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af Mette Lykke Kjeldsen 

Der har efterhånden været sagt og skrevet meget om universitetsreformen generelt, men ikke 

om, hvilke konsekvenser reformen får for dagligdagen på IFSK. Derfor har Kanden i dette 

nummer talt med to repræsentanter for henholdsvis de studerende og medarbejderne på 

instituttet. De studerende repræsenteres af Dina Bloch, mens Georg Sørensen udtaler sig på 

vegne af medarbejderne. Begge er de enige om, at reformen ikke er optimal, men de 

erkender samtidig, at den heller ikke er en udpræget katastrofe for Statskundskab. De 

studerende mister indflydelse, og det samme gør instituttets VIP’ere - dog afhængigt af, 

hvordan reformen bliver implementeret i praksis. Der er imidlertid også aspekter ved 

reformen, som begge parter er tilfredse med. Specielt opprioriteringen af erhvervsvejledning 

hilses velkommen, om end det endnu ikke er klart, hvor pengene til dette initiativ skal 

komme fra.  

En tættere kontakt mellem universiteterne og omverdenen, herunder særligt erhvervslivet har 

været et af de vigtigste formål med reformen fra politikernes side. Erhvervslivet er imidlertid 

også meget interesseret i denne kontakt. For nylig blev 15 statskundskabsstuderende 

inviteret til fin middag med dertil hørende god rødvin af McKinsey&Company. Dermed er 

statskundskab så småt ved at få foden indenfor i det gode selskab, som økonomerne ellers 

hidtil har domineret. Formålet med arrangementet kan du læse mere om inde i bladet, hvor vi 

bringer en artikel om både middagen og den efterfølgende legatuddeling – The McKinsey 

Award. Noget kunne således tyde på, at erhvervslivet kommer os i forkøbet ved at foretage 

denne form for headhunting.  

Udover temaet omkring universitetsreformen kan Kanden i denne årets sidste måned byde på 

en anmeldelse af og billedreportage fra PF’s brag af en 70’er fest sidst i november. 

Ydermere anmeldes adskillige fagligt relevante bøger, og til de studerende, der har en 

kæreste øverst på ønskesedlen i år, er der gode råd at hente om dating på nettet.  

Tilbage er kun at ønske held og lykke med eksamen, god jul samt rigtig godt nytår. Kanden 

vender tilbage i februar måned i det nye år, hvor vi blandt andet kan byde på en reportage fra 

julebaren, julerevyen og julefesten.   

Reformer og headhunting på IFSK 



4 

Kandestøberen December 2002 

 

Frihed med ansvar? 
af Mette Lykke Kjeldsen 

foto af Statsrådet og Anton Skjernaa  

 

’Frihed med ansvar’. Det er overskriften 
for den fremtidige universitetspolitik, 
som et flertal i Folketinget med Regerin-
gen i spidsen har indgået forlig om. 
Kandens udsendte har talt med Georg 
Sørensen og Dina Bloch om, hvilke 
konsekvenser reformen får for IFSK.  
 

Reformen 
Forslaget til universitetsreformen har endnu 

ikke været til behandling i Folketinget, men 

der er indgået forlig om reformen mellem 

Venstre, Konservative, Socialdemokratiet 

og Kristeligt Folkeparti. Der vil derfor reelt 

ikke blive flyttet meget andet end enkelte 

kommaer i forslaget. Reformen er således et 

faktum, som universiteterne og herunder 

IFSK er nødt til at forholde sig til.  

 

Konsekvenser for de studerende 
I store træk består reformen af to 

delreformer, nemlig en studiereform og en 

ledelsesreform. Studiereformen får naturligt 

nok større betydning for de studerende end 

for VIP’erne, men faktisk sker der ikke ret 

store ændringer med reformen. Medlem af 

Konsistorium og stud.scient.pol., Dina 

Bloch siger til Kanden: ”I virkeligheden 

sker der ikke noget helt vildt stort i 

studiereformen. Det er mere nogle 

tendenser, der har været i gang, som man 

følger op på.” Studiereformen betyder 

blandt andet, at erhvervsvejledning opprio-

riteres på IFSK, og det er et tiltag, som Dina 

Bloch hilser meget velkomment. Derudover 

indebærer studiereformen, at det bliver 

lettere at få meritoverførsler mellem 

uddannelser, hvorved man efter en 

bachelorgrad vil kunne tage flere 

overbygningsuddannelser. Dina Bloch er 

positiv overfor begge disse tiltag, men hun 

mener, det er et problem ved studie-

reformen, at den er for vagt formuleret.  

Ifølge Dina Bloch sker de helt store 

ændringer på ledelsesplan. Med 

ledelsesreformen afskaffes det kollegiale 

selvstyre og den enkelte (i fremtiden 

ansatte) leder gives derved væsentlig mere 

magt. Studenterpolitikeren er kritisk i sin 

vurdering af hvilken betydning, det får for 

de studerende på IFSK. ”Ledelsesreformen 

kommer til at betyde noget i den forstand, at 

Dina Bloch, medlem af Konsistorium. 
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 vi (de studerende, red.) alt andet lige får 

mindre indflydelse.” Dette tab af 

indflydelse sker ved, at studienævnet og 

øvrige kollegiale organer fratages 

beslutningskompetence, og i stedet bliver 

rådgivende. 

Georg Sørensen, professor og institutleder. 

 

Der bliver en tand mere hierarki, 

fordi  der oppefra ansættes nedad i 

stedet for at der nedefra vælges 

opad.               

Konsekvenser for VIP’erne 
Institutleder og professor Georg Sørensen er 

ligeledes skeptisk, om end mere afventende. 

Han siger om ledelsesreformen: ”Der bliver 

en tand mere hierarki, fordi der oppefra 

ansættes nedad i stedet for at der nedefra 

vælges opad.” Præcist hvilke konsekvenser, 

dette får for VIP’erne på IFSK, er dog 

endnu usikkert. Potentielt set har VIP’erne 

ifølge Georg Sørensen mistet indflydelse, 

idet de ikke længere har mulighed for at 

vælge institutlederen, men han pointerer, at 

det helt afhænger af, hvordan reformen 

bliver implementeret. Hvis den fremtidige 

dekan vælger at lytte til VIP’ernes ønsker, 

når institutlederen skal findes, vil reformen i 

praksis ikke medføre ret store ændringer for 

VIP’erne. 

 

Formålet med reformen 
Formålet med reformen har fra politikernes 

side været at styrke universiteternes handle- 

og beslutningskraft samt at øge samspillet 

med omverdenen. Der er imidlertid nogen 

uenighed om, hvorvidt dette rent faktisk 

bliver resultatet af reformen.           

Dina Bloch siger om hensynet til en 

styrket ledelse: ”Jeg tror, det (forslaget, 

red.) vil medføre en større mistillid til 

ledelsen. Man vil være bekymret for, hvad 

ledelsen sidder og beslutter, fordi den ikke 

behøver høre medarbejderne og de 

studerende om deres mening.”  

Georg Sørensen mener heller ikke, at der 

skabes mere frihed med reformen. ”Vi har 

fået det her forslag lanceret som større 

frihed, men i virkeligheden er der tale om 

ekstrem detailstyring”, siger han. Han er 

særligt ked af de mange systemer og 

urimelige krav, der stilles med reformen. 

For eksempel skal universiteterne i 

fremtiden undersøge det samfundsmæssige 

behov for uddannelse og efterfølgende 

levere det. ”Alle ved, at det ikke kan lade 

sig gøre. Det er et typisk politiker trick at 

pålægge på den måde”, siger han. Han 

mener, at det potentielt ser ud til, at 

universiteterne får mindre frihed, men gør 

” 

” 
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 opmærksom på at det igen afhænger af 

implementeringen. 

 

Holdning til reformen 
Georg Sørensen er således utilfreds med 

nogle af de konkrete krav, der stilles med 

reformen, men han mener samtidig, at det 

grundlæggende er rimeligt, at der stilles 

visse krav til universiteterne. Univer-

siteterne skal ikke være lukkede systemer, 

hvor man ikke kan kontrollere, hvad der 

bliver af pengene. Han anser det desuden 

for positivt, at de enkelte universiteter selv 

skal formulere deres vedtægter. Dina Bloch  

opfatter ligeledes friheden omkring 

vedtægterne som et positivt element, fordi 

de studerende her får mulighed for at øve 

indflydelse. 

De to er desuden enige om, at reformen er 

bedre end det oprindelige udspil – først og 

fremmest fordi de planlagte nedskæringer er 

blevet taget af bordet. Dina Bloch gør dog 

opmærksom på, at hele udgangspunktet for 

reformen har været forkert, fordi 

universiteterne ikke bør opfattes som 

vidensbaserede virksomheder. 

 

Behov for reform? 
Man kan spørge sig selv, om der 

overhovedet er et behov for en 

universitetsreform. Hertil siger Dina Bloch 

til Kanden, at man ”mange steder kan 

trænge til en styrket ledelse, men jeg er ikke 

sikker på, det er sådan her, man skaber 

det.” Hun mener dog ikke, at der på IFSK 

er noget stort behov for en reform, idet det 

her ”fungerer rimelig fornuftigt lige for 

tiden”. Det er dog ikke ensbetydende med, 

at alle forhold fungerer perfekt. Georg 

Sørensen mener bestemt, at der er nogle 

områder, hvor man også på IFSK kan gøre 

det bedre, men på spørgsmålet om, hvordan 

hans ønskereform ser ud, siger han: ”Udfra 

hvordan vores egen butik kører, er jeg ikke 

sikker på, jeg overhovedet ville have brugt 

tid på at lave en reform.”  

Kandestøberen er stadig tilgængelig på nettet 

på adressen: www.ps.au.dk/kanden 

 

Her findes desuden et link til instituttets 

debatforum, hvor man under navn kan 

deltage i diverse faglige og sociale 

diskussioner.  
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af Hanne Petersen 

 

Den nye universitetsreform har bragt 
større fokus på samspillet mellem 
universitet og erhvervsliv. På IFSK 
understøttes dette perspektiv af, at 
statskundskabere nu inviteres med, når 
erhvervslivets tunge drenge holder 
rekrutteringsmiddage.  
 

Tidligere har denne type rekrut-

teringsmiddage været forbeholdt fakultetets 

andre indbyggere; økonomer og jurister. 

Men nyligt modtog 15 statskundskabere på 

7. semester en indbydelse til middag hos 

McKinsey & Company. Med denne 

indbydelse ønskede konsulentvirksomheden 

at komme i kontakt med bachelorer, der 

med et fint resultat, kunne være potentielle 

fremtidige konsulenter.  

 

Uvant 
Idet situationen for instituttet i 

almindelighed og for de udvalgte 

studerende i særdeleshed var noget uvant, 

bød middagen på en tydelig opdeling 

mellem statskundskaberne og de 15 

økonomer, der ligeledes var inviteret. På 

trods af indbydelsens betoning af, at 

middagen var uformel, havde mange 

økonomer valgt at iføre sig jakkesæt og 

slips. I denne sammenligning fremstod 

statskundskaberne som en noget mere 

broget flok, idet de iført T-shirts, om end 

rene, og anden dagligdags beklædning 

havde valgt en noget mere casual stil.   

Også udvælgelsen af de 15 stats-

kundskabere var uvant for instituttet, 

hvorfor underviserne i bachelorfagene blev 

overladt denne tjans. Hvorvidt denne 

procedure i fremtiden bliver mere 

standardiseret skal være uvist, men antager 

man, at vi også i fremtiden modtager 

lignende invitationer, var en samordning af 

udvælgelsens kriterier øjensynligt ikke en 

dårlig idé.  

 

 

 

 

 

 

Awards 
McKinsey & Company anmodede i 

invitationen de studerende til at medsende 

et CV for på denne baggrund at kunne 

uddele The McKinsey Award til tre 

studerende med specielt fine resultater. 

Legaterne, der ikke var af ubetydelig 

størrelse (10000 kr. Red.), gik i denne 

sammenhæng til to økonomer og en enkelt 

statskundskaber.  

Statskundskaberens flotte resultat kunne 

tyde på, at vi på IFSK trods den nylige 

indtræden i selskabet alligevel formår at 

sælge os selv, og at vores deltagelse her er 

fuldt ud berettiget. Og lad dette være en 

lektie til erhvervslivet: Det er ikke 

klæderne, der gør folk, men derimod de 

kundskaber, de besidder. Vi afventer 

lignende invitationer i fremtiden. 

Det fine selskab 
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Valget 2002 
af Sune Thvilum-Kannegaard 

foto af Anton Skjernaa 

 

For en god ordens skyld følger her nogle 
fakta angående, hvilke mennesker fra 
IFSK, der blev valgt ved valgene til de 
styrende organer, torsdag d. 21. 
november. 
 

Konsistorium: 
Dina Bloch, der læser på 4. år på institut for 

statskundskab, blev valgt på listen 

”Studenterrådets liste på samfundsviden-

skab”. Stemmeprocenten for universitetet 

var på 15,3% (svarende til 3283 gyldige 

stemmer). 

 

Fakultetsrådet: 
Steen Daugaard opnåede med 353 person-

lige stemmer (ud af i alt 1208 gyldige 

stemmer for fakultetet, svarende til en 

stemmeprocent på 20,3%) indvalg i 

Fakultetsrådet. Steen læser på 3. år og blev 

valgt på en ren statskundskabsliste i kamp 

mod en samlet gruppe jurister, økonomer og 

psykologer, der var gået i valgforbund 

sammen. 

 

Institutbestyrelsen: 
Søren Schmidt Josefsen og Katrine Mulvad 

Thomsen (begge fra ”Studenterpolitisk 

Liste” og på henholdsvis 5. og 3. årgang) 

blev indvalgt i Institutbestyrelsen. Der blev 

afgivet 504 gyldige stemmer, hvilket svarer 

til 31,4% af de studerende. 

 

Studienævnet: 
I alt blev der afgivet 491 gyldige stemmer 

svarende til en stemmeprocent på 31,3. De 

indvalgte er Niklas Brøndum (på 3. årgang 

fra ”Frit Forum – Socialdemokratiske 

Studerende”), Maj-Brit Frisk Sørensen (på 

2. årgang fra ”Den Radikale/Liberale 

Liste”), Rune Munch Christensen (på 4. 

