt 
hjemmeopgave, blot skal eksamensformen 
være den samme for alle deltagere. Endelig 
skal man afslutte projektseminaret senest 6 
måneder efter dets påbegyndelse. Kort sagt 
kan man sige, at projektseminarordningen 
giver instituttets studerende mulighed for at 
tilrettelægge stort set deres ønskeseminar. 
På den baggrund kan det undre, at der fak-
tisk har været meget få projektseminarer på 
instituttet. En side af problemet kan være 
usikkerhed omkring, hvordan et projektse-
minar faktisk forløber, og hvad der kræves. 
Derfor denne artikel. Jeg har i mit adjunkt-
forløb været vejleder for to projektsemina-

rer, og jeg håber, at en præsentation af mine 
erfaringer, som er meget positive, kan an-
spore flere studerende til at gå i gang med 
projektseminarer.  
Projektseminarordningen giver stort spille-
rum for, at projektseminardeltagerne selv 
tilrettelæger seminaret, som de ønsker. Det 
ene seminar, jeg var vejleder for, og som 
handlede om dansk arbejdsmarkeds- og ud-
dannelsespolitik, var således organiseret ef-
ter samme princip som et opgaveseminar. 
Vi planlagde syv til otte møder om primært 
teori, hvorefter de fire studerende skrev re-
lativt forskellig opgaver. Det andet seminar, 
om udfordringerne til den danske velfærds-
stat og de politiske barrierer for forskellige 
reformer, var organiseret som et projektar-
bejde, som det kendes fra Ålborg og Roskil-
de. De tre studerende havde således fra star-
ten besluttet sig for at skrive opgave sam-
men. I begge forløb lå hovedvægten i min 
deltagelse på tilrettelæggelse af forløbet. Ef-
ter seminaret var tilrettelagt, var jeg med til 
nogle møder men langt fra alle. Udgangs-
punktet for min deltagelse var endvidere, at 
jeg blot var med som endnu en deltager i di-
skussionen, og seminardeltagerne selv hav-
de ansvaret for mødet. Endelig havde vi i 
forbindelse med begge seminarer et normalt 
opgaveforløb med vejledning og diskussion 
af opgaver.  
Det var mit klare indtryk, at de studerende 
ud over muligheden for at arbejde med et 
ønskeemne også lærte en del af processen. 
Især var det lærerigt at planlægge et seminar 
selv. Hvilken litteratur var relevant, i hvil-
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 ken rækkefølge skulle den læses osv. Det er 
alle disse spørgsmål, der er besvaret af un-
derviseren i et normalt seminarforløb, men 
som er sværere at svare på, end man regner 
med. Det er imidlertid også mit indtryk, at 
det for de studerende, hvis de får en vis vej-
ledning, er meget lærerigt også at skulle for-
holde sig til den type af spørgsmål. F.eks. er 
det et af de aspekter, der erfaringsmæssigt 
volder problemer i forbindelse med specia-
leskrivning. Det er også en sund oplevelse 
at skulle være ansvarlig for forløbet af alle 
seminarmøder ikke kun den ene gang eller 
to, man holder oplæg eller lign. på et nor-
malt seminar. Det stiller krav til ens forbere-
delse. Det er også værd at fremhæve, at et 
projektseminar giver mulighed for at kom-
me tættere på instituttets faste lærere, end 
man ellers kommer, selv på overbygningen. 
En del møder på begge projektseminarer 
blev således holdt over morgenkaffen på mit 
kontor. Det er en sådan kontakt, de stude-

rende med rette kan savne på en masseud-
dannelse som statskundskab, men her er 
muligheden faktisk.  
Når begge de projektseminarer, jeg har væ-
ret vejleder for, har været så positive og læ-
rerige for mig, og også for de studerende, 
det er i hvert fald også mit indtryk, så kan 
det som sagt undre, at der ikke er mere inte-
resse for projektseminarer. En grund kan 
være, at de studerende har svært ved at fin-
de sammen om et emne. Det er jo ikke sik-
kert den gamle læsegruppe har de samme 
interesser. En løsning kunne være, at Stu-
denterrådet eller andre organiserede en op-
slagstavle evt. elektronisk, hvor man kunne 
tilkendegive sin interesse for at være med i 
et projektseminar om et bestemt emne.  
Personligt håber jeg at få mange flere pro-
jektseminarer i fremtiden. Det er en måde at 
møde de studerende på, som jeg, og mange 
af mine kollegaer, finder meget behagelig.   

Kort Sagt: Nogen må vide noget 
af Thomas Laursen 
Det er ikke første gang - og sikkert ikke sidste gang - en byggeplan falmer, og man kan end-
nu engang erkende: nej, de nåede det ikke. Egentlig er forsinkelserne ikke anken i dette ind-
læg, men det er den derimod ufattelige mangel på information fra fakultetets side. En ting er, 
at byggeplanerne ikke holder – det overlever vi nok. Men efterhånden er det ret irriterende, 
at der ikke informeres om, hvordan den nye tidsplan ser ud og dermed, hvornår vi kan for-
vente at kunne benytte en ny kantine, ombygget bibliotek m.m. Givet instituttets geografiske 
placering i universitetsparken, er det også interessant at vide, om man skal påregne en 
’kantineløs’ periode. Det kan ikke være så svært at komme med en klar udmelding om, hvad 
man forventer, og hvis man må modificere denne udmelding senere, så er det ok – bare den 
kommer. Ombygningen, dens forsinkelser og hvad dermed følger af gener påvirker og ved-
rører alle på IFSK – studerende, VIP’ere og TAP’ere – hvorfor en udmelding på det kraftig-
ste må efterlyses. 
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af Johan Peter Paludan, direktør 
Instituttet for Fremtidsforskning 
 
Når først snakken om krystalkugler og kaf-
fegrums er overstået, er et af de mest almi n-
delige spørgsmål, man kan få, når folk hø-
rer, man kommer fra Instituttet for Frem-
tidsforskning: hvilken uddannelse, der har 
ført en derhen. Til dette spørgsmål er jeg i 
de senere år begyndt at svare: det var dog et 
tåbeligt spørgsmål. Den relativt tilfældige 
kendsgerning, at jeg er cand.scient.pol. fra 
en gang i 1970’erne var muligvis interessant 
dengang og nogle år frem. I et samfund 
præget af forandring som det danske holder 
ingen uddannelse længe. Livslang læring er 
et af slagordene. Derfor er det i princippet 
mere sigende om et menneske, hvad hun el-
ler han har bedrevet de sidste f.eks. ti år, 
end hvilken uddannelse man har afsluttet for 
mange år siden.  
 
På den anden side kunne jeg hævde, at jeg 
er en af de få, der har brugt min statskund-
skabsuddannelse. Når bortses fra dem, der 
efter eksamen forblev på Institut for Stats-
kundskab eller flyttede til lignende uddan-
nelsesanstalter, ender de fleste scient.pol.’er 
vel i arbejdssituationer, hvor studietidens 
lærdom kan forekomme mere eller mindre 
perifer. 
 
Efter eksamen tog jeg pædagogikum i gym-
nasieskolen. Det skete ikke ud fra nogen 
dyb interesse, men fordi det dengang var 
noget man havde krav på, og det var lønnet. 

Så måtte man tage til takke med stedet 
(Vordingborg). Dernæst underviste jeg et til 
to år på Sct. Jørgens Gymnasium. Allerede 
dengang demonstrerede jeg mine instinktive 
fremtidsforskerevner ved at forlade Sct. Jør-
gens Gymnasium før dette gymnasium for-
lod denne tilværelse.  
 
Jeg forlod gymnasiet, fordi jeg – i første 
omgang på deltid – havde fået tilknytning til 
Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg tror, 
det var godt for gymnasieskolen, at jeg for-
lod den. Jeg tror ikke, at min karakter ville 
have været stærk nok til at modstå det mo-
ralsk undergravende, der ligger i at kunne 
stå med den åndelige hundepisk over 
’uskyldige’ gymnasiaster. Til gengæld op-
dagede jeg i den tid, at man først har forstå-
et en ting, når man har undervist i den. I den 

Profilen:  

Scient.pol. – og fremtiden 
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Profilen 

forstand var pædagogikum en slags færdig-
gørelse af scient.pol.studiet. Især i de 
mundtlige eksamener kan bluffe sig igen-
nem i et vist omfang. Den går ikke overfor 
gymnasiaster. Det økonomiske kredsløb fat-
tede jeg nok først stående overfor en 2.g. 
Teoretisk statistik, som jeg – om nogen sin-
de – havde en meget forbigående forståelse 
af omkring eksamenstidspunktet, var hel-
digvis ikke en del af gymnasiets pensum.  
 
Siden 1976 har jeg så været på Instituttet for 
Fremtidsforskning. Det er jo et kedeligt tegn 
på manglende fantasi og energi, at man kan 
henslæbe så lang tid på samme arbejds-
plads. Min eneste undskyldning er, at det 
har været en ganske omskiftelig affære. In-
stituttet for Fremtidsforskning er selvfinan-
sierende, dvs. afhængig af markedet, noget 
scient.pol. studiet i hvert fald ikke havde 
forberedt mig på. Det har sine fordele, når 
der skæres i råd og nævn, men det kan også 
til tider være lige lovlig spændende. 
 
Instituttet for Fremtidsforskning skal ifølge 
sine vedtægter bedrive fremtidsforskning 
med særlig henblik på dansk erhvervsliv. 
Det definerer vi som aktiviteter, der skal be-
lyse den potentielle udvikling i virksomhe-
ders og organisationers fremtidige omver-
den. Her er scient.pol. baggrunden velegnet. 
Fremtiden eksisterer jo ikke og kan ikke 
som sådan studeres, men man kan belyse 
den gennem prognoser, megatrends og sce-
narier, der nødvendigvis må basere sig på, 
hvad man ved om nutiden og den dynamik, 
der har skabt nutiden. Studiet var i sin tid 
meget fokuseret på politik og offentlige in-
stitutioner og den private side af sam-

fundslivet stærkt underbelyst. Det er sikkert 
blevet meget bedre siden da. Det, scient.pol. 
studiet imidlertid trods skævvridning, gav, 
var et helhedsbillede, som er et godt ud-
gangspunkt til vurdering af fremtiden.  
 
Fremtidsforskning skal være ’professionelt 
holdningsløs’. Det er ikke fremtidsforske-
rens opgave at sige, hvad der bør gøres, men 
hvad der kan gøres, og hvad der med størst 
sandsynlighed sker, hvis man ikke gør no-
get. Jeg husker meget vel undervisningen 
om værdifri forsknings umulighed. 
’Holdningsløshed’ er derfor et ideal. For 
mig var Poul Meyers introduktion til sond-
ringen mellem værdipræmisser og kausal-
præmisser og den manglede mulighed for at 
slutte fra ’er’ til ’bør’ en åbenbaring. Dis-
kussionen om det rigtige deri rasede og ra-
ser måske stadig, men for mig var det – og 
er det – en hjælp til at takle virkeligheden.    
 
