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Opfordring: Deltag i navnedebatten!

Man kunne næsten håbe på, at det var en tidlig aprilsnar. IFSK blev den 9. marts omdøbt til ”Department of Public 
Policy and Administration” som et led i omstruktureringen på Aarhus Universitet. Mange studerende og medarbej-
dere modtog med forundring det nye navn – for hvad er argumentet for at anvende dette navn frem for den ellers 
anvendte engelske  oversættelse Department of Political Science?  

Kandestøberen skrev til dekan for School of Business and Social Sciences Svend Hylleberg for at blive klogere på, 
hvad formålet med og argumentet bag det nye navn er. Vi redaktører må give dekanen credit for at svare på vores 
spørgsmål uden, at vi rent faktisk fik besvaret dem. Svend Hylleberg er angiveligt lavet af teflon. Vi har alligevel 
valgt at bringe hans svar, da vi må indrømme, at det var vældigt pænt af ham overhovedet at tage tid til at svare 
os under den antagelse, at Svend må være en ekstremt presset mand for tiden med upopulære navneændringer 
og flytninger, som folk giver ham skylden for. Bemærk i den forbindelse det klokkeslæt, hvor Svend svarede Kan-
den. 

On 3/17/2011 01:01 PM, kanden wrote:
Hej Svend
Vi skriver til dig, da vi på institutbladet Kandestøberen gerne vil afdække den debat, der breder sig angående det 
nye institutnavn “Dept. of Public Policy and Administration”.  Vi ønsker ikke kun at bringe en negativ kritik af det 
nye navn, som mange nok hurtigt forfalder til.  Så vidt vi har forstået, så er beslutningen om de nye engelske in-
stitutnavne taget på dekan-niveau. Vi vil derfor høre, om du vil være interesseret i at komme med et par kom-
mentarer til, hvad tanken bag det nye navn er? Mange her på IFSK mener, at det havde været oplagt at anvende 
det allerede brugte “Dept. of Political Science”. Hvad var argumentet for ikke at anvende dette engelske navn?
Mvh. Stine og Anne, Kandestøberen

fr 18/03/2011 03:53 AM, sh wrote: 
Kære Stine og Anne
Jeg har i tirsdags bedt institutlederne for de nuværende institutter sammensætte repræsentative medarbejderud-
valg, der skal komme med forslag til de danske navne på de nye institutter. På de nye institutter, hvor der er sket 
en sammenlægning skal udvalgene selvfølgelig afspejle dette. Jeg har meddelt, at de danske navne bør afspejle 
historien, fordi jeg tror, der er en brandingeffekt her. Udvalgene skal endvidere drøfte om de nye engelske navne 
er dækkende. I modsat fald vil de blive revideret og udvalgene bedes fremkomme med forslag. Disse bør i den 
udstrækning, det er muligt også vise, at der i stigende grad skal ske et samarbejde på tværs af hovedområdet. 
Dette skal selvfølgelig ske uden, at vi på nogen måde neddrosler vores indsats vedrørende f.eks. de  meget stærke 
uddannelsesbrands og tilhørende forskningsaktiviteter, der eksisterer på institutterne. Helt specifikt betyder 
dette, at f.eks. statskundsstudiet ikke skal være et business studie, men at det vil være meget fint, hvis der sker 
et større samarbejde mellem tilstødende og delvis overlappende faglige områder på forskellige institutter.
Mvh. Svend

Her fra skal blot lyde en opfordring til at deltage i debatten om det nye navn for instituttet. Giv din mening til 
kende sammen med dine medstuderende, så Institut for Statskundskab kan få det bedst mulige navn, som både 
studerende og medarbejdere mener, er det helt rigtige. 

Med disse ord vil vi ønske dig god fornøjelse med April udgaven af Kandestøberen. I denne måned har redak-
tionen sat fokus på foreningslivet her på instituttet, hvor bestyrelserne er blevet fyldt med nye friske kræfter oven 
på marts måneds generalforsamlinger. 

Forside foto: Vanessa Salome Christophersen og Shirin Ørberg

Leder
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com
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Den gamle bestyrelse ser tilbage:

Et år med PF

Er I begyndt at læse mere? 
(voldsom latter)
Niels: Nej, jeg har bare meget mere fritid!
Søren: MEGET mere fritid!
Sofie: Og en renere krop…
Niels: Jeg keder mig utroligt meget mere. 
Der sker jo aldrig noget, hvis man ikke selv 
laver noget!
Sofie: Det er jo ikke de typiske stræbere, der 
melder sig ind i PF, så det er heller ikke stræ-
bere, der kommer ud i den anden ende. 

Hvor meget af det faglige måtte I opgive, da I 
sad i bestyrelsen?
Sofie: Det kommer an på, hvad man selv gør 
det til og hvordan man prioriterer. Så længe 
man ikke skal have 12 i alting, kan man sag-
tens følge med, selvom man er med i PF, man 
kan planlægge sig ud af alting.
Søren: Jeg udskød makro-eksamen, det 
kunne jeg ikke overskue. Når man bruger 
hele torsdag nat på Social Club, er man ikke 
altid lige frisk til undervisning om fredagen. 
Tilgengæld har det jo været voldsjovt!

Hvad var jeres motivationer for at stille op til 
PF?
Sofie: Der er jo både et individuelt sigte og 
en større mission. Jeg ville gerne møde nye 
mennesker og få nogle tætte venner udenfor 
mit hold, og samtidig gøre noget for de 
venner, jeg allerede havde på holdet.  Når der 
er så stort et budget, er det rigtig fedt, at man 
kan prøve at realisere sine egne ideer uden at 
skulle punge ud med en masse penge.

Niels: Første gang jeg meldte mig ind i PF 
var det bare for at lave fester. Anden gang 
havde jeg nogle meget klare visioner om, at 
der skulle være noget mere socialt på studiet, 
der ikke nødvendigvis handlede om at hamre. 
Det var også derfor, vi oprettede Socialt Ud-
valg sidste år. For at lave nogle arrangemen-
ter, der favner nogle flere; vinsmagning, jule-
bingo, paintball.
Sofie: De har virkelig været en succes, så der 
er helt sikkert potentiale for at lave flere af 
den slags arrangementer. 

Et spørgsmål, mange måske er brændt inde 
med: Hvorfor vandt vi ikke kapsejladsen sid-
ste år?
Sofie: Det var pagajen!
Søren: Dagen før kapsejladsen knækker 
vores pagaj, så vi skal købe en ny. Da Jakob 
tager den første tur over søen, vinkler den 
ud, så han sejler skævt – og det gør vi andre 
også. Det taber vi en masse sekunder på.
Thomas: Men vores båd er altså stadig den 
hurtigste! Og vores tid sidste år var hurtigere 
end i 2008!

Er der noget, I har savnet fra jeres medstu-
derende?
Niels: Det kunne være fint, hvis folk i højere 
grad ville anerkende, at der er nogen, der 
prøver at gøre noget for studiet, og det er 
ikke alle studier, der er så sociale som vores. 
Det gælder ikke kun PF, men alle foreninger 
på IFSK. Anerkend det rige foreningsmiljø, i 
stedet for at tænke ’hold kæft nogle idioter, 

Tema: Foreningsliv

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Et nyt foreningsår er skudt i gang, og de nyudklækkede PF’ere løber allerede frysende 
rundt om ølflasker nede ved søbredden. Men hvad blev der af de gamle bestyrelses-
medlemmer? Kanden ser tilbage på året i Politologisk Forening med veteranerne Søren 
og Sofie D. fra 4. semester samt superveteranerne Thomas Glasius og Niels fra 6. se-
mester.
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der bare vil promovere sig selv’.
Sofie: Ja, alle er jo velkomne til at komme 
med feedback på PF’s arrangementer – det er 
helt uvurderligt.
Thomas: Vi prøvede for eksempel med 
ugentlige åbningstider på kontoret, men det 
var der slet ikke et marked for. Folk havde 
åbenbart ikke noget at spørge os om. Måske 
virker vi som en lukket forening for nogle, 
men det er jo en forening, hvor alle kan være 
med til at lege.

Kan I mærke I er blevet mere kendte? Har I 
fået groupies?
Søren: Det håber jeg virkelig ikke, for så har 
jeg overset dem! 
Sofie: Det er slet ikke det samme som med 
tutorerne, de har langt større kendisfaktor 
end os!
Niels: Jeg har været med i to år, men der er 
nok ikke så mange, der har opdaget det. Det 
er nok mere Glasius, de lægger mærke til! 
Men folk har nok mere en mening om én,   
selvom de aldrig har snakket med os. Lidt à 
la ”wow, hvordan kunne du få en god karak-
ter, når du er med i PF?”

Savner I jeres t-shirts?
Søren: Nej. Det er dejligt at kunne være læk-
ker til PF-fester igen. Den t-shirt er kraftedme 
ikke Fred Perry!
Sofie: Altså, jeg har jo ikke købt en kjole i et 
år! Men det var også rart, at man altid vidste, 
hvad man skulle have på og slap for tøjkrise 
inden man skulle ud af døren. 

Har I nogle råd til andre, der måske har en 
PF’er i maven?
Sofie: I skal ikke være bange! Det kan sag-
tens lade sig gøre både at være med i PF og 
følge med i det faglige.
Thomas: Du udvikler dig så meget men-
neskeligt igennem det, for du kan bare ikke 
gemme dig længere. Hvis du er lidt sky og 
nervøs, er det måske en meget god idé at 
meldt sig ind i en forening.

Og til den nye bestyrelse?
Niels: Nyd det, for helvede!
Sofie: Ja!
Søren: Nyd det!
Thomas: Nyd det!
Søren: Bak hinanden op, dét er fandme også 
vigtigt. Når der ikke er så mange andre, der 
gør det. Vi skal nok klappe jer på skulderen!

Hvordan ser I tilbage på jeres bestyrelsesår?
Thomas: Vi har lavet større fester end nogen 
siden Thomas Helmig spillede i juragården i 
1992 med gratis fadøl. Dét kan vi være stolte 
af.
Niels: Man har måske fået en større mave… 
Sofie: Man lærer sine kammerater i PF at 
kende på en helt anden måde, det er ligesom 
at få en familie. Det er dem, man har været 
mest ude at skide med og mest oppe at ringe 
med.
Søren: Hvis jeg skulle giftes i morgen, ville I 
alle sammen blive inviteret med!

11 gamle 
bestyrelses-
medlemmer til 
Kapsejladsen 
i 2010: fra 
venstre er det 
Thomas, Søren, 
Andreas, Anne, 
Sofie, Thomas, 
Jakob, Mikkel, 
Sofie, Niels og 
Amanda.
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Across the Universe 
– succes eller døgnflue?

Tema: Foreningsliv

Når de to initiativtagere til AtU, Christian An-
dersen og Hanna Rosland, ser i bakspejlet på 
det forgangne foreningsår, er det med mange 
gode oplevelser i erindringen. Hos AtU er det 
kulturtilbud til de studerende, der er omdrej-
ningspunktet, og med arrangementer som 
improteater, bogklub, teaterforestillingerne 
Antichrist og Glistrup og ikke mindst Kultur-
natten, har AtU formået at finde et hul i det 
ellers så mangfoldige foreningsliv på 
statskundskab. 

Christian og Hanna er begge enige om, at 
foreningens første år er gået over al forvent-
ning. Særligt er de glade for det store frem-
møde til generalforsamlingen: ”Vi er jo en lille 
forening, og man er da altid bange for, at der 
vil mangle opbakning, og at der ikke er no-
gen, der vil føre foreningen videre”, siger 
Hanna og Christian fortsætter: ”Men vi har 
aldrig haft panikstemning i bestyrelsen. Vi 
har alle haft stor tiltro til foreningen, og 
vores første prioritet har da også været at få 
den nye bestyrelse sammensat. AtU er jo ble-
vet en hjertesag for os, fordi vi selv har 
formet hende”. (Ja, AtU er altså en pige, i til-
fælde af nogle skulle være i tvivl om kønnet!)    

På trods af stor opbakning fra instituttet, de 
eksisterende foreninger og de medstude-
rende, har det at stifte en ny forening også 
været forbundet med en del vanskeligheder. 
Særligt var det en udfordring at få økono-
mien til at hænge sammen. De første ar-
rangementer AtU afholdt, var nemlig ikke 
med henblik på at skabe økonomisk over-
skud, men på at øge de studerendes kend-
skab til foreningen og få hjulene til at dreje 
rundt. Dette betød bl.a. at foreningens be-
styrelse måtte udlåne penge fra egen lomme. 
Derfor var det også med en vis frygt for store 
røde tal på budgetkontoen, at bestyrelsen på 
Kulturnatten afventede hvor mange stude-
rende, der ville dukke op.  ”Vi havde håbet på 

50, men det kom 
faktisk 150 studer-
ende, så det gik over 

Foreningen Across the Universe (AtU) er på kort tid vokset fra at være en spirende idé 
til en forening med 176 medlemmer, fast plads på foreningsgangen og nu også med 
egenkapital(!) Kanden var med til AtU’s første generalforsamling, hvor det første år 
som stiftet forening skulle evalueres og en ny bestyrelse vælges.

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

“Vi har alle haft stor tiltro 
til foreningen, og vores 
første prioritet har da 
også været at få den nye 
bestyrelse sammensat    
   Christian Andersen
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al forventning og folk stod i kø på forenings-
gangen for at opleve de 25 optrædende    
kunstnere! Og takket være bar-samarbejdet 
med PF i forhistorisk fik vi endelig skabt en 
egenkapital”, lyder det stolt fra de to stiftere. 
AtU er i høj grad båret af sit netværk til kul-
turlivet i Århus og ikke mindst af medlem-
mernes vilje til at støtte op om foreningens 
initiativer. Men samtidig er det vigtigt for 
Christian og Hanna at påpege, at foreningens 
vision både har været at tilbyde kulturar-
rangementer, som kunne tiltrække rigtig 
mange studerende, samtidig med at specia-

På generalforsamlingen blev den lysende globus signeret af 
den afgående bestyrelse, og dermed en en ny tradition 
begyndt. 

lisere sig i events, der i højere grad 
egner sig til et nichepublikum. Så-
dan et arrangement var improteater 
for eksempel, hvor 3 af forløbets 7 
deltagere var repræsenteret af be-
styrelsen selv.  Iflg. Christian har 
AtU’s succes aldrig skullet måles i 
kroner og ører, men snarere i den 
æstetiske oplevelse, som folk er ble-
vet givet ved at deltage: ”Det skal 
være nysgerrighed, der driver, og 
man må gerne brænde nallerne en 
gang imellem”, fortæller han.  
På generalforsamlingen blev 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer valgt ind og 
4 bestyrelsesmedlemmer genvalgt. 
Der var ikke kampvalg om plad-
serne, men alligevel lød det til, at de 
nye bestyrelsesmedlemmer allerede 
havde ideer til nye arrangementer; 
filmmaraton og palæstinensisk dans 
blev bl.a. nævnt som muligheder. 
Hverken Hanna eller Christian havde 
valgt at stille op til genvalg, men de 
var begge meget forhåbningsfulde 
omkring foreningens fremtid: ”Vi 
håber at den nye bestyrelse i AtU vil 
være sprælske og visionære og 
fortsætte de kreative processer, der 
er blevet sat i gang, så foreningen 
kan blive stabil både økonomisk og 
visionært. Der ligger en masse akti-
vistiske muligheder i foreningen, og 

der er en stor undergrundskultur i Århus, 
som man kan udnytte. Den nye bestyrelse vil 
i høj grad selv få lov til at præge arrange-
menterne og tilbuddene til de studerende”, 
lyder det fra Hanna og Christian. Begge 
håber de dog på, at den nye bestyrelse vil 
arbejde for, at Kulturnatten kan blive en tilba-
gevendende tradition på IFSK. 