årgang fra ”Studenterpolitisk Liste”) og 

Søren Uhre (på 3. årgang fra 

”Studenterpolitisk Liste”). 

StatsRådet: 
Til StatsRådet var der som bekendt 

fredsvalg, og næste års indvalgte kan ses på 

StatsRådets  opslagstavle overfor 

ekspeditionen. 

 

Selvfølgelig skal det også oplyses, at der 

blev konsumeret/fortæret/ædt ca. 2000 

dejlige, dejlige æbleskiver med tilbehør og 

drukket ca. 70 liter gløgg uddelt fra 

StatsRådets valgbod ved indgangen til 

valgstedet.  

Så er der vist kun tilbage at takke for go’ ro 

og orden og alt det der. 
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 Profilen: 

 En sportsredaktørs bekendelser 
áf Christian W. Larsen 

 

Institut for Statskundskab var det bedste 

bekendtskab, jeg aldrig brugte til noget som 

helst. Eller rettere: Jeg kan stadig ikke sætte 

fingeren konkret på den karriere-effekt, 

hvor cand. scient. pol. uddannelsen var 

trampolinen. Ikke fordi jeg ikke fik noget 

ud af mine otte år, der startede som krakilsk 

rød rebel i 1973 med at lytte til Erling Bjøl 

foredrage på tjekkisk, når vi brokkede os 

over hans tysk-franske pensum.  

Og i Erik Damgaard fik jeg den mest 

venlige, vidende og insisterende demokrati-

teoretiker - med fødderne solidt plantet i 

virkelighedens uvæsen – man overhovedet 

kan forestille sig. Jeg er stadig Erik tak 

skyldig over hans nænsomme lytten, kløen 

sig i skægget og det nedrige spørgsmål: Wa’ 

ka’ do så bruw det tæ’?, når en af mine 

diskurser forsvandt ud mod Jupiter. På sam-

me måde gødede Jerome Davis min kritiske 

og nysgerrige sans, som når Woodward & 

Bernsteins advokerede ’follow the money’. 

 

Nu sprintede jeg ikke snorlige gennem 

scient. pol. studiet. Jeg listede også ind på 

jura og filosofi, og da begge fag jo er 

halvdagsstudier, det ved enhver scient. pol., 

lappede jeg paragraffer og erkendelsesteori i 

mig som en sidegevinst. 

 

Nok om det, statskundskab fører til meget, 

hvis man fjerner sig i tide. Og jeg kastede 

mig ganske enkelt over freelancevirk-

somhed fra starten. Jeg skrev klogt og 

indforstået i Information – ni kroner i timen 

– mens jeg hentede gysserne (250 kr/timen) 

hos Weber & Sørensen, Århus’ svar på 

Saatchi & Saatchi. Her fik jeg mest ud af 

mottoet: It takes a dirty mind to edit a clean 

newspaper, hvilket jeg har brugt lige siden. 

Efter de indledende 10 år som freelancer, 

savnede jeg kolleger som ind i h…. Derfor 

lavede jeg et tv-program (’3. halvleg’) for 

TVP, DRs provinsafdeling, og gled over til 

Ritzaus Bureau for at få bureau-erfaring.  

Jørgen Flindt Pedersen hyrede mig til at 

lave sport på Aktuelt, hvilket førte til en 

tjans som redaktionschef, kulturredaktør og 

igen redaktionschef og medlem af ledelsen. 

Da først Anders Jerichow sparkede mig til 

tops, forsvandt Aktuelt helt ud af lystavlen. 

Så den lukkede jeg og rejste til Club La 

Santa, hvor en anden kammerat ville have 

hjælp til at reorganisere sports-aktiviteterne. 
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 Nu er jeg tilbage som sportsredaktør på 

dagbladet DAGEN, efter et par måneder 

som altmuligmand for Kresten Schultz 

Jørgensen, der vidste, at han i mig fandt alle 

de fejlmuligheder, en journalist kan rumme. 

Hensigten er som bekendt, at man aldrig 

begår samme fejl to gange, og det prøver 

jeg så med en følelse af, at cand. scient. pol. 

uddannelsen har været den bedste 

udefinerlige basis, jeg overhovedet kunne 

forestille mig. 

 

Pornobar! 
Onsdag den 11. december  

afholder Kanden og PF  
pornobar.  

Kom og vær med! 
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af Rasmus Beltofte Sørensen 
 
IFSK’s svensker, Anders Lindbom, 
takker af igen. Kandestøberen har mødt 
ham til en snak om danske kolleger og 
studerende sammenlignet med svenske og 
tyske ditto. 
 
Det er aldrig for sent at byde velkommen. 
Og dog. Anders Lindbom skulle oprindeligt 
portrætteres i Kanden som alle øvrige 
nyankomne kolleger i efterårssemesteret 
2001, men interviewet virkede pludselig 
omsonst med udsigt til Lindboms farvel i 
foråret 2002. Velkomstinterviewet er blevet 
forsinket indtil nu, sidste øjeblik, for ved 
udgivelsen af næste nummer er Lindbom 
bevilget orlov og vender (formentlig) ikke 
tilbage. Ikke grundet utilfredshed med 
IFSK, men af personlige årsager. 
Velkomstportrættet bliver således en 
afskedssalut om oplevelsen af undervisning 
og forskning på IFSK.  
 
”Velfærdsstatsforsker”. Således karak-
teriserer Anders Lindbom sig selv, og sådan 
kender jeg ham. Min bacheloropgaves 
litteraturliste domineredes således af 
Lindbomartikler, simpelthen fordi han har 
publiceret mange væsentlige artikler om 
svenske velfærdstatsreformer. Velfærds-
statsreformer, ”Retrenchment” eller 
”Restructuring” er Lindboms væsentligste 
forskningsområde inden for de senere år. 
For øjeblikket er arbejdsområdet 
markedsreformer af transfereringer generelt.  
Bl.a. i et aktuelt samarbejde med Christoffer 

Green-Pedersen. Netop fælles artikler ser 
Lindbom som en styrke i arbejdsmåden på 
IFSK ift. fx Sverige. 
Især politiske processer og strukturer 
interesserer generelt Lindbom. Omkring 
velfærdsstatsreformer er det med Piersons 
perspektiv interssant, at retrenchment 
sjældent bliver rationel men oftest 
populistisk, idet nedskæringer findes på 
svært gennemskuelige områder, hvor de 
politiske omkostninger er mindre, snarere 
end på samfundsøkonomisk ”rationelle” 
områder. Altså er der strukturer, der 
systematisk producerer dårlige resultater. 
 

”Danske forskere er privilegerede” 
Med erfaring fra en række udenlandske 
institutter samt Uppsala i Sverige er 
sammenligning med Århus oplagt. Således 
har Anders intet at udsætte på det faglige 
niveau af IFSK’s forskning. ”Det er som 
Uppsala og Tyskland”, hævder han med et 
forbehold. ”Selvom danske kolleger er 

Interview: 
To skridt frem og to tilbage er lige langt, 

eller er det? 
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 åbne sammenlignet med i Tyskland og USA, 
kender jeg mest til forskningen i min egen 
afdeling, dvs. offentlig forvaltning samt 
Christoffers arbejde, hvorfor jeg ikke kan 
bedømme niveauet for forskning i fx politisk 
teori her”. Lindbom savner altså kontakt til 
og indsigt i kollegers arbejde på tværs af 
afdelinger. ”Fælles institut-seminarer 
kunne være en løsning for at skabe stærkere 
netværk på tværs af afdelingerne”. 
”Kollegerne i Århus er privilegerede og 
ikke altid bevidste herom”, siger Lindbom 
endvidere og hentyder såvel til lønnen 
(omtrent 20% højere end Sverige) og 
arbejdsforholdene, hvor fx lokaleforholdene 
i Tyskland og USA er dårlige sammenlignet 
med IFSK. 
 
”Forskningsprojekter er resultat af 
strategiske valg i Sverige” 
Den mest interessante forskel mellem 
Danmark og Sverige er dog finansieringen 
af forskningsprojekter. Hvor valget af 
projekt ofte er frit i Danmark, er situationen 
i Sverige, trods landenes mange fællestræk, 
meget forskellig. På konkrete områder 
afsættes puljer med statslige midler, som 
interesserede forskere kan søge. Forsk-
ningen styres og centraliseres mere. 
Forskerne aflønnes efter kvalifikationer, 
som per-review, hvor andre forskere 
bedømmer projekternes vigtighed og 
interesse for samfundet. 
”I Sverige må vi tænke meget strategisk”, 
siger Lindbom og hentyder til problema-
tikken, at når indtægten bestemmes af 
tildelte forskningsmidler samt løn for 
undervisning, vil forskerne ofte prioritere 
puljer højere, hvor konkurrencen fra andre 
forventes mindre, end puljer inden for eget 
hovedinteresseområde men med større 
konkurrence. Valget af boligpolitik som 
forskningsområde var således i høj grad 

resultat af afsatte midler inden for denne 
sektor. 
Selvom der er fordele såvel som ulemper 
ved begge systemer, er Lindbom nok mest 
tilhænger af den danske model. Ulempen er, 
at det i højere grad producerer ”nulforskere” 
end det svenske, som samtidig genererer en 
større gensidighed staten og forskeren 
imellem. Man forpligtes til at drive 
væsentlig og samfundsmæssig interessant 
forskning og deltage i samfundsdebatten og 
policymaking langt mere end i Danmark. 
De dårlige forskere sies også fra, da de ikke 
på længere sigt tildeles tilstrækkelige 
midler, men tvinges til at undervise mere 
end hensigtsmæssigt. 
Ulemperne i Sverige er mindre frihed og 
uafhængighed i forskningen, større statslig 
styring, hvor det er tilgængelige puljer 
snarere end interesse, der bestemmer 
forskningen, samt ikke mindst et enormt 
tidsspilde for forskeren for at skabe 
økonomisk grundlag for sin forskning. 
 
”Undervisningen bærer for meget præg 
af karakterfiksering” 
Anders Lindboms andet virke på IFSK, 
undervisningen, har også været anderledes 
end forventet. Han erklærer, at han godt kan 
lide undervisning, men at et godt udbytte 
kræver en konstruktiv dialog mellem 
underviser og studerende. Aktiv deltagelse 
og interesse er nøgleord her. Underviserens 
interesse for emnet er naturligvis også 
vigtig. 
”Undervisningsformen er meget anderledes 
i Århus end fx i Sverige. Den baseres her på 
studenteroplæg, hvor det ofte bliver en 
diskussion mellem oplægsholder og 
underviser. Her savnes de studerende ofte, 
og det smitter også af på mig. Så hvis der 
skal holdes oplæg, er det naturligt, at 
læreren gør det, men som udgangspunkt 
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 skal det være en diskussion”. 
Netop her ser Lindbom endnu et problem i 
undervisningen på IFSK. Holdstørrelsen. 
”Jeg er vant til at undervise ti studerende, 
hvilket giver helt andre muligheder for 
diskussion. Det er sværere at free ride. 
Læreren ser dig”. I Sverige kan 
underviseren herudover skærpe aktivitets-
kravet, så en uengageret studerende skal 
skrive et essay om dagens pensum. 
”Forventningen til studenter-aktivitet er en 
helt anden”, siger Lindbom, og foreslår 
hermed mindre hold, i hvert fald på 
seminarer. Den ekstra økonomiske 
belastning kunne man, som i Sverige, løse 
ved færre undervisningstimer. Fx kun hver 
2. uge. ”Jeg tror på den svenske model. Her 
er de studerende velforberedte til 
diskussion, når de møder op, og jeg tror, at 
de studerende finder det sjovere”. 
Lindbom erkender, at eksempelvis 
skærpede krav er svære at inddrage under 
den nuværende studieordning. Især fordi det 
kolliderer med IFSK’s fokus på eksamen. 
”Undervisningen er baseret på eksamens-
karakterer og mindre på processen, hvilket 
gør free riding naturlig. Ved at skulle ind-
stilles til eksamen gennem et aktivitetskrav, 
fokuseres der mere på processen”.  
”Holdstørrelsesproblemet har jeg søgt løst 
ved at opdele P-fagsholdet i to, som kun 
møder op hver anden uge. Aktiviteten har 
været rimelig, selvom de studerende stadig 
tænker på eksamen/karakterer. Dette 
skyldes nok strukturerne, for studerende 
belønnes ikke eller stilles til ansvar løbende, 
fx med små essays. Med afsluttende 
eksamen med ekstern censor er dette 
besværligt. Ja, den almindelige brug af 
censorer her er spild af ressourcer”. 
Anders Lindbom betvivler i denne 
sammenhæng det rationelle i disse censorer, 
og især at karakterernes vigtighed 

nødvendiggør ekstern censur af 
”retssikkerhedsmæssige” årsager. ”Man 
burde spare ressourcerne og anvende dem 
på at sænke holdstørrelsen. Det ville gøre 
en stor forskel for kvaliteten af 
uddannelsen”.  
Lindbom mener, at det hovedsageligt er 
strukturer, der gør danske studerende 
karakterfikserede, men derudover finder 
han, at studerende her er mere egoistiske og 
ikke så optagede af at bidrage til den fælles 
diskussion. ”Jeg synes, det danske system 
er dårligt til at opmuntre til den ønskede 
form for aktivitet. Karakterer og 
eksamensfiksering giver forkerte 
incitamenter. Strukturerne er for stive og 
systemet for bureaukratisk”. En afskaffelse 
af karakterer er for drastisk, men hvis 
karaktererne også sammenvejes med 
processen, vil det iflg. Lindbom godt nok 
forringe retssikkerheden som resultat af 
underviserens forøgede indflydelse, men 
samtidig vil det forhåbentligt kunne løse 
aktivitetsproblemet. 
 