Konklusionen må derfor blive, at scient.
pol.-studiet er et godt udgangspunkt for at 
ende, der hvor jeg er endt. Vi har adskillige 
andre faglige baggrunde på Instituttet for 
Fremtidsforskning – økonomer, etnologer, 
sociologer, biologer og en overgang også en 
filosof. På Instituttet for Fremtidsforskning 
bedrives der ikke grundforskning i klassisk 
forstand. Derimod mener vi nok, at vi laver 
en slags grundforskning ved at lægge for-
skellige faglige indfaldsvinkler sammen, da 
dette til tider giver overraskende resultater. 
Evnen til at høre, hvad andre siger er derfor 
vigtig. Den lidt ’hybride’ karakter, scient.
pol-studiet har – eller i hvert fald havde, det 
er længe siden jeg frekventerede det – hjæl-
per i så henseende. 
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af Peter Sydney Smith 
 
Forventningsfulde og for en dels vedkom-
mende en smule matte efter en våd PF-fest 
forlod 42 statskundskabsstuderende d. 12. 
oktober IFSK med kurs mod Budapest – det 
første mål for årets studietur. Ud over Buda-
pest – hovedstad i Ungarn - skulle vi på tu-
ren besøge Bratislava, som er hovedstad i 
Slovakiet. Ønsket med turen var at få et ind-
blik i, hvilke politiske og økonomiske kon-
sekvenser en indlemmelse i EU kan have 
for henholdsvis Ungarn og Slovakiet. Der-
udover var ønsket at få en dybere forståelse 
af landenes forhold til NATO, som Ungarn 
er et nyligt optaget medlem af, og Slovakiet 
er ansøger til. 
 
Budapest 
Vi ankom planmæssigt søndag morgen, 
hvor vi efter en sidste øjebliks ændring 
skulle  indlogeres på et lidt trøstesløst hotel 
i udkanten af byen. De næste 5 dage (læs: 
aftener) blev der dog sat kulør på de lidt tri-
ste rammer. 
Den første dag blev brugt til at tage Buda-
pest nærmere i øjesyn. Byen ligger utroligt 
smukt ved Donau med bydelen Buda på den 
ene side og Pest på den anden. Da byen i 
dag har over 2 mio. indbyggere, var der nok 
at tage fat på. De følgende tre dage bød på 
diverse arrangementer, der hver især berørte 
forskellige aspekter af de konsekvenser, en 
indlemmelse af Ungarn i EU kan få for lan-
det, samt hvilken betydning det har haft for 
landet, at det er blevet en del af NATO. 

Tid til afslapning 
Den sidste hele dag tog vi i Gellertbadet, 
som er et kurbad i den mest pompøse stil. 
Udover et stort svømmebassin bestod kur-
badet af diverse små bassiner med forskelli-
ge temperaturer og funktioner, dampbad og 
massageafdeling. Efter sådan en omgang 
føler man sig som født på ny. Samme dag 
besøgte vi statueparken, hvor statuer og 
skulpturer fra den kommunistiske epoke er 
parkeret. Man følte sig allerede ved indgan-
gen hensat til hin tider, da en emsig billetda-
me, akkompagneret af kommunistiske sange 
og paroler, sørgede for passende kødannel-
se. Måske skyldtes det skulpturparkens pla-
cering på Lars Tyndskids pløjemark, at 
skulpturerne virkede som levn fra en meget 
fjern tid. 
Hver aften var der bred konsensus om at op-
søge Budapest´s byliv. Ikke mindst den lo-
kale øl og priserne på denne gjorde det til en 
meget positiv oplevelse. Også det ungarske 
køkken har noget godt at byde på. Specielt 
fællesaftenen på restaurant Shakespeare, 
hvor vi på fornemmeste vis blev trakteret i 
3-4 timer til yderst rimelige priser, står som 
et kulinarisk højdepunkt.  
 
Schöne blaue Donau 
På femtedagen gik turen så til Bratislava. Vi 
var seksten, der havde valgt at tage turen pr. 
båd ad Donau. Det viste sig at være en hur-
tigbåd uden adgang til dækket, så planen 
om whisky på soldækket måtte opgives. 
Trods lidt uklart vejr var det en flot sejltur. 
Vel ankommet til Bratislava blev vi ind-

På (natlig) sightseeing i Østeuropa 
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 kvarteret på et centralt beliggende og ud-
mærket hotel. Det gjorde det meget nemt at 
opleve byen, idet transporten kunne klares 
til bens. Bratislava, som tidligere var Un-
garns hovedstad, er med sine ca. 450.000 
indbyggere noget mindre end Budapest og 
byen virker mere kompakt.  
 
Indtryk fra Bratislava 
Under det alt for korte besøg i Bratislava 
havde vi, ligesom i Budapest, lejlighed til at 
smage på den lokale mad og øl/vin. Her la-
der slovakkerne ikke ungarerne noget efter, 
og specielt hvis man bevæger sig lidt væk 
fra centrum, er der mulighed for en overdå-
dig middag til lavpris. Den sidste aften var 
der fællesspisning med efterfølgende disko-
teksbesøg. Opbakningen var som sædvanlig 
af nærmest ungarsk/slovensk EU-
tilslutningsdimensioner, hvilket dog på in-
gen måde skal tilskrives manglende infor-
mation. 
 
Politiske ligheder og forskelle mellem Un-
garn og Slovakiet 
Sammenligner man situationen i Ungarn og 
Slovakiet er der såvel ligheder som forskel-
le. Fælles for landene er den manglende op-
lysthed hos befolkningen mht. konsekven-
serne for landet af en EU-udvidelse. Dette 
hænger sammen med den manglende politi-
ske vilje til at forberede befolkningen på de 
negative konsekvenser af en EU-
indlemmelse. Dette sammenholdt med en 
svag organisering hos de grupper, der trods 
alt er imod, giver en bias i informationen. 
Der er kort og godt tale om et betydeligt de-
mokratisk underskud, som måske nok fører 
til stort flertal for indmeldelse, men som og-

så risikerer at give efterfølgende tømmer-
mænd af længere varighed end dem, vi op-
levede på turen.  
En forskel anes i, hvordan de to befolknin-
ger definerer sig selv. Ungarerne ser sig selv 
som et vestligt orienteret land, mens slovak-
kerne i højere grad definerer sig selv nega-
tivt i forhold til eksempelvis tjekkerne og 
ungarerne. Slovakkerne ser ”nationen” i et 
etnisk perspektiv. Det kunne antyde, at un-
garerne vil klare overgangen til EU-
medlemskab bedre end slovakkerne, idet de 
mere eller mindre føler, at de er kommet 
”hjem”, hvorfor det økonomiske aspekt ikke 
vejer så tungt. For slovakkerne er det øko-
nomiske motiv altovervejende, hvorfor op-
bakningen hviler på et langt spinklere 
grundlag. 
 
Tak 
Til slut må rettes en stor tak til  Marianne 
Lyngby og Elsebeth Søndergaard, som har 
stået for det store forarbejde, der gjorde, at 
alt forløb glat. Tak for det! 

De to talentfulde arrangører: Marianne Lyngby (t.v.) 
og Elsebeth Søndergaard.  
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 Billedkavalkade:  

En typisk dag i Østeuropa 
Kl. 14.00 
Et fagligt (og sjældent) øje-
blik. 
Her på besøg i den impone-
rende parlamentsbygning i 
Budapest, hvor Ungarns  fo-
restående optagelse af EU 
blev diskuteret.   

Kl. 16.00 
Efter dagens udmattende faglige 
arrangement nydes en øl eller to på 
en af hovedstadens mange fortovs-
caféer.       

Kl. 19.30 
Efter indtagelsen af en middag, 
der efter manges smag var lige 
lovlig ungarsk, underholdes 
flokken af statskundskabere af 
en traditionel ungarsk violinist.  
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Kl. 21.00 
Da den ungarske violin-
seance er vel  overstået 
nydes de ungarske øl på 
en pub af den bedste 
slags. Modsat madlav-
ningen er det med øl hel-
digvis noget, ungarerne 
er mere end almindeligt 
gode til at lave.  
 

Kl. 24.00 
Noget opstemte af de 
velsmagende øl begi-
ver en væsentlig del 
af selskabet sig ud i 
en limbokonkurren-
ce - til stor forargelse  
for den ungarske lo-
kalbefolkning.   

 

Kl. 04.00 
Efter hjemkomsten til det noget 
miserable hotel udveksles erfa-
ringer om taxachaufførernes 
umådelige (og i visse turdelta-
geres øjne helt utilgivelige) 
frækheder over nattens sidste øl.  
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Ude på Herrens mark? 

af Ane Yde Skaksen 
 
I forlængelse af artiklen Ensomhed blandt 
mange i seneste udgave af Kandestøberen 
fortsætter denne artikel i samme dur, da 
ensomhed og manglende selvværd tilsy-
neladende er et stigende problem blandt 
unge studerende i Danmark. 
 
Synes de største problemer for dig på nuvæ-
rende tidspunkt at være den stadig stigende 
mængde opvask hjemme i køkkenet,  eller 
at din printer bare ikke vil, som du vil, så er 
du godt stillet - du burde rent faktisk være 
flov over at kalde disse for problemer.  
Dette var i hvert fald undertegnedes ople-
velse efter at have fået en snak med studen-
terpræst Steen Andreasen ved Århus Uni-
versitet. 
 
Flere har problemer 
Manglende studiemiljø, stress og personlige 
problemer er ifølge Steen Andreasen nogle 
af de triste årsager til, at flere studerende 
henvender sig til studenterpræsterne på lan-
dets universiteter. Steen Andreasens beretti-
gelse er således ifølge ham selv at være et 
menneske, der altid har tid i et studiemiljø, 
hvor netop tiden ofte kan opleves som en 
mangelvare for den studerende. Og denne 
manglende tid harmonerer ofte dårligt med 
pensum, eksaminer og ikke mindst, og må-
ske allermest, den studerendes eget pres, 
hvorfor flere og flere har brug for en samta-
le. 
 

Tilbyder samtale 
Og samtalen er netop, hvad studenterpræst 
Steen Andreasen tilbyder de studerende. Og 
nej, det er ikke samtaler om Jesu opstandel-
se eller Adam og Eva eller rettere sagt, det 
kunne det i og for sig godt være, da der stort 
set ikke er grænser for, hvad Steen Andrea-
sen vil lægge øre til. Studenterpræstens op-
gave er nemlig ikke at missionere, men at 
yde sjælesorg og fortrolighed. 
Selvom de fleste universiteter i dag har både 
studievejledere og psykologer tilknyttet, er 
det alligevel anderledes at komme til stu-
denterpræsten. Denne skal ikke udstikke di-
agnoser, pege fingre eller sige, at du er syg. 
En studenterpræst er ikke en studievejleder, 
der lægger op til, at du nu skal tage dig sam-
men og se at komme videre. Her er det dig, 
der er i fokus, mens studenterpræsten skal 
se, lytte og forstå; og det uanset din religiø-
se tro eller mangel på samme, og uanset på 
hvilket tidspunkt af døgnet, du har brug for 
en at tale med. Rådighedspligten er nemlig 
helt speciel for studenterpræsten, da denne 
står til rådighed døgnet rundt, hvorfor der 
her ikke er ventetid eller pres. 
 