På generalforsamlingen er der dog en helt 
anden tradition, der skal holdes i hævd, da 
den nye bestyrelse skal signere den lysende 
globus AtU har indkøbt til formålet: ”Som et 
symbol på at kultur er verden og verden er 
kultur”, lyder visdomsordene fra afgående 
bestyrelsesmedlem Christian.  

Vi har alle haft stor tiltro 
til foreningen, og vores 
første prioritet har da 
også været at få den nye 
bestyrelse sammensat    
   Christian Andersen
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Sundhedstjek: Kandidatforeningen

”Det er faktisk helt normalt, at vi afholder 
ekstraordinær generalforsamling. Der er jo 
aldrig nok, der stiller op til den ordinære.” 
fortæller den nyvalgte bestyrelsesformand, 
Stinne Tornøe Frederiksen. Det lugter af en 
forening i dyb krise. Men nej! Det er efterhån-
den bare blevet kutyme at afholde to styks, 
og den ekstraordinære kan typisk mønstre så 
mange kandidater til bestyrelsen, at det 
ender med et kampvalg. Faktisk mødte 
hverken Stinne selv, Sandra Hartmeyer eller 
Nina Kruse Larsen op til den ordinære gene-
ralforsamling, og nu sidder de alle i besty-
relsen, og svarer på mine spørgsmål i den 
anledning. Er det fordi, man bliver lidt sløv på 
kandidatdelen, og skal have minimum to ind-
kaldelsesmails før man kommer op af stolen?
”Vi stillede ikke op i første omgang, fordi vi 
ikke vidste om, man overhovedet kunne være 
i en bestyrelse, når man ikke aner, hvor man 
er næste semester.” fortæller Nina. ”Måske 
læser man i udlandet eller er i praktik. Så er 
der mange flere, der melder sig til den eks-
traordinære generalforsamling, fordi det 
bliver gjort helt klart, at man sagtens kan 
være med, selvom man ikke ved hvor længe”. 
Den nye bestyrelse tæller syv medlemmer 
(normalen er 11), men det ser de ikke som et 
problem.

Palle alene i kantinen
”På bachelordelen er der et meget stærkt so-
cialt liv på studiet, men det forsvinder lidt på 
overbygningen” fortæller Nina, der mener, at 
en af KF’s vigtigste opgaver er at give de kan-
didatstuderende et nyt netværk på studiet, 
og i et eller andet omfang erstatte det gamle 
hold, der bliver spredt for alle vinde så snart 
bachelor-opgaven er afleveret. ”Når man går 
ind i kantinen, opdager man, at man slet ikke 
genkender så mange, som man plejede at 
gøre. Det er pludselig meget vigtigt at have 
frokostaftaler, for man kan simpelthen ikke 
være sikker på at rende ind i nogen, man 
kender”.  Stinne påpeger, at det kræver lidt 
ekstra at få venner på kandidatdelen, for 
”man behøver i princippet kun være på uni én 
dag om ugen, og der er ikke nødvendigvis 
gengangere på de forskellige seminarer, man 
følger”. 
Så her kan KF bringe de stakkels, holdløse 
kandidatstuderende sammen til fællesspis-
ning før PF-fester (så man har nogen af følges 
med), bowlingture og den voldsomt po-
pulære kapsejlads-efterfest. Læg dertil de 
mange faglige tiltag som erhvervsmessen, 
Excel-, SPSS- og Nvivo-kurser. Det er besty-
relsens oplevelse, at der generelt er stor op-
bakning til arrangementerne blandt de stu-
derende, så jeg må konkludere, at alt kød 
efterhånden er forsvundet fra ”KF i krise”-
historien. Der er optimisme over hele linjen, 
og bestyrelsesmedlemmerne byder mig af-
slutningsvis på en Oreo - en forening med 
overskud!

Tema: Foreningsliv

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

Er den helt gal, når Kandidatforeningen år efter år må indkalde til ekstraordinær ge-
neralforsamling for at fylde bestyrelsen op? Og kan man overhovedet hygge sig, når 
hele ens hold har forladt Århus? Kanden satte den nye KF-bestyrelse i stævne.

Nye tider - nye kiks
Som det fremgår af billedet, har bestyrelsen købt ”sådan en rigtig mormor-
skål til vores Oreo’s og Bridge-blanding.” Men hvad så med Bastogne-kiksen, 
der af den forrige bestyrelse nærmest blev fremhævet som KF’s maskot?
 
Sandra: ”Vi vil gerne være noget nyt og lægge vores egen linje med Oreo’s 
frem for Bastogne”

Stine: ”Vi er også åbne for andre forslag, hvis der er nogen derude, der kan 
lide andre kiks”

Sandra: ”Ja, vi har ikke noget i mod at købe Bastogne-kiks, hvis det er det, 
folket vil ha’”
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Så er den gal igen:
Ny PF-bestyrelse!

Tema: Foreningsliv 
Mathias Gjørling

mathias.gjoerling@gmail.com

Hvad vil I gerne med PF?
Jakob: ”Jeg vil gerne gøre op med tanken 
om, at PF bare er øl og fest. Det begyndte 
sidste år, og jeg vil gerne gøre det endnu 
mere. Men det er altid svært som ny PF-be-
styrelse, at ha’ konkrete idéer om, hvad man 
vil, og hvad PF er. Man skal lige falde til. I 
første omgang handler det om at gøre det på 
samme måde og forhåbentlig bedre.”
Anne Skov: ”I det hele taget vil vi gerne gøre 
noget mere ud af overraskelsesmomentet.”
 
Mindre mainstream og mere lounge
Hvad skal der ske med festerne?
Jakob: ”Vi har en ambition om at bryde med, 
at PF er en forlænget udgave af Social Club”
Anne Skov: ”Forhistorisk skal være mindre 
mainstream og mere lounge. Vi vil holde det 
mere mainstream i kantinen, som man kend-
er det. Sådan at man kan vælge, om man vil 
ha’ abefest.”
Jakob: ”Vi vil også gerne prøve at holde en 
fest sammen med andre. ØF og JUS har stor 
succes med det, så det er i hvert fald noget, 
vi gerne vil prøve. 

Hvilke udfordringer står PF over for?
Jakob: ”En udfordring, vi står over for, er 
sammenlægning med Handelshøjskolen. Det 
er vigtigt for os, at vi ikke bliver spist af Stu-
denterlauget.”
Martin: ”Det er vigtigt at bevare integriteten. 
Ikke bare på festområdet, men på alle om-
råder PF beskæftiger sig med.”
Mathilde: ”Det er meget vigtigt, PF stadig er 
PF”

Det skal være sjovt
Hvilke tanker har I gjort jer om Kapsejlad-
sen?
Anne Skov: ”Vi vil fokusere mere på, at det 
skal være sjovt. Det kunne selvfølgelig være 
fedt at gå videre, men det skal først og frem-
mest være sjovt. Der er selvfølgelig nogle, 
der er interesserede i, at vi skal gå videre, 
men de fleste ønsker bare en sjov og hyg-
gelig dag. Hvis man ikke er helt sikker på at 
vinde kan man fokusere på at lave en fed in-
tro og så håbe, man også kan komme langt” 
Mathilde: ”Men selvfølgelig vil vi gerne 
vinde det bækken.” 
Jakob: ”Det er måske også sjovere at have et 
fedt fagligt arrangement og en sjov fest end 
en dag, som ingen alligevel kan huske.” 

Credit for det sociale udvalg
Hvad vil I huske den afgående bestyrelse for?
Anne Skov: ”En mega fed sommerfest! De 
har været modige og taget nogle chancer. 
Nogle gange har det været godt, og andre 
gange er det gået mindre godt, men det har 
været et rigtig godt år med nogle nye idéer, 
og det vil vi gerne arbejde videre med … De 
skal ha’ credit for at ha’ startet det sociale 
udvalg. Det vil vi gerne arbejde videre på.”
Jakob: ”Jeg vil gerne rose Faglig Dag sidste 
år.”

PF har fået en ny bestyrelse. Kandestøberen tog en snak med et par stykker af dem om 
forventninger og forhåbninger.

PF-bestyrelsen 2011/12 består af 
Kasserere: Anne Skov Christensen, Nanna Hansen

Socialt udvalg: Jakob Tobias Sevelsted, Katrine Møller, 

Simon Holst Møller 

Festudvalg: Ask Lyno-Hansen, Martin Hellfritzsch

Studietursudvalg: Astrid Skyt Hybel, Mathilde Fage

Fagligt udvalg: Anders Møller Lauritzen, Mathias Mark 

Bornæs
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AGENDA: Nystartet 
studenterdrevet blog ved IFSK

Du har måske bemærket, at vi tog 5 minutter 
af din pause i Søauditoriet og set navnet i din 
indbakke eller på en af instituttets info-
skærme og herefter stillet det i øvrigt gode 
spørgsmål: Tager det ikke snart overhånd 
med den blogkultur? Og det gør det måske 
nok, sådan i samfundet som helhed. Men det 
gælder i hvert fald ikke på IFSK, en 

delmængde af samfundet, hvor folk 
ellers traditionelt har et stort fokus 
på selvpromovering og en uafven-

delig trang til at blive hørt - to klassiske dy-
der hos såkaldte bloggere. Tværtimod, fak-
tisk. 

Motivationen bag
På flere af de institutioner, IFSK ellers ynder at 
sammenligne sig med her i landet, finder 
man sådanne studenterdrevne magasiner, 

blogs og lignende. Gennem bredt orien-
terede, empirisk og fagligt funderede indlæg 
med journalistisk kant suppleres de traditio-
nelle og vigtige publikationer med fokus på 
studenterlivet, studenterdemokrati og stu-
diemæssige debatter (såsom Kandestø-
beren). Her drager de studerende stor nytte 
af at have en række lettilgængelige mu-
ligheder for at publicere samt læse om li-
gesindede studerendes indsigter og gennem-
gange af forskellige emner. 

For det første indgår sådan en publikation i et 
konstruktivt samspil med undervisningen. 

På bloggen AGENDA vil en række dedikerede studerende gennem artikler, analyser, 
interviews og kommentarer forsøge at bidrage til debatten på instituttet - og måske 
endda udenfor – med fokus på empiri og aktualitet, men med et fagligt udgangspunkt 
i politologien.

Tema: Foreningsliv

Peter Emil Engedal, 
redaktør, agendablog.dk

peter@emilengedal.com

“Undervisningen levner ikke 
plads til megen gennemgang 
af den empiriske side af de 
fænomener, institutioner og 
begivenheder, som 
gennemgås. Det kan AGENDA 
gøre, og tilmed på en for 
undervisningen meget kon-
struktiv måde

AGENDA’s skribenter

Signe Staal, 10. semester (medlem 
af redaktionen)
Sebastian Juel Frandsen, 10. se-
mester (medlem af redaktionen)
Johan Emil Settergren, 10. Seme-
ster (medlem af redaktionen)
Kim Andersen, 7. semester
Jesper Birch, 4. Semester
Lasse Lykke, 8. semester
Peter Emil Engedal, 10. Semester 
(medlem af redaktionen)
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Undervisningen levner ikke plads til megen 
gennemgang af den empiriske side af de 
fænomener, institutioner og begivenheder, 
som gennemgås. Det kan AGENDA gøre, og 
tilmed på en for undervisningen meget kon-
struktiv måde, fordi referencerammen for 
skribenterne og læserne vil være nogenlunde 
den samme. For det andet kan AGENDA 
forhåbentligt skabe debat om emner, som er 
fagligt relevante for IFSK’ere, men som ikke 
direkte har med IFSK at gøre. For det tredje 
giver AGENDA en række studerende mu-
lighed for at publicere nogle af deres tanker 
og måske tidligere afleverede opgaver, samt 
værdifuld erfaring med at formidle deres fag 
og analyser. Noget som mange vil kunne 
drage nytte af senere i deres studietid eller i 
deres fremtidige karriere.

Siden starten af februar har den fire mand 
store redaktion arbejdet ihærdigt på at 

fastlægge rammerne for projektet, sikre 
støtte fra instituttet, opsætte hjemmeside, 
finde skribenter og promovere projektet. Vi 
på redaktionen håber, at I alle vil tage godt 
imod initiativet og bakke op ved at besøge 
bloggen jævnligt. Håbet er, at jeres op-
bakning kan gøre AGENDA til en værdifuld 
del af det faglige miljø på IFSK. 

Nyt fra StatsRådet: Public Policy and Administration!?
”Public Policy and Administration” er ifølge Den Faglige Udviklingsproces IFSK’s fremtidige navn på det 
nye School of Business and Social Sciences. Dette har skabt røre blandt både studerende og ansatte, for 
hvad er konsekvenserne for vores uddannelse, når der fokuseres så snævert på en enkelt del af uddan-
nelsen? StatsRådet har afholdt et info-møde om Den Faglige Udviklingsproces, og mange studerende 
mødte op for at høre nærmere, og få svar på mange af de spørgsmål, som har meldt sig på banen.  Kort 
kan vi informere om, at selve statskundskabs-uddannelsen ikke vil ændre sig, vi bliver stadig cand.scient.
pol’er, og vi beholder vores placering i det nordøstlige hjørne af uni-parken. Det engelske institutnavn 
er til diskussion, og skal formuleres ud fra det danske navn, som Institutleder Thomas Pallesen har fået 
til opgave at komme med et bud på inden påske. I forlængelse af indstillingen til det danske navn, vil 
han anbefale et passende engelsk navn. Det er stor sikkerhed for, at vi fortsat vil hedde ”Institut for 
Statskundskab”, og mulige forslag til det engelske navn er i forlængelse heraf blandt andet ”Political Sci-
ence and Public Administration” eller blot ”Political Science”.
Der er dermed skabt debat mellem medarbejderne, og i de kommende uger vil vi skabe debat blandt 
de studerende, for at komme frem til en fælles indstilling til både det danske og det engelske navn. Ved 
Kandens deadline er planerne endnu ikke fastlagt, men I er sandsynligvis allerede nu blevet informeret 
om den videre proces, og mulighederne for at komme med forslag til det nye navn. Udfordringen er nu 
at stå sammen og finde et engelsk navn for vores uddannelse, som sikrer den faglighed og, med le-
delsens egne ord, det ”brand”, som statskundskab har i dag!
Vores næste møde er torsdag d. 14. marts kl. 16.15 og alle er som 
altid velkomne til at møde op! Du er også mere end velkommen 
til at henvende dig til os, hvis du vil vide mere om Den Faglige 
Udviklingsproces :-)

Skriv til AGENDA!
Har du et spørgsmål til projektet, kunne 
tænke dig at bidrage med et enkelt indlæg, 
vil du gerne have publiceret din BA-opgave 
i en kortere version, eller vil du gerne være 
fast skribent, så kontakt AGENDA på 
redaktion@agendablog.dk. 
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Om studenterforeninger og 
hvorfor vi elsker at være med

Maja Hojer Bruun er ph.d. studerende ved In-
stitut for Antropologi og hun mener, at man 
kan se en kobling mellem studenterforeninger 
og demokratiet i den forstand, at foreningerne 
er  med til at motivere politisk deltagelse. Øn-
sket om medindflydelse er særligt for den 
danske uddannelsesmodel; ”Danske unge i 
dag har gennem hele deres skoleliv være vant 
til at deltage aktivt i egen læring. Det er 
“naturligt” for dem at søge indflydelse på de-
res egen uddannelse, i skoletiden gennem 
elevråd og på universitetet gennem studen-
terforeninger. Det har at gøre med den dan-
ske folkelige uddannelsesmodel. Uddannelse 
skal ikke alene give børn og voksne bestemte 
færdigheder og viden; de skal også være ak-
tive og kritiske medborgere i samfundet.” 