Interviewet er slut. Jeg får lige bekræftet, at 
Lindbom nok ikke vender tilbage. Udelukke 
det helt vil han dog ikke… 

Faktabox: Anders Lindbom, Lektor 

 

Alder: 37 år  

Nationalitet: Svensk 

Prof. Interesse: Velfærdsstatsforskningen (har bl.a. 

redigeret bogen om svensk boligpolitisk retrenchment; 

”Den Nya Bostadspolitikken”, udgivet på forlaget 

Borea samt forsket i fx forskelle mellem dansk og 

svensk skolepolitik og skrevet Ph.D.afhandling her-

om) 

Tidligere ansættelse: Oprindeligt Uppsala i Sverige, 

som han også vender tilbage til. Derudover gæsteun-

derviser på Universität Konstanz, v. Boden See i 

Tyskland og på Hunter College, CUNY i New York, 

USA. Gæsteforsker på: Max-Planck-Institut für Ge-

sellschaftforschung i Köln,  Tyskland (udelukkende 

forskningsinstitut). 
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 by Secilie Abildgaard 

photo by Anton Skjernaa 

  

One of the newest additions to IFSK this 
semester is Serbian sociologist Ana Devic. 
I met up with her for a talk about the 
department, her seminar, finding a place 
to live and as it turned out, finding a map 
of Århus. 
 

 Ana Devic is the teacher of the sociology 

seminar: “Where Europe stands: Between 

Nationalism and Civil Society”. She has 

from the beginning of this semester been 

employed in a permanent teaching and 

researching position here at IFSK. 

 

The education years  
Ana Devic first started out studying 

economics at the university in her 

hometown of Novi Sad in former 

Yugoslavia, now Serbia. This was mainly 

because a diploma in economics would 

provide her with job security, which 

according to Ana Devic, was essential in 

many former socialist countries but no 

longer guaranteed in the 1980s. So it was 

either economics or law.  

After graduation, the sensible bachelor 

degree landed her a job in a foreign 

exchange programme office, and it was here 

she first saw the possibilities of studying 

abroad. She used the programme to go to 

The United States. There she finished her 

graduate studies and took a PhD in 

sociology at the University of California in 

San Diego.  

Her departure to The States would coincide 

with the outbreak of the war in the former 

Republic of Yugoslavia. Frequent visits 

back to her home country during the years 

of the war, and witnessing the social 

conflicts and break down of the country, 

prompted her interest in studying 

nationalism. Thus the topic of her PhD 

dissertation was the trajectories of official 

nationalism in former Yugoslavia from the 

mid sixties to the outbreak of the war. 

During her graduate studies she had a 

Doctoral Fellowship, which allowed her to 

do research at several Peace Departments in 

Europe. In the year of 1994, which Ana 

describes as her Scandinavian year, she 

spends three months at a time researching at 

Peace Departments in Copenhagen, 

Gothenburg and Oslo.  

After the PhD Ana decided that she would 

like to go back to Europe, so she took a one-

year teaching position in Turkey. Then she 

returned to The States to pursue her Post 

Doctoral Fellowship at Brown University in 

Providence.  

Still interested in working in Europe after 

the Fellowship had ended, she landed a one-

year research position at the University in 

Bonn. And finally from there, in the 

summer of 2002, she came here to Århus, 

where she has accepted a permanent 

teaching and research position at the 

department. Her first seminar here is a 

combination of her studies in comparative 

Portrait: 

Permanent resident: Ana Devic 
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 historical sociology and her on-going 

interest in nationalism, hence the title of the 

seminar.  

When asked about her impression of the 

students here in Denmark, compared to 

those she taught in The States and other 

countries, she finds that the students on her 

seminar here are much more mature and 

independent. They seem very interested and 

capable of dealing with complex issues, and 

she hopes that this impression will stay that 

way till after the exams. 

 

Settling down? 
So after years of travelling from one 

country to another and living in boxes, Ana 

is now trying to get used to the fact that she 

is becoming a permanent resident here in 

Århus. Sitting in her office I can see, that 

the fact about the boxes is true. Her shelves 

are remarkably empty, and she admits, that 

she is reluctant to bring any of her things to 

Denmark before she has a place of her own, 

and she has not come around to that yet.  

So she is now facing the same problem as 

every other newcomer moving to Århus: 

Finding an appropriate place to live. This is, 

as we all know, almost impossible. She is 

currently staying, she tells me, at a guest 

hotel at the mathematics department, which 

is rather unpleasant. She describes it as a 

very expensive and old hotel room. So that 

critique has now been passed on. 

Meanwhile Ana is trying to find an 

apartment in the jungles of Århus, and she 

finds herself a bit handicapped. Everything 

is written in Danish. This can also be a 

problem here at the department, and this is 

why she has not been able to read for 

example “Kandestøberen”. She is planning 

to start Danish lessons next year, but until 

then she has found a way to work around it, 

she admits. Every time there is something 

she cannot read, because it is in Danish, she 

has grown accustomed to grab the nearest 

person, who looks good-humoured and ask 

for help.  

This explains why I, the minute I walked 

through the door of her office, was asked:” 

What’s this?” The thing she wanted 

translated, was a note for the voting of this 

year’s best researcher. Before I can leave 

the office, I also get asked to find her a 

good map of Århus on the Internet, because 

she likes to walk the city. And how was she 

to know, that “De gule sider” means The 

Yellow Pages?  

So if a strange sociologist comes up to you 

in the hallway and grabs on to you, do not 

panic. It is newcomer Ana Devic, she is 

very nice and she only wants you to 

translate something. So welcome to the 

department Ana.  

   Ana Devic 
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af Helle Ørsted Nielsen 

foto af Anton Skjernaa 

 

Jeg har det med Institut for Statskund-
skab som en brevdue har det med sit due-
slag: jeg finder altid tilbage. Således nu 
for 3. gang – denne gang som ph.d.-
studerende. 
 

Jeg begyndte uddannelsen i 1984, desværre 

året efter at Erik Rasmussen gik på pension. 

Og havde man ikke haft professor 

Rasmussen, lå det i luften, skulle man ikke 

gøre sig håb om nogensinde at blive en 

rigtig scient.pol.! Selv om jeg var glad for 

studiet, gav de første to års skoleridt 

gennem videnskabsteori og metode-

undervisning ikke tilstrækkeligt afløb for 

min interesse for politik og samfundforhold, 

så jeg valgte at skifte til journalistik. Jeg 

uddannede mig til journalist på University 

of North Carolina, USA, og arbejdede 

derefter på et par dagblade derovre. Det gav 

en effektiv indføring i amerikansk 

lokalpolitik og sydstatskultur. Men efter at 

have skrevet adskillige tårepersere om 

amerikanske soldater, der vendte hjem fra 

Golf-krigen til heltemodtagelser på North 

Carolinas militærbaser, længtes jeg alligevel 

efter nogle knastørre firefeltstabeller og et 

teoretisk perspektiv. Jeg hankede op i mand 

og barn, som jeg havde fået i mellemtiden, 

og flyttede til Danmark for at færdiggøre 

statskundskabsstudiet.  

Siden jeg i 1995 blev kandidat, har jeg 

primært arbejdet med analyser og 

evalueringer på det miljøpolitiske område, 

blandt andet gennem tre år som konsulent 

ved PLS Consult. Men efterhånden trængte 

behovet for faglig fordybelse sig igen på, og 

da Center for Samfundsvidenskabelig 

Miljøforskning (CeSaM) rykkede til 

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og 

samtidig opslog et ph.d.-stipendium, greb 

jeg muligheden for at komme til at forske. 

Jeg er nu ansat på DMU i Kalø uden for 

Rønde og indskrevet som kandidatstipendiat 

her ved instituttet.   

Ph.d i miljøstudier 

På trods af tilknytningen til sektor-

forskningen har mit forskningsprojekt 

grundforskningskarakter, idet jeg under-

søger, om en differentiering af det 

neoklassiske rationalitetsbegreb kan øge de 

rationelle modellers værdi til forklaring af 

adfærd. Differentieringen sker gennem 

inddragelse af kognitive begrænsninger, 



17 

December 2002  Kandestøberen 

  

 

institutionelle bindinger og altruistiske 

motiver. Det teoretiske udgangspunkt er 

Herbert Simon’s teori om bounded 

rationality koblet med økonomen Amartya 

Sen nuancering af altruismebegrebet, der – 

forhåbentlig – giver mulighed for udvikle 

den neoklassiske rationalitetsteori, så den i 

hvert fald delvist kan indoptage altruistisk 

motiveret adfærd. Tråden til miljø-

forskningen knytter jeg gennem mit valg af 

cases, hvis fokus vil være aktører inden for 

miljøreguleringsområdet.  

 

Interessen for at arbejde med rationalitets-

antagelsen har bl.a. et empirisk udgangs-

punkt: mange instrumenter til regulering af 

individers adfærd designes ud fra antagelser 

om, at individer agerer rationelt, dvs. 

egennytte-optimerende. Det gælder for 

eksempel den øgede anvendelse af 

økonomiske instrumenter i miljø-politikken. 

Det er derfor relevant at undersøge, om 

antagelserne vedrørende aktørernes 

motivation holder, og under hvilke 

betingelser de holder. Selv om det vel er 

stort set alment anerkendt, at rationalitets-

antagelsen har sine begrænsninger, arbejder 

vi ufortrødent videre med den som 

udgangspunkt, fordi den har været betragtet 

som frugtbar i teoretisk sammenhæng. Min 

ambition er at bidrage til en nuancering af 

rationelle teorier om økonomiske og 

politiske aktørers adfærd, således at de ikke 

alene er teoretisk frugtbare men også bliver 

mere dækkende som forklaringsmodeller 

(som nyudnævnt ph.d.-studerende har man 

vel pligt til at være ambitiøs!).  

 

Mit og Anders Branth Pedersens ph.d.-

stipendier er led i et nyt samarbejde mellem 

instituttet og DMU, hvor man er ved at 

opbygge et forskningsmiljø omkring 

miljøøkonomi og -forvaltning under ledelse 

af forskningsprofessor Mikael Skou 

Andersen, tidligere lektor på instituttet.  

Fakultetets Nyhedsbrev nr. 40/2002 
kan nu ses på adressen:http://www.samfundsvidenskab.au.dk/

nyt/nr40_2002.html 

Nyhedsbrevet indeholder bl.a.: 

∗ OECD-undersøgelse af samfundsvidenskab, 

∗ Referat af Konsistoriums møde 10. oktober 2002, 

∗ AU s regler vedrørende ph.d.-uddannelsen, 

∗ Fakultetet må afgive en af sine gæsteforskerboliger i No-

belparken. 
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 af Anton Skjernaa 

fotos af Anton Skjernaa 

 

Det er sidst på eftermiddagen på endnu en 

forblæst, grå torsdag i november. Udenfor 

er det allerede blevet mørkt, og regnen er 

taget til i styrke. Indenfor i det flotte 

nybyggede søauditorie 1 er stemningen 

ganske anderledes, idet man her finder en 

forsamling på et par hundrede unge 

mennesker, der sidder og klapper. Man 

fristes til at spørge sig selv, hvem det er, der 

har gjort sig fortjent til denne hyldest. Man 

kunne foranlediges til at tro, at det var en 

eller anden kendt personlighed, der 

udbreder sig om verdens sande tilstand, 

generation fucked-up eller noget helt tredje. 

Men nej, kære Læser, sådan forholder det 

sig ikke. Der er blot tale om en ganske 

almindelig forelæsning for  første semesters 

studerende ved IFSK.  

Interessen således fanget af dette fænomen 

er en nærmere undersøgelse foretaget. Den 

har vist at der ikke var tale om et enestående 

tilfælde af spontan applaudering den dag i 

november. Tværtimod har undersøgelsen, 

der blev påbegyndt i september i år,  

afsløret, at disse unge rus’ere applauderer 

forelæserne efter hver eneste forelæsning. 

Da det således er blevet afdækket, at dette 

Må man godt det? 
- om at klappe af forelæserne 

Klapperiet taget på fast gerning:  

Hvorfor gør de det? 

” 
Hvad ligger der til grund for denne 

mærkværdige applaudering af 

uskyldige forelæsere? 

” 
fænomen ikke var en engangsforeteelse, 

fristes De sikkert - ligesom jeg - til at 

spørge: Hvad ligger til grund for denne 

mærkværdige applaudering af uskyldige 

forelæsere? Kan det skyldes ren og sker 

uvidenhed, at disse simple første semesters 

studerende endnu ikke har opnået 

tilstrækkelig stor indsigt i den på IFSK 

herskende etikette? Kan det ske, at de 

ganske enkelt ikke er klar over, at dette 

klapperi må anses for at være en grum 

uskik?  

Selvom denne teori måske umiddelbart 
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Professor Jørgen Elklit. 

virker plausibel, må den afvises endnu 

inden blækket er tørt. Det forholder sig 

nemlig således, at den højt ansete professor 

Elklit, allerede på et tidligt tidspunkt i disse 

rus’eres ophold inden for de gule mure, 

eksplicit har gjort opmærksom på, at denne 

opførelse er utilstedelig. Det skete efter, at 

han selv havde været udsat for det kritikløse 

klapperi.  

Teorien er blevet modbevist og situationen 

er nu den, at vi står på ganske bar bund over 

for dette mærkelige fænomen. Skulle der 

derfor et sted på instituttets kringel-krogede 

gange findes en hjerne så klar og 

skarpsindig, at en forklaring på fænomenet 

kan udtænkes, er jeg ganske overbevist om, 

at Kandestøberens redaktion meget gerne 

vil høre fra vedkommende. 

Det bør dog til slut nævnes, at fænomenet 

nu ikke er helt ukendt. Der blev allerede 

blandt sidste års rus’ere observeret klapperi. 

Dog og heldigvis har disse studerende, nu 

på tredje semester, for længst aflagt sig 

denne mærkværdige vane.  

Mærk dem således, kære Læser, at dette 

uskikkelige fænomen er blevet observeret to 

år i træk. Er dette et tegn på at en ny 

tradition - måske ordet ritual ville passe 

bedre på denne uskik - er ved at opstå på 

IFSK? Må den gode professor Elklit, og 

dennes ærværdige kollegaer, for fremtiden 

affinde sig med at blive klappet af efter hver 

eneste forelæsning? Hvis dette skræk-

scenario skal afværges, må vi tage kampen 

op nu, inden fænomenet breder sig til andre 

årgange. Mit opråb herfra lyder derfor:  

Studerende! Saml jer i kampen mod det 

utidige klapperi! 
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 Simbas Sofa:  

Det Studentikose Demokrati  
af Rasmus Beltofte Sørensen 

 

Valget blev på institutplan en sørgelig 

manifestation af generelt manglende 

engagement i instituttets faste fore-

ningsliv i almindelighed og studenter-

politik i særdeleshed. 