Hvilke problemer? 
De studerende kommer med mange forskel-
lige problemer. Mange har ondt i parforhol-
det, andre kredser omkring eksistentielle 
spørgsmål som, hvem er jeg, og hvad er me-
ningen egentlig med mit liv, og det der fore-
går omkring mig. Desuden er det Steen An-
dreasens erfaring, at sorg og tab i forbindel-
se med dødsfald eller skilsmisser i familien 
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 også er problemer, som de studerende har et 
stort behov for at tale om. Især mange nye 
studerende kan have svært ved at give slip 
på forældrene, eller omvendt kan forældrene 
have svært ved at slippe den unge, hvorfor 
denne konstant trykkes af dårlig samvittig-
hed over at lade forældrene i stikken: ”Den 
unge er måske lige flyttet til Århus, og sid-
der alene på sit værelse uden nogen at spise 
eller se tv sammen med. Han skynder sig 
hjem i weekenden, og  får på den måde al-
drig skabt nogle sociale kontakter i den nye 
by”, siger Steen Andreasen.  
 
Hvem er det, der dukker op? 
”Det er alle”, konstaterer Steen Andreasen, 
da ensomhed rammer på tværs af geografi-
ske og sociale skel  – alle kan føle ensom-
hed og manglende selvværd. Hvorvidt man 
er fagligt stærk har heller ikke noget at sige, 
for som man siger, kan der jo være koldt på 
toppen. Man behøver ej heller at være fysisk 
alene for at føle ensomhed. Det er Steen 
Andreasens vurdering, at mange føler en-
somhed til trods for, at de har mange venner 
og bekendtskaber, og til trods for at de 
umiddelbart ser ud til at være velfungeren-
de. Årsagen kan skyldes den megen fokus 
på det enkelte individ: ”Du skaber i dag dig 
selv, og hvis du ikke gør det, kan du kun be-
brejde dig selv, hvilket kan give en følelse af 
ensomhed og afmagt”, konkluderer Steen 
Andreasen, og fortsætter: ”Det er vigtigt at 
få sig selv med, at kunne så at sige rumme 
sig selv, hvis man ikke ønsker, at blive hæg-
tet af vognen i morgendagens samfund”.  
Tror man ikke nok på sig selv, hvordan skal 
man da kunne samarbejde med andre og gi-
ve sig i kast med nye udfordringer? 
 

Vigtig med anonymitet 
Hos studenterpræsten bliver der ikke ført 
journal. Man kan komme anonymt, og stu-
denterpræsten har absolut tavshedspligt. 
Samtalen er privat og uforpligtende – man 
behøver ikke engang at oplyse sit navn. 
Man kommer dermed ikke til at hænge på 
en samtale, hvorved den tryghed og fortro-
lighed, som de studerende i deres henven-
delse til studenterpræsten søger, øges, ifølge 
Steen Andreasen. 
Den stigende utryghed, vi i dag ser, bør, for-
uden de ovennævnte mere personlige pro-
blemer, ses i lyset af den seneste tids begi-
venheder af krig og terror, som har rystet 
mange. Man føler, at der altid er en reel 
trussel, da vi lever i åbent samfund, hvor det 
er umuligt at sikre sig - hændelserne i Mo-
skva, Bali og Washington bekræfter blot 
dette udsagn.  
Det er således blevet mere legitimt at hen-
vende sig til studenterpræsten i dag. Hvor 
tro ofte tidligere kun blev sat i forbindelse 
med det religiøse, er det i dag  mere  bredt, 
hvor blot det at tro på noget, for mange gi-
ver en øget sikkerhed. Man har således altid 
noget at holde fast i og vende tilbage til, 
hvis det hele pludselig går alt for stærkt, og 
man virkelig er kommet ud på herrens mark.  
 
Studenterpræst Steen Andreasen har kontor 
ovenpå Stakbogladen (lok. 122) og kan kon-
taktes på telefon 89422103, og det er nem-
mest i hans kontortid, som er tirsdag til fre-
dag fra 10.00-12.00 – eller efter aftale. 
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Studieturen 

Nyt fra Studentermenigheden. 
Semesteret er godt i gang.  
Måske er det først nu, nysgerrigheden mel-
der sig rundt omkring: Hvad laver de egent-
lig i den der Studentermenighed? 
 
Studentermenigheden er Folkekirkens offi-
cielle arbejde blandt studerende på videre-
gående uddannelser i Århus. Vi har arrange-
menter hver onsdag aften. Som hovedregel 
veksler vi mellem at være i Mølle-
vangskirken (Møllevangsallé 49, 8210 År-
hus V) og i vores eget hus 
på Rødkløvervej 3 (tæt på Stakladen). Vore 
onsdage byder på vidt forskellige ting: store 
foredragsaftener (som f.eks. den 2. okt., 
hvor mere end 200 mennesker kom for at 
høre om ”mirakler”) til små caféaftener, 
hvor vi sidder omkring et spændende men-
neske, der vil dele livserfaring med os. En 
enkelt aften i semesteret er vi på Handels-
højskolen, hvor vi i dette efterår har globali-
sering på programmet.  
 
Studentermenigheden er også kor, pilgrims-

rejser og videoaftener. Og så er det et tilbud 
om samtale. Vi er to præster, der er til rå-
dighed: Steen Andreassen på Universitetet 
og Karen Stubkjær på Handelshøjskolen. 
Ring, mail eller opsøg os personligt, hvis 
tingene bliver for svære at gå med selv. Den 
første gode hjælp er ofte blot det at blive 
lyttet til. Og vi har som præster tavsheds-
pligt, vi ”behandler” jer ikke, men er her 
netop for at være lyttere. En kristen overbe-
visning er ikke en forudsætning for at hen-
vende sig.  
 
En sidste ting: 
Skal du synge i kirkekor juleaften? 
Blive i byen på grund af eksamenslæsning? 
Holde jul i Århus, fordi din familie er langt 
væk? …… Så vær med, når vi i Studenter-
menigheden holder juleaften på Diakonhøj-
skolen i Højbjerg. 
 
Om dette og meget mere - besøg vores 
hjemmeside: 
www.studentermenigheden.dk/aarhus 

                                           
Læs Fakultetets Nyhedsbrev. 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet udgiver 
 et elektronisk nyhedsbrev. 

 
Nyhedsbrevet kan hver fredag eftermiddag ses på adressen: 

 www.samfundsvidenskab.au.dk/nyt 
 

Med venlig hilsen 
SAM-sekretariatet 
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På nuværende tidspunkt er julerevyen at sammenligne med et spædbarn: Den har arven og 
støtten med sig fra forældrene (sidste års revy), men der er stadig meget, den lille julerevy 
selv skal lære. Årets revy har allerede trådt sine første spæde skridt, og den vil i den kom-
mende tid skulle gå mangt og meget igennem. Som i enhver anden opvækst vil der være glæ-
der som sorger, opture som nedture, dyb skuffelse (omend vi ikke håber den bliver for dyb) 
og heftig begejstring - men alt dette vil blot modne og styrke julerevyen, sådan at den julere-
vy, som skal stå sin prøve overfor publikum d. 11. december, ikke nødvendigvis er voksen 
og følsom, men derimod stadig besidder ungdommens sprudlende livsgejst, fandenivoldsk-
hed og letsindige frygtløshed! 
 
Julerevyen 2002 bæres frem af mange stærke  
individers skabende hænder! Til sammen er vi  
en garanti for, at årets julerevy serveres med et  
brag! Så sæt kryds i kalenderen d. 11. december  
ved årets største og mest folkelige begivenhed  
på IFSK.      
                                                 Lærergruppen 
 

Der er stadig længe til jul 
 
…men i al ubemærkethed går 37 
statskundskabere rundt med et ban-
kende julehjerte under skjorten.  
De mødes hver torsdag, når mørket  
falder på, og dyrker i fællesskab de  
store lidenskaber: Sangen, Dansen, 
Komikken, Opfindsomheden, Van-
viddet og Glæden ved Julen.  
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Morten Valbjørn 

af Stine H. Kristoffersen 
foto af Anton Skjernaa 
 
Hvordan finder man en interessant pro-
blemstilling, som kan være motiverende i 
hele tre år? Og ikke mindst: hvad kan få 
en studerende til inderligt at brænde for 
en fremtid inden for universitetets gule 
mure? I den forbindelse har jeg talt med 
én af IFSK’s nye ph.d. stipendiater, Mor-
ten Valbjørn, som nedenfor giver sit bud 
på, hvordan og hvorfor han ønskede at 
læse en ph.d og derfor ansøgte om et så-
dant stipendium i sommeren 2002.  
 
Hvor kommer idéen fra? 
Morten Valbjørn påbegyndte studiet i 1992 
og blev kandidat her fra Århus i 2000 og 
minder på denne baggrund om en rigtig 
IFSK’er, men han adskiller sig dog på flere 
punkter. Eksempelvis har han udover kandi-
datgraden fra IFSK taget en suppleringsud-
dannelse ved Mellemøst-studier ved Syd-
dansk Universitet, for som han udtrykker 
det; ”at beskæftige sig mere konkret med 
mellemøstlige forhold...”. Desuden undervi-
ste han under sit specialeforløb på Center 
for Mellemøst-studier og var efterfølgende 
ansat i to år som forskningsassistent. Dette 
bekendtskab illustrerer meget godt Mortens 
store interesse for International Politik og 
herunder særligt Mellemøsten som region. 
Det ligger nærmest i luften, men Morten 
skrev, og jeg fristes til at sige selvfølgelig, 
om Mellemøsten i sit speciale. Specialet 

skulle senere vise sig at ende op med endnu 
større og interessante problemstillinger in-
denfor dette felt, og således var kimen lagt 
til et ph.d. projekt. Hans projekt har titlen; 
”Koordinator for et kulturbevidst studie af 
de internationale relationer”…den kan du så 
lige tygge lidt på. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP som disciplin 
Som det fremgår, er Morten optaget af IP-
disciplinen, hvortil han påpeger, at main-
stream teorierne har et globalt perspektiv og 
beskæftiger sig med relationer mellem for-
skellige samfund. Med dette fokus undrer 
det Morten, at mainstream teorierne ikke in-
teresserer sig nævneværdigt for de problem-
stillinger, der knytter sig an til temaerne 
kulturel diversitet og repræsentationen af 
andethed. Han beskriver sin kritik af de 
gængse tilgange med begrebet kulturblind. I 