At engagere sig i foreningslivet er for mange 
studerende en måde at socialisere på og en 
særlig form for samvær. ”Man kommer til at 
snakke med en milliard mennesker og kende 
en masse mennesker” fortæller Thomas Gla-
cius mig over en kop kaffe i kantinen.  Tho-
mas læser på 6. semester og har i to år siddet 
i Politologisk Forenings bestyrelse, hvor han 
blandt andet har stået for at arrangere PF-
fester. 

”At gå til forening”
Thomas fortæller, at han hurtigt vidste, at han 
gerne ville være med i en forening; ”Det so-
ciale fylder meget på statskundskab, og jeg 
havde brug for at være med i det”. Da Tho-

mas, før han kom på universitet, havde været 
formand for festudvalget på HTX , faldt det 
ham naturligt, at det måtte være i PF, han 
hørte til. At Thomas først besluttede, at han 
ville være med i en forening og først derefter 
for hvilken forening, knytter Maja Hojer    
Bruun til den samværsform, som vi har i Dan-
mark. ”Det at engagere sig i foreninger er en 

særlig form for sociali-
sering og samvær, 
som er velkendt i 

mange forskellige sociale sammenhænge. “At 
gå til noget” og blive en del af et interesse- 
eller idrætsfællesskab starter allerede i barn-
dommen er en bestemt dansk samværsform”.  
Vi bliver en del af et fællesskab, hvor der til-
knyttes nogle nærmest ritualiserede akti-
viteter med sin egen faste rytme og ritualer 
som f.eks. Fredagsbaren, Kapsejladsen eller 
Juledagen. ”Man bliver venner, man bliver en 
del af fællesskabet, og man bliver også en del 
af samfundet på en måde, der giver mening i 
hverdagslivet” fortæller Maja. ”Man bliver en 
person med en egen identitet, som man 

”På universiteterne er der århundredelange traditioner for at have studenterforeninger 
og diskussionsklubber af mere eller mindre elitær, mystisk og lukket art. De er en del 
af idealet om almen dannelse” fortæller ph.d. studerende  Maja Hojer Bruun. Stu-
diekredse, studenterblad, foredrags- og festforening. Vi har alle muligheder for at 
engagere os i sociale foreninger og arrangementer særligt for os studerende her på 
IFSK, og vores institut bakker op om foreningslivet, der betragtes som en vigtig og 
central  del af studielivet. Men hvorfor er vi så motiverede for at være med?

Tema: Foreningsliv
Stine Bonde

Stinebonde@hotmail.com

“At “gå til noget” og blive 
en del af et interesse- 
eller idrætsfællesskab 
starter allerede i barn-
dommen er en bestemt 
dansk samværsform 
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opnår gennem samværet med andre. Gruppe 
og individ er således gensidigt konstitueren-
de”, slutter hun. 

Nadja Rasmussen, som netop er færdig med 
sit 10. semester på medicin, var med i fest-
foreningen UMBILICUS i tre år.  Hun fortæller, 
hvordan man kommer til at lære hinanden 
utrolig godt at kende, når man ses fast til 
foreningens arbejde; “Vi holder bar hver fre-
dag, mødes kl. 12.00 og kommer som oftest 
først hjem kl. 06.00 næste morgen, når den 
sidste white russian er skyllet ned og “soci-
alen” lukker. Vi er 12 mand, som får det hele 
til at køre fredag efter fredag og det er alt fra 
opsætning, til salg og oprydning og rengøring 
- vi er altså afhængige af hinanden og det er 
ilde set ikke at være der hver fredag”.

Netværk og jobdrømme
Thomas mener, at en forening er en god og 
nem måde at opbygge et socialt netværk på. 
Mange flytter her til Århus og kender måske 
ikke så mange mennesker. ”Jeg ville ikke have 
haft det samme netværk, hvis jeg ikke havde 
været med i PF”  fortæller Thomas, som selv 
flyttede fra Fyn til Århus. ”Jeg kender en 
masse mennesker nu, og det gør det meget 

nemmere at få arrangeret nogle ting og 
være med til noget”.  For Thomas har det 
også været en motivation, at han føler, at det 
fremadrettet giver ham muligheder at have 
været med i en forening. ”Det er netværks-
skabende af være med i en forening som PF. 
Hvis jeg nu sender mit CV ud, så sidder der 
måske en jurist fra Århus, der selv en gang 
har været med i Juridisk Selskab, og derfor 
kender PF”.  Nadja peger også på, at der kan 
være nogle job-fordele ved at være med i en 
forening; ”Hvert år mødes gamle UMBI’er til 
DSU - “Dansk Selskab for UMBILICANERE” - og 
her møder man jo folk, der har været læger i 
mange år. Vi har joket med, at vi skal hjælpe 
hinanden frem således, at alle læger, der har 
været med i UMBI, lettere kommer til de fede 
jobs eller lignende... Dette er naturligvis ikke 
muligt eller etisk korrekt helt at udføre i 
praksis, men det er da unægteligt en fordel 
at være en del af et fællesskab og være “et 
kendt ansigt”, når man skal søge job. Så kan 
det da godt være, at man har været virkelig 
fuld nogle af de gange, man har set hinan-
den og har lavet sindssyge ting, men de fleste 
ved, at det er et stort arbejde at være en del 
af UMBI , og at man derfor må rumme en vis 
form for overskud og evne”.

PF’erne bruger 
for tiden 
nærmest al 
deres fritid på 
at træne op til 
Kapsejladsen - 
et ritual, som vi 
rigtig godt kan 
lide, fordi det 
giver os en fæl-
lesskabsfølelse.
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Fynsk Forening

Foreningen, som i høj grad  bygger på idéer 
udarbejdet af flere fremtrædende og innova-
tive fynske 2. semester-studerende, er som 
udgangspunkt en forening for fynske stude-
rende på statskundskab. Forventningerne til 
fremmødet var store, hvilket skyldes, at 
idémændene og kvinderne bag - allerede in-
den generalforsamlingen - både havde 
oprettet facebook-sider og CVR-nummer, 
samt kørt en stemning op omkring denne 
forening – denne artikels skribent inklusive. 
Forventningerne blev desværre gjort en 
smule til skamme, da det gik op for 
ophavspersonerne, at de mange folk i kan-
tinen ikke var kommet i anledning af den stif-
tende generalforsamling, men i stedet for at 
fejre fredagsbar. Der skal dog mere til at slå 
en håndfuld glade fynboer ud, så generalfor-
samlingen gik i gang efter planen.
Inden generalforsamlingen var vedtægterne 
offentliggjort 2 uger i forvejen, som fore-
ningsreglerne foreskriver. Blandt disse var 
Fynsk Forenings mål for det næste forenings-
år. Her blev diverse konkrete delmål vedta-
get, bl.a. en fynsk filmfestival, mere fynsk 
pensum samt fjernelse af fynsk-kritiske 
forelæsere på universitetet. Desuden blev der 
vedtaget en ambitiøs forretningsplan for 
foreningen, som i høj grad bygger på tidli-
gere medlemmers erfaringer fra andre 
foreninger.
I forbindelse med vedtagelsen af foreningens 
erklærede mål blev et manifest enstemmigt 
vedtaget:
Det Fynske manifest - kampskrift for 
Fynsk forening 2011
Vi er af den overbevisning, at fynske værdier 
er universelle og naturlige rettigheder, som 
tilkommer alle studerende på AU. Dette mani-
fest skal udbrede kendskabet til de fynske 
værdier og fungere som arbejdsprogram for 
Fynsk Forening. 

1. Alle mennesker er født lige. Derfor skal vi ikke 

sætte niveauet for højt, da alle skal være med. 

2. Foreningen er som udgangspunkt eksklude-

rende.

3. Alle har ret til et fedt køkken.

4. Albani og Odense Pilsner er grundet deres fyn-

ske oprindelse bedre øl end alle andre. Punktum

5. Kim larsen er også fynbo

6. Man er godkendt, hvis man er fynsk.

7. Fyn er fin og foreningen er fuld. 

Det skal dog nævnes, at dette manifest på 
ingen måde er en krigserklæring mod 
hverken instituttet, dets undervisere eller de 
mange gode foreninger på IFSK i særdeleshed 
og AU generelt. 
Dernæst skulle det handle om det mere 
formelle omkring den stiftende generalfor-
samling, nemlig valg af formand, næstfor-
mand, kasserer, kritisk revisor og bestyrelse.

Efter den gode stiftende generalforsamling, 
forlod mange glade fynboer kantinen med et 
smil om læberne og med næsen højt i sky. 
For længe har fynboer savnet en forening på 
IFSK, som varetager netop deres interesser. 
Med Fynsk Forening er dette ønske nu indfri-
et, og vi glæder os til i fremtiden at passe og 
pleje de fynske interesser gennem Odense 
Pilsnere (uanfægtet Nina Smiths hårde ord 
om denne fine fynske drik), Kim Larsen-sange 
(uanfægtet hans københavnske ophav) og en 
glad fynsk dialekt.

Tema: Foreningsliv

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Fredag den 25. marts 2011 blev en sovende kæmpe vakt til live. Måske blev den i virke-
ligheden født. I hvert fald havde IFSK’s nyeste forening stiftende generalforsamling – 
Fynsk Forening. Dermed er endnu et stort og gloriøst kapitel i AU’s historie be-gyndt.

Den nystiftede Fynsk Forening består af en gruppe  
gla’e IFSK’ere.



Optakten til Kapsejladsen er gået i gang – bananen er 
på søen - og Kampen om det gyldne bækken nærmer 
sig med hastige skridt.

Fredag d. 29. april går det løs, men allerede fredag d. 
8. april er der lodtrækning i Samfundsfaglig kantine, 
hvor der skal bundes øl på tid.

PF-bestyrelsen håber på at se så mange statskundska-
bere som muligt begge dage – det bliver nervepirrende, 
sveddryppende og ikke mindst fantastisk sjovt. 

Glæd jer – det gør vi!
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Alternative Vote   reform in Britain
Focus: The english referendum

Hester Callaghan
hestercallaghan@gmail.com 

There hasn’t been a great deal of focus on the 
referendum, which is scheduled to take place 
on the same day as local elections, and its 
significance has been somewhat overshad-
owed by dramatic cuts in public services na-
tionwide. 
However, the voting system reform was a key 
issue in the negotiations between the Con-
servatives and the Liberal Democrats in the 
forming of the nation’s first coalition govern-
ment since 1940. 
The Alternative Vote is strongly associated 
with the Deputy Prime Minister Nick Clegg’s 
popularity, which has plummeted due to U-
turns on campaign promises. Despite pled-
ging to abolish university tuition fees in 
2009, the Liberal Democrats supported the 
Conservatives in raising fees from the cur-
rent £3000 (26.000kr) to £9000 (78.000kr) 
per annum in 2010. 

A number of celebrities, politicians and cul-
tural figures are trying to encourage enthusi-
asm for the referendum but they have a long 
way to go. Recent polls show that only 46% 
of respondents understand how the new sys-
tem would work and support for the change 
lie around 35-40%.
Heading the Yes Campaign is the strikingly 
unpopular Deputy Prime Minister, Nick Clegg, 
supported by the Labour party leader, Ed 

Miliband. The No Campaign’s spiritual leader 
is Conservative Prime Minister David Came-
ron who is currently being backed by a ma-
jority of both Conservative and Labour politi-
cians despite the Labour leader’s fervent 
attempts to persuade them otherwise. 

The Yes Campaign’s main argument for the 
reform is that FPTP is simply out-dated in 

British Politics. It has 
disenfranchised large 

numbers of voters who consider their votes 
as being wasted; a vote for a minor party is 
effectively a vote for the leading major party, 
which turns voting into a battle to keep out 
the least preferred of Conservative and La-
bour rather than a positive voting of one’s 
preferred candidate. With the Alternative 
Vote system, all votes are vital and take into 
account the party least favoured by voters 

On the 5th of May, the British public will be voting in a referendum to change the vo-
ting system from the current “first past the post” (FPTP) system, to the Alternative 
Vote (AV) system used in Australia and New Zealand.

the voting system reform was 
a key issue in the negotiations 
between the Conservatives 
and the Liberal Democrats in 
the forming of the nation’s 
first coalition government 
since 1940. 



19

2011

Alternative Vote   reform in Britain

(given the current primarily three-party sys-
tem there is in Britain). 

The main ammunition of the No Campaign is 
that the AV wouldn’t succeed in addressing 
any of the faults with the current system and 
that it is a costly and unnecessary reform. 
They argue that the reform would cost the 
tax payer over £250 million (2 mia. kr), 
which is irresponsible in an already cuts-af-
fected Britain. 
The No campaigners also highlight the ad-
vantage of FPTP in creating strong govern-
ments, something resultant of having so few 
major parties, seldom leading to coalition 
governments. They also refer to the strength 
in FPTP in insuring against the inclusion of 
extremist parties, like the racist British Na-
tional Party. 

It seems at first glance to be a fairly balanced 
campaign with valid points on both sides, 
but there are a few glitches in the No Cam-
paign’s arguments. 

Mentioning the discomfort to the tax payer 
of funding a £250 million reform is irrelevant 
considering the £1.3bn issued in bank bo-
nuses by Barclays bank alone and the £6bn 
tax dodge by communications giant Voda-
fone. An investment in the democratic sys-
tem ensures political debate, protecting and 
representing a greater portion of society than 
otherwise would be. Duverger’s Law, the 
closest thing to a politological certainty, 
states that FPTP leads to a two-party system. 

Despite the extraordinary latest election, 
Britain under FPTP could well be on the way 

to a two-party system like that of America. 
Simply put, the greater the number of politi-
cal actors involved in deliberations, the more 
likely it is that legislation will reflect the na-
tion’s interests. It would prevent unpopular 
bills, such as the recent plans to sell off Bri-
tain’s ancient woodlands from being passed 
through government unquestioned by parlia-
ment and unperturbed by national interests.

It is also somewhat of a poor argument that 
FPTP protects against extremist parties. 
There is no question that the BNP is a despi-
cable political party but denying it access to 
politics is to dictate the terms of politics. Ul-
timately, if the BNP gains increased support 
for its policies, these policies are no less va-
lid than those of Labour, the Conservatives or 
the Liberal Democrats. Reforming the voting 
system would allow other minority parties, 
like the Green party, to increase their influ-
ence, a favourable development that few can 
object to.