 

Det netop afholdte valg til universitetets 

kollegiale organer åbenbarede såvel vindere 

som tabere. Vinderne, naturligvis tillykke til 

disse, er nu repræsenteret i ledende organer 

på forskelligt niveau samt i studienævnet. 

Taberne derimod er på IFSK studenter-

demokratiet, de studerende og ikke mindst 

StatsRådet selv. 

 

”Fredsvalget” realiseredes, da tre 

studerende (ingen nævnt, ingen glemt) 

glemte at underskrive deres kandidatur til 

StatsRådet, og efterlod kun 19 opstillede og 

valgbare kandidater tilbage. Lige præcis 

nok til at udfylde StatsRådets taburetter. 

Inden næste års valg vil nogle af disse 

taburetter formentlig være tomme, da ingen 

suppleanter er valgt.  Statsrødder tager 

nemlig også i praktik, på studieophold eller 

skifter studium. Så meget for 3 signaturer. 

Man bør dog ikke klandre disse tre personer 

for meget. Hvad ikke måtte ske, er sket. 

Færdig slut. For i virkeligheden illustrerer 

de tre underskrifter blot problemet. En for 

lille interesse for, opbakning til og engage-

ment i studenterpolitik – selv på IFSK. 

Erkendt. Denne artikel var aldrig blevet 

skrevet uden de manglende signaturer, men 

alligevel hævdes det her, at 

problemstillingen langt fra er ny. Sidste år 

opstillede kun få udover de 19. Dengang var 

man reelt sikret en suppleantplads som 

minimum. 

Lad mig slå fast, at jeg antager, at alle 

oprigtigt studenterpolitisk interesserede 

naturligvis tilkendegiver denne interesse 

ved at opstille. Tilsvarende antages det, at 

listerne selvfølgelig ikke tilstræber kun at 

opstille kandidater, svarende til forventede 

antal mandater samt en suppleant. 

Klummeskribent: Rasmus Beltofte 

Alternativt vil det følgende være omsonst. 

Problemet med få kandidater er velkendt fra 

hele universitetet. Alligevel bør det 

påpeges. Smertegrænsen er nået efter 

demokratiske idealer og tillige for at 

udfylde StatsRådets taburetter. Især hvis 

man ikke på sigt vil minimere antallet af 
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 medlemmer. Endvidere er manglen på 

kandidater bemærkelsesværdig. Fordi 

studerende på IFSK normalt  engageres i 

massevis af foreninger uden for instituttet. 

Og i politik (bare ikke studenterpolitik??), 

en lidenskab der diskuteres ved enhver 

festlig lejlighed….?? 

 

Problemet er muligvis, at kendskabet til 

StatsRådets funktion og virke er 

mangelfuldt. Måske er holdningen 

ligegyldighed. Måske er opfattelsen, at 

studenterpolitiske sejre ligger på niveauet, 

”mere glasur på kantinens kager” og 

”teksten ”bøndernes organisering i 1800-

tallet” ud af Pol.Intro”. Og altså, at 

StatsRådets realpolitiske betydning er 

begrænset. 

Er sidstnævnte urigtigt, har StatsRådet vel 

ansvaret for i højere grad at tydeliggøre sin 

indflydelse. Uanset indflydelsen har 

StatsRådet dog en markedsføringsopgave 

foran sig. Valgdeltagelsen er stadig ikke 

imponerende høj. En markant højere 

valgdeltagelse vil styrke studenterpoli-

tikernes legitimitet, ikke bare demokratisk, 

men muligvis også i forhandlingsøjemed. 

Taler studenterpolitikerne på vegne af 2/3 af 

de studerende, er deres forhandlingsmandat 

givetvis mere fordelagtigt end med 

opbakning fra 1/3. 

 

Valget viser jo netop også, at når noget står 

på spil og formidles tydeligt, kan masserne 

mobiliseres. Valget til Fakultetsrådet er et 

eksempel. Juristernes udskiftning af os med 

økonomerne og psykologer som valgfor-

bund, truede vores mandat. Effektiv 

symbolpolitik og ikke mindst konstruk-

tionen af den klassiske os/dem dikotomi 

rustede os til kampen mod den fælles fjende 

– juristerne. Resultatet udeblev ikke, vi 

bevarede pladsen, sikret af Steen Daugaard 

efter et flot valg. Tillykke! 

 

Foruden manglende effektfuld 

kommunikation, kan den manglende 

opbakning til studenterpolitik jo også 

modsat illustreres ved den klassiske ”Free 

Rider” problematik, ikke mindst i tilfældet 

uden eksklusionsmekanisme. En proble-

matik der er velkendt i foreningsverdenen 

på IFSK. Fraregnet sæsonbestemte 

arrangementer, fungerer foreningerne på 

IFSK nærmest som en håndfuld små 

familier på samme villavej. Vi kender 

hinanden på tværs af ”hækken”, og vi 

kender hinanden i de enkelte foreninger. Af 

og til så godt, at det sætter grænse for 

nytænkning og ikke mindst impulsivitet. 

Sidstnævnte i form af familieforøgelse. Men 

vi har brug for nyt blod!! 

 

I Kanden har vi oplevet en pæn tilstrømning 

af nye, friske og kreative kræfter, hvor vi 

for få semestre siden var mindre end en 

håndfuld. Vi kan stadig bruge flere 

interesserede og kvalificerede folk. Det 

samme kan de øvrige foreninger på IFSK – 

derfor bør foreningerne være mere bevidste 

om at engagere de studerende, og du som 

studerende bør samtidig tilkendegive din 

interesse i foreningslivet på IFSK. For vi er 

en del af dig selv..! 

 

  



22 

Kandestøberen December 2002 

 Kort svaret:  
Alle burde vide noget 

 af Anja Zimmerdahl Hansen, fakultetssekretariatet 

Thomas Laursen, medlem af Kandestøberens studenterredaktion, giver i novemberudgaven 

af Kandestøberen udtryk for sin frustration over den ”ufattelige mangel på information fra 

fakultetets side”. Vi er selvfølgelig kede af, at fakultetets informationsindsats får denne 

bredside og vil derfor gerne her kort oplyse, hvordan vi faktisk har informeret løbende om 

ombygningen af blandt andet Samfundsfagenes Kantine og Juridisk Bibliotek. Fakultet har 

de sidste 1½ år hver uge udgivet et elektronisk nyhedsbrev; information om nyhedsbrevets 

eksistens har været bragt i såvel oktober- som novemberudgaven af Kandestøberen. Den 

konkrete oplysning om ny tidsplan for ibrugtagning af kantinen blev omtalt i nyhedsbrev nr. 

32 (fra 11. oktober). Nyhedsbrevet lægges på fakultetets web og udsendes pr. mail til blandt 

andet alle medarbejdere ved institutter og centre og til fakultetsrådets medlemmer, heriblandt 

studenternes repræsentanter. Fra starten af november har vi endvidere udsendt nyhedsbrevet 

til alle studenterbladene ved fakultetet, og kommende numre vil blive sendt til 

studenterorganisationerne. Fakultetets studerende har på nuværende tidspunkt ikke mulighed 

for at få tilsendt nyhedsbrevet på grund af det store arbejde med vedligeholdelse af en 

mailingliste med potentielt knap 6000 modtagere. Fakultetet vil imidlertid i løbet af 2003, 

når det bliver teknisk muligt med et nyt websystem, tilbyde de studerende et individuelt 

abonnement på nyhedsbrevet. Indtil da håber vi, at de studerendes repræsentanter og 

studenterbladene, herunder Kandestøberen, vil være behjælpelige med at viderebringe de 

informationer, som fakultetet fortsat vil bringe hver uge via nyhedsbrevet. 

Kort sagt:  

Bestået vs. ikke bestået 
af Hanne Petersen 

Med en P-fags opgave på skærmen foran mig og en Ø-fags opgave på bedding opstår 

spørgsmålet: Hvad er rationalet i denne eksamensform, der munder ud i bestået / ikke-

bestået? Selv underviserne pointerer, at det ikke kan betale sig, at skrive en opgave til ti, når 

man intet opnår herved. Så hellere sjofle opgaven og klare sig igennem på en sekser. Groft 

og forsimplet sagt naturligvis. Om end eksamensformen er behagelig for den studerende og 

udmunder i en smule ro ved grædemuren, kan jeg kun rose tiltagene i den nye studieordning, 

der gør op med ovenstående form for slack.  
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 Kort sagt:  

P-skiver i bygning 350 
af Anton Skjernaa 

Som langt de fleste vil vide, er det som oftest meget svært (hvis ikke umuligt) at finde en 

læseplads, hvis man ikke ankommer til læsesalen før kl. 9 om morgenen. 

For at undgå at nogle uberettiget optager pladser, som de reelt ikke bruger, er der på 

biblioteket indført et P-skive system, som desværre ikke fungerer helt optimalt. Min 

anbefaling er, at det samme system, om end i en mere funktionsdygtig udgave, bliver indført 

på de nye luksus læsepladser i bygning 350, da jeg har det indtryk, at disse pladser ofte 

optages af folk, der har efterladt deres ting i længere tid end de 30 minutter, der må siges at 

være acceptabelt. Dette kunne måske endda på en eller anden sindrig måde kombineres med 

et system, der ville gøre det muligt at se, om læsepladserne var optaget uden at skulle åbne 

døren.  

Da jeg nu har grebet pennen i min harme over dette uberettigede optag af eftertragtede 

læsepladser, vil jeg samtidigt opfordre til, at der bliver gjort noget ved P-skiverne på 

biblioteket, så de atter bliver funktionelle.  
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Festanmeldelse: 

Flippere, disco-dronninger og firsere 

Fest: ”70’er-fest” arrangeret af PF 

Sted: Historisk kantine 

Tid: Muligvis 70’erne i ånden, men ellers 

fredag d. 22. november 2002 kl. 21-02.  

af Laura Glavind 

 

 

 

 

På en aften hvor julefrokoster og revy-
weekend var lokkende alternativer, 
”discede” PF op med et forrygende 70’er-
brag. Der var imidlertid flere ting, der 
savnedes, for ikke blot var præmien på 
mystisk forsvundet denne aften, men der 
syntes også uklarhed om, hvad 70’er 
perioden egentlig var for en størrelse. 
 

Uanfægtet disse forhold var der dømt 

Jackson Five og glimmer og glamour i 

baren, ligesom festarrangørerne lyste op 

som ægte levende disco-kugler. Også det 

”glimrende” band, Boogie Knights, havde 

fundet deres sølv og rødligt glinsende 

dragter plus solbriller frem til anledningen, 

og de spillede ca. alle numrene fra CD’erne 

Disco-fever 1+2.  

Stemningen var god, folk hyggede sig. En 

repræsentativ rundspørge blandt fire 

personer afslørede, at de alle hyggede sig. 

Baren var som altid velassorteret med 

drinks iklædt funky 70’er-navne. Ja, 

væggene var ligefrem pyntet. Og for de 

”gamle mennesker” var der arrangeret en 

ordning, hvor de blev fulgt direkte fra 

røgfyldt til festen uden at skulle ankomme 

alene. I sandhed stort.  

 

De forvirrende temafester  
Så vidt, så godt. Hvad angår festens tema – 

og temafester i det hele taget – skortede det 

imidlertid ikke på tilsvininger og 

beskyldninger for at være ”80’er” eller 

”60’er”. Kandens ene redaktør måtte 

således forlade festen med uforrettet sag: 

”De siger, at jeg er 80’er, men min mor 

havde altså den her kjole i 70’erne”. Mangt 

en mor har sikkert måttet høre for, at de 

bestemt ikke var 70’er-agtige i 70’erne.  

Et kig i Hammerichs ”Danmarkskrø-

nike” (”Det store flip”) afslører imidlertid 

en mulig forklaring på mysteriet om 

70’erne. Her findes en række billeder alle 

karakteriseret ved det forhold, at personerne 

faktisk mere eller mindre ikke bærer tøj. I så 

fald var der så vidt vides ingen, der præcis 

ramte rigtigt denne aften.  

 

”And the Oscar goes to…” 
Priserne gik da som bekendt også til fuldt 

påklædte personer. Den store ud-

klædningskonkurrence toppede helt sikkert 

ikke, da de to discokugler uden mikrofon 

forsøgte at råbe 400 festdeltagere op for at 

bekende, hvem der havde vundet de ædle 

priser. Denne gang havde den benhårde jury 

truffet sin beslutning uden at spørge 

publikum (klapsalver) til råds. Den 
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 kvindelige prisuddeling udviklede sig til et 

rent hengivelsesorgie, da ”pigerne, der er 

ens klædt ud” skulle modtage præmie-

dumlen og spontant brød ud i dejlig er 

jorden. ”Vi er bare så lykkelige. Tak til 

mor, min gud og Ritas Stoffer” snøftede én 

af de ens klædte. Økonomi-instruktor 

Rasmus tilgav straks pigerne for ikke at 

have fulgt med i økonomi-timerne hele 

semestret: ”De har jo siddet og syet hele 

dagen”.  

 

 

Det er noget forbandet 

svineri. Og så er der jo ikke 

nogen, der kan lide fersken-

vodka alligevel. 

Den store ære kom desuden på et meget 

tiltrængt tidspunkt, efter at pigerne sidste år 

var gået fejl af temaet til PF’s ”Promfest alá 

1984” og meget skuffede måtte erkende, at 

der altså havde været afholdt 80’er-fest 

semestret før. ”Vi kunne jo ikke vide bedre. 

Alá 84 ikke?!” strømmede det ud af Anne 

(2. år, hold 1), der endelig kunne lukke op 

for det væld af frustrationer, der havde 

været resultatet af det mislykkede 

udklædningsforsøg. Man kan kun håbe, at 

PF på sin snarligt kommende general-

forsamling tager stilling til, hvordan man i 

fremtiden kan undgå denne slags meget 

ulykkelige begivenheder. Forslag til 

vedtægtsændring er hermed, at der  til frem-

tidige PF-fester bør udsendes forklaringer 

på, hvordan man skal klæde sig ud.  