En bredere profil… 

Morten Valbjørn 
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Morten Valbjørn 

den forbindelse understreger han, at dette 
begreb divergerer fra det, at en teori er kul-
turløs. Således er hans hensigt at opstille al-
ternativer og undgå at gentage de klassiske 
fejl (at være kulturblind – læs nedenfor), 
som de traditionelle teorier indeholder. I sin 
iver for at få en ”ikke-IP’er” som mig til at 
forstå, hvad hans projekt mere specifikt 
koncentrerer sig om, skærer Morten ud i 
pap, at en væsentlig pointe i hans arbejde er, 
at IP-disciplinen ikke er kulturløs, men sna-
rere kulturblind – så langt så godt, men med 
hensyn til betydningen af blind understreger 
Morten følgende: ”IP er blind for sit eget 
kulturspecifikke perspektiv og for den store 
diversitet ved de faktiske internationale re-
lationer”.  
Jeg må have siddet med et lidt underligt an-
sigtsudtryk, for straks efter forsøger han at-
ter at uddybe sine pointer ved at sætte dem i 
relation til de traditionelle IP-teorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De traditionelle teorier er kulturblændede, 
da de kun har blik for, hvor fremmedartet 
og uforståelig Mellemøsten er. For disse te-
oretikere er Mellemøsten en region på helt 
egne betingelser, hvorfor de generelle poli-
tologiske forklaringsmodeller skulle være 
uden værdi ifølge fortalere for dette syns-
punkt. Hertil er Mortens tanke den, at hans 
projekts mere empiriske eller konkrete di-
mension er at se på de mellemøstlige rela-

tioner, mens det overordnede projekt går på, 
hvordan man mere generelt kan forestille 
sig, hvad han betegner som et 
”kulturbevidst” studie af de internationale 
relationer i almindelighed, og her er det så 
ambitionen, at erfaringerne fra det mere 
konkrete projekt med hensyn til Mellem-
østen kan generaliseres. Således ønsker 
Morten at kombinere sine tilegnede egen-
skaber fra statskundskab med tiden ved 
Mellemøst-studier. På denne måde er det 
målet at indflette nogle politologiske forkla-
ringsmodeller, som han, som tidligere skre-
vet, jo kritiserede for at være udelukket fra 
de nuværende dominerende synspunkter. 
Mortens tanke er altså, for at slå det fast 
med syvtommer søm, at udvikle et mere føl-
somt teoriapparat med fokus på Mellem-
østens særegne træk – dog samtidig inde-
holdende et generelt aspekt (- han er jo trods 
alt i bund og grund statskundskaber…). Pro-
jektet lyder meget ambitiøst, og om han for-
mår at kombinere disse tilsyneladende di-
vergerende tilgange må tiden jo vise – for 
det er vel begrænset, hvor langt Morten er 
på nuværende tidspunkt, idet han først påbe-
gyndte sin ph.d. den 1. oktober i år.       
Efter denne snak er der ikke længere nogen 
tvivl om, at der rent faktisk findes problem-
stillinger, hvori der er gods nok til tre års 
arbejde. Om ikke andet viser ovenstående i 
hvert fald, at der er studerende, som får en 
genial idé og samtidig besidder lysten til at 
gøre karriere indenfor forskningsmiljøet, 
hvortil Morten supplerer; ”at det giver én 
mulighed for at beskæftige sig med pro-
blemstillinger, som man synes er interes-
sante”…hatten af for dem.  

IP er blind for sit eget 
k u l t u r s p e c i f i k k e  

perspektiv og for den store 
diversitet ved de faktiske 
internationale relationer  

” 

” 
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Simbas Sofa:  
Avissnobberi eller knappe ressourcers optimering??? 
af Rasmus Beltofte 
 
Denne kamp rasede gennem foråret på et 
af instituttets hjemmesides debatfora, 
men først nu er Kandens halvslatne 
klumme-skribent blevet bekendt hermed. 
Da forårets debat ikke gav noget resultat, 
vælger Kanden nu at tage sagen i egen 
hånd: Sagen om Ekstrabladet og BT’s 
manglende tilstedeværelse på biblioteket. 
Er det akademisk snobberi eller blot op-
timering af knappe ressourcer? 
 
Antaget at undertegnede ikke er inficeret af 
en art populisme, kan der, påstår jeg, frem-
drages saglige argumenter for disse tabloid-
avisers plads på biblioteket, og det uanset 
den skjulte dagsorden om flere bryster på 
biblioteket! Netop saglige argumenter be-
grunder Kandens interesse for denne sag. 
Som to af landets største dagblade, indtager 
EB og BT ubestrideligt en helt naturlig og 
afgørende rolle i samfundsdebatten. Meget 
få medier, skrevne, æterbårne eller elektro-
niske, har større indflydelse på den offentli-
ge opinion herhjemme. 
Det er offentligt kendt og ikke en vandrehi-
storie, hvilket jeg selv har fået bekræftet, at 
netop disse to aviser i store dele af Central-
administrationen læses først og oftest. Sik-
kert ikke tilfældigt. Medarbejderne forbere-
des hurtigt på verserende eller evt. kom-
mende sager af væsentlig betydning. Be-
mærkelsesværdigt er det, at store aftagere af 
vores kandidater pragmatisk og fordomsfrit 
anvender  disse aviser og anerkender deres 
samfundsbetydning, mens vi stejler. Også 
selvom ministerierne givetvis har en anden 
avisanvendelse end IFSK, og så dog…? 
Endvidere repræsenterer tabloidaviserne i 

dagens Danmark systemkritik, hvilket uan-
set de klart populistiske elementer er med til 
at skærpe kravene til administrative proce-
durer og demokratisk legitimitet. Debatten 
bliver ikke nødvendigvis mere reflekteret, 
men flere forklaringer inddrages, ligesom 
betændte sager fra de senere års offentlige 
Danmark er opdaget og kulegravet af disse 
aviser. 
Som forhåbentlig gode demokrater bør vi 
vel også anerkende disse avisers evne til at 
informere og inkludere mennesker, som el-
lers aldrig ville åbne en avis. Her vælger vi 
småsnobbet og elitært at distancere os fra 
disse. 
 
De ovenstående argumenter synes ikke vildt 
søgte, hvorfor undertegnede med disse gik 
til angreb på bibliotekets leder, Karen 
Prehn. Karen begrundede kort sagt institut-
tets fravalg af formiddagspressen med avi-
sernes ”lave journalistiske og akademiske 
niveau”, og endvidere blev det pointeret, at 
ingen har fremsat forslag om at abonnere på 
disse, samt at bibliotekets økonomiske res-
sourcer til bøger, tidsskrifter og aviser ikke 
er ubegrænsede. Abonnement på de to for-
middagsaviser vil årligt udgøre en stor del 
af instituttets budget til dagblade (og andre 
aviser), som samlet er på ca. kr. 30.000. 
Endvidere hævder Karen, at indtoget af en 
formiddagsavis formentlig vil være betinget 
af fravalget af eksisterende udbudte aviser. 
Samtalen i Accessionen har ikke gjort mig 
synderligt klogere, og dog. På den ene side 
repræsenterer Karen vel en udpræget 
statskundskabelig opfattelse: at disse aviser 
kvalitativt er for ringe og på den anden side 
budgetlæggerens virkelighed. Argume ntet 
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 om avisernes niveau gentages flere gange 
og sammenholdt med en manglende accept 
af de saglige begrundelser, som affejes med 
henvisning til et forskelligt avisbehov smlg. 
med Centraladministrationens og instituttets 
adgang til Polinfobasen, illustrerer det me-
get godt overlegenheden ift. disse to medier. 
Ikke mindst fordi hovedparten af instituttets 
aviser jo også findes på nettet,  samt artikler 
fra disse aviser endvidere også kan søges og 
findes på Polinfo. Disse argumenter fore-
kommer derfor en anelse arbitrære, al den 
stund, at de jo ikke blot kan begrunde 
manglende tilvalg af formiddagspressen, 
men også et fravalg af flere nuværende avi-
ser…. 
Og hovedet slås vel på sømmet, når et even-
tuelt tilvalg af tabloidavis udlægges som et 
nulsumsspil – et tilvalg betinger et fravalg 
af en anden avis. Dette bliver bemærkelses-
værdigt, da instituttets nyligt bestilte abon-
nement på Dagen nævnes, idet denne ikke 
erstatter en anden avis for at kunne finansie-
res. Uanset holdning til denne ambitiøse 
avis, må det undre, at den ikke er underlagt 
samme budgetbegrænsning som formid-
dagspressen.  Lidt skarpt kunne man hævde, 
at modvilje synes ensbetydende med en luk-
ket dør, hvorimod finansieringen bliver mu-
lig, hvis viljen er til stede. Klassisk. 
Hvorvidt holdningen til formiddagspressen 
virker snobbet eller ej, besvarer dette hver-
ken, om instituttet har en ønskværdig eller 
en ønsket sammensætning af aviser. Under-
tegnede er ikke nødvendigvis fortaler for 
formiddagspressen på biblioteket, men un-
dres blot over dens manglende tilstedevæ-
relse set i lyset af de såkaldte saglige argu-
menter. 
Det ønskværdige avisudbud ville efter min 
mening udvise større variation. Morgenavi-
serne ligner trods alt på mange områder hin-
anden, men alle har sin favorit, hvorfor dis-
se er svære at fravælge.  

Tilsvarende kunne engelsksprogede aviser 
fra England hhv. USA reduceres lidt til for-
del for engelsksprogede aviser fra andre de-
le af verden, hvor det ville være berigende 
for studier, undervisning eller forskning. 
Det kunne være fra fx Central- og Østeuro-
pa, Afrika eller det Arabiske Subkontinent. 
Ingen siger, at det nuværende udbud er det 
ønskværdige. 
Hvorvidt udbuddet er ønsket, er en anden 
sag. Der er givetvis rimelig overensstem-
melse mellem formulerede ønsker og insti-
tuttets avisudbud. Store grupper foretrækker 
en af de brede morgenaviser. Eksklusive 
grupper efterspørger fx. Kristeligt Dagblad 
for sit ulandsstof og Information. Tilsvaren-
de findes der vel efterspørgsel efter de en-
gelsksprogede aviser, hvorimod undertegne-
de tror, at kun ganske få reelt efterspørger 
Frankfurter Allgemeine, instituttets tysk-
sprogede avis. Dette er dog kun et gæt, og 
absolut ikke noget partsindlæg i instituttets 
sprogdebat.  
Udvalget af især sidstnævnte avis kunne ty-
de på en lille, men meget stærk gruppe af 
advokater, der dygtigt har placeret egen in-
teresse på dagsordenen og eventuelt eksklu-
deret andre herfra - en art Non-Decision-
Making. Selvom instituttet iflg. Karen 
Prehn ikke har modtaget officielle ønsker 
om BT eller Ekstrabladet på biblioteket 
(men kun en forespørgsel på Tipsbladet), 
viser debatten på hjemmesiden trods alt, at 
nogle faktisk ønsker tabloidpressens indtog 
og kommer med saglige begrundelser her-
for. At disse ønsker aldrig formuleres offici-
elt (men kun ved  fornavn på hjemmesiden) 
kunne desværre jo i småsnobberiets ånd 
skyldes det ubestridelige faktum, at det ikke 
mindst på IFSK betragtes som ”røvballe” og 
uakademisk at ønske formiddagsavis uanset 
begrundelsen, hvorimod det er forbundet 
med større prestige at forespørge Le Monde. 
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IAPSS  
af Louise Tarp Hansen 
 
IAPSS er en international organisation 
for statskundskabsstuderende. I slutnin-
gen af september var vi tre fra PF af sted 
til den årlige konference og generalfor-
samling, som i år blev afholdt i Bukarest. 
Her blev det blandt andet diskuteret, 
hvilke konkrete projekter og tiltag man 
kan lave, for at medlemmerne vil få størst 
mulig glæde af deres medlemskab.   
 