Politics is always a balancing act, and on the 
5th of May, voters will have to decide what 
they prioritise; a well-known system that en-
sures a strong government but decreases 
democratic representation or a curious un-
known that ensures political debate and 
questions the presence of politicians in go-
vernment who are not backed by a majority 
mandate. It is unfortunate that this referen-
dum comes at such a bad time economically 
and politically but hopefully the British pub-
lic will be able to separate their disappoint-
ment with the Yes Campaign’s front man, 
Nick Clegg, from the significance of this re-
form.
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Kanden tager til Irak

Mit fly lander i Irak den 25. februar. Den dag, 
hvor unge sekulariserede studenter, in-    
spireret af begivenhederne i Tunesien, har 
annonceret “Vredens dag”-demonstrationer 
landet over. De protesterer imod korruption, 
nepotisme og ineffektivitet. Forskellige frak-

tioner har prøvet at kapre de unges 
tværpolitiske, ikkereligiøse budskab, 

så der er spænding i luften. For eks-
empel har Baathister meddelt, at de vil del-
tage i demonstrationerne med henblik på at 
vælte hele systemet. Og en af Irans mænd i 
landet, den religiøse Muqtada al-Sadr, vil 
tale for de unge i et forsøg på at kapre de-
res sag til egen vinding.
På myndighedssiden har Bagdads øverste 
chef for sikkerheden garanteret de unges 
frie ret til at demonstrere, men samtidigt 
advaret dem om, at efterretningsrapporter 
peger på, at terrorister vil placere bomber 
blandt demonstranterne. Om det er sandt 
eller blot et middel til at skræmme de unge 
væk fra gaderne kan ikke siges med sikker-
hed. 
Som resultat af presset og kontamineringen 
af budskabet har nogle hovedarrangører 

trukket sig, da de frygter, at de fredelige 
demonstrationer vil udvikle sig til 
masseslagsmål. Andre insisterer på at 
gennemføre dagen. Det er et spændende 
land, jeg er ankommet til. Resten af beretnin-
gen finder sted i det Kurdiske selvstyre i   
Nordirak, som har haft nogenlunde fred og 
stabilitet siden invasionen i 2003.

Frygtens lange skygge 
Fjernelsen af en diktator er desværre ikke 
ensbetydende med en fjernelse af den retar-
dering og frygt, han har skabt, for den ligger 
i folket selv.
Mange almindelige mennesker tør stadig ikke 
deltage i demonstrationer eller ytre sig kri-
tisk. Der er en iboende frygt i kulturen for at 
stikke næsen for langt frem, og det er i lyset 
af dette kulturelle træk, at demonstration-
erne skal ses. 

I februar tog jeg et smut til Irak. Jeg fik mulighed for at tale med studerende og under-
visere på Salahaddin University-Hawler i Kurdistans hovedstad. Her er min beretning 
fra et fredeligt hjørne af verdens brændpunkter. 

Reportage fra Irak
Ayham Al Maleh

ayham.al@gmail.com

Fjernelsen af en diktator er 
desværre ikke ensbetydende 
med en fjernelse af den re-
tardering og frygt, han har 
skabt, for den ligger i folket 
selv.
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“For at borgerne ikke stiltiende accepterer alt 
fra magthavernes side, er det vigtigt, at de 
smider frygten og ytrer sig kritisk. Ellers kan 
magthaverne tillade sig hvad som helst.  
I en dyster samtale med en læge om Iraks 
fortid under Saddam kommer frygten til ud-
tryk: “Selv i din nærmeste families selskab, 
kunne man ikke kritisere regeringen. For 
hvad kunne dine børn ikke risikere at fortælle 
læreren”.  Han taler åbent om forholdene 
dengang. Men så snart vi begynder at tale 
om dem, der sidder ved magten i dag, bliver 
det sværere at få noget ud af ham. 

Magthaverne i byen kaldes bare ‘Partiet’ (i 
vesten kendt som Kurdistan Democratic Par-
ty). De sidder på ALT. Fra den højeste em-
bedsmand til den laveste funktionær er de 
alle en del af ‘Partiet’. Overhovedet, Massoud 
Barzani, fulgte i sin fars fodspor som for-
mand, så sammenlagt har det klanbaserede 
‘Partiet’ altså haft Barzani familien som ledere 
i 65 år. 
“Kan man tale frit om Barzani?”, spørger jeg 
lægen. Han kigger sig over skulderen og 
siger smilende “Selvfølgelig. Men dæmp 
stemmen lidt.” Emnet er udtømt og samtalen 
skrider videre. Det er svært her at skelne 
selvcensur fra frygt, fordi det ligger i folks 
socialisering, at man ikke kritiserer dem, der 
har våbnene. Punktum. 

Studenterpolitik
I nabobyen til hovedstaden var demonstra-
tionerne fra starten af præget af vold. En uge 
før “Vredens dag”-demonstrationer blev en 
demonstrant skudt og dræbt af sikkerheds-
styrker. Selv samme fredag fejrer ‘Partiets’ 
studenterforening på Salahaddin University-
Hawler sin årsdag ved at dele kage ud. De er 
den eneste aktive studenterforening, da det 
kun er dem, der kan forhandle med ledelsen. 
      
At de deler kage ud på netop denne dag 
skulle vise sig at være problematisk. Det ska-
ber vrede og frustrationer blandt beboerne 
på universitetets kollegier, så ledelsen tager 
en rask beslutning, og kollegierne får besked 
på at sende de studerende hjem. 

Det er et smart træk, da man undgår, at der 
opstår problemer og slåskampe de studer-
ende imellem, og samtidigt mindsker det 
risikoen for, at demonstrationerne i naboby-
en spreder sig til hovedstadens ”Vredens 
dag”-demonstrationer om en uge. 

“De har lukket universitetet. Ingen møder op 
til undervisning, men vi får allesammen 
noteret fravær alligevel”, siger Muhammed, 
som læser jordbrugsvidenskab på SUH, frus-
treret. “Men hvad kan man gøre?”
“Vi møder op, tjekker ind og går igen. Det er 
fint for mig, jeg får stadig min løn, selvom 
der  ikke er nogen at undervise”, siger Dr. 
Mussa Hussein, der har oplevet undervis-
ningsfrie dage før. “Hvis studenterforeningen 
ikke kan lide en underviser, eller der er no-
get, de er utilfredse med, så strejker de 
bare.”
“Der har været problemer med, at nogle un-
dervisere ikke taler kurdisk. Så foregår un-
dervisningen på arabisk eller engelsk. Derfor 
strejker folk. Hvis man ikke deltager i 
strejken, får man sine medstuderende på 
nakken”, siger Muhammed, der udover kur-
disk også taler arabisk, farsi og engelsk, for 
det er ikke unormalt med mere end 2 sprog i 
Kurdistan. 

Selv i din nærmeste families 
selskab, kunne man ikke 
kritisere regeringen. For 
hvad kunne dine børn ikke 
risikere at fortælle læreren  

Fortsættes på næste side.
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Det virker at protestere
“Er det nyt?”, spørger jeg professor i Political 
Science Haydar Jabbar, med reference til uni-
versitetets bygninger. Bygningen, vi er trådt 
ind i, er en stor, farvet, betonmonstrøsitet. 
Sikkerhedsvagterne sad med benene oppe 
og så TV. Fotografering var ikke tilladt. Vi var 
ankommet til professorernes klub på univer-
sitetet. “Nej, den er 2-3 år gammel”, lyder 
svaret fra professoren. 

Byggeboomet, drevet af oliemilliarder, har 
haft sin indflydelse på definitionen af “nyt” i 
Kurdistan. Og som alle andre i Kurdistan, 
bygger universitetet nyt. Alle mine antagel-
ser om, hvordan et krigshærget land ser ud, 
bliver gjort til skamme. 
    
‘Vredens Dag’- demonstrationerne forløb 
forholdsvis roligt. Enkelte journalister er ble-
vet kidnappet og senere frigivet, og et par 
demonstranter er blevet skudt. Deltagelsen 
var dog lille, men relativt ukontamineret. Der 
blev sendt et signal til lederne, som visse 
steder blev hørt. Guvernørerne i Basra, Babel 
og Nasria gik af og guvernøren i Bagdad 
ligeledes. Alle er kendte for massiv korrup-
tion. Samtidigt har protesterne i nabobyen 
bidt sig fast, og almindelige mennesker del-
tager. 
      
 I hovedstaden, “Partiets” by, fejres der i ga-
derne. Biler dytter, og unge mænd stikker 
hovederne ud af bilerne og pifter. Politiop-
buddet er stort men uden grund. De fejrende 
unge i hovedstaden er nemlig tilhængere af 
‘Partiet’, og grunden til at de fester er, at ‘Vre-
dens Dag’ - demonstrationerne ikke spredte 
sig til deres by. De nyder sejren for en stund.
 
“Gorran får gavn af demonstrationerne, men 
det er ikke dem, der står for dem. Det her er 
almindelige mennesker, der ytrer deres me-
ning.” siger Professoren om protesterne i na-
bobyen. 

Gorran er en udbryder bevægelse i det kur-
diske parlament, som nød en hvis popularitet 
under sidste parlamentsvalg, fordi de gik ind 

for forandring og korruptionsbekæmpelse. 
Gorran blev stiftet af marxister, der ikke 
havde problemer med at slå andre ven-
streorienterede ihjel for egen vinding. Disse 
folk er ikke ligefrem englebørn, men som så 
mange andre steder i den arabiske verden, 
kan folk kun vælge mellem det mindste af to 
onder. 

Demokrati uden demokratiske partier
Irak er et demokrati. På papiret er diktaturet 
afskaffet, men til gengæld har borgerne fået 
et utal af små diktatorer. Hvis hvert parti har 
sin egen millits, hvordan agerer du så parla-
mentarisk? Man sørger for, at der ikke udbry-
der borgerkrig ved at indgå i en koalition, 
som så deler landet imellem sig. I Kurdistan 
har ‘Partiet’ taget byerne Dohuk og Hawler, 

mens Sulaimaniya er havnet i hænderne på 
‘Patriotic Union of Kurdistan’. 
“Regeringen i Kurdistan stjæler kun, hvad 
den skal bruge. Centralregeringen i Irak 
stjæler, hvad den kan og lader folk sulte. Kun 
gud kan hjælpe os”, klager taxachaufføren. 
Dr. Basel, min medrejsende er imponeret. 
Han har ikke været i landet i 30 år, og da han 
forlod det, blev folk henrettet for sådanne 
bemærkninger. 

Måske er borgerne ved at smide frygten. I 
skrivende stund kører demonstrationerne i 
nabobyen på 35. dag, mens de også har 
spredt sig til hovedstaden, ‘Partiets’ hjemby. 
Oprørene i Tunesien og Egypten har givet alle 
borgere et selvtillidsboost. Tiltrængt og nød-
vendigt, hvis de mange diktatorer skal af-
hjælpes. 

“Fjernelsen af en diktator er 
desværre ikke ensbetydende 
med en fjernelse af den re-
tardering og frygt, han har 
skabt, for den ligger i folket 
selv.
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Morten Valbjørn

IP

Kontor nr:
  213

Google hits:
 4940

Publikationer:
  79

Special ability:
8 (Hell-blazing painstorm: Book bombardement) 
SLAM! Når man mindst venter det, smider Val-
bjørn endnu en tung IP-udgivelse på projektoren. 
He reigns supreme!

Bonus info:
Hans navn stammer fra en myte i nordisk mytolo-
gi, hvor bjørnen Val med en træstamme nedkæm-
pede stammehøvdingen Hörður og udslettede hele 
hans stamtræ.
Hvis Valbjørn ikke var politolog, ville han gerne 
være stamcelleforsker.

Viola Burau

Offentlig politik

Kontor nr:
  222

Google hits:
 9540

Publikationer:
   67

Special ability:
4 (Zerstörung-Aussterben Burning Festi-
val) Ingen ved, hvad det betyder, men det 
virker!

Bonus info:
Roser er røde,Viola er blå, Jordbær er søde
Det her er et lortedigt
Fornavnet udtales Fiola, men ingen har endnu 
meldt sig på banen med et fornuftigt bud på efter- 
navnet.

Jens Blom-Hansen

Offentlig forvaltning

Kontor nr:
  330

Google hits:
         22.800

Publikationer:
  101

Special ability:
7 (CARB-CATASTROPHE)Det er lidt sjovt: Hvis 
man staver Jens Blom bagfra, får man ”Molb 
Snej”. Det er jo næsten en Molbosnegl!

Bonus info:
Jens elsker bare kommuner!
Han har ansøgt om tilladelse til at kalde sit 
barn ”Norddjurs Kommune Blom”. Han 
afventer stadig svar…

Michael Svarer

  Mikroøkonomi

Kontor nr:
  333

Google hits:
              62.900

Publikationer:
  71

Special ability:
5 (Front Row Frier)
Michael udviser ingen nåde overfor de studerende, 
på forreste række. Når Michael spørger, så har du 
bare at svare. No Mercy, No Bullshit!

Bonus info:
Michael udnytter gerne chancen til at drille 
Nina Smith. Men derhjemme i et hemmeligt 
rum har han et Nina Smith-alter, som han be-
der til hver aften.
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Lettiske aliens og russis ke sikkerhedsdoktriner

Det var ikke just disse spørgsmål, der var på 
min dagsorden, da jeg for nylig var i Letland. 
Ikke desto mindre var det dem, jeg fik svar 
på: Rumvæsenerne lever i bedste velgående 
og i stort antal i Letland, især i Riga. De er 

endda anerkendt af den let-
tiske regering som værende 
aliens.

Jeg grinte, da jeg så Valerija Hohlenkovas 
pas: under overskriften nationality stod 
der alien, og under overskriften citizen-
ship stod der European Union. Inden jeg 
ringede til det internationale UFO-agen-
tur for at fortælle, at jeg havde løst 
gåden med de forsvundne rummænd fra 
Roswell, besluttede jeg at grave lidt 
mere i sagen. 
Det viste sig, at jeg havde at gøre med 
en helt anden slags alien end først an-
taget. Valerija er ikke et rumvæsen, hun 
er en ud af ca. 700.000 statsløse 
russere, der er født og opvokset i Let-
land. 

Hvor kommer de fra?
Som en del af den russisk-sovjettiske besæt-
telsesmagt kom Valerijas familie til Letland i 
1950erne for at arbejde i industrien. Efter 
uafhængigheden i 1991 besluttede det let-
tiske parlament, at kun russere, som var ind-
vandret før Anden Verdenskrig, kunne opnå 
lettisk statsborgerskab. 

En tredjedel af Letlands befolkning har 
dermed ikke de samme politiske og de-
mokratiske rettigheder som resten. ”Dette 
skete i et forsøg på at sikre den politiske kon-
trol med landet i overgangsperioden. Der var 
en frygt for i lettiske kredse, at hvis man gav 
statsborgerskab med det samme, ville man 
få en blok i parlamentet, som ville søge til-

Siden en flyvende tallerken bemandet med rummænd eftersigende styrtede ned nær 
Roswell, New Mexico, i sommeren 1947, har folk over hele verden spekuleret over, 
hvad der skete med rummændene. Ligger de opbevaret i en kæmpe fryser i Pentagon? 
Forsvandt de sporløst? Eller lever de måske i blandt os forklædt som mennesker? 