 

Bitter fersken-vodka 
Aftenens mandlige vinder var langt mere 

diskret i sin optræden og først senere 

lykkedes det endelig at træffe Mikkel 

”Tjald” i sit Michael Jackson kostume – 

inklusive Fætter BR’s det bedste sorte 

ansigtsfarve (måske derfor var han så svær 

at finde). Sød sejrsglæde var dog med et 

slag vendt til bitter vrede for 

prismodtageren, hvis fersken-vodka var 

blevet stjålet, netop imens han tog en 

glædesdans for at fejre sejren. ”Det er noget 

forbandet svineri. Og så er der jo ikke 

nogen, der kan lide fersken-vodka 

alligevel”. Kandens udsendte nikkede 

forstående hertil og spekulerede i øvrigt på 

selv at skaffe sig et Michael Jackson 

kostume, da en Michael Jackson kopi efter 

forlydender har vundet priser til adskillige 

temafester, herunder 80’er-festen og 

almindelig fastelavns-fest.  

 
Den evindelige toer-problematik 
Og således sluttede en på mange måder 

begivenhedsrig aften, hvor PF på udmærket 

vis formåede at bringe, hvis ikke 70’erne, så 

i hvert fald den gode stemning frem. Der er 

dog stadigvæk noget vej til festen over dem 

alle: 80’er-festen sidste år med Date-deo’er 

på pigetoilettet og VM i Mexico i 

baglokalet.  

” 

” 

 

 

 

 

 

Se desuden billedreportagen fra fe-

sten på de to følgende sider. 
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Billedreportage: 

70’er festen d. 22. november 
foto af Anton Skjernaa 

Trods adskillige flotte udklædninger - 

b l andt  ande t  de t  f an t as t i ske 

diskokugle-kostume herover - var det 

alligevel... 
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...negeren med afrohåret 

(tv.) og de fire poptøser 

(herunder), der løb af med 

sejren som aftenens bedst 

udklædte 70’ere. 

Præmierne var hen-

holdsvis en flaske vodka 

og en flaske Dooley’s.  
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Pas på de såkaldte ‘andelsværelser’! 

af Svend Thorhauge, formand for Sabisaf 

 
Spekulationen i et trængt boligmarked 
kender tilsyneladende ingen grænser. Ny 
salgskonstruktion stavnsbinder unge 
studerende. 
 

Der trædes i denne tid vande blandt 

ejendomsmæglere og sælgere, fordi 

ejendomspriserne på den ene side er 

historisk høje, men køberne på den anden 

side for få. Det skaber en dødvande-

situation, hvor husene står for længe til salg, 

og det kalder på hurtige ideer, som ikke 

altid er til købernes gunst. 

 

En af de nyeste ideer er således salg af 

andelsværelser. Konstruktionen er som 

følger: en villa til 1,5 millioner kr. 

udstykkes i et boligsameje bestående af fem 

andele med individuelle skøder. De fem 

andele kan herefter sælges enkeltvist med 

lille udbetaling og forholdsvis lav husleje. 

Akkumuleret kan den samlede husleje dog 

forrente et noget større lån, og villaen 

sælges derfor til 2,5 millioner kr. Det giver 

således sælger et overskud på 1 million kr. 

 

For køberne er der imidlertid væsentlige 

problemer. Køberne har tilsammen købt en 

villa til 66% over markedsprisen, så hvis 

det, der reelt er et eksternt konstitueret 

boligkollektiv skal likvideres, kan det i den 

næste lange tid kun ske med stort tab til 

følge. Den eneste vej ud af  kollektivet er at 

sælge sin egen andel, men da der er skøde 

på de enkelte andelslejligheder, kræver det 

udarbejdelse af skøde og  tinglysning af 

dette. Der er altså store ind- og udtrædelses-

omkostninger i forbindelse med denne 

konstruktion, og et salg forudsætter, at man 

(som den første sælger), kan finde en køber, 

der ikke gennemskuer konstruktionens 

stavnsbindende karakter. 

 

Der er foreløbigt kun få, der er gået i 

fælden, men det er en ubehagelig fælde at 

sidde i, ikke mindst fordi man risikerer at 

sidde i den længe. Det er svært at få en 

lovændring igennem på området, fordi det 

egentlig ikke er lovgivningen, der er 

problemet, men den åbenlyse udnyttelse af 

købernes manglende viden om handlens 

retsvirkninger og økonomiske konsekven-

ser. I sammenslutningen af boliginte-

ressentskaber og andelsforeninger i 

Danmark (Sabisaf) advarer vi naturligvis 

vore medlemmer, men risikogruppen er jo 

per definition kun de potentielle 

medlemmer. Derfor denne artikel. Hvis I 

støder ind i disse andelsværelser, så hold jer 

væk, og hvis I kender mulige købere, så 

advar dem og henvis til vores hjemmeside 

på www.sabisaf.dk. 

Kantinen lukker d. 20. december kl. 14  

og åbner igen i de nye lokaler d. 6. januar.   
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af IFF (Institut for fredagsbarsvurdering) 

og RizRazgruppen 

 

Oplevelsestrang, sociologisk nysgerrighed 

og sikkert almindelig efterårsdepression fik 

en tilfældig fredag i oktober en flok seriøse 

studerende til at bryde op fra den vante 

fredagsrutine i den lokale fredagsbar 

arrangeret af Jura, Statskundskab og 

Økonomi. Med et skudsikkert forsknings-

design, der på hottesteste validerende vis 

benyttede sig af metodetriangulering i form 

Fredagsbarernes sande tilstand 

Tabel 1: Ølpriser i diverse fredagsbarer 

  
Fadøl  

(0,5 l) i kr. 

Alm. Flaskeøl 

(Tuborg, Top) i 

kr. 

Discountøl  

(VIB, Vestfyn) i 

kr. 

Slavisk - - 5 
Tysk/fransk 13 10 - 
Engelsk - 8 6 
Religion - 10 - 
Filosofi/idehistorie - 10 5 
Historie 13 10 - 
Medicin - 10 - 
Kemisk 14 8 - 
Fysisk 12 8 - 
Biologi - 8 - 

IFSK/Jura/Økonomi 20 - - 

af såvel forstående casestudie som 

positivistiske kvantificerbare variable. 

Universitetets fredagsbarer skulle 

underkastes en empirisk belysning efter 

parolen: ”socialvidenskaben i arbejdstøjet 

og empiri i blæren”. 

Den kvantitative undersøgelse 

Undervejs blev indsamlet data til en række 

på forhånd nøje udvalgte variable. Disse er 

med deskriptive statistiske teknikker 

opsummeret nedenfor. 

 

Casestudiet 

Turen viste sig i hyggelighed at overgå selv 

de mest optimistiske prognoser. Snart var de 

første slurke indtaget af det lokale 

flaskefoder, inden det blev tid til såvel 

observationer som interview/samtaler med 

de indfødte. Ekspeditionen startede med en 

håndfuld næsten skrækindjagende 

fremmede kulturformer for statskund-

skabere, der findes i Nobelparken. Efter 

hyggelige, men stadig væk præget af 

fremmed mistænksomhed, besøg hos 

slaverne og tysk/fransk, blev vi sat skakmat 

i et afsides lokale i toppen af Nobelparken. 

Hos stammen, der hos de lokale gik under 

navnet ”engelsk”, kunne man opleve en 

respektindgydende stemning, ornamentering 

og andre remedier til hyggeligt samvær, der 
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POLITICA, DISTINKTION & GRUS 
 

holder 
 

JULEUDSALG 
 

Onsdag den 11. december kl. 14-17 
 

I bygning 350 i det store læsegrupperum 
 

Traditionen tro vil næsten alt være sat ned til rene fantasipriser. Du kan med 
garanti finde din farbrors julegave, lidt optænding til pejsen eller måske lige-

frem noget litteratur, der kan bruges i dit næste fag.  

gjorde, at man som IFSK’er måtte acceptere 

at være en del af en lavere kulturelt udviklet 

civilisation med hensyn til en ophøjet 

fejring af weekendens indtræden. Lettere 

modvilligt – og kun i forskningens hellige 

navn – gik turen videre til det forhen-

værende ortopædiske hospital, der nu er 

blevet indtaget af teologi og religions-

videnskab. Om dens oprindelige beboer er 

blevet udsat for udrensning eller meget 

vellykket assimilation vides ikke. Til 

gengæld viste det sig, at de nye folkeslag 

hurtig har fundet sig til rette, så man hurtigt 

glemte mismodet over at forlade engelsk. 

Her mødte vi igen en atmosfære og hygge, 

som var overvældende. Efter at have smagt 

på det store udbud af lokale drikke og sikret 

sig cigarer til aftenens senere komme, 

kunne turen gå videre til andre humanistiske 

højborge som Filosofi/Idehistorie og 

dernæst Historie. Her kunne den relative 

kulturelle underlegenhed endnu engang 

konstateres, om end en stigende selvsik-

kerhed hos forskningsgruppen åbnede for 

møder med konkrete indfødte udgaver. 

Herefter gik turen mod en række, som det 

skulle vise sig, mere ligesindede folkeslag 

på naturvidenskab og sundhedsvidenskab. I 

distinktionens hellige navn kunne det dog 

desværre lidt smerteligt konstateres, at alle 

disse civilisationer stadigvæk syntes at fylde 

deres lokaler med mere stemning, 

underholdning, bredere sortimenter og 

udsmykninger, end vi huskede fra 

hjemstavnen. Især biologi imponerede med 

hensyn til et imponerende og eksotisk 

udvalg. Sidste stop var den lokale 

fredagsbar. Alt i alt en tur der i særdeleshed 

kan anbefales, hvis man savner nye 

impulser og lidt luftforandring. 
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af Henrik Noes Piester  
 
Udkastet til Kandidatforeningens vedtægter 
er nu blevet formuleret og dermed klar til 
brug. Næste store punkt på dagsordenen er 
afholdelsen af en stiftende general-
forsamling i marts 2003, og forberedelserne 
er allerede godt i gang. Styregruppen 
fokuserer for tiden på at finde midler, der 
gør det muligt at sende indbydelser ud til de 
kandidater, der har afsluttet deres 
uddannelse inden for de sidste 5 år. I alt ca. 
1000 breve. Ikke nogen nem opgave, men 
der arbejdes hårdt på sagen.  
 
Formål og arbejdsopgaver 
En gruppe af studerende har i november 
formuleret de vedtægter, som vil udgøre 
fundamentet for foreningens stiftende 
generalforsamling. Kort fortalt, så er 
foreningens formål at styrke kontakten 
mellem Instituttet og arbejdsmarkedet. 
Dette kan helt konkret ske via en interaktiv 
medlemsdatabase, en projektbank à  la 
videnskabsbutikken på Københavns 
Universitet (http://www.samf.ku.dk/vb/) 
samt gennem afholdelsen af virksomheds-
besøg og –præsentationer, studieture og 
foredrag. Arrangementer, der har til formål 
at styrke det sociale miljø på kandidatdelen, 
vil også kunne realiseres inden for 
rammerne af Kandidatforeningen. Det er 
oplagt, at disse i et eller andet omfang 
afholdes i samarbejde med andre foreninger 
på IFSK. 
 
Bestyrelsen 
Et andet væsentligt punkt i vedtægterne er 
sammensætningen af foreningens 
bestyrelse. Bestyrelsens størrelse er 

Kandidatforeningen – en status 

fleksibel – syv til ti medlemmer – og der 
skal være minimum tre kandidat-studerende 
og minimum tre kandidater repræsenteret i 
bestyrelsen. Dette sker for at  sikre, at 
bestyrelsen afspejler foreningens dobbelte 
funktion: at arbejde til fordel for både 
kandidatstuderende OG kandidater. 
Derudover er der reserveret en plads i 
bestyrelsen til en repræsentant, der udpeges 
af Instituttet. 
 
De kommende måneder 
Med formuleringen af vedtægterne er 
Styregruppen kommet et stort skridt 
nærmere stiftelsen af Kandidatforeningen. 
De næste måneder skal bruges til at give 
foreningen de bedst mulige startbe-
tingelser. Det indebærer blandt andet, at 
kandidater fra IFSK gøres opmærksomme 
på foreningen og de fordele, den kan tilbyde 
dem. Denne PR-opgave søges løst via 
annoncering i DJØF-bladet samt udsendelse 
af indbydelser til alle kandidater, der har 
afsluttet deres uddannelse inde for de sidste 
5 år. Da Styregruppen ikke råder over egne 
midler, så skal disse søges hos parter, der er 
interesserede i at hjælpe med oprettelsen af 
en Kandidatforening på Statskundskab. 
Hvis det lykkes at finde en eller flere 
sponsorer, så kan brevudsendelse og 
annoncering gennemføres i januar 2003. 
Herefter vil det være de praktiske 
forberedelser, herunder udsendelse af 
dagsorden, der står på programmet. 
 
Hvis man allerede nu ønsker udkastet til 
vedtægterne tilsendt, kan dette ske ved at 
sende en mail  ti l  Henrik på 
981964@ps.au.dk. 
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af Christian Bo Christiansen 

 

Nå, men så er det undertegnede, der har ordet! Efter at Rikke i sidste nummer takkede af og 

kunne fortælle de kære læsere, hvorfor klummen og førnævnte virkede som to negative poler 

på hinanden, vil denne måneds skribent (Endnu et nyt tiltag i PB) samle op, hvor det hele 

landede. Her gik vi alle og troede, at alt var ved sin vante rytme på instituttet. Men i det ny 

lækre lokale i hjørnet af bygning 350 (og nu hvor vi alligevel ikke holder os tilbage; det læk-

reste på hele instituttet!!), er der konstant aktivitet året rundt, og lad mig bare afsløre nu kære 

læsere, at netop disse aktiviteter er emnet for klummen her. 

I forbindelse med at vores hidtidige administrator Svend Thorhauge har sagt sin stilling op 

for at få mere tid til bl.a. sin familie, vil undertegnede gerne på vegne af hele PB, sige mange 

tak for det kæmpe arbejde Svend har gjort for PB. Samtidigt glæder det os, at han stadig har 

tid til at være aktivist i PB.  