International Association of Political Sci-
ence Students (IAPSS) har som formål at 
skabe et internationalt netværk mellem 
statskundskabsstuderende af såvel faglig 
som social karakter. Medlemmerne af 
IAPSS er primært lokale foreninger. Såle-
des er PF medlem, hvilket betyder, at man 
som medlem af PF ligeledes er medlem af 
IAPSS. Der blev dog sidste år åbnet for mu-
ligheden for at blive individuelt medlem.  
Det meste af Europa samt universiteter i for 
eksempel Cape Town og Moskva er repræ-
senteret som medlemmer af organisationen. 
Århus Universitet er indtil videre det eneste 
danske universitet. Hvert år i slutningen af 
september afholdes en konference og gene-
ralforsamling. Vi var i år tre, som på PF-
medlemmernes vegne, repræsenterede IFSK 
til konferencen. I år foregik denne i Buka-
rest, og der var 18 lande, alle europæiske, 
som var repræsenteret.  
Den første del af ugen var der konference 
over emnet østudvidelsen. Den rumænske 

præsident, udenrigsministeren og flere am-
bassadører fortalte om deres syn på dette 
emne, og efterfølgende var der diskussion. 
Den første del af ugen blev ligeledes brugt 
til at arbejde i forskellige workshops op til 
generalforsamlingen for at udarbejde resolu-
tionsforslag indenfor områderne; projekter i 
IAPSS, Politikon (som er IAPSS´ medlems-
blad) og vedtægter. I slutningen af ugen 
brugte vi to hele dage på generalforsamling.  
Denne konference i Bukarest var den femte 
årlige konference, IAPSS har holdt. For-
eningen bærer da også præg af, at den er så 
forholdsvis ny. Formålet med foreningen 
samt udviklingsretningen er således fortsat 
til debat. Lidt kritisk kan man fremføre, at 
generalforsamlingen varer utrolig lang tid i 
forhold til, hvad der konkret kommer ud af 
den. Dog mener vi, at det er meget vigtigt at 
være repræsenteret, da vi betragter skabel-
sen at et netværk for statskundskabsstude-
rende som meget relevant og brugbart. PF 
vil derfor gerne være med til at udvikle 
IAPSS i en bestemt retning. Der har været 
en meget livlig debat omkring IAPSS nor-
mative udgangspunkt. Flere af de syd- og 
østeuropæiske lande har således ønsket at 
give foreningen en mere politisk karakter. 
Tanken var, at tilslutning til politiske stand-
punkter skulle være en ny rolle for forenin-
gen.  Dette er en udvikling, PF har argu-
menteret kraftigt imod, da hovedformålet 
med organisationen er at skabe et netværk.  
Et andet problem med IAPSS i forhold til 
den kendsgerning, at foreningen stadig er 
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 under udvikling, er, at det kan være svært at 
få øje på, hvad man reelt får ud af sit med-
lemskab. Der er dog forskellige muligheder 
forbundet med medlemskabet af IAPSS.  
For det første har IAPSS en hjemmeside, 
hvorfra man blandt andet via email kan kon-
takte andre medlemsorganisationer. Dette 
kunne eksempelvis være en mulighed, hvis 
man skal bruge noget information om et be-
stemt land. Det kunne også være, at man 
overvejer at tage på udveksling i et af med-
lemslandene eller skal  på ferie og gerne vil 
have en rundvisning på universitetet i det 
pågældende land. Eller der kunne være helt 
andre grunde til, at man finder det brugbart 
at kunne komme i kontakt med statskund-
skabsstuderende fra andre lande.  
Derudover er der på hjemmesiden et oppor-
tunity center. Her beskriver medlemsfor-
eningerne, hvad de afholder af konferencer, 
sommerskoler og kurser. Hvis man har lyst 
til at deltage, kontakter man blot den pågæl-
dende medlemsforening, og de vil hjælpe 
med det praktiske som for eksempel at finde 
et sted at bo under konferencen. Eksempel-
vis har der lige været afholdt en konference 
om terror i Slovenien.  
På hjemmesiden er der desuden et debatfo-
rum, hvor der bliver diskuteret forskellige 
aktuelle emner.  

PF arbejder i øjeblikket, i samarbejde med 
medlemsforeninger på Island, i Norge, Sve-
rige, Finland og Holland, på at afholde en 
nordisk konference på Island til foråret. Em-
net for konferencen bliver med stor sand-
synlighed velfærdsstaten og især den skan-
dinaviske velfærdsmodel. Vi vil selvfølgelig 
opfordre alle PFs medlemmer til at overveje 
at deltage i denne konference, da det er en 
oplagt mulighed for at møde studerende og 
undervisere fra andre universiteter. Dette 
projekt vil der komme mere information om 
senere.  
En anden vigtig mulighed i IAPSS er bladet 
Politikon, hvor studerende fra medlemsor-
ganisationerne bidrager med artikler og de-
batterer med hinanden.  Politikon udkom-
mer fire gange om året og kan downloades 
fra internettet. Desuden lægger PF nogle ud-
skrevne eksemplarer på biblioteket.  
Næste år vil den årlige konference og gene-
ralforsamling komme til at forgå i Sloveni-
en. Melder man sig ind i IAPSS som indivi-
duelt medlem, har man mulighed for at del-
tage i denne. Dog har man ikke stemmeret 
til generalforsamlingen.  
Til slut vil vi kraftigt opfordre alle til at 
tjekke internet siden. Adressen er: 
 www.iapss.org.    

             
Kanden er tilgængelig på nettet på adressen: 

www.ps.au.dk/kanden 
Her findes også et link til instituttets debatside 
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 Nyt tiltag fra Sander 
foto af Anton Skjernaa 
 
I forlængelse af tidligere indlæg i Kanden 
omkring IFSK’s forhold til erhvervslivet 
bringes i det følgende uddrag af en presse-
meddelelse fra Videnskabsministeriet d. 9. 
oktober 2002.  
 
Studerende på landets universiteter skal ha-
ve bedre muligheder for at prøve deres aka-
demiske viden og mentale kræfter af på de 
fremtidige arbejdsgivere. Og virksomheder-
ne skal have en nemmere adgang til viden-
puljen, der ligger gemt i de studerendes uni-
versitetsopgaver, og de praktiksøgende 
blandt de studerende. 
Videnskabsminister Helge Sander igangsæt-
ter derfor udviklingen af ét samlende møde-
sted på nettet for studerende, virksomheder, 
organisationer og myndigheder. Nøgleordet 
er videndeling. I vidensamfundet bliver man 
kun klogere, hvis man deler ud af sin viden, 
da det netop er forudsætningen for, at man 
får noget igen, og dermed bliver en mere 
kompetent videnarbejder, siger Helge San-
der. 
Fra næste sommer forventes en nyudviklet 
portal på nettet at blive mødested for de stu-
derende, private virksomheder, organisatio-
ner og offentlige myndigheder. Netportalen 
skal give alle interesserede gratis adgang til 
de opgaver og projekter, som de studerende 
ønsker offentliggjort. Eksempelvis vil de 
studerende kunne få stort udbytte af at lære 
af andre studerendes opgaver inden for 
samme område. Samtidig skal netportalen 
fungere som bindeled mellem studerende, 

der er på udkig efter praktikstillinger, og de 
virksomheder og offentlige myndigheder, 
der har brug for studerende til projekter og 
andre opgaver.  
Der er allerede i dag en række aktiviteter på 
nettet, som sigter mod at formidle den vigti-
ge kontakt mellem studerende og det omgi-
vende samfund. Det er disse aktiviteter, vi 
vil udbygge og systematisere, siger Helge 
Sander.   
Ifølge videnskabsministeren er det ambitio-
nen at få samlet trådene for alle landets 11 
universiteter, så det omgivende samfund får 
én indgang til den helt centrale viden og 
kompetence, som universiteterne og deres 
studerende rummer. Videnskabsministeriet 
vil snarest indlede drøftelser om netportalen 
med Rektorkollegiet og med kontaktperso-
nerne for beslægtede initiativer, der allerede 
er sat i gang, samt andre relevante interes-
senter. 
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Ny dynamik på Danmarks universiteter? 
af Thomas Laursen 
 
Fredag den 11. oktober blev regerings-
partierne Venstre og Det konservative 
Folkeparti sammen med Kristeligt Folke-
parti og Socialdemokraterne enige om en 
universitetsreform. Reformen indebærer 
fundamentale ændringer i universiteter-
nes ledelsesstruktur.  
 
Indledende kan der på det helt generelle 
plan nævnes, at landets universiteter i frem-
tiden øverst vil tegnes af en bestyrelse, 
hvori flertallet af medlemmerne skal være 
eksterne. Disse eksterne medlemmer skal 
have en forskelligartet baggrund, og må ik-
ke repræsentere særinteresser. Derudover 
skal dekan og institutledere fremover ansæt-
tes, og ikke som tidligere vælges. Sidst kan 
det nævnes, at de studerende fortsat vil have 
halvdelen af pladserne i Studienævnene. 
 