Russiske aliens? Eller lettiske?

Reportage

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

Rumvæsenerne lever i bedste 
velgående og i stort antal i 
Letland, især i Riga. De er 
endda anerkendt af den let-
tiske regering som værende 
aliens.
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Lettiske aliens og russis ke sikkerhedsdoktriner

nærmelse til Rusland, og det ønskede man 
altså ikke”, forklarer Lars Johannsen.

At de mange russere ikke har de samme ret-
tigheder som resten af den lettiske be-
folkning er dog ikke ensbetydende med pa-
rallelsamfund og diskrimination. Lars 

Johannsen uddyber: ”intet tyder på 
undertrykkelse, systematisk økono-
misk ulighed eller dårlig behandling 

af russerne på 
arbejdsmarkedet, og landet har en af de 
højeste interetniske giftermålsrater i verden”. 
Det lyder jo meget harmonisk alt sammen.

Hvori består problemet overhovedet? 
I Danmark kostede sagen om de statsløse 
palæstinensere Birthe Rønn ministerposten. I 
Letland udgør de et helt andet og mere alvor-
ligt problem: Rusland har været meget 
liberale med at tildele deres mindretal i ud-
landet russisk statsborgerskab. Så sent som i 
2008 førte denne praksis til en krig mellem 
Georgien og Rusland over provinsen Sydos-
setien.
Georgien hævdede, at der var tale om en rus-
sisk erobringskrig, Rusland hævdede at Geor-
gien undertrykte de russiske mindretal i Sy-
dossetien og i stedet burde anerkende 
provinsens uafhængighed.
Sandheden ligger nok et sted midt i mellem, 
men faktum er, at Ruslands nye sikkerheds-

doktrin udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko 
for Vesten. 
Lars Johannsen mener dog, at det er urealis-
tisk at forestille sig, at Baltikum bliver det 
næste Georgien, hvor Rusland intervenerer 
på vegne af sine mindretal. Dette skyldes 
ikke mindst, at Letland er medlem af både 
NATO og EU, og dermed har stærke allierede 
i ryggen. ”Ikke desto mindre kan russerne 
dog stadig bruge det som pressionsmiddel”, 
siger Lars Johannsen. 
Problemet med de statsløse ser altså ud til at 
udgøre et problem for alle andre end de   
statsløse selv, heriblandt EU, NATO og Rus-
land. Foreløbig tyder intet på, at det lettiske 
parlament vil tildele efterkommerne af den 
tidligere besættelsesmagt statsborgerskab, 
men der er derimod igangsat flere initiativer, 

der skal naturalisere russerne og lære dem 
det lettiske sprog. I mellemtiden lever de 
unge lettere og russere side om side i generel 
fordragelighed og venskab, og det er trods 
alt en skæbne, som Valerija foretrækker, frem 
for at ende som de amerikanske aliens fra 
Roswell, der eftersigende er frosset ned i 
Pentagons kælder. 

“Intet tyder på undertrykkelse, 
systematisk økonomisk 
ulighed eller dårlig behandling 
af russerne på arbejdsmarke-
det, og landet har en af de 
højeste interetniske 
giftermålsrater i verden

Kort over Letland
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FORSKERSNYD på 
Statskundskab

Jeg går hurtigt og målbevidst mod min nye, 
men klodsede varevogn, mens min fotograf 
går foran mig og tager billeder af min mål-
bevidste gang. Jeg fortæller med overdreven 
brug af retoriske spørgsmål, hvad der nu skal 
ske: ”Kan det virkelig passe, at der finder ak-
tiviteter sted på Aarhus Universitet, som ikke 
tåler dagens lys? Og hvad er det, som ikke må 
komme frem i offentligheden. Det vil jeg nu 
køre til Institut for Statskundskab på AU for 
at finde ud af”. 
I bilen på vej til IFSK fortæller jeg min evige 
følgesvend, fotografen, om, hvad der sker: 
”Lige nu er vi på vej hen til bygningen, hvor vi 
formoder, at Sars Bo Hansen holder til.”
Jeg parkerer bilen og trækker hårdt i hånd-
bremsen for at signalere vilje. Vilje til at finde 
en løsning i dette virvar af løse ender. Jeg går 
roligt og afklaret hen mod døren ind til byg-
ningen. Jeg fortæller – halvt hviskende, halvt 
råbende – at vi her vil forsøge at finde ud af, 
om Sars Bo Hansen virkelig har fusket med 
sin Ph.D.-afhandling. 
Det første, der møder os, er en noget stramt 
udseende dame i informationen. Hun med-
deler os venligt, men bestemt, at Sars Bo Han-
sen har kontor i Jura-bygningen på den anden 
side af øen. Jeg takker og går ud af døren 
igen. Jeg sætter mig ind i bilen af kører ag-
gressivt og bestemt de ca. 25 meter til den 
anden side af øen. Undervejs fortæller jeg 
oprørt, men hviskende kameramanden, at 
”det allerede her begynder at lugte mistænk-
somt. Ja, det stinker nærmest. For hvad laver 

Sars Bo Hansen i Jura-bygningen? Flygter han 
fra noget? Og i så fald hvad? Lad os gå inden-
for og se, om vi kan finde manden”. Jeg træk-
ker hårdt i håndbremsen af samme årsag 
som tidligere nævnt og entrerer bygningen, 
hvor svindleren formodes at søge ly for sand-
hedens lange klør. 

IFSK’s Penkowa

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Jeg har modtaget et brev fra en af Kandens mange faste læsere. Læseren, der ønsker 
at være anonym af frygt for repressalier, skriver, at han har oplevet systematisk snyd 
på Statskundskab. Ifølge den anonyme læser drejer det sig om, at Sars Bo Hansen i 
forbindelse med sin Ph.D.-afhandling omhandlende de baltiske landes postkommunis-
tiske konstitutioner slet ikke har brugt de 11 rotter, som han ellers har påstået. Men 
hvad har han så brugt? Og hvordan har universitetsledelsen kunne se igennem fingre 
med det? Det vil jeg nu undersøge.

Mobilitet er et buzz-word indenfor undersøgende 
journalistisk - det har den sandhedshungrende 
reporter Anders helt styr på.



29

2011

Jeg vælger at tage trappen op til tredje sal i 
stedet for elevatoren. Det gør jeg af 2 grunde. 
For det første virker det mere mobilt, og da 
mobilitet er det vigtigste i medieverdenen 
næst efter Amalie og hendes mor, er det et 
sikkert hit hos læserne. For det andet ved 
jeg, at det er her, Sars Bo Hansen har kontor, 
da jeg er sikker på, at jeg har aflæst tavlen 
ved indgangen korrekt på baggrund af mine 
evner ud i krydstabuleringsaflæsning. 
Da vi kommer ud af elevatoren, begynder jeg 
at lunte hen mod Sars Bo Hansens kontor, 
mens fotografen af uforklarlige årsager bli-
ver nødt til at sprinte for at følge med, hvilket 
heldigvis resulterer i rystede, ufokuserede og 
fantastisk dramatiske billeder. 
Jeg banker, stadig halvt forpustet, roligt og 
venligt på døren til Sars Bo Hansens kontor 
for ikke at skræmme ham, så han flygter ud 
af vinduet. Han åbner døren med et smil, 
men lige så snart det går op for ham, hvem 
der står ved hans dør, stivner smilet. Han 
ved, løbet er kørt. Sars Bo Hansen sætter sig 
på sin luftpude af gummi og pigge og slår 
opgivende ud med hænderne. 
Som den undersøgende journalist jeg er, bo-
rer jeg fra start dybt i denne sag: ”Men hvor-
for, Sars? Hvor er rotterne?” ”Jeg kan ærlig 
talt ikke svare dig på det”. Jeg er fuldstændig 
kold og strøer yderligere salt i hans sår. ”Har 
du overhovedet brugt nogen form for dyr i dit 
sjuskede forsøg på at beskrive de baltiske 
landes konstitutioner efter at have opnået 
selvstændighed i forbindelse med Sovjets 
sammenbrud?” Sars bryder nu hulkende sam-
men og kryber til korset. ”Nej, jeg har ikke 

brugt et eneste dyr. Ikke engang en mår 
kunne det blive til. Jeg har snydt. SNYDT! Jeg, 
store jubelidiot, har brugt Estland. Letland. 
Ja, selv Litauen”. Jeg ser alvorligt, men sejr-
sikkert ind i fotografens linse. 
Men hvordan kunne Sars Bo Hansens syste-
matiserede fusk finde sted, uden at nogen 
har opdaget det? Det vil jeg spørge institut-
leder Jonas Hallesen om. Der er dog ingen 
grund til længere at lyde ophidset og vilje-
fast, da jeg nu har afsløret synderen. Jeg taler 
i stedet roligt, hvilket signalerer overskud og 
giver læseren en idé om, at artiklens afslut-
ning nærmer sig, og at klimaks har fundet 
sted. 
”Jonas Hallesen, hvordan kan det være, I ikke 
har gjort noget ved hele sagen omkring Sars 
Bo Hansen? Jeg kan jo forstå, at flere men-
nesker har kendt til sagen”. ”Jeg kan ærligt 
sige, at jeg ikke har kendt til den pågældende 
forskers systematiske snyd”, svarer Jonas 
Hallesen. ”Vi på instituttet er vant til, at når 
en forsker siger, der er blevet brugt brugt 
rotter til en afhandling omhandlende en eller 
anden form for konstitutioner, ja så er der 
altså blevet brugt rotter. Af samme grund 
prioriterer vi metodeundervisningen højt”. 
Efter Jonas Hallesens talen uden om, giver 
jeg som afrunding læserne en lærestreg, så 
de i deres hverdag fremover vil blive endnu 
mere utrygge ved fremmede mennesker. 
”Man kan aldrig stole på nogen. Ikke din 
nabo, ikke din mor, ikke din forelæser. Husk 
på det, næste gang du møder et menneske, 
du ikke kender”. Jeg sætter mig ind i varevog-
nen og kører væk fra fotografen. 

Kandens 
reporter Anders 
er på sporet af 
en skandale på 
Institut for 
Statskundskab.
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The Machiavelli of 
Nonviolence

Emnet er højaktuelt i kraft af opstandene i 
Mellemøsten. Her har Sharps tese inspireret 
intellektuelle i blandt andet Egypten og Tune-
sien til at omvælte det herskende styre. Også 
i tidligere revolter som Baltikums løsrivelse 
fra Sovjetunionen i 1991 og afsættelsen af 
Slobodan Milosevic i 2000 har Sharp spillet 
en afgørende rolle.

Hvordan laver man en fredelig revolu-
tion?
Sharp mener i bund og grund, at ude-
mokratiske regimers fortsatte opretholdelse 
hviler på en direkte og en mere indirekte, 
subtil magtudøvelse. Institutioner som politi-
et og militæret udøver vold og fremsætter 
trusler om vold, og tvinger dermed befolknin-
gen til samtykke. Derudover sikres styrets 
legitimitet gennem dannelse af normer og 
værdier, der skaber en positiv forestilling om 
det givne styre, samt en forestilling om, at 
magten er ensrettet; det er den magthavende 
elite, der udøver magt over befolkningen. 
Det er netop Sharps ærinde at påpege, at be-
folkningens samtykke er en nødvendig betin-
gelse for styrets fortsatte overlevelse. Skal 
magthaverne afsættes er første skridt derfor, 
at befolkningen indser, at magten ikke er ens-
rettet, men derimod konstitueres af be-
folkningen selv. Det baner vej for en ændret 
opfattelse af regimet, der nu kan betragtes 
som illegitimt. Når styrets legitimitet er for-
svundet, kan befolkningen begynde at gøre 
modstand på forskellig vis. Sharps eksempel 
på modstand er, at beboerne i et helt land kan 
blive hjemme, hvorved institutionernes 

sættes ud af spil og landet lammes. Spredes 
ulydigheden dernæst til militæret eller politi-
et er revolutionen for alvor sat i gang. 
Ikke-voldelig modstand er den bedste 
metode, da magthaverne har sværere ved at 
håndtere denne trussel end en voldelig. 
Styrkeforholdet bliver på den måde vendt til 
oprørernes favør. Hvor Machiavelli skrev en 
manual til, hvordan magthaverne kunne be-
holde magten, har Sharp altså skrevet en 
manual, der instruerer befolkningen i at af-
sætte magthaverne med ikke-voldelige 
midler.

Sharps værker som Civilian-Based Defense 
og From Dictatorship to Democracy: A Con-
ceptual Framework for Liberation er siden 
starten af 90’erne blevet udbredt til store 
dele af verden. Det klareste eksempel på be-
tydningen af Sharps tese er historien om den 
ungdomsbaserede Otpor-bevægelse, der om-
styrtede Milosevic i Serbien. Bevægelsens 
He’s finished-kampagne, der kanaliserede 
modstand mod Milosevic, var i høj grad in-
spireret af Sharps værker og resulterede i den 
største valgdeltagelse til et præsidentvalg 
nogensinde. Siden har Otpor været drivkraft 
bag udbredelsen af Sharps idéer. Tidligere 
Otpor-medlemmer grundlagde i 2001 “Center 
for Applied Non-Violent Action and Strate-
gies” (CANVAS), som har rejst verden rundt 
med workshops og hands-on træning af for-
skellige pro-demokratiske oprørsgrupper. 
Senest ydede de træning og rådgivning til de 
ægyptiske oprørere, men der foreligger en 
lang liste over andre oprør, hvor gruppen har 

Når man hører ordet revolution, tænker man voldelig opstand. Vi nævner i flæng den 
franske, den russiske og den iranske revolution. En ikke-voldelig version findes imid-
lertid også – en version, der ikke er en del af vores referenceramme. Ophavsmanden 
til tesen om ikke-voldelige revolutioner er politologen Gene Sharp. Han har lavet en 
manual til omstyrtelsen af totalitære regimer.

Ikke-voldelige revolutioner
Frederik Vincent Langkilde

fvlangkilde@hotmail.com

Silas Bøcher Knudsen
20092162@ps.au.dk
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haft en finger med i spillet. Alene Otpors ak-
tivitet har altså haft en væsentlig betydning i 
forbindelse med diverse opstande. 

CIA-agent eller gør-det-selv-teoretiker?
Gene Sharps store indflydelse skaber en for-
ventning om, at man fra de vestlige regerin-
gers side tager imod idéerne med kyshånd. 
Hvor ofte har vi ikke hørt vestlige ledere ud-
tale sig om vigtigheden af demokratisering, 
og hvor kraftigt er det ikke blevet påpeget, at 
krig er den ALLERSIDSTE udvej til at skabe 
selv samme demokratisering?
Virkeligheden er dog en anden. På den ene 
side betegner alverdens excentriske og 
småsindssyge diktatorer ham som en Ves-
tens lakaj, der prøver at presse vestlige vær-
dier ned over befolkninger, der ikke ønsker 
dem. I en iransk propagandavideo nævnes 
Sharp som ”CIA-agent med ansvar for ameri-
kansk infiltration af andre lande” (søg på ”ira-
nian propaganda gene sharp” på tuben – det 
er ganske morsomt). På den anden side mod-
tager Sharp ingen statsstøtte fra den ameri-
kanske regering. Faktisk grundlagde han 
NGO’en “Albert Einstein Institution” med øko-
nomiske midler fra hans tidligere elev Peter 

Ackerman, og udbredelsen af hans tanker 
om fredelig revolution er altså et produkt af 
Sharps selvstændige initiativ. At Sharp ikke 
er statsstøttet tilbageviser beskyldningerne 
om, at Sharp repræsenterer den amerikanske 
regering. 