Som en naturlig konsekvens af, at Svend er trådt tilbage, har vi i PB ansat en ny administra-

tor. Vi takker for de indkommende ansøgninger, og efter flere møder til langt ud på natten og 

nogle benhårde samtaler, siger vi velkommen til Lasse Sørensen, der allerede nu har sat sit 

præg på foreningen. Hvis man har bevæget sig ind i PB for nylig, og her kan det kun under-

streges, at alle ALTID er velkomne, vil man have bemærket, at der er sket en omflytning af 

litteraturen i lokalet, som gerne skulle øge overskueligheden. Samtidigt er vores udbud af 

papirvarer nu udvidet så voldsomt, at selv de mest krævende studerendes behov skulle kunne 

imødekommes - og dette naturligvis til PBs sædvanlige lave priser!  

I den nært forstående juletid vil det også være muligt at drage nytte af PBs spritnye gavekort, 

som udstedes på det ønskede beløb, for derfor senere med et smil at blive ombyttet til rare 

bøger eller andet som den begejstrede modtager ønsker.  

Jule-baren i PB forventes igen i år at blive en bragende succes, hvor 92-nostalgien i dette 

jubilæumsår kommer til at danne grundlag for PBs  FODBOLD-TEMA!!!    

 

Månedens bog i PB vil i december måned være Christoffer Green-Pedersens  

”The Politics of Justification”. Prisen er 200,-  (Normalpris 268,-) 

 

Afslutningsvis vil undertegnede blot gøre opmærksom på at PB har sidste åbningsdag fredag 

d. 13. december, men vi åbner dørene igen allerede torsdag d. 30. januar fra kl. 12-14. 

 

Tak for denne gang!!!  

               

PB-klummen 
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af Louise Broe Sørensen, på vegne af Politologisk Forening 

 

PF – tak for i år 
Når denne Kande når dig, har du fået en helt ny flok til at stå for dine fester, studieture, 

foredrag mv. Ved PF´s generalforsamling har vi fået valgt en ny bestyrelse, som den 

afgående bestyrelse ønsker alt mulig held og lykke. Vi, der er færdige med fester for denne 

gang, vil også gerne sige tak for et godt år, og håber I alle sammen har haft det sjovt. 

 

Kantinen 
Kantine-bestyrelsen består af en enkelt PF’er, én statsrådsperson, to fra jura og to fra 

økonomi samt én VIP’er. Hvis der er noget, I er bange for eller utilfredse med i forhold til 

Kantinen, kan I bare spørge.  

Statskundskabs kantine lukker for altid til juleferien, men genopstår som Samfundsfaglig 

Kantine i den gamle Historiske kantine allerede den 6. januar 2003. Der er altså ingen 

grund til at tro, at der ikke kommer til at være en kantine, og I aldrig kan få frikadeller mere. 

Der er heller ingen grund til at sprede andre mærkelige rygter. Den åbner lige straks!! Ejerne 

er som altid de studerende selv. Målet er som altid at gøre det så billigt som muligt for jer. 

 

Køkkenet har pr. 13. december 2002 fået en ny leder, så Kantinen kommer til at være ny på 

flere fronter. 

 
Jobannonce – forretningsfører 

PF-klummen 

Efter jul bliver jobbet som forretningsfører af 

Kantinen ledigt. Forretningsføreren er en studerende 

med flair for regnskaber og forhandlinger. Jobbet er 

alsidigt og med elementer af ledelse. Det indebærer 

tæt samarbejde med kantinebestyrelsen, 

kantinelederen og personalet. Jobbet er omkring 12 

timer om ugen - men det varierer. Har du lyst til at 

vide mere om jobbet, kan du ringe til den 

nuværende forretningsfører, Claus Toxvig 

86181176/22543667. 

       God jul! 

 



34 

Kandestøberen December 2002 

 

Statsforfatningsret, folkeret og EU-ret  
– en ny valgmulighed for statskundskabsstuderende 

af Torben K. Jensen, studieleder 

 

Mange studerende – og undervisere – har 

efterlyst muligheden for, at statskundskabs-

studerende kunne erhverve sig et mere 

indgående kendskab til reglerne i 

grundloven, reglerne for staternes indbyrdes 

forhold samt reglerne i Det Europæiske 

Fællesskab og traktaten om Den 

Europæiske Union. Derfor har studienævnet 

henvendt sig til Juridisk Institut, som 

velvilligt har sammensat et undervisnings-

forløb for statskundskabsstuderende i 

statsforfatningsret, folkeret og EU-ret. 

 

Faget oprettes (foreløbigt som et forsøg i 

forårssemesteret 2003) som et samfunds-

videnskabeligt fag på 2002-ordningen og et 

C-fag på 96-ordningen. Faget, der ikke kan 

e r s t a t t e  d e t  o b l i ga t o r i s ke  f a g 

Forvaltningsret, er normeret til 10 ECTS. 

 

Undervisningen i statsforfatningsret 

gennemføres med tre timer ugentlig i ca. 14 

uger. Holdstørrelsen er fastsat til max 35 

deltagere (og minimum 12 deltagere). Da 

holdet oprettes specielt for statskund-

skabsstuderende forventes det, at der her – 

foruden stofgennemgangen - bliver 

lejlighed til at diskutere retlige emner, som 

måske statskundskabs-studerende har særlig 

interesse i og behov for at drøfte. I Folkeret 

og EU-ret gennemføres undervisningen som 

forelæsninger  sammen med de 

jurastuderende 2 x 2 ugentlige timer i 10½ 

uge. 

 

Faget annonceres i seminarplanen, hvor 

pensum og eksamensformer også fremgår, 

og man melder sig til faget efter samme 

procedure som almindelig seminar-

tilmelding. 

 

Hvis der viser sig at være fornøden 

tilslutning og interesse, er det planen 

fremover at udbyde faget i forårssemestre.  

 

Så hermed en opfordring til at benytte det 

nye tilbud. 

 

Studienævnssekretariatet meddeler: 
Undervisningsplanen for forårssemestret 2003 forventes at udkomme tirsdag den 17. 

december 2002. - Planen offentliggøres samtidig på instituttets hjemmeside: www.ps.au.dk 

  

Sidste frist for tilmelding til politologiske opgaveseminarer, kandidatuddannelsesseminarer, 

6. semesters valgfri fag og valgfri fag på sidefagsuddannelserne er fastsat til onsdag den 8. 

januar 2003, kl. 14,00. - Tilmelding kan ske på skemaer, der hentes og sendes 

via ovennævnte hjemmeside.  
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 Lystne kvinder går i nettet 
af Ane Yde Skaksen 

foto af Anton Skjernaa 

 

Det er historien om to storby-singler, der 
møder hinanden en aften i et chat-room 
på internettet. I virkeligheden hader de 
hinanden, da han har planer om at 
overtage hendes boghandel, men i 
cyperspace er deres forelskelse ikke til at 
tage fejl af.  
 
Filmen hedder ”You´ve got mail” og er god 

og afslappende underholdning en søndag 

aften,  idet det jo bare er film, og dermed 

uden forbindelse til vores fortravlede 

hverdag. 

Meget tyder imidlertid på, at virkeligheden 

endnu en gang overhaler fantasien. Aldrig 

tidligere har net-dating været så populært. 

Alene det at dansktopbandet Kandis har la-

vet en sang om kærlighed på internettet, ta-

ler vist sit eget tydelig sprog. 

Men ta´ jer i agt piger og lær´ ”The rules of 

the game”, før I begiver jer ud i jagten på 

”den eneste ene” ved hjælp af online-dating. 

Nettet er nemlig fyldt med sjufter og 

slyngler! 

 

Vi bruger det til at gå på indkøb, lægge ka-

baler, læse horoskop, bestille hotelværelse, 

eller finde ud af hvad det er for et underligt 

udslæt, vi har fået på undersiden af højre 

underarm. Så hvorfor i al verden er det så 

svært for langt hovedparten af os kvinder at 

finde den rette på internettet? Svar: Vi er 

simpelthen for naive, og så følger vi ikke 

nettets spilleregler, om hvorledes man bør 

gebærde sig udi disciplinen online-dating. 

 

Spil kostbar! 
Her som i virkeligheden gælder også 

REGLEN over dem alle: Spil kostbar! 

Vi kvinder er så ligefremme, at nettet nær-

mest bliver ét stort tag-selv-bord for 

mændene. Vi e-mailer hæmningslyst, svarer 

på kontaktannoncer og mødes med mænd. 

Tjeck selv på diverse dating-adresser. Jeg 

har selv været der - selvfølgelig ikke med 

det mål for øje at skulle finde en date, men 

jeg blev jo ligesom nødt til at lægge min 

profil ind, eftersom jeg skulle have noget at 

bygge den her artikel op omkring  (-det var 

vist en af de bedre undskyldninger!). 

 

 

Antikverede retningslinjer 
For par et par år siden betragtede mange cy-

per-romancer som potentielt farlige og en 

trussel mod princippet om, at der skal være 

et vist element af mystik og fysisk berøring 

i et forhold. I dag er PC´en, e-mails og 

online-dating imidlertid så udbredte, at det 

er nødvendigt at tillempe de antikverede  
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 supermarked. Så kan man maile lidt frem og 

tilbage, aftale en date, og vupti, så har man 

en kæreste; det må da siges at være 

rationelt. Er det måske derfor, at det flyder 

med Statskundskabsstuderende på diverse 

hjemmesider? At bruge nettet til at finde sin 

udkårne, er da ikke noget at skamme sig 

over. Det er bare  et tegn på, at man er en 

seriøs studerende, der ikke har tid til at 

hænge ud på diverse barstole i alverdens 

fredagsbarer hver eneste uge i håb om, at 

personen i ens liv pludselig kommer 

spadserende forbi! 

Tjeck selv, hvis du ikke tror min påstand 

om omfanget af dine medstuderendes 

repræsentation på diverse dating-sites. Om 

ikke andet, så har du i det mindste hermed 

en undskyldning for at bevæge dig ud i 

online-datingens mysterium!…..men ta´ tag 

i agt!  

 

Nedenfor en lille hjælp til at starte dit 

reseach arbejde. Da jeg ikke (endnu) har det  

store forkromede overblik, har jeg måttet ty 

til B.T.’s vurdering af internettets 

kontaktmuligheder som støtte: 

  

Dating.dk 
Overvældende stor site med langt over 

300.000 brugere - det påstår de i hvert fald 

selv. Den er aldeles glimrende med 

letfattelig layout, gode søgemuligheder og 

MEGET hurtig respons. Stort udvalg af pro-

filer, om end mange af brugerne er ret unge. 

 

Under-uret.dk 
God site med over 20.000 annoncer. De er 

placeret i fire ”universer”: Kærester, 

elskere, netvenner og venner. Der er dog 

retningslinjer en smule -  som fx at en 

kvinde bør slå op med en mand, hvis ikke 

han personligt giver hende en romantisk 

fødselsdagsgave – til det 21. århundrede. 

Nu hedder det i stedet, at man aldrig skal 

sende ham en e-mail en lørdag aften – det 

lugter alt for langt væk af desperation - og 

at man skal vente minimum 24 timer med at 

besvare en e-mail, ligesom mænd der ikke 

har inviteret en kvinde ud senest i den fjerde 

e-mail, bør have løbepas. 

 

Sjufter og slyngler 
Sex på den første date er udelukket, og det 

ligegyldigt hvor længe online-dating har 

stået på. Kontakt via internettet indebærer 

nemlig nogle risici. Man kan fx ikke vide, 

om den pågældende mand rent faktisk er 

gift eller er i et andet fast forhold, hvilket 

desværre ikke er en sjældenhed. Det må alt 

andet lige være betænkeligt, at der aldrig 

tidligere har været så mange mænd med 

gamle syge forældre, som de absolut er nødt 

til at besøge lørdag aften, mens det ikke 

forhindrer dem i at lave aftaler tirsdag og 

torsdag aften. Det er jo til syvende og sidst 

mindre mistænkeligt, at tennisforeningen 

afholder generelforsamling eller at arbejdet 

trækker ud en ganske almindelig tirsdag 

aften. I dag behøver man således ikke at gå i 

byen for at være utro. Ja, man behøver rent 

faktisk slet ikke at gå i byen, og det kan der 

jo for nogens vedkommende være en klar 

fordel ved. Hvor fedt er det lige at gå i byen 

som singel, hvis ens omgangskreds er ved at 

være godt ”sat”? På internettet kan man 

sidde roligt og afslappet og kommunikere 

med de profiler, der matcher alder, vægt, 

højde og fritidsinteresser – ligesom i et 
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Julefest på IFSK 
 

Julefesten er onsdag den 11/12-02. 

  

Kl. 14.00 Juletaler, kåring af årets underviser  

og åbning af diverse barer 

  

Kl. 20.00 – 01.00 Julefest i Statskundskabskantinen  

(Baren åbner her, så man kan gå direkte 

 fra den sidste revy og hen til en kold fad,  

for at skylle de graverende indtryk væk) 

  

Kl. 21.00 – 02.00 Julefest i Historisk kantine 

  

Mvh. Julenisserne 
  

PS: NYT - NU MED STEMNING!!!! 

mange ”snydemænd” der lægger ind både 

under kærester og elskere (-men måske er 

de bare fleksible i deres ønsker!). 

 

Kontakt-online.dk 
En lille sag med lidt over 2000 profiler, 

hvor man kan se annoncer og profiler uden 

at lægge annoncer ind selv. En del voksne 

brugere. 

 

Amante.dk...., ......Scor.dk...., 

..Superkontakt.dk...., ....Jubii.dk/
lovefinder...! 
Da jeg selv er nybegynder, og hvis nogen 

føler sig trådt over tæerne (mænd kom frit 

frem), modtages kommentarer og erfarin-

ger gerne til videregivelse i næste nummer 

af Kandestøberen. 

 

    God arbejdslyst! 
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 Julerevyen 2002 
11. december i ”post”-historisk kantine.  

Gå ikke glip af denne unikke oplevelse!!!! 
 