Debatten 
Debatten op til forliget har været ophedet og 
fra universitetsmiljøets side, forskere som 
studerende, har man i stor grad fremført ar-
gumenter mod en ændring af ledelsesstruk-
turen. Specielt har to argumenter været 
fremført mod ledelsesreformen: 1. man risi-
kerer at afskaffe demokratiet på ledelsesni-
veauet. 2. man frygter, at såkaldte ikke-
rentable fag vil forsvinde på grund af mang-
lende efterspørgsel efter disse fag i er-
hvervslivet. Her er det ofte de humanistiske 
fag, frygten er rettet sig mod. 
Hvorvidt ledelsesreformen medfører et de-
mokratisk underskud på universiteterne kan 
diskuteres. Bl.a. er der for fremtiden godt 

nok tale om en ansat rektor, men denne skal 
imidlertid ansættes af bestyrelsen, hvori de 
studerende er sikret to pladser.  
Det kan ikke afvises, at den stærkere til-
knytning til erhvervslivet, som universite-
terne efter planen gerne skulle få, vil medfø-
re, at der er fag, der nedlægges. Men det kan 
samtidigt heller ikke afvises, at samme 
’nedlægningstruede’ fag kan komme til at 
opleve nye friske inputs fra netop erhvervs-
livet, som vil gøre dem mere anvendelige 
for erhvervslivet og dermed attraktive for de 
studerende.  
 
Verdens mest konkurrencedygtige land 
Ud over at man kan problematisere argu-
menterne mod reformen, så er der også me-
re overordnede årsager til (også som stude-
rende) at stoppe op og vurdere sagen i et 
helhedsbillede. I forlængelse heraf kan det 
være hensigtsmæssigt, at skue til nogle af 
vores nordiske venner – nærmere bestemt 
Finland (en mindre besværlig variant af 
denne øvelse vil være at skue til Djøf-bladet 
af 16. august 2002). Her fremgår det, at Fin-
land i sommer blev kåret som verdens mest 
konkurrencedygtige land. I denne sammen-
hæng er det i sig selv ikke så interessant. 
Det interessante er en af metoderne, man 
har benyttet sig af til at nå dette resultat; et 
samarbejde mellem den offentlige forskning 
og det private erhvervsliv, og den forskning 
der foregår her. Der er således, modsat i 
Danmark, en højere grad af kommercialise-
ring af forskningen i Finland. Kommerciali-
sering er, indrømmet, ikke altid frugtbart. 
Men man må ikke være blind overfor de po-
sitive elementer, der ligger i et tæt samar-
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Kanden præsenterer:  
Kåring af årets forsker og årets underviser 2002 

fremtid vil alle studerende derfor få tilsendt 
en mail (læs: stemmeseddel) vedrørende kå-
ringen af den bedste, sjoveste og dygtigste 
underviser. Dette er en fantastisk måde, 
hvorpå DU kan vise, hvem der bare dur!  
Ligeledes  vil underviserne via deres due-
slag modtage en mulighed for at give den 
flittigste af deres kollegaer et varmt skulder-
klap i den kolde juletid. Det er op til jer! 
Vinderne i de to kategorier bliver udråbt i 
forbindelse med julefesten d. 11. december. 
Vi håber, at både studerende og undervisere 
vil hjælpe med til at holde traditionen i 
hævd. 

foto af Anton Skjernaa 
 
Traditionen tro kårer Kanden igen i år årets 
forsker og årets underviser. I den nærmeste 

bejde mellem det offentlige og det private. 
Derudover er det nødvendigt at skue længe-
re end universitets- og forskningsverdenen. 
Der er slet ingen tvivl om, at de emner, der 
tages op og behandles på de danske univer-
siteter, er særdeles interessante og relevante. 
Men mon ikke de ville være mere interes-
sante og mere relevante, hvis det kunne bru-
ges konkret af erhvervslivet og dermed også 
af de studerende – både i undervisningssam-
menhæng og i et eventuelt studierelevant 
job? 
 
De overordnede prioriteringers nødven-
dighed 
Sammenfattende kan man således for det 
første konkludere, at universitetsreformen 
ikke nødvendigvis er et demokratisk onde. I 

parentes bemærket kan man i det hele taget 
problematisere, hvor udbredt demokratiet 
er/var før reformen. For det andet betyder 
reformen helt sikkert ændringer på nogle 
områder – måske også mere fundamentale 
ændringer. Men det er altså ikke pr. definiti-
on dårligt, at nogle fag nedprioriteres/
nedlægges, mens andre vil opleve det mod-
satte. Der skal nødvendigvis være en me-
ning med galskaben, men omvendt må det 
enkelte studie/fag også kunne legitimere sin 
egen eksistens. For det tredje og helt over-
ordnet må det fremhæves, at man må erken-
de prioriteringernes nødvendighed, valg og 
fravalg i bestræbelserne på at opnå det tæt-
tere samarbejde mellem landets universite-
ter og det private erhvervsliv – og derved en 
ny dynamik på Danmarks universiteter. 



25 

November 2002                                                              Kandestøberen 

  

 

Valg den 21. november  
af Sune Thvilum-Kannaegaard, StatsRådssekretær 
 
Vi har det jo egentlig relativt godt her på skolen/instituttet/uni. Ik’? Tjoh-tjah-øh-bøh. Det 
har vi vel. Ikke fordi, der sker så meget. Vi kan gå til fester (i de nye lokaler, når vi engang 
er flyttet), vi kan sidde rundt omkring og være hamrende studiefokuserede (både i de nye læ-
segrupperum og på de nye læsepladser), og vi kan få noget ud af vores studium (takket være 
den nye, forbedrede studieordning)… 
Så måske sker der alligevel lidt, og det er vist for resten alle sammen områder, StatsRådet på 
den ene eller den anden måde har været inde over. Det kan være via arbejde i et af de styren-
de organer (se nedenfor), hvor medlemmet er formelt indvalgt, eller ved at man på et Stats-
Rådsmøde er blevet opmærksom på et problem med studiet som sådant, hvorefter et eller fle-
re medlemmer tager kontakt til underviserne, studielederen, institutlederen, eller hvem, der 
nu ellers skal have øjnene op for, at der findes et problem for de studerende. Både på formel 
og mere uformel måde, fungerer StatsRådet altså som ”øjeåbner” for de instanser, der ikke 
altid som det første tænker på de studerendes interesser. Endnu vigtigere er det imidlertid, at 
man i StatsRådet ”gør noget” – man gør ikke blot opmærksom på eventuelle problemer, man 
sørger også for, at problemerne bliver fulgt til dørs og arbejder for, at de rent faktisk bliver 
løst. 
Derfor er det også vigtigt at få opbakning fra de studerende. Den opbakning kan du give ved 
valget, og samtidig har du mulighed for at stemme på den person, du tror vil varetage de stu-
derendes interesser bedst muligt i de forskellige råd, bestyrelser, nævn, osv. 
Samtidig er det også vigtigt i forhold til StatsRådets samarbejdspartnere (undervisere, m.fl.), 
at de ved, at StatsRådets medlemmer har støtte fra de studerende, som man forsøger at re-
præsentere bedst muligt. Videre i teksten... Hvad stemmer vi til? 
StatsRådet: 
Der skal vælges nitten studerende fra instituttet. Det er medlemmerne af StatsRådet, der både 
varetager de studerendes interesser til dagligt, men samtidig fungerer som baggrundsgruppe 
for de studerendes repræsentanter i de styrende organer (se nedenfor). 
Studienævnet: 
I Studienævnet er undervisere og studerende ligeligt repræsenteret. Der sidder fire studeren-
de til at tage sig af det faglige og det undervisningsmæssige på instituttet.  
Institutbestyrelsen: 
Her sidder to studerende, og man beskæftiger sig med eksempelvis ansættelser, lokaleplan-
lægning, godkendelse af budgetter og overordnet strategisk planlægning for instituttet.  
Fakultetsrådet: 
Her sidder to studerende, der repræsenterer samtlige studerende på fakultetet.  
Konsistorium:  
Her sidder tre studerende, der repræsenterer samtlige studerende på uni. Det er universitetets 
øverste styrende organ. Det afgående StatsRåd har givet sin opbakning til Dina Bloch.  
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Frit Forum – en mulighed for at komme til orde og blive repræsenteret 
Frit Forum er en del af Studenterpolitik på Statskundskab. Det skal Frit Forum fortsætte 
med, derfor stiller Frit Forum op til de kollegiale valg torsdag den 21. november. Lige nu er 
vi fire aktive og indvalgte medlemmer i Statsrådet. Derudover har vi en plads ud af fire i 
Studienævnet.  
Frit Forum giver dig en mulighed for at lære andre mennesker på tværs af årgangene at 
kende. Med den nuværende besætning på Frit Forum-listen får du en hurtig genvej til en 
præsentation og indføring i instituttets selvforståelse og dermed dit studie. Præg dit 
studieforløb og dit institut ved at støtte og stemme på studerende med et socialdemokratisk 
inspireret ståsted.  
 
Frit Forum -  Socialdemokratiske studerende 
Frit Forum er navnet på en landsorganisation for socialdemokratiske studerende. Frit Forum 
er organisatorisk en del af DSU – Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Reelt er Frit 
Forum en samling af studerende, med en større eller mindre fast tilknytning til hinanden som 
gruppe, der har et socialdemokratisk inspireret ståsted som fælles udgangspunkt.  
Frit Forum på Statskundskab er ikke bundet til nogen. Vi skaber vores egne holdninger og 
policies. Nogle gange er de pragmatiske, andre gange af mere principiel karakter. 
 
Frit Forum på Statskundskab 
Mange spørger, hvad partipolitik skal i studenterpolitik på Statskundskab. Men 
medlemmerne på Frit Forum-listen på Statskundskab fører ikke partipolitik. Vi arbejder for 
de studerende og deres forhold i de kollegiale organer. Vi opstiller under navnet Frit Forum, 
fordi vi lægger åbent frem, at vort udgangspunkt for vores holdninger til de studerendes 
vilkår er et socialdemokratisk inspireret ståsted. Møderne i Statsrådet afslører, at det ikke er 
ligegyldigt, hvilken politisk farvet base/baggrund, de indvalgte statsrødders holdninger udgår 
fra. Frit Forum på IFSK går ind for, at man åbent tilkendegiver sine meninger og holdninger. 
Vi går ind for pluralisme, hvilket kræver åbenhed i praksis og støtter derfor ikke én fælles 
studenterpolitisk liste. Vi samarbejder fint med dem, som har det samme ovenfor nævnte 
udgangspunkt, i det studenterpolitiske arbejde.  
Du kan få indflydelse og være med til at præge dit studieforløb. Støt det studenterpolitiske 
arbejde og støt Frit Forum ved at møde op og afgive din stemme som studerende. 
Du er altid velkommen til være med i Frit Forum-listen på Statskundskab. Mød op til 
statsrådsmøderne eller mail til Jesper Madsen-Østerbye – mail: 980325@ps.au.dk. 
           
Støt pluralismen – Hjælp Frit Forum ind i de kollegiale organer ! 
 

Frit Forum på Statskundskab ! 
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Liste 

Som du sikkert har lagt mærke til, nærmer tiden sig for de årlige afstemninger på IFSK. Det 
er endnu engang tid til at vælge repræsentanter til StatsRådet, Studienævnet, Institutbestyrel-
sen, Fakultetsrådet og Konsistorium. For en del Scient. Pol.’er vil det endnu engang være tid 
til at spekulere over, hvor krydserne skal sættes. Hermed en kort introduktion til Studenter-
politisk Liste. 
 