Omvendt synes det paradoksalt, at hans 
idéer ikke i højere grad støttes af vestlige re-
geringer i kraft af deres fokus på demokrati-
sering – og tilmed på fredelig vis! Det har 
Sharp selv en kommentar til: ”Det er choke-
rende, at vi spenderer milliarder af dollar på 
at indkøbe og eksportere våben til hele 
verden og ikke en dollar på spredning af ik-
ke-voldelige metoder. I Washington kender de 
simpelthen ikke begrebet. Spørg bare Hillary 
Clinton”. Det antydes altså, at der er inte-
resser i at udbrede demokrati med ikke-fre-
delige midler frem for en mere fredelig til-
gang.

Afslutningsvist kunne man i Sharpsk ånd 
foreslå det danske folketing, at vi sender en 
container med Sharps bøger til Libyen i ste-
det for de seks F-16 fly. Så ville der også 
være råd til flere skattelettelser. 

Sharp har 
været kilde til 
rejsning flere 
steder - senest i 
Ægypten.



Månedens Middag Med  
- Restaurant Rivas -

Er du også ved at være træt af snobbede 
århusianske caféer, der tager 120 for en 
sandwich - bare fordi de har været så dygtige 
at stikke en træpind igennem og servere den 
på en firkantet tallerken? Og 28 for et glas 
postevand, fordi det er peppet op med et par 
isterninger en slatten citronskive? Så grib 
chancen for en anderledes og virkelig god 
madoplevelse – på en persisk restaurant! 
Rivas i Fredensgade (tæt på Strøget) har siden 
1992 gjort rigtig mange århusianske maver 
glade. Et helt stort tilløbsstykke er deres af-
tenbuffet, der byder på alt fra lækre, kryd-
rede iranske specialiteter til de mere velkend-
te variationer af kylling og forskellige slags 
pasta, samt salatbar med dyppelse. Og alt 
dette ved vi, fordi Rivas inviterede tre heldige 
kander til en forsmag på Månedens Middag, 
og vi gik alle mætte og tilfredse derfra. Til 
IFSK’ere med buffet-fobi, kan vi fortælle, at 
alle retter er varme og friske! Der var ret godt 
fyldt på en mandag aften, og den hyggelige, 
orientalske stemning var fuldendt med ægte 
tæpper og iransk musik.

Rivas har netop søsat et studietilbud, hvor 
man for 200 kr. kan tage for sig i to lange 

timer fra deres lækre buffet, mens man sluk-
ker tørsten i fadøl og sodavand ad libitum. 
Med andre ord: fri bar! Samtidig vil Kanden 
gerne gøre noget godt for jer på IFSK, så vi 
har presset prisen på herlighederne ned med 
de sædvanlige 25%. Resultatet af denne ME-
TA-RABAT (!) bliver at du kun skal betale 150 
kr. i hele april måned. Så ta’ din læsegruppe 
ved hånden og kom afsted!
PS. Find link til en anmeldelse på Kandestø-
berens facebook-side! 

Månedens deal
Aftenbuffet inkl. fri bar med øl og sodavand i 
to timer. For at nyde godt af tilbuddet, skal I 
komme mindst 4 studerende, hvoraf mindst 
én skal have studiekort fra IFSK. I skal selvføl-
gelig også medbringe nedenstående kupon. 
Månedens Middag gælder mandage, tirsdage 
og onsdage i hele april måned. Husk at be-
stille bord! Ugens andre dage gælder Rivas’ 
almindelige studietilbud på 200 kr., og det er 
stadig meget billigt!

Restaurant Rivas
Fredensgade 22
8613 1517

Månedens Middag Med

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com
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Verdens største skattesvindel

Den 29. marts satte Ibis fokus på netop kapi-
talflugten med et debatarrangement på 
Statskundskab. Formålet med debatten var 
dels at oplyse om, hvordan multinationale 
selskaber svindler med skatten fx ved trans-
fer mispricing og dels at diskutere, hvordan 
vi kan modgå den omfattende skattesvindel, 
der finder sted. 

Er du blevet interesseret i at vide mere og 
måske endda selv gøre en forskel, så er 
dørene altid åbne i U-huset, hvor Ibis holder 
til. Er du derimod blevet fanget af tanken om 
at trække flere penge ud af ulandene, så læs   
guiden til højre, som burde få dig godt be-
gyndt.

Debat: skattesvindel

Ane Karoline Bak Foged

Der er kommet et nyt fokus i ulandsdebatten. Det handler ikke længere kun om, at op 
mod 1 milliard mennesker sulter, mens andre drikker forurenet vand eller lider af aids 
– problemer der kræver hjælp og bistand fra os i de udviklede lande. For ulandene 
kunne faktisk hjælpe sig selv, hvis ikke der forsvandt op imod 1000 mia. USD ud af 
ulandene hvert år som følge af illegal kapitalflugt (tal fra Verdensbanken). 1.000 mil-
liarder dollars svarer til ca. 10 gange så meget, som hele verden betaler årligt i ulands-
bistand!

Hvordan kan jeg snyde ulandene for skat?
Transfer-mispricing: At sælge produkter mellem dine 
to selskaber med henblik på at flytte overskuddet fra en 
virksomhed, der er underlagt en selskabsbeskatning på 
25%, til et skattely.
Skattely: Et sted, hvor du kan have dine penge i fred, fri 
for selskabsbeskatning og hvor ingen blander sig i din 
business eller opgiver dit navn til nogen. Du kunne fx 
vælge ”City of London” – et område midt i London, der 
huser godt 6000 internationale virksomheder på sine 
ca. 3 km2.
Handel med ”aktiver”: Hvis du gerne vil have lidt til 
næsen, er narkotikahandel en udmærket måde at føre 
kapital ud af ulandene på. Pak det godt ind i nogle poser 
og skyl efter med vand.
Kend dine venner: Alternativt kan man sørge for at 
holde sig på god fod med de lokale skatte-”myndigheder” 
i dit uland. De stikker gerne op for bollemælk og for li-
den skilling kan du nøjes med at slippe sølle 2 % i skat 
for den kapital, du faktisk har i landet.

Hvad kan forhindre mig i at snyde ulandene for 
skat?
Land-til-land-regnskaber: Et krav om, at du skal udar-
bejde regnskab for hvert land, du tjener penge i. Dette 
vil gøre det signifikant sværere at skjule transfer mis-
pricing, hvorfor du vil miste mange penge og blive ud-
stillet som skattesnylter, hvilket er dårligt for business.
Lukning af skattely: Hvor skal du så gøre af dine 
penge?
Opbygning af skattesystem i ulandene: Dette ville 
medføre, at der er et system, der direkte skal snydes og 
institutioner, som har kapacitet til at inddrive den skat, 
du helst vil undgå at betale.
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Bachelorseminar: 
    Optimering?

Debat: Bachelorfagfordeling 
Mathias Gjørling

mathias.gjoerling@gmail.com

Statskundskab på IFSK er på godt og ondt 
ikke en uddannelse med stor valgfrihed på 
bachelordelen. Af denne grund er der 
sandsynligvis mange, der ser frem til selv at 
vælge, hvad de skal beskæftige sig med og 
fordybe sig i, når de kommer til valget af 
bachelorseminar. Derudover er bachelorse-
minaret det naturlige afsluttende fag, hvor 
den studerende skal demonstrere alt, hvad 
hun har lært. Kort sagt er den studerende 
nok temmelig interesseret i at gøre det godt, 
og desuden få et seminar, der interesserer 
hende.
Men det går jo ikke altid som alle havde hå-
bet. Dertil opleves fordelingen af bachelorse-
minar som forvirrende og der er mange for-
virrende og ulogiske aspekter af det 
umiddelbare indtryk, man får af processen. 
Derfor kan produktet af fordelingen blive et 
enormt frustrerende element af det sidste se-
mester på bachelordelen. Om end emnet er 
taget op før, er der sjældent nogen, der har 
taget sig tid til at forklare, hvordan det reelt 
foregår, og om man – ud fra de præmisser 
systemet har – ikke kan optimere fordelin-
gen. Der er således stadig en hel del interes-
sante spørgsmål: Hvordan foregår fordelin-
gen? Hvilke overvejelser gør de relevante 
aktører sig om problemstillingerne? Kan vi 
ikke forbedre fordelingsprocessen eller i det 
mindste rammerne for denne? 

Fordelingsmåde og –princip
Fordelingen af bachelorseminarer bliver 
foretaget ud fra et princip om, at så mange 
som muligt skal have deres første, anden 

eller tredje prioritet. Systemet blev ændret i 
2007, hvor målet før havde været at give så 
mange som muligt deres første prioritet. Æn-
dringen har gjort, at færre har fået deres 
første prioritet, men på den anden side er der 
langt færre, der får en af deres laveste prio-
riteter. Flere har fået højere prioriteter og i år 
er der 19 ud af 173, der har fået deres fjerde 
prioritet eller under. Således har 89 % fået de-
res først, anden eller tredje prioritet. Den 
laveste prioritet givet i år er sjette prioritet 
fortæller studieleder Mette Kjær.
Selve fremgangsmåden er meget lav-prak-
tisk. Prioriteringerne bliver udtrukket fra 
Selvbetjeningen i Excel-format og en medar-
bejder fra det administrative personale bru-
ger derefter en dag på tilfældigt at trække 
studerende efter studerende og prioritere. 
Derefter optimerer de prioriteringerne efter 
ovenstående princip og forsøger at få så 
mange som muligt til at have første, anden 
eller tredje prioritet. 
Der er ikke noget system med skiftevis pr. 
anno at begynde prioriteringen af de stude-
rende efter højeste eller laveste studiekort-
nummer, som man ellers har hørt rygter om.

Statsrådet, Studienævnet og byttepro-
blematikken
Fordelingen af bachelorseminar optager også 
årligt Statsrådet og Studienævnet. ”Det er en 
problematik, vi er interesserede i, og det er 
en problematik, vi har rejst i Studienævnet 
her på et møde i foråret,” siger Jonas Gejl 
Pedersen, medlem af Statsrådet. Det er klart 

Fordeling af bachelorseminarer er et emne, der hvert forår beskæftiger en hel årgang. 
Årgangen, der har udsigt til at blive bachelorer, skal vælge deres afsluttende opgave 
og især når de modtager fordelingen kører debatten. Det er uden tvivl et emnevalg, der 
betyder meget for de studerende og derfor fortjener det at blive oplyst og kritiseret.
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Statsrådets opfattelse at det er et emne, 
studieledelsen går op i, og forsøger at per-
fektionere.
Således siger Mette Kjær, studieleder: ”Vi vil 
gøre alt hvad vi kan for at imødekomme folks 
prioriteter.” 
Men der er naturligvis nogle problematikker, 
der kan være svære at overkomme: ”Prob-
lemet er hvis alle vil have de samme tre sem-

inarer. Så må der naturligt være nogen, 

der ikke kan få det, de allermest ønsker.” 
Et aspekt er således mulighederne i at give så 
mange som muligt en høj prioritet. Men det 
administrative personale er menneskeligt og 
det må unægtelig være svært at overskue 
samtlige 173 elevers ønsker og optimere 
dette udvalg. Derfor er der også nogle gange 
nogle, der oplever at have muligheden for en 
optimal byttesituation med en ven eller ven-
inde, hvor begge parter har et fag, der er hi-
nandens foretrukne frem for det givne. Altså 
en byttehandel, hvor begge parter bliver 
gladere (forudsat højere prioritet er lig højere 
nytte). 

Til denne problematik nævner Jonas Gejl Ped-
ersen samme problemstilling som Mette 
Kjær: Et lighedsprincip. Er det ikke uretfær-
digt at to bytter, bare fordi de kender hinan-
den? Der sker således en forfordeling af de, 
der har mange sociale bekendtskaber på 
studiet – og er det retfærdigt? Ligeledes er 
der problematik i at skifte hold, hvis en plads 
åbner sig, for hvem skal have den? Den der 
kommer først ned til receptionen?

Optimering af fordelingsprocessen 
eller rammer for samme
Efter denne afdækning af nogle af de centrale 
aspekter i dette mere omfattende system er 

der et par spørgsmål som Studienævnet kan 
tage videre. 

Mette Kjær fortæller i sin forklaring om 
fordelingsmetoden at to ”tal-nørder i 2007 
kom til Thomas Pedersen for at se, om ikke 
de kunne lave en bedre fordeling,” hvilket 
ikke lykkedes dem. Men at to ”tal-nørder” 
uopfordret har forsøgt at vise, hvordan sys-
temet kan forbedres, betyder vel ikke at der 
ikke findes prioriteringsprogrammer, der kan 
sikre en højere samlet nytte? Dette kunne 
man forestille sig tilmed også kunne be-
nyttes til fordelingen af kandidatseminarer 
(der indrømmet er mere indviklet). Et pro-
gram, der hurtigt smider en fordeling ud må 
også være økonomisk fordelagtig, når man 
tænker på, at fordelingen bare af bachelorse-
minarer i dag tager en ansat en fuld arbejds-
dag.

Her kunne man indvende, at dette program 
ikke løser noget så længe alle ønsker det 
samme seminar. Men måske dette er et 
spørgsmål om oplysning. Således kunne man 
sagtens forestille sig en oplysningseftermid-
dag, hvor Mette Kjær oplyste om fordelings-
metoden (da den, som nævnt i starten, synes 
hvert år at være ukendt for de relevante stu-
derende) og hvor VIP’erne i korte blokke sva-
rede på spørgsmål ud fra fagbeskrivelsen. 
Man kunne forvente, at dette ville give en 
bredere fordeling, hvilket ville gøre forde-
lingsarbejdet nemmere og mere til-
fredsstillende for de studerende. Det ville 
samtidig være i VIP’ernes interesse at få en-
gagerede studerende, hvilket der må forven-
tes at være flere af, jo højere prioriteter, der 
opnås. Mette Kjær er åben for denne idé, 
men oplyser også om, at ”vi har jo et princip 
på instituttet om at man skal være her mini-
mum tre dage om ugen,” hvorfor de fleste 
undervisere som regel er til at træffe på deres 
respektive kontorer, hvor spørgsmål kan 
stilles.
Endeligt kunne man forestille en formaliser-
ing af byttemulighederne, f.eks. gennem 
”store byttedag” en uge inde i semestret, 
hvor der vil være deadline for ønsker, og der-
efter foregå en fordeling af de tilmeldte stud-
erende til de seminarer, hvor der er fundet 
pladser.

Jonas Gejl Pedersen stiller sig positivt over 
for forslagene.