 Anmelderne skrev: 
-”Øl fisse og hornmusik” Ekstra Bladet 
-”Hornmusik, fisse og øl” BT 
-”Hvorfor skal jeg være den tredje kommentar?”  udtaler Prins Henrik 
-”En guddommelig komedie” messer Kristeligt Dagblad 
-”Rasmus og Krog :Vi er ikke sammen…længere” Kig Ind 
-”Endelig får vi vores lokaler for os selv” Kandestøberen 
-”Største grin siden 11. september” Dagen 
-”Julerevyen starter til tiden” Ud og Se 
-”Gülcevit ôckan osimnir Hakan Sukur Galatasaray Döner Kebab al” Haber 
-”Søren Sko: Jeg troede ikke, der kunne komme så meget lyd ud af så lille en revy,    

den har bare hele pakken, behøver bare lidt mere  barm” www.popstars.dk 
-”Den var god Søren Sko Sko Sko” udtaler Ecco 
-”Alt for fed” Anne Larsen 
-”Julerevyen er noget svineri, men det kan betale sig” Bjørn Lomborg 
-”Du kan gøre, hvad du vil, men du kan ikke lade være med at grine” Christian BB 
-”Jeg kunne ingenting se” Stevie Wonder 
-”De er sjove, kan jeg sige uden at ryste på hånden” Michael J. Fox 
-“Den er god” udtaler Haribo 
-”De tager gas på alt” Adolf H. 
-”Jeg er blevet taget ved næsen” udtaler Michael Jackson 
-”Det kriblede helt nede i tæerne” udtaler Jason Watt 
-”Den var rigtig sjov, det syntes jeg også” udtaler skizofren  
-”Jeg var den første der kom” udtaler Adam 
-”Jeg slugte det hele råt” Praler Katja K 
-”De spillede så ørene faldt af” udtaler Van Gogh 
-”Jeg kan ikke få den ud af hovedet” udtaler JFK 
-”Den var cool” udtaler Snemand Frost 
-”Vi ville gerne have blevet fem minutter længere”, udtaler Ole, Faktamedarbejder 
-”The best a man can get” siger Gilette 
-“Det var helt okay”, udtaler Bjørn 
-”Tør humor”, udtaler Tena Lady  
-”Man blev bare ramt uden advarsel” udtalte 17årig butikstyv 
-”Det er en døgnflue” udtaler 7-eleven 
-”Jeg blev sulten af sjov” udtaler Kims  
-”Den var sjov” udtaler FUN 
-”Der var for lidt Stik-ord” udtalte narkoman 
-”Jeg forstod slet ingenting” udtaler Jurapige 
-”Den OSER af sex” udtaler Søren RYGE 
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HU – TE - LI – HUT 
 
  

  
 

  … Så kan du godt finde klaphatten frem – fodboldfeberen raser 
igen! 

 
  

 Onsdag d. 11. december præsenterer PB 

  
 FODBOLD-BAR 

 
 Kom og genoplev den fantastiske stemning fra ´92  

- vi viser finalekampen.  
 

 Det bliver et brag … 
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 Boganmeldelse: 

Emile Durkheim 
Émile Durkheim – og hans teorier om 
samfundet.  Af dag Østerberg, Hans Reit-
zels Forlag, 238 sider, 225 kr. 
 

af Christian Sørensen 

 

 

 

 

Indledning  
Nordmanden Dag Østerberg skrev tilbage i 

1983 en introduktion til Émile Durkheim. 

Denne version har Hans Reitzel valgt at 

oversætte til dansk som en del af deres bog-

serie om store sociologiske tænkere.  

Lad det være sagt med det samme; jeg fin-

der bogen god og Durkheim genial – moti-

veringen for dette følger nedenfor. 

 

Indholdet 
Bogen indledes med en velskreven, speku-

lativ og derfor spændende, introduktion til 

Durkheims liv som baggrund for hans liden-

skabelige vilje til at institutionalisere den af 

Comte introducerede sociologi. 

Herefter starter en tour de force i de forskel-

lige områder, hvor Durkheim har udbredt 

sin sociologi. Introduktioner, der præsente-

rer hans genuine bidrag til de forskellige 

områder, men som også alle trækker tråde 

til de generelle temaer i hans sociologi, med 

grundtemaet social integration som den 

bærende bjælke i teoribygningen. Netop 

dette perspektiv omslutter både storheden 

og begrænsningerne i hans analyser af sam-

fundet. Ensidigheden i perspektivet gør, at 

han aldrig får integreret et konfliktperspek-

tiv i sin tænkning. Til gengæld bevirker en-

sidigheden, at han tænker integrationssyns-

vinklen - at mennesket er et socialt væsen, 

og at der findes social integration - til sin 

yderste konsekvens. Grundaksiomet er, at 

når mennesker holder sammen, opstår der 

noget nyt, en ny virkelighed sui generis, 

som udøver en særegen kraft og må forstås 

på sin egen særegne måde. Det er dette sær-

egne, der begrunder sociologien som en 

selvstændig forskningsgren, der kræver sin 

egen videnskabelige fremgangsmåde.  

Udover disse generelle linier om Durkheim, 

yder pladsen her ikke rum for en diskussion 

af alle de forskellige områder, som 

Durkheim har beskæftiget sig med, der præ-

senteres i bogen. Disse er metodelæren, ar-

bejdsdelingen, selvmordet, retssociologi, 

pædagogik, statsteori, religionssociologi, 

ejendomsteori og vidensteori – et samlet 

værk, som kun den rette blanding af geniali-

tet, outsiderfornemmelse og arbejdsnarko-

mani kan skabe. 

 
Vurdering 
Jeg finder som sagt, at bogen er en glimren-

de introduktion til Durkheims samfundslæ-

re. Bogen har for mit eget vedkommende 

udvidet, nuanceret og måske ligefrem gjort, 

at jeg har forstået Durkheim. Bogen er vel-

oplagt og ikke bange for – anvist – at kom-

me med fortolkninger, hvor den finder det 

nødvendigt for at få Durkheims liv og værk 

til at hænge sammen. Samtidig lader den 

også spørgsmål stå åbne for læseren, hvor 

den mener, dette er det rette. Spørgsmål, 

man selv kan kæmpe videre med. Stilistisk 
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 fungerer bogen fint i den forstand, at den 

udfolder Durkheims argumentation, sådan 

at man i første omgang forføres, for i næste 

afsnit at opridse de kritikpunkter, der gen-

opliver den kritiske etos. Østerberg formår 

på flot og ærlig vis at fremlægge de store 

”fordomme” om Durkheim (nå… ham den 

positivistiske strukturalist!) på en måde, der 

viser, at Durkheim netop ikke lader sig ru-

bricere i firkantede kasser, men yder mod-

stand, hver gang man tror, at man har ham 

nede i sækken. Samlet kan man således ru-

bricere bogen som velskrevet uden at være 

letlæst. Den er eksemplarisk klar, men skre-

vet således, at den konstant udøver mod-

stand i teksten og kræver nærvær og indre 

diskussion. 

Forfatterens velfunderede filosofiske og te-

oretiske indsigt trækkes oplysende og effek-

tivt ind undervejs. Dette både som perspek-

tivering og for at angive, på hvilke skuldre 

(den filosofiuddannede) Durkheim vælger 

at træde. Kant nævnes som den helt store 

inspirationskilde, og ofte hører man vendin-

gen, at Durkheim ”sociologiserer” Kant. 

Efter læsningen af bogen står de direkte pa-

ralleller til Kant, der sikkert er der, dog ikke 

soleklare for denne læser, der til gengæld 

synes at finde en række referencer til Ari-

stoteles, Hegel og Rousseau. Overordnet er 

der et stort blik for, hvordan Durkheim brin-

ger en række af de store tænkeres tanker ind 

i den moderne samfundsvidenskab. En styr-

ke, der dog kan blive en svaghed for læse-

ren, der ikke har den idehistoriske interesse. 

Få svagheder skal nævnes. Ønsket om at nå 

alle hjørner af forfatterskabet gør, at enkelte 

afsnit bliver lidt tynde. Her kunne en kvali-

tativ vurdering med succes have overtrum-

fet den kvantitative, der med dens mange 

opdelinger endvidere gør, at bogens sidste 

del bliver lidt spraglet og usammenhængen-

de. Endvidere forekommer en række sam-

menligninger og -føjninger til Marx, der 

ofte virker mere søgte end velplacerede. 

Herfra kan ikke vurderes, om det er forfatte-

rens egne sympatier, der her kommer frem, 

eller det var et krav/præcedens i miljøet til-

bage i starten af 80´erne. 

 
Afslutning 
I en tid, der er domineret af allestedsnærvæ-

rende retroånd i alt fra bildesign til hum-

meltrøjer, er det en rar fornemmelse at læse 

om en teoretiker, der sætter sig udover skif-

tende modestrøminger. Som det kun gælder 

for en lille udsøgt skare af videnskabsfolk, 

placerer Durkheim sig i en kategori, der er 

som god cognac. Uanset om man kan lide 

dem eller ej, bliver de aldrig for gamle, men 

snarere bedre med årene. God læsning. 
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 Boganmeldelse: 

OECD og idéspillet. Game over?  

OECD og idéspillet. Game over? Af 
Martin Marcussen, Hans Reitzels Forlag, 
260 sider. 
af Mads Leth Jakobsen 

 

 

 

Med Martin Marcussens bog om OECD har 

Magtudredningen kastet lys på en særlig 

type vidensbaseret international 

organisation. OECD producerer nemlig 

ideer, prognoser og anbefalinger i en lind 

strøm, mens der kun tages meget få 

beslutninger med bindende virkning for 

medlemsstaterne. En udredning af magten i 

Danmark bør naturligvis undersøge, 

hvordan en sådan produktion og 

promovering af viden og ideer påvirker 

magten og magtspillet i Danmark. Emnet er 

derfor velvalgt. Bogen handler imidlertid 

mindst lige så meget om OECD i sig selv 

som om dens betydning for magten i 

Danmark. Det er også som en bog om 

OECD, at bogen er bedst, mens 

magtanalyserne står lidt svagere i billedet. 

 

Forfatterens udgangspunkt er, at OECD 

gennem sin produktion og spredning af 

ideer indgår i et såkaldt idéspil, hvor den 

kan optræde som henholdsvis idéopfinder, 

idémødeplads, idéagent, idékøbmand og 

idéautoritet. Bogens formål er at analysere 

OECD’s håndtering af dette idéspil samt 

diskutere den danske centraladministrations 

forhold hertil. Bogens kerne er en række 

analyser af, hvordan OECD udfylder de 

forskellige roller i idéspillet. Analyserne 

indeholder mange interessante illustrationer, 

som også kan have interesse, selvom man 

ikke er direkte interesseret i OECD. 

OECD’s rolle som idéopfinder illustreres 

således gennem en analyse af den 

monetaristiske diskurs’ fremvækst i 

Vesteuropa i 1970erne, OECD’s rolle som 

idéagent bliver eksemplificeret ved organi-

sationens promovering af en deterministisk 

globaliseringsdiskurs i 1990erne, og 

OECD’s rolle som idékøbmand illustreres 

gennem den såkaldte PUMA-afdelings 

udbud af en særlig forvaltningsetik. Derud-

over analyserer forfatteren også OECD’s 

rolle som idémødeplads i form af 

transnationale læreprocesser og OECD’s 

rolle som idéautoritet i Danmark. Før 

analyserne foretager forfatteren dog nogle 

indledende manøvrer. I bogens indledning 

præsenteres OECD’s tidlige historie. Den er 

særligt interessant fra en dansk synsvinkel, 

fordi OECD ved sin oprettelse i 1961 fik 

danskeren Thorkil Christensen som general-

sekretær. Derefter følger et meget omfangs-

rigt og informativt kapitel om OECD’s 

struktur og funktioner efterfulgt af et kapitel 

med bogens teoretiske ramme. 

 

Hvis man vurderer bogen som en bog om 

OECD, er den vellykket. Den giver en god 

og omfangsrig præsentation af 



43 

December 2002  Kandestøberen 

 organisationens historie, opbygning og 

struktur. Forfatteren har et særligt godt blik 

for, hvordan OECD og dets enkelte 

afdelinger konstant må legitimere sig selv 

og gøre sig brugbare i et internationalt 

miljø, hvor andre organisationer som 

Verdensbanken og IMF også byder sig til i 

det globale idéspil. Fænomenet illustreres 

gennem en beskrivelse af, hvordan OECD 

på opfordring fra G7 greb den 

deterministiske globaliseringsdiskurs fra 

USA i de tidlige 1990ere og gjorde den til 

udgangspunkt for organisationens analyser 

på næsten alle områder. Forfatteren har dog 

få steder en tendens til at konkludere lidt for 

vidtgående, når empirien skal passes ind i 

analyserammen. Når han f.eks. konkluderer, 

at OECD er en decideret idéopfinder af de 

monetaristiske ideer, selvom ideerne 

allerede eksisterede udenfor OECD, er 

konklusionen mere vidtgående end analysen 

berettiger til.  

 

Hvis man ser bogen som et bidrag til en 

udredning af magten i Danmark, er den lidt 

skuffende. Magtanalyserne har mange 

spændende illustrationer af, hvordan OECD 

påvirker magten i Danmark, men man 

savner nogle mere systematiske og 

konsekvent gennemførte analyser af denne 

påvirknings omfang og betydning. 

Illustrationerne giver f.eks. et indtryk af, at 

OECD har en vis dagsordensmagt og 

besidder end vis autoritet i Danmark, men 

spørgsmålet om disse konklusioners 

væsentlighed for en magtudredning står 

desværre ubesvaret tilbage. Den 

manglende systematik og konsekvens 

gælder dog særligt bogens analyse af 

OECD’s socialisering af danske 

embedsmænd. Forfatteren påpeger selv, at 

en komparativ analyse baseret på 

kvalitative interviews med embedsmænd 

der har meget OECD-kontakt, i forhold til 

en kontrolgruppe der ikke har, kan belyse 

spørgsmålet. Desværre ignorerer han dette 

design til fordel for en række svagere og 

mindre oplagte indikatorer. Forfatterens 

konklusioner i forhold socialisering, som i 

et magtperspektiv er uhyre interessant, er 

derfor også uklare. 