Generelt 
Studenterpolitisk Liste er en historisk ny liste, der samler de tidligere medlemmer af Aktivli-
sten og Tværpolitisk Liste. Vi foretog sammenlægningen fordi vi ikke længere var synderligt 
uenige på tværs af listerne – og netop enige om at studenterpolitik handler om … ja, studen-
terpolitik. 
Dermed er Studenterpolitisk Liste den eneste liste i Statsrådet uden et bestemt partipolitisk 
ståsted. På Studenterpolitisk Liste definerer vi os således som liste hverken partipolitisk eller 
ideologisk, idet vi mener, at man som studerende har nogle fælles interesser på tværs af par-
tipolitikken. Hvem kan f.eks. forestille sig en liberal indretning af kantinen eller en socialde-
mokratisk evalueringsordning? 
 
Lige nu og i den nære fremtid 
Det er vigtigt for os, at vi får et godt socialt miljø i den nye kantine, da kantinen er en vigtig 
del af den daglige gang på instituttet. Derudover beskæftiger vi os med den nye universitets-
reform, hvor vi forsøger, at påvirke implementeringen lige fra institutniveau over konsisto-
rieniveau til landpolitisk niveau for at sikre de studerendes fortsatte indflydelse. 
I år opstiller Studenterpolitisk Liste til StatsRådet, Studienævnet, Institutbestyrelsen og Fæl-
lesrådet. Vi ønsker også fortsat at være repræsenteret i Kantinebestyrelsen. Derudover er 
Statsrådets spidskandidat til Konsistorium også fra Studenterpolitisk Liste. 
 
Studenterpolitisk Liste i Studienævnet 
Rune Munch Christensen (årgang 99) og Søren Uhre (årgang 2000) er i år Studenterpolitisk 
Listes spidskandidater til Studienævnet. I den kommende valgperiode vil vi især sætte fokus 
på det pædagogiske element i undervisningen.  
 
Studenterpolitisk Liste i Institutbestyrelsen 
Søren Josefsen (årgang 98), Simon Skjold Mølgaard Krøyer (årgang 2002) og Katrine Mul-
vad (årgang 2000) er i år Studenterpolitisk Listes kandidater til institutbestyrelsen.  
 
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre alle studerende til at bruge deres demokratiske ret og 
stemme den 21. november, uanset hvem I vil stemme på, men naturligvis helst på en fra Stu-
denterpolitisk Liste. 

Studenterpolitisk Liste 
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Liste 

Den Radikale/Liberale liste 

Studenterpolitik er ikke partipolitik, og derfor har medlemmerne af Rad/Lib frie hænder til 
at følge deres egen overbevisning. Kendetegnede for de studerende på listen er, at vi 
vedkender os vores politiske overbevisning med udgangspunkt i radikale og liberale værdier. 
 
Vi mener, at det er vigtigt at have flere lister indvalgt i StatsRådet og Studienævnet, da dette 
er med til at sikre, at så mange synspunkter som muligt bliver inddraget i debatten på 
StatsRådsmøderne. Risikoen ved kun at have en eller to lister indvalgt er, at det går ud over 
pluralismen i debatten. For Rad/Lib er det en mærkesag at sikre en fortsat nuanceret debat.  
 
Rad/Lib arbejder for et fleksibelt studieforløb med gode muligheder for bl.a. praktik- og 
udlandsophold. Målet er til stadighed at forbedre kvaliteten i undervisningen, igennem 
indsats i StatsRådet og Studienævnet.  

Rad/Lib stiller sig ikke uden videre i køen af kritikere af en universitetsreform. Vi vælger at 
have en konstruktiv tilgang til en reform. Vi ser positivt på en bestyrelse med eksternt flertal, 
da vi mener, at det åbner for indspark udefra til en universitetsverden, der til tider kan virke 
lukket. På den måde kan der skabes en bedre kobling mellem samfund og universitetsverden.  

Et af hovedpunkterne i den nye ledelsesstruktur er, at lederne på alle niveauer fremover ikke 
mere vælges, men ansættes. Dette stiller vi os skeptiske overfor. Vi synes, det kan være en 
god idé på de øverste niveauer, men er mere forbeholden mht. at ansætte ledere på 
institutniveau. Idet ledelsen traditionelt har fungeret ret godt på institutniveau, og det her er 
vigtigere med den faglige kompetence. På den måde kan man opnå en mere professionel 
struktur i toppen, mens man stadig beskytter det rent faglige bedst muligt.    

I år fejrer Den Radikale/Liberale liste 20 års jubilæum i StatsRådet og er dermed den liste, 
der har de længste traditioner i studenterpolitik på IFSK. 

Hvis du vil se denne tradition videreført, så sæt X ved Rad/Lib. 

Maj-Britt Frisk Sørensen 3. Sem. 
1 års erfaring i StatsRådet 

 

  

Torben Mikkelsen 5. Sem. 
2 års erfaring i StatsRådet 

Kandidat til StatsRådet 

Kristian Hansen 3. Sem. 
Frisk mand til StatsRådet 

Kandidat til StatsRådet Kandidat til StatsRådet og Studienævnet 
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 Den ny PB-klumme 

- om (manglende) inspiration 
 af Rikke Skovbølling Knudsen 
 
I de forgangne syv måneder har nærværende klummeskribent lidt af akut præstationsangst og 
svær skriveblokering i tiden op til de evigt tilbageværende deadlines for Kanden. Hvorfor 
skal det dog være så svært at være opfindsom, fantasifuld og ikke mindst morsom? Suk. 
Klummeskribenten har konkluderet, at hun bare i bund og grund hverken er en litterær ide-
fabrik eller et potentielt journalistisk orakel. Suk. Der røg den tidlige ungdoms store drøm 
om at blive det kvindelige modstykke til Poul Erik Skammelsen i et af verdens brændpunk-
ter. Dobbelt suk. Nå, men så er der jo ikke andet for, end man må slå sig til tåls med at være 
en kommende komet i den private sektor!  
Se, det var jo en befriende erkendelse. Den ikke-eksisterende inspiration til udfærdigelse af 
klummen bunder ikke i generel uduelighed (?!), men slet og ret i det faktum, at klummen og 
jeg simpelthen bare ikke hører sammen. Klummen fortjener en forfatter, som formår at give 
et levende billede af, hvad der sker til dagligt i PB på en måde, hvor underholdningsværdien 
ikke nødvendigvis rangerer på niveau med gennemlæsning af nekrologer i Fredericia Dag-
blad. Må jeg med denne bemærkning lægge op til, at PB-klummen i kraft af en ny skribent 
forhåbentlig atter vil blive hyggelig læsning fra og med december-udgaven af Kandestøbe-
ren. Hvis dette ikke lykkes, ser jeg ikke anden udvej, end at jeg aktivt må deltage i konkur-
rencerne i dagligvarebutikkernes reklamer i håbet om at vinde et rejsegavekort. For jeg er 
overbevist om, at enhver må kunne finde inspiration under palmernes skygge et vilkårligt 
sted med tropisk klima.  
 
 
Månedens Bog 
Traditionen tro byder PB også i november på et godt tilbud. Månedens bog er: 
Political Analysis. A Critical Introduction af Colin Hay 
Værket sælges til den favorable pris af 150 kr. og som altid så længe lager haves. 
 
Udvidede åbningstider 
Afslutningsvis, skal der lige henledes opmærksomhed på PB’s ændrede åbningstider. Der er 
som altid åben mandag til fredag kl. 12-13, og som noget nyt også 16-17 om torsdagen. 
Hermed håber vi at kunne give alle en forbedret mulighed for at kunne drage nytte af PB.  
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PF-klummen 
af Louise Broe Sørensen, PF  
 
Den 5. december er en dag, I skal skrive jer bag øret, eller hvor I nu plejer at skrive den 
slags. Torsdag den 5. december er der generalforsamling i PF. Her vælges den nye bestyrelse 
og den afgående fortæller, hvad året har bragt, og regnskabet lægges frem. Generalforsam-
lingen er også det forjættede sted, hvor de rigtige beslutninger tages, og retningslinierne for 
næste års bestyrelse diskuteres her.  
Hvis du har lyst til at stille op til den 11 mand store bestyrelse, er det endnu en grund til at 
møde op. Det er hårdt arbejde at være med i PF, hvis vi selv skal sige det, men det er også 
sjovt og næsten spændende.  
 
Vi har været glade for at se jer til café, fest og studietur her i oktober, og vi håber I vil delta-
ge ligeså muntert i løjerne i november. November byder på fest, så nyd det inden det hele 
bliver alt for alvorligt. Vi vælter os i juleøl den 8. ligesom alle andre, vores øl er godt nok 
Ceres, men det er vel også godt nok.  
 
Ellers glæder vi os til den helt store Discodisko-fest den 22. nov. Det er temafest i bedste og 
værste 70’er stil, så find din mors gamle gevandter frem og spænd din fars hønsestrikkede 
vest om livet og gør klar til semesterets sidste PF-fest. 
 
Som en bitter kommentar her på falderebet, vil vi gerne gøre opmærksom på, at det altså ik-
ke er fedt at klatre ind ad vinduerne til vores fester. Det antal billetter, vi sælger, er afstemt 
det antal, brandmyndighederne tillader i lokalet. Derfor er det ikke alene pisseirriterende, at 
hive fat i fulde piger og lamme drenge og smide dem ud igen, der er også en risiko for, at vi 
kan få lukket vores fester af brandmesteren. Vi laver jo altså et stykke frivilligt arbejde, me n 
det betyder ikke, at vi gider acceptere den slags barnlig opførsel. Så vi håber rigtig meget, at 
vi ikke behøver at være bussemænd til den næste fest.  
 
Vi glæder os til at se jer til de sidste arrangementer i semesteret.  
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Julebaren 

Pleasure, little pleasure... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besøg PF og Kandens julebar  
d. 11. december, hvor temaet er: 

(Trommehvirvel..) PORNO! 

Riv-den-af-Rasmus alias Zebra Zimba vil være at 
finde i julebaren.  
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 Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
Personalestyrelsen, Finansministeriet: Den effektive stat - det statslige arbejdsmarked nu og 

fremover, halvdagskonference, 20. november 2002 kl. 8.30-13.30. Nationalmuseet.  
Russian Academy of Sciences,Center for Civilizational and Regional Studies, Institute for 

African Studies: Third International Conference "Hierarchy and Power in the History 
of Civilizations", Summer 2004, Moscow, Russia. First announcement and call for 
panel proposals. 

Personalia 
Mikael Skou Andersen er bevilget orlov uden løn fra sin ansættelse som lektor for perioden 

1. januar - 31. december 2003. 
Helle Ørsted Nielsen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. oktober 2002 - 30. 

marts 2005. Stipendiet finansieres af Danmarks Miljøundersøgelser. 
Anders Branth Pedersen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. oktober 2002 - 

30. marts 2005. Stipendiet finansieres af Danmarks Miljøundersøgelser. 