“Om end emnet er taget op 
før, er der sjældent nogen, 
der har taget sig tid til at 
forklare, hvordan det reelt 
foregår, og om man – ud 
fra de præmisser systemet 
har – ikke kan optimere 
fordelingen. 
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Man havde hele dagen knoklet med den store 
omstrukturering af fakultetet, og nu var det 
på tide med en velfortjent sjus og en stor ci-
gar.  
Da dekanen er på vej ud af døren på sine ef-
terhånden vaklende ben for at tage eleva-
toren op i seng, hører han pludselig en snøv-
lende røst; ”Hør, er der ikke noget, vi har 
glemt?” Dekanen vender sig om, og stirrer 
olmt på personen – nu troede han lige, han 
endelig kunne få lidt søvn. Prodekanen 
springer op af sin stol og udbryder: ”Vi mang-
ler at finde på det nye navn til Institut for 
Statskundskab.” ”Satans”, tænkte dekanen, 
som ellers aldrig bandede, når han tænkte. 
Modvilligt satte han sig en i den bløde 
lænestol og kiggede tomt ud i luften. Flere af 

topledelsens andre medlemmer sad allerede 
og småsov i de dybe stole og sofaer, og der 
var ærlig talt ikke meget gejst at spore. 
Prodekanen forsøgte at få lidt liv i de halvso-
vende deltagere med sit båthorn (som alle 
landets prodekaner jo har med, når de be-
finder sig på D’angleterre), hvilket lykkedes 
til fulde. 
”Hvad med Department of Methods?”, fore-
slog en ivrig deltager. Flere nikkede anerken-
dende og var enige i, at navnet skulle være 
engelsk og præget af en høj grad af tomme, 
kedsommelige ord, som man kendte fra 
business schools landet over. Men mange 
savnede et større fokus på metode i navnet, 
og en anden foreslog navnet ’Department of 
Methods – both Quantitative methods and 

qualitative methods and some   
other kinds of methods’. Mange 
mente, at navnet rungede dejligt 
meget af metode, men dekanen 
mente også, det var en anelse 
frisk-fyr-agtigt og foreslog at ind-
drage sit yndlingsord ’admini-
stration’. Han foreslog i stedet 
’Department of Public Policy and 
Administration’. 
Først var der nogle larmende 
sekunders stilhed, hvorefter folk 
brød ud i jubel. Navnet rummede 
præcis den tomme klang af lige-
gyldige ord, som et velrenom-
meret institut skal have for at 
være rustet til fremtiden. 
Man bestilte de største magnum-
flasker med Moët og Dom Perig-
non, man kunne opdrive i baren, 
og festede resten af natten, thi 
nu havde man fundet det helt 
rigtige navn til Institut for 
Statskundskab. 

Den 8. marts samledes det samfundsfaglige fakultets topledelse på Hotel D’angleterre 
i København. Her skulle man diskutere fremtiden for fakultetets institutter, mens man 
sad behageligt  i de smukke bøffellæderbetrukne stole og sippede 30 år gammel      
single malt whisky fra det skotske højland. 

Kommentar 
Frederik Vincent Langkilde

fvlangkilde@hotmail.com

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Navneleg på D’angleterre



37

2011

Kom med ind i kampen

I Studenterrådet har vi, siden den faglige ud-
viklingsproces blev sat i gang for et år siden, 
kritiseret processen for at være topstyret. 
Hverken medarbejdere eller studerende har 
følt sig inddraget eller lyttet til. Processen 
har kørt hen over hovedet på mange, og et 
massivt flertal har ikke følt, de kunne gøre 
nogen forskel i processen, fordi det har vir-
ket som om, at alt er besluttet på forhånd 
oppefra. Det viser Studenterrådets undersø-
gelse af, hvordan universitetsbefolkningen 
har oplevet den faglige udviklingsproces (se 
den på www.sr.au.dk/fu-survey). 
Derfor var det også vigtigt for de stude-
rendes repræsentanter i bestyrelsen, Maria 
Juhler-Larsen og Christian Thyrrestrup fra 
Studenterrådet, at få indskrevet så mange 
steder som muligt i bestyrelsens beslutning, 
at de studerende skal inddrages i den frem-
adrettede proces. Som de studerendes 
repræsentanter i bestyrelsen har de dermed 
været med til at sikre, at de studerende frem-
adrettet får mere indflydelse på implemente-
ringen af den faglige udviklingsproces og 
dermed på fremtidens AU.

Bestyrelsens beslutning 
Bestyrelsen har vedtaget de overordnede lin-
jer for implementeringen af sammenlægnin-
gen af institutter og fakulteter og det videre 
arbejde i forbindelse med studienævn og  
akademisk råd. Det er besluttet, at de stude-
rende skal inddrages i det videre arbejde 
med at få studienævnsstrukturen fastlagt på 
de forskellige hovedområder. De studerende 
har derfor mulighed for at være med til at 
bestemme antallet af medlemmer og defi-
nere fordelingen af arbejdsopgaverne mel-
lem studienævnene og uddannelsesfagudval-
gene på de forskellige niveauer. Endvidere 
skal de studerende inddrages i arbejdet om-
kring akademiske råd, både på hovedom-
rådeniveau og på institutniveau, hvor der 

skal være rådgivende råd for institutlederen. 
Herudover blev det besluttet, at de stude-
rende skal sidde i de nyoprettede AU forum 
for uddannelse, som blandt andet skal råd-
give om det indre og ydre uddannelses-
marked og være med til at beslutte forum-
mets størrelse og sammensætning.

Da bestyrelsen altså ikke har besluttet, hvilke 
fag, der skal flyttes, og hvilke navne de for-
skellige institutter skal have, samt at rektor 
har lovet en bottom-up proces fra nu af, er 
det vigtigt, at faglige og sociale foreninger 
melder sig på banen og fortæller de lokale 
ledelser, hvad der vigtigt for lige netop deres 
studieliv. 

Frustrerende flytninger 
I Studenterrådet forstår vi frustrationen over 
flytninger og frygten for, at de lokale studie-
miljøer kan gå tabt. I en proces som denne er 
flytninger svære at undgå, men det er fuld-
stændig uacceptabelt, at de nye dekaner har 
lagt op til at agere som konger ved at tage 
beslutningen uden nogen form for de-
mokratisk mandat. Derfor er det meget 
vigtigt, at alle studerende forsøger at påvirke 
diskussionerne og beslutningerne om de en-
kelte flytninger ude på hver deres hovedom-
råde.
Især da studenterrepræsentanterne i besty-
relsen har været med til at sikre, at der er af-
sat penge til studiemiljøet i forbindelse med 
flytningerne for at sikre, at der stadig er rum 
og plads til lokale foreninger og små initia-
tiver, er det vigtigt at komme på banen!
 

Oplever du problemer med flytninger eller 
generelt i forbindelse med den faglige ud-
viklingsproces, opfordrer Studenterrådet der-
for til, at du kontakter dit lokale fagråd eller 
Studenterrådet på sr@sr.au.dk.  

Debat: Omstrukturering på AU

Thea P. Frederiksen, 
formand for Studenterrådet.

thea@sr.au.dk
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Vil det nye Mellemøsten blive 
(post)-islamistisk?      
                      - puls på politiken

Ifølge hvad man kunne kalde ’Iran 1979’-fløjen 
vil sådanne valg bringe islamister til magten, 
som efterfølgende vil afskaffe demokratiet 
efter devisen om ’one man, one vote, one 
time’. 
Udover henvisninger til den iranske revolu-
tion, hvor iranerne i stort tal stemte for en 
teokratisk forfatning, der har gjort Iran til en 
autoritær islamisk republik, underbygges 
dette gerne med, hvordan Den Islamiske 
Frelserfront ville have vundet det algeriske 
valg i 1991, hvis ikke militæret havde grebet 
ind, ligesom Hamas til alles overraskelse i 
2006 vandt, hvad der anses som et af de fri-
este valg i den arabiske verden. 

Heroverfor har vi den ’post-islamistiske’-fløj, 
hvor bl.a. Oliver Roy og Asef Bayat ikke blot 
afviser ’Iran 1979’-analogien, men anfører 
ligefrem, at den ’arabiske revolte’ viser, hvor-
dan islamismen som sådan har udspillet sin 
rolle i Mellemøsten.

Frem for det velkendte slogan om ’islam er 
løsningen’ genlød demonstrationerne på 
Tahrir-pladsen i Kairo således af krav om, at 
et korrupt diktatur skulle afløses af demokra-
ti og frem for det Muslimske Broderskab eller 
Khomeini-lignende karismatiske religiøse 
skikkelser blev demonstrationerne anført af 
et løst organiseret og lederløst netværk 

domineret af en ung ’Face-
book’-generation, der hverken 
var interesseret i at sammen-
blande religion og politik eller 
fascineret af det saudiske 
eller iranske bud på en is-
lamisk samfundsmodel. 
Selvom det er disse to fløje, 
der har domineret debatten, 
er ingen af dem uden proble-
mer. 
Hvad angår det post-islamis-
tiske argument, kan der være 
grund til at erindre sig om, at 
den meget hypede ’Face-

Hvilken rolle vil islamisterne komme til at spille i et nyt Mellemøsten, og hvad vil der 
ske, hvis de aktuelle omvæltninger faktisk ender med at bane vejen for mere frie og 
fair valg? Det er et spørgsmål, der optager mange i denne tid. Forenklet er der to frem-
trædende positioner i debatten. 

Fokus: Valg i Egypten

Morten Valbjørn,
adjunkt,

 Institut for Statskundskab,
 Aarhus Universitet

Demonstrataionen fra Tahrir plads i Kairo som  
førte til Mubaraks afgang.
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book’- bevægelse udgør en meget lille del af 
den ægyptiske befolkning, og at den allerede 
få uger efter Mubaraks afgang er præget af 
intern splittelse og rådvildhed, hvad angår 
fremtidige mål og strategi. 

Til gengæld synes det Muslimske Broder-    
skabs rolle at være alt andet end udspillet. 
Efter Mubaraks fald synes brødrene, der vur-
deres til at være den klart bedst organiserede 
bevægelse i Ægypten, at spille en voksende 
rolle i det aktuelle politiske spil, fx ved den 
nylige forfatningsafstemning, og de har nu 
også meddelt at ville oprette et nyt politisk 
parti. Samtidigt har en række andre islamis-
tiske bevægelser lige fra de mere midtersø-
gende al-Wasat, tidligere militante som al-
Gamma al-Islamiyya og nogle af de mere 
konservative og saud-inspirerede salafister 
meddelt, at de også overvejer at gå ind i poli-
tik.

Det betyder på den anden side hverken, at 
mere frie og fair valg nødvendigvis vil føre til 

en islamistisk magtovertagelse 
eller gøre Ægypten til et nyt Iran. 

Udover at brødrene selv har erklæret, at de 
ikke har til hensigt at skabe en islamisk stat, 
at de støtter religiøs tolerance og demokrati, 
at de ikke vil opstille egen præsidentkandidat 
og kun vil konkurrere om 1/3 af parlaments-
pladserne kan man pege på Charles Kurzman 
og Ijlal Naqvi undersøgelse af, hvordan is-
lamistiske partier i 21 muslimske lande gen-
nem 40 år har klaret sig i 89 parlamentsvalg. 
Her vil man således erfare, at erfaringerne fra 
de islamistiske valgsejre i Iran 1979, Algeriet 

1991 og Palæstina 2006 langt fra er 
repræsentative for, hvordan islamister klarer 
sig ved valg. Hvis man ser på samtlige valg 
ligger ’the median performance’ for et is-
lamistisk parti på godt 7% af stemmerne og 
tilsammen får islamistiske partier omkring 
15%. Hvad angår islamistiske valgsejre, sker 
det typisk ved de første reelt kompetetive 
valg efter generationer med et sekulært re-
pressivt regime, men det er ingenlunde sik-
kert. Det var tilfældet i Jordan 1989, Algeriet 
1991, Bahrain 2002, Irak 2005, Palæstina 
2006, men ikke i Yemen 1993 eller Indone-
sien 1999. 
Hertil kommer, at islamister klarer sig dår-
ligere ved efterfølgende valg. Det gælder 
især, hvis der er tale om frie og fair valg. Jo 
friere valg, desto dårligere klarer islamistene 
sig. Undersøgelsen peger endvidere på, at 
der er en tendens til, at islamistiske partier, 
der deltager i valg, bliver mere politisk 
liberale og demokratisk orienterede – samti-
digt med at de vedbliver med at være meget 
socialt og moralsk konservative.

Endeligt synes der ikke at være nogen klar 
sammenhæng mellem befolkningens syn på 
fx ønskværdigheden af islamisk lov, og hvor-
dan islamistiske partier klarer sig ved valg. 

Der kan på den baggrund være grund til at 
supplere debatten om, hvordan islamister i 
nyt Mellemøsten vil klare sig i eventuelle 
fremtidige valg, med et tredje scenario: det 
politiske liv vil fortsat vil være præget af is-
lamister, men uden at der bliver tale om, at 
de kommer til magten eller at eksempelvis 
Ægypten bliver et nyt Iran.
Samtidigt er det dog vigtigt både at være op-
mærksom på, at alt dette afhænger af om, 
hvorvidt og hvornår der faktisk kommer frie 
og fair valg, og at der udover de politiske is-
lamister, der deltager i formel politik, findes 
andre fredelige såvel som militante islamis-
ter, der også påvirkes af de aktuelle omvælt-
ninger i Mellemøsten. 

“Islamister klarer sig dårligere ved 
efterfølgende valg. Det gælder især, 
hvis der er tale om frie og fair valg. 
Jo friere valg, desto dårligere klarer 
islamistene sig
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Ph.D. Kavalkaden
Portræt af en ph.d.’er

Jakob Rasmussen
jakob@a-rasmussen.dk

I de senere år har uddannelsespolitikken i 
Danmark og Sverige været under forandring. 
Det er især ideerne bag politikken, der er æn-
dret markant. Hvor målene for folkeskoleud-
dannelsen tidligere var mere ’bløde’ og hand-
lede om personlig udvikling, lighed og 
demokratisk dannelse, er fokus i dag i langt 
højere grad på fagligheden. Det er denne for-
andring, Line beskæftiger sig med, og hun 
forsøger i projektet at komme med bud på,  
hvorfor og hvordan den er sket. 

Umiddelbart er forandringen oplagt at koble 
sammen med de regeringsskifter, der har 
givet magten til borgerlige partier i Danmark 
i 2001 og i Sverige i 2006, da de borgerlige 
partier længe har ønsket at trække politikken 
i den retning. Det er dog ikke en tilstrækkelig 
forklaring, siger Line. Hun påpeger, at også 
de socialdemokratiske partier har skiftet 
holdning til uddannelsespolitikken, så foran-
dringen må skyldes noget mere end blot 
skiftet til borgerlige regeringer.

De ideologiske forskelle kan altså ikke direk-
te forklare forandringen, og den generelle 
holdningsændring på tværs af partierne kan i 
stedet forklares med nogle bestemte aktørers 
mål, mener Line og uddyber: ”Dem der har 
drevet forandringen, er de borgerlige partier, 
men det er ikke med udgangspunkt i ideologi, 

da denne ikke i sig selv giver nogen bud på, 
hvordan en specifik politik bør føres”. ”Det 
kan eksempelvis være svært at sige, hvad der 
er en socialdemokratisk og, hvad der er en 
borgerlig uddannelsespolitik”, fortsætter 
Line. I stedet skal ideerne ses som formende 
for de mål aktørerne har.

Line har i sit projekt fundet frem til to meto-
der, som aktørerne strategisk har brugt for at 
påvirke holdningen til uddannelsespolitik-
ken. De to metoder, delegitimering og legi-

Lina Gustafsson arbejder i sit ph.d. projekt med forandringer i uddannelsespolitikken 
i Danmark og Sverige. Forandringer som i de senere år har sat spor i folkeskoleuddan-
nelsen blandt andet i form af nationale test og større fokus på fagligheden. Line 
forsøger at påvise, hvordan bestemte aktører gennem ide-framing har haft held med 
at ændre de ideer, der ligger til grund for uddannelsespolitikken.

Line Gustafssonskriver ph.d. på 4+4-ordningen
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timering af ideer, handler begge om, hvad 
man kan kalde ’ide-framing’. ”Ved delegi-
timering underminerer man de eksisterende 
ideer om skolepolitikken for at sætte nogle 
nye ideer på dagsordenen, og ved legitime-
ring bruger man nogle af de eksisterende 
ideer til at fremme nye politikker”, forklarer 
Line.
Som eksempel nævner Line indførslen af na-
tionale skoletest i Sverige og Danmark. I 
Sverige legitimerede man testene ved at hen-
vise til eksisterende værdier om decentrali-
sering og lighed, mens man i Danmark dele-
gitimerede modstanden mod testene ved at 
henvise til, at svage elever blev ladt i stikken, 
hvis man ikke kunne måle deres niveau.

Interesse
Interessen for udannelsespolitikken og for-
andringerne af denne kom, da Line var i prak-
tik ved Rambøll og her arbejdede med et pro-
jekt for undervisningsministeriet. Selv om 
projektet ikke handlede om præcis det, hun 
nu beskæftiger sig med, blev opholdet alli-
gevel en øjenåbner. ”Det slog mig hvor lidt 
litteratur, der var i Danmark om uddannel-
sespolitik, om forandringerne og årsagerne 
hertil”, forklarer Line.
På det tidspunktet var en ny reform lige trådt 
i kraft, og den indebar blandt andet 4+4 ord-
ningen for ph.d.-uddannelsen. 4+4 ordnin-
gen betyder, at allerede et år inde i kandida-
tuddannelsen, altså inden specialet er 
skrevet, påbegynder man ph.d.’en, som man 
således har fire år til.
Den nye ordning som også indebar mu-
ligheden for at beskæftige sig meget med 
metode og forskningsdesign, kombineret 
med interessen for emnet, var årsagen til at 
Line ansøgte om stillingen.
På trods af alle fordelene ved ph.d.’en var 
tvivlen alligevel til stede for Line: ”Jeg var 
relativt meget i tvivl om, hvad jeg ville. Jeg 

manglede stadig at skrive specialet og tage 
et fag. Og jeg var ved Rambøll, hvor jeg 
havde snak om at blive der”. Det hele endte 
dog med, at hun tog chancen og ansøgte om 
at komme ind.

Fremtiden
I forhold til fremtiden har Line ikke besluttet 
sig for, hvad hun vil efter ph.d.’en. Men hun 
er langt fra sikker på, at det bliver inden for 
universitetsverdenen. I stedet for at se ph.d. 
graden som første skridt i en livstidskarriere 
inden for de gule murer, lægger Line vægt på 
den kompetence uddannelsen giver: ”Du får 
ikke bare en kandidat, du får også en ph.d., 
som giver dig nogle ekstra kvalifikationer”. 
Line mener dog stadig, at kandidatuddan-
nelsen i sig selv er rigtig god, men at det for 
hende lokkede med den ekstra udvikling.
Projektet skal være færdigt til januar næste 
år og Line håber, at det kan være et bidrag til 
den litteratur, som hun i først omgang ople-
vede som mangelfuld. Hun håber, at projek-
tet både kan bidrage med nogle teoretiske 
værktøjer i forhold til fremtidige lignende 
studier, og som empirisk materiale omkring 
udviklingen af uddannelsespolitikken i Dan-
mark og Sverige i de seneste år.
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Nyt fra Studienævnet

Mette Kjær (formand for Studienævnet) 
 mkjaer@ps.au.dk

Kathrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20082205@ps.au.dk

 

Det er altid godt at se forslag fra studerende 
til, hvordan man kunne udvikle uddannelsen, 
og i studienævnet vil vi gerne have forslag 
fra jer, da det jo er jeres uddannelse, vi arbej-
der med. Vi er også åbne overfor forandring, 
og vi er ikke blege for at vedtage studieord-
ningsændringer. Der er imidlertid rigtig 
mange overvejelser, der skal tages, før man 
kan gå i gang med at indføre nye fag.

For det første er Bachelor-delen allerede en 
tætpakket uddannelse med mange obligato-
riske fag, og muligvis så tætpakket, at vi kan 
blive nødt til at indføre et valgfrit element 
udover den valgfrihed, der ligger i at vælge 
emne til Bachelor-opgaven. Med andre ord: 
hvis der skal foretages ændringer på bache-
lor-delen, vil det blive i retningen af at ind-
føre et valgfrit 10-ECTS seminar og ikke et 
decideret metodefag, da det i højere grad er 
valgfriheden, der efterspørges. 
For det andet er der, som der nævnes i debat-
indlægget, en lang historie i udviklingen af 
femte semester: Der var før i tiden tre fag på 
dette semester, og de studerende syntes, der 
var for meget at lave på 5. semester. Det   
valgfri økonomifag blev derfor afskaffet, og 
man udvidede offentlig politik-faget med en 
skriftlig hjemmeopgave.  Nu fylder både of-
fentlig forvaltning og offentlig politik 15 
ECTS, og de er begge blevet udvidet med 
holdtimer, så det ville være svært at tage 5 
ECTS fra et af dem (og man må ikke dele i 
mindre end 5).
I forlængelse heraf er det for det tredje 
vigtigt, at huske på, at metodeundervisnin-

gen i forvejen er blevet væsentligt opgrade-
ret på grunddelen, og der er delte meninger, 
både blandt studerende og VIP’er, om, hvor-
vidt man skal opgradere yderligere. 

Lige nu har vi en diskussion om hele 
metodens funktion og rolle i undervisningen: 
Hvilke metoder er væsentlige, hvordan vi sik-
rer, at de studerende er bevidste om metode-
pluraliteten og, hvorvidt det er muligt at op-
gradere metoden i undervisningen efter 
metodeforløbene på 1. og 2. semester.  Her 
tænkes ikke kun på kvantitativ metode, men 
også mere selvstændigt arbejde med at ar-
bejde med forskningsdesign og udformning 
af problemstillinger.
I studienævnet har vi på initiativ fra de stu-
derende arbejdet på at få en fast eksamens-
plan. Susanne i sekretariatet har gjort et flot 
stykke arbejde, og vi er tæt på at have en helt 
fast plan, så der kan meldes ud med eksa-
mensdatoer langt tidligere end sædvanligt, 
og samtidig sikres nogenlunde sikkerhed 
omkring hvornår eksamen ligger fra år til år.

Den faglige udviklingsproces går sin gang. 
Men studienævnet får lov at beholde sin au-
tonomi i forhold til alle beslutninger, der ved-
rører studiet. Vores uddannelse hedder fort-
sat Statskundskab, og vi uddanner stadig 
cand.scient.pol’er, men hvorvidt vi hedder 
Department of Political Science fremover, ved 
vi ikke endnu, men både blandt studerende 
og medarbejdere er der debat omkring det 
nye navn. Dette vil ligge fast inden sommer, 
og vi krydser fingre…

I sidste nummer af Kanden opfordrede Adam Thomsen og Peter Thorgaard til, at vi kan 
gøre Bachelor-uddannelsen endnu bedre ved at indføre et 5-ECTS metode fag på 5. se-
mester, som de mener er et stille semester, hvor man med fordel kunne øge undervis-
ningsmængden.

   Nyt fra

        Studienævnet
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I den første disciplin blev gruppernes samar-
bejde og koordinering sat på prøve. Der 
skulle bundes øl. Noget, man ofte forbinder 
PF med.  5 fra hver bestyrelse stod foran hin-
anden og klar til at bunde øl på stribe. En 
slags øl-stafet uden løb. Som en PF’er senior 
fik sagt ”..det kan vi li!”  Her viste erfaring sig 
at være kodeordet og PF senior vandt over-
legent med over en hel øl. Bedst ud af tre var 
der dog stadig håb forude for de nye PF’er, 
selvom det ramte hårdt at se de gamle og 
garvede PF’ere danse sejrdans. 
I næste og måske afgørende disciplin drej-
ede det sig om at handle under pres. To per-
soner fra hver bestyrelse, Andreas og Anne, 
blev valgt til hurtigst at hælde fem godkend-
te fadøl op fra to haner. Nervøsiteten var til 
at mærke hos PF junior, hvis ære lå hos Anne 
og hendes evne til at hælde fadøl op. Endnu 
engang var det dog tydeligt, at den gamle 
PF-bestyrelse havde haft et års forberedelse 
bag sig og så ikke et sekund så ud til at tabe 
slaget. 
PF junior kunne stadig nå at gå derfra med 
deres ære i behold. Specielt, da den tredje og 
sidste dyst havde fokus på held. Det handler 
nemlig nogle gange om held i forhold til, 
hvornår PF festerne og de faglige arrange-
menter ligger i forhold til andre arrange-
menter på Universitetet. Der skulle spilles 
speed-kortkrig. I starten var der dødt løb 
mellem partnerne, men til sidst lå det i kor-
tene, at den gamle PF-bestyrelse ikke kunne 
lade sig slå ud. En 3-0 sejr til de gamle og 
meget glade gamle PF’ere var sikret.  Junior 
PF’erne var ærgerlige, men havde meget til 

Fredag d. 18. marts var dagen, hvor dysten mellem den gamle PF-bestyrelse og den 
nye PF-bestyrelse skulle finde sted.  Udfordringen kom fra de gamle PF’er, som havde 
valgt tre forskellige dyste, der alt i alt afspejlede nogle af de udfordringer, man som 
PF’er bliver udsat for i løbet at året. 

Var den nye PF’er Krølles “ned-i-knæ-øl-bunde-teknik” 
mon nok til at slå den netop afgåede bestyrelse i Poli-
tologisk Forening? Foto: Anne Eg Jensen.

overs for deres forgænger .”…Det viser, at vi 
stadig har meget at lære, og vi tager over 
efter en rigtig god PF-bestyrelse” var en af 
reaktionerne fra en tabende nyvalgt PF’er. De 
udfordrer gerne den gamle PF-bestyrelse om 
et års tid, når chancerne for at vinde er blevet 
større. Kanden siger tillykke og tak for et 
godt PF-år til den gamle bestyrelse og ser 
frem til en masse sjove og spændende ople-
velser med den nye. 

Gamle PF vs. Nye PF
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com
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Det erotiske menneske
Jørgen Leth holder foredrag på 
Studenterhuset om sin længe 
ventede film, “Det erotiske men-
neske” og tager tilhøreren med 
på sin erotiske rejse, gennem et 
langt liv. Der vil blive vist klip 
fra filmen.

Det sker d. 27. april 2011 kl. 
19:00.
Pris: 95 for studerende.

Aarhus Comedy Festival
I løbet af festivalen vil der på 
spillesteder i Aarhus centrum 
blive afviklet over 60 co-
medyshows. De optrædende 
komikere vil hovedsageligt 
komme fra danske og eu-
ropæiske vækstlag. 

Det sker d. 4.-10. April.
Pris: fra 50-130kr alt efter 
hvem man vil se.

Inside Job
Den første film, der giver en 
gennemgribende analyse af den 
globale finanskrise, som ramte 
verden i 2008. Filmen modtog 
en Oscar for Bedste dokumen-
tar. Vises i Biocity og Metropol. 

Det sker fra d. 31. Marts
Billetpris: 50-60 kr. for stude-
rende.

Kulturaften
MS holder palæstinensisk 
kulturaften på Statskundskab. 
Viceborgmesteren holder 
oplæg, Den aktive kvinde-
forening serverer arabiske de-
likatesser og en arabisk folke-
danser gruppe optræder

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Aarhus i samarbejde med Across the Universe

Teaterfestivalen Quonga
QuongaFest er en årlig teater-
festival for vækstlagsteater, der 
foregår på Teater Katapult og 
Rosenteatret. 
Under festivalen kan man op-
leve teater i et væld af forskel-
lige stilarter fra site-specifik 
performance over konceptteater 
til in-your-face-teater.

Det sker fra d. 14.-17. April.
Pris: Dagsbillet 75kr. 
Hele festivalen 150kr.

Årets Pressefotos 
2010/2011
Der venter publikum en stor 
visuel oplevelse med fotos af 
Danmarks bedste pressefoto-
grafer, når ARoS fra udstiller 
årets bedste pressefotos.
Gribende hverdagsfortællinger, 
fascinerende portrætter og 
stærke reportager.

Det sker indtil 10. April.
Pris: 80 for studerende.
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Torsdagsmøderne er gratis og starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Aarhus C.

Torsdag d. 7. april - Katrine Winkel Holm, Cand.theol. og debattør
Det haneløse samfund
Hvad skal vi egentlig med mænd i dag? Man behøver ikke e mand for at blive gift, man 
behøver ikke en mand for at få et barn, og man behøver ikke en mandfor at blive forsørget. 
Mænd er ved at blive overflødige , som haner i et moderne hønsehold. Til gengæld er børn 
og mødre blevet mere afhængige af det offentlige end nogensinde før. Det haneløse sam-
fund har splittet samfundets urcelle - familien - ad i atomer. Samfundsdebattøren spørger; 
kan det haneløse samfund bestå?

Torsdag d. 14. april - Studietur til Gellerup
Oplev Danmarks største og dyreste ghettoplan
Vi møder beboere og nøglepersoner, der igennem fire år har arbejdet med helhedsplanen 
og får en rundvisning.

Turen starter kl. 13.00 fra Biblioteket (Gudrunsvej 78) og slutter ca. kl. 16.
Turen er gratis og for alle interesserede.
Tilmeling senest 1/4 til fritforumaarhus@gmail.com.
 
Torsdag d. 28. april - Claus Vastrup, professor i økonomi
Hvorfor blev Europa ekstra hårdt ramt af finanskrisen?
Den internationale finanskrise havde sit udspring i USA, men bredte sig hurtigt til resten af 
verden. Asien kom hurtigt ud af den efterfølgende recession, ligesom USA i dag ser ud til 
at være igennem det værste. Derimod blev Europa i ‘09-’10 igen ramt af finansielle kriser i 
Grækenland og Irland. Hvad er baggrunden for, at Europa er blevet ramti anden runde? Er 
det ØMU’en, de offentlige finanser og/eller den finansielle sektor? Tidligere overvismand 
Claus Vastrup giver sit bud.
 

Søndag d. 1. maj - Rød Festival
Frit Forum Århus afholder igen i år den legendariske Rød Festival på V58 med livebands, DJ, 
billig entre og øl! Dørene åbner klokken 20.00.