 

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
Personalestyrelsen, Finansministeriet: Den effektive stat - det statslige arbejdsmarked nu og 

fremover, halvdagskonference, 20. november 2002 kl. 8.30-13.30. Nationalmuseet.  
Russian Academy of Sciences,Center for Civilizational and Regional Studies, Institute for 

African Studies: Third International Conference "Hierarchy and Power in the History 
of Civilizations", Summer 2004, Moscow, Russia. First announcement and call for 
panel proposals. 

Personalia 
Mikael Skou Andersen er bevilget orlov uden løn fra sin ansættelse som lektor for perioden 

1. januar - 31. december 2003. 
Helle Ørsted Nielsen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. oktober 2002 - 30. 

marts 2005. Stipendiet finansieres af Danmarks Miljøundersøgelser. 
Anders Branth Pedersen er indskrevet som ph.d.-studerende for perioden 1. oktober 2002 - 

30. marts 2005. Stipendiet finansieres af Danmarks Miljøundersøgelser. 

 Nye publikationer 

Andersen, Simon Calmar (2002). Anmeldelse af Erik Oddvar Eriksen, Demokratiets sorte 
hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten, Oslo: Abstrakt forlag, 2001, 
283 s., Politica, årg. 34, nr. 3, pp. 344-346. 

Blom-Hansen, Jens (2002). Anmeldelse af Ove K. Pedersen (red.), EU i forvaltningen. Bro-
en fra Slotsholmen til Bruxelles, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, 
368 s., Politica, årg. 34, nr. 3, pp. 338-340. 

Brendstrup, Stefan (2002). Historical Institutionalism as Middle Ground in Institutiona-
lism?, Paper presented at the conference on: Institutionlism in Economics and Sociology - 
Variety, Dialogue and Future Challenges, 23-25 May 2002, Rungstedgaard, Denmark. 
Aarhus: Department of Political Science, University of Aarhus. 

Damgaard, Erik (2002). Anmeldelse af Trond Nordby, I politikkens sentrum. Variasjoner i 
Stortingets makt 1814-2000, Oslo: Universitetsforlaget, 2000, Tidsskrift for Samfunns-
forskning, årg. 43, nr. 3, pp. 415-419. 

Elklit, Jørgen (2002). Anmeldelse af Geoffrey Pridham, The Dynamics of Democratization. 
A Comparative Approach, London: Continuum, 2001 og Axel Hadenius, Institutions and 
Democratic Citizenship, Oxford: Oxford OU, 2001, Political Studies, Vol. 50, No. 2, pp. 
439-440. 

Green-Pedersen, Christoffer & Kees van Kersbergen (2002). "The Politics of the "Third 
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     Way". The Transformation of Social Democracy in Denmark and the Netherlands", Party 
Politics, vol. 8, no. 5, pp. 507-524. 

Harste, Gorm (2002). Anmeldelse af Carl Schmitt, Det politiskes begreb, Dansk Sociologi, 
årg. 13, nr. 3, pp. 144-148. 

Harste, Gorm (2002). Habermas, Århus: Modtryk, 64 pp. 

Harste, Gorm (2002). "I begyndelsen var (m)ordet", Dansk Sociologi, årg. 13, nr. 3, pp. 111-
120. 

Harste, Gorm (2002). "Solidaritet og tolerance i europæisk politik" pp. 197-216 in Carsten 
Fenger-Grøn (red.), Højre eller venstre?, København: Tiderne Skifter. 

Hermann, Stefan (2002). "Kompetenceudvikling og livslang læring som politik for den tred-
je vej", Politica, årg. 34, nr. 3, pp. 261-280. 

Larsen, Lars Thorup (2002). "Staten, det er ikke mig", Politica, årg. 34, nr. 3, pp. 281-295. 

Loftager, Jørn (2002). "Aktivering som (ny) velfærdspolitisk tredjevej", Politica, årg. 34, nr. 
3, pp. 296-312. 

Pedersen, Thomas (2002). "Cooperative Hegemony: Power, ideas and institutions in regional 
integration", Review of International Studies, Vol. 28, pp. 677-696. 

Thomsen, Jens Peter Frølund (2002). Anmeldelse af Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Det 
radikale demokrati - diskursteoriens politiske perspektiv, Roskilde: Roskilde Universi-
tetsforlag, 2002, 274 s., Politica, Årg. 34, nr. 3, pp. 342-344. 

Valbjørn, Morten (2002). Culture and IR - Culture in IR: Culture Blank, Culture Blind and 
Culture Blinded Perceptions of International Relations within IR, paper presented at  
'Cultural Returns: Assessing the Place of Culture in Social Thought', An international 
conference organised by the Pavis Centre for Social and Cultural Research, September 
18-20, 2002, St. Hugh's College, Oxford. 34 pp. 

Valbjørn, Morten (2002). Culture Blind and Culture Blinded: Images of Middle Eastern 
Conflicts in International Relations, paper presented at the First World Congress for 
Middle Eastern Studies (WOCMES), September 8-13, 2002, Mainz, Germany. 38 pp. 

Valbjørn, Morten (2002). Culture Blind and Culture Blinded Images of Middle Eastern Con-
flicts within the Discipline of International Relations, paper presented at the Third Medi-
terranean Social and Political Research Meeting, March 20-24, 2002, Robert Schumann 
Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence. 37 pp. 
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 Valbjørn, Morten (2002). "Hvad gik galt og hv'a nu? - den mellemøstlige debat", Rubicon, 
vol. 10, nr. 2, pp. 25-30. 

Valbjørn, Morten (2002). "Islam og den muslimske demokratikløft", Mellemøstinformation, 
vol. 19, nr. 4, pp. 16-22. 

Valbjørn, Morten (2002). "Jordans demokratisering: forsinkelse eller afvikling?", Udenrigs, 
nr. 3, pp. 31-39. 

Valbjørn, Morten (2002). "Palæstina efter Mr. Palestine", Mellemøstinformation, vol. 19, nr. 
1, pp. 1-5. 

Valbjørn, Morten (2002). "Tegn på demokratisk forår i Golfens små oliestater", Udenrigs, 
vol. 57, nr. 2, pp. 26-32. 

 
Nye specialer 
 
Callisen, Bent Nyholm (i samarbejde med Henrik Søgaard Poulsen), Videndeling i og mel-

lem danske kommuner. 
Holst, Allan (i samarbejde med Søren Jensen), KLs interessevaretagelse - en vanskelig ba-

lanceakt.  
Houlind, Sanne, Udsigt til vækst? Den institutionelle kontekst for handelsliberaliseringer i 

Ghana og Côte d'Ivoire. 
Iversen, Mads Holm, Eksportfremmearbejdets politiske organisering.  
Jensen, Søren (i samarbejde med Allan Holst), KLs interessevaretagelse - en vanskelig ba-

lanceakt.  
Jørgensen, Thomas, If it ain't Broke - Don't Fix it. En historisk institutionel analyse af kon-

servatismens udvikling i USA. 
Lyck, Majbritt, A Truth Commission's Contribution to Reconciliation in Cambodia. 
Pedersen, Lotte, Organisering og effektivitet - en komparativ analyse af det danske og fran-

ske sygehusvæsen.  
Poulsen, Henrik Søgaard (i samarbejde med Bent Nyhold Callisen), Videndeling i og mellem 

danske kommuner. 
Sørensen, Jakob Bækgaard, Udviklingen af borgerskab og identitet på supranationalt niveau: 

EU's muligheder for at styrke den affektive dimension, samt en kritisk evaluering af 
den diskursive fremstilling af civilsamfundets potentiale. 

Urban, Line, Danmark og det internationale flygtningeregime - en udenrigspolitik analyse af 
dansk asylpolitik.  

Zachariasen, Jacob, Budgetprocessen i Ålborg Kommunes børnepasningsordninger. 
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 Redaktionelt 
Ansvarshavende redaktører  
Tanja Elisabeth Erbs (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 86169198 & 
Rasmus Beltofte Sørensen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 87410920  
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Christoffer Green-Pedersen  tlf.nr. 89421297  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Christoffer Green-Pedersen, Birgit Kanstrup, Hans Salling 
Petersen, Tanja Elisabeth Erbs og Rasmus Beltofte  
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Christian Atzen, 
Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Tanja Erbs og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1000 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag! Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. E-mail: kanden@ps.au.dk. Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 

 
Forårets Sidste Deadline 
Mandag d. 29. april, bladet udkommer mandag d. 13. maj 
 
Næste Studenterredaktionsmøde  
Tirsdag d. 26. marts kl. 13-14 I MII (besked herom senere!).  Alle er meget velkomne!! 

Redaktionelt 
Redaktører 
Mette Lykke Kjeldsen (Ansvarshavende) tlf. nr. 8676 1415 
Hans Salling Petersen (ansvarlig for fælles redaktion) tlf. nr. 8676 0993 
Hanne Petersen  (ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 8610 4147 
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Christoffer Green-Pedersen  tlf.nr. 89421297  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, adjunkt Christoffer Green-Pedersen, Birgit Kanstrup, Erik Hagen 
Jørgensen, Hans Salling Petersen, Mette Lykke Kjeldsen, Rasmus Beltofte  og Hanne 
Petersen  
 
Studenterredaktion  
Mette Lykke Kjeldsen, Hanne Petersen, Kirsten Lorenzen, Peter Dinesen, Thomas Laursen, 
Laura Glavind,  Hans Salling, Stine Hegelund Kristoffersen, Ane Yde Skaksen, Anton 
Skjernaa og Rasmus Beltofte  
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 600 ord, øvrige artikler til 1200 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 tirsdag mellem 11.00 og 
12.00.   
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på  internettet på www.ps.au.dk/kanden 
Næste Deadline 
Mandag d. 25. november, bladet udkommer tirsdag d. 10. December. 



36 

Kandestøberen                                                              November 2002 

 

 

KALENDEREN 

November: 

13.: Foredrag om den omsorgsfuld forvaltning ved Anne Knudsen ar-
rangeret af Kritisk Profil  

13.: Studienævnsmøde 
15.: Ansøgningsfrist for scholar– og Ph.d. stipendier  
20.: Foredrag om kærlighed og omstilling ved Niels Åkerstrøm An-

dersen arrangeret af Kritisk Profil 
22.: 70’er fest arrangeret af PF 
26.: Debat om governance, kultur og netværksstyring som forvalt-

ningsmodel arrangeret af Kritisk Profil 
27.: Studienævnsmøde 
 

December: 

2.: Foredrag om forvaltningskundskab - mellem praksiserfaring og 

begrebskonstruktion ved Anders Berg-Sørensen arrangeret af 

Kritisk Profil 

5.: Generalforsamling i PF 
11.: Julefest og julerevy 
18.: Studienævnsmøde 

 