 

Overordnet har Martin Marcussen derfor 

skrevet en anbefalelsesværdig bog om 

OECD og en knap så vellykket bog om 

OECD’s påvirkning af magten i Danmark. 

 

 

Kandestøberens redaktion ønsker alle en god jul 

og et godt nytår!  

Vi ses igen i det nye år. 
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 Boganmeldelse: 

Efter 11. september. Vesten og Islam  

Efter 11. september. Vesten og Islam. Af 
Ralf Pittelkow, Lindhardt og Ringhof, 
208 sider, 68 kr i PB. 

 

 

 

af Henrik Noes Piester 

 

Angrebet på World Trade Center i 
september 2001 var ikke blot en 
terroraktion udført af en lille skare af 
fanatiske terrorister. Det var en grusom 
manifestation af den vrede, som 
muslimer over hele verden, har rettet 
mod Vesten. Selv om mange muslimer 
fordømte selve angrebet, så lå det 
politiske budskab på ingen måder fjernt 
fra de anti-vestlige holdninger, der længe 
har gjort sig gældende blandt verdens 
muslimer.  
 

Fra magt til afmagt…  
Muslimerne er vrede på Vesten og rødderne 

skal søges i Islams historiske udvikling. 

Islam var indtil det 17. århundrede den 

dominerende kraft i verden – kulturelt såvel 

som politisk og militært. Men Islam er i 

løbet af de sidste 300 år blevet overhalet 

indenom af den vestlige verden på alle 

områder, og den ydmygelse er muslimerne 

aldrig kommet sig over. Frustrationerne 

bliver ikke mindre af, at Vestens ekspansion 

er sket på bekostning af muslimerne; at der 

er en direkte sammenhæng mellem Vestens 

velfærd og muslimernes fattigdom. Man er 

med andre ord ofre for det aggressive 

Vesten (ligesom det var tilfældet med 

korstogene…). Sådan opleves det i hvert 

fald i de muslimske lande. Det interessante 

er, at muslimerne ikke kun raser over 

Vesten pga. den økonomiske ulighed, men 

også pga. den værdimæssige ulighed. 

Vesten vs. Islam opfattes ikke kun som en 

velfærdskonflikt – det er en kamp om 

værdier og identitet: Koranens sandhed mod 

Vestens moralske fordærv. 

 

’Frem for alt er det efter 11. september 

afgørende, at Vesten ikke stirrer sig blind 

på den militære magt og undervurderer 

værdiernes magt.’ - p. 203 

 

…og tilbage igen? 

Vestens globale dominans truer Islam - 

handling er påkrævet! Konkret giver 

overlevelseskampen sig udtryk i 

fremvæksten af diverse fundamentalistiske 

islamiske bevægelser, herunder f.eks. Det 

muslimske Broderskab og Hibz-ut-Tahrir. 

Disse bevægelser er reaktionære: 

genoprettelsen af Kalifatet dvs. fortidens 

magtfulde muslimske imperium og 

reetableringen af det globale muslimske 

fællesskab er øverst på dagordenen. Siden 

1970’erne har disse bevægelser haft meget 

vind i sejlene. Man taler ligefrem om en 

’islamisk vækkelse’. Som vesterlænding og 

dermed ophavsmand m/k til det moralske 
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 fordærv er det naturligt at spørge: Er denne 

islamiske vækkelse en trussel? Hvis svaret 

er ’ja’, så er konklusionen at ’the clash of 

civilizations’ ikke længere er spekulation, 

men derimod en realitet. Kulturkampen 

raser!  

 

’Generelt påvirkes Vesten selvfølgelig af, at 

den islamiske identitet i så høj grad 

definerer sig i modsætning til Vesten, der 

ses som en fjende.’ (p. 21, forfatterens 

understregning) 

 

Oplysningstiden – hvor blev den af? 
Pittelkows bog rummer meget mere end den 

islamiske fundamentalismes skabel-

sesberetning: den diskuterer en bred vifte af 

relevante problemstillinger, herunder 

kampen for universelle værdier (jeps – 

Pittelkow mener, at de findes, så farvel til 

værdirelativismen…), problemerne med at 

lukke indvandrere ind i landet, samt hvorfor 

Islam mistede fodfæstet for 300 år siden. 

Særligt det sidste er interessant, fordi det er 

kontroversielt. 

Vesten og Islam har i de sidste trehundrede 

år udviklet sig i meget forskellige retninger: 

Mens de vestlige lande dominerer globalt, 

er de muslimske lande som helhed svage og 

afhængige. Det, der har gjort forskellen er - 

ifølge Pittelkow - Oplysningstiden, der for 

Vestens vedkommende dels indebar en 

afkobling af stat og samfund; dels indebar 

en afkobling af stat og religion 

(sekularisering). Begge forhold er 

væsentlige forudsætninger for at skabe 

samfundsmæssig dynamik og økonomisk 

udvikling. Islams problem er, at det aldrig 

fik sin oplysningstid. Islam er – med andre 

ord - ikke disponeret for økonomisk eller 

social udvikling - i hvert fald ikke i dens 

nuværende form. Det er unægtelig en 

spændende hypotese. Problemet er, at det 

forbliver en hypotese. Pittelkows forsøg på 

at gøre Islam til en udviklingsfjendsk 

religion ville nok være mere klædeligt, hvis 

det havde været underbygget af en statistisk 

analyse… 

 

’Samfund, som er afvisende over for 

grundværdierne bag den økonomiske 

modernisering, er dømt til at forblive svage 

og tilbagestående.’ - p. 109 

 

Er demokrati og Islam kompatible?  

En anden og væsentlig problemstilling, der 

diskuteres i ’Efter 11. september’, er, 

hvorvidt Islam og demokrati er kompatible 

eller ej. Islam har det - ifølge Pittelkow - 

ikke nemt med demokrat i  og 

menneskerettigheder. Begreber som 

folkesuverænitet, religionsfrihed og 

ytringsfrihed er problematiske for en 

religion, der vægter lydigheden mod Allah 

højere end alt andet. Og netop dette 

misforhold mellem demokrati og Islam er 

centralt, når man diskuterer muligheden for 

fredelig sameksistens på tværs af kultur og 

religion. 

Pittelkow kaster sig i den forbindelse ud i 

en diskussion af Euro-Islam – en strømning, 

der har forsøgt at fortolke Islam, således at 

man som muslim kan leve i et liberalt 

demokrati uden at gå på kompromis med 

Islam. Dette forsøg på at ’modernisere’ 

Islam kritiseres af Pittelkow for ikke at 

skabe et fundament for demokrati, der er 

solidt nok i forhold til Islam. Argumentet er, 
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 at Euroislamisterne ikke begrunder accepten 

af demokrati og menneskerettigheder 

principielt, men udelukkende pragmatisk: 

koranen forbyder kontraktbrud, og derfor 

skal man som muslim acceptere de regler 

(forfatningen), der gælder i det samfund, 

som man opholder sig i. Problemet opstår, 

hvis der er modstrid mellem men-

neskerettigheder og shariaen - muslimernes 

religiøst funderede ’lov’. Hvad har så 

forrang? Pittelkows svar er, at menneske-

rettigheder og demokrati altid vil være 

underordnet Koranen. Spørgsmålet er 

imidlertid, om ikke Pittelkow på dette punkt 

er for pessimistisk? Accepterer muslimer i 

Danmark kun retsstaten, fordi de er i 

mindretal. Kan man som muslim ikke 

undvære stening…?  

  

Kulturkampen raser?  
’Efter 11. september. Vesten og Islam’ er en 

på mange måder meget oplysende bog. 

Særligt bogens historiske overblik og 

kulturelle indblik er meget spændende. Det 

er imidlertid et meget omfattende emnefelt, 

som bogen forsøger at gabe over, og det 

begrænser desværre muligheden for at gå i 

dybden med de enkelte problemstillinger. 

Man kunne med andre ord sagtens fortsætte 

diskussionerne, hvor Pittelkow stopper. 

Dette gør sig især gældende i kapitlet om de 

såkaldte ’universelle værdier’, samt kapitlet 

om Islams forhold til demokrati og 

menneskerettigheder, hvor der drages en 

række meget unuancerede konklusioner på 

et – fagligt set - svagt analytisk grundlag.  

  

’Efter 11. september’ er en god introduktion 

til de problemstillinger, der er blevet 

aktualiseret af angrebet på World Trade 

Centeret i 2001, og kan anbefales til alle, 

der ønsker et godt udgangspunkt for videre 

diskussioner af forholdet mellem Vesten og 

Islam. 

Grønlændere i Danmark - en overset 
minoritet. Af Lise Togeby (Magtudred-
ningen), Aarhus Univeristetsforlag, 2002, 
187 sider, 198 kr. 
af Nauja Bianco  

 

 

    
Manglende viden om det grønlandske 
mindretal 
Denne bog er blevet til på baggrund af en 

større interesse og bevidsthed i Danmark 

omkring indvandring og etniske 

minoriteters økonomiske, sociale og 

politiske forhold. Her viser det sig, at 

grønlændere, bosiddende i Danmark, 

befinder sig i en gråzone hvad angår de kår 

og ydelser, de bliver tilbudt. Grønlændere er 

danske statsborgere, og bliver således ikke 

mødt med de samme tilbud som andre 

indvandrere fra politisk hold. Denne 

manglende bevidstliggørelse og viden om 

Boganmeldelse: 

Grønlændere i Danmark 
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  politiske holdninger samt – mobilisering 

etc.) og deltagelse i ”det lille demokrati” 

(dvs. indflydelse i skolebestyrelse, 

ejerforeninger etc.).  

 

Den bærende tendens i delkonklusionerne 

er, at grønlændere i Danmark generelt er 

mindre ressourcestærke end danskere, 

hvilket betyder, at de ikke benytter sig af 

deres fulde potentielle medborgerskab. 

Dette observeres bl.a. i form af manglende 

politisk tilkendegivelse (det der i bogen 

kaldes ”bælte af tavshed”) og andre former 

for apati, der er tegn på afmagt. Noget tyder 

altså på, at grønlænderne mangler politisk 

kultur, og man spørger sig selv: ”Hvorfor er 

dette tilfældet?”. Dette spørgsmål, og 

mange andre, stiller Lise Togeby og 

Magtudredningen også, men udtømmende 

svar synes ikke helt at blive givet, hvilket 

oftest er den kvantitative metodes største 

svaghed. 

 

Integration 
Hvad angår den sociale (primært) og den 

økonomiske integration bliver der i bogen 

opstillet nogle kriterier for, hvornår eller 

hvordan dette opnås. Det første kriterium er, 

at grønlænderne er økonomisk uafhængige. 

På denne måde bliver de således også 

mindre diskriminerede (iflg. bogen). En 

velfungerende integration sker også ved, at 

grønlænderne befinder sig i et (godt) 

ægteskab (dvs. familiær integration) og 

slutkriteriet er, hvor længe de har opholdt 

sig i Danmark (dette forekommer dog ikke 

som fungerende kriterier for dem på bunden 

af samfundet, som ikke har noget at vende 

tilbage til i Grønland). Faktorer som 

forældrenes nationalitet og hvilke(t) sprog 

den grønlandske minoritet skabte furore i 

forbindelse med Danmarks rapport til 

Europarådet om overholdelse af 

”Rammekonventionen om beskyttelse af 

nationale mindretal”, da dette mindretal på 

ingen måde var nævnt. Fordi grønlændere er 

danske statsborgere, er der ikke registreret  

meget viden om deres ”gøren og laden”, 

hvilket har skabt en manglende bevidsthed 

om netop dette mindretal. Derfor har 

Magtudredningen taget initiativ til at 

publicere denne bog.  

 

Lise Togeby stiller to overordnede 

spørgsmål i Magtudredningens bog om 

grønlændere i Danmark: 

1. I hvilket omfang har grønlændere del i 

medborgerskabet, og indgår de som 

fuldbyrdige medlemmer af det politiske 

fællesskab i Danmark? (gennemgås i 

kapitlerne 2-7) 

2. I hvilket omfang er grønlænderne socialt 

og økonomisk integreret i det danske 

samfund (gennemgås i kapitlerne 8-10). 

Bogen søger at give svar på disse spørgsmål 

samt give en introduktion og beskrivelse af 

grønlændere som etnisk og national 

minoritet i Danmark. 

 

Medborgerskabet og spørgsmålet om 
politisk kultur 
Hvad angår medborgerskabet er det 

b æ r e n d e  s p ø r gs m å l  n a t u r l i gv i s 

deltagelsesaspektet hos grønlændere i 

Danmark. For at kunne måle dette aspekt 

har Magtudredningen foretaget statistiske 

(primært multivariate) undersøgelser 

omkring grønlændernes poli t iske 

ressourcer, deltagelse i ”det store 

demokrati” (dvs. deltagelse i folketingsvalg, 
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 de herboende grønlændere taler, er 

naturligvis også af betydning, og omkring 

alle disse elementer laves der statistiske 

undersøgelser. Mange af de statisk 

signifikante resultater giver dog sig selv: Fx 

konklusionen på, at integrationen 

forekommer nemmere og/eller mere 

velfungerende, hvis man er et 

”blandingsbarn” (en forælder grønlandsk 

den anden dansk) eller dansk gift. Det mest 

overraskende udfald omkring den sociale 

integration i undersøgelsen er spørgsmålet 

om identitet. Her viser det sig nemlig, at de 

fleste herboende grønlændere lever med en 

dobbelt identitet, hvilket er en overraskelse i 

forventning hos bogens forfatter. 

 
Konklusion 
Den overordnede konklusion i bogen er 

dog, at grønlændere bosiddende i Danmark 

ikke er fuldt inddraget i det danske 

demokrati, og dette stiller spørgsmål til, om 

de bliver mødt med de adækvate 

foranstaltninger fra systemets side – også 

selvom de er danske statsborgere på papiret. 

Dette indikerer bogen, at de ikke gør, og der 

er altså meget, der kan gøres for at integrere 

grønlænderne bedre. Bl.a. kan man oplyse 

den danske befolkning om de herboende 

grønlænders forhold, ikke mindst kan man 

oplyse dem om Grønland og det 

grønlandske folk (de fleste mennesker ved 

forbavsende lidt om Grønland), og en 

indføring i forholdene om Rigsfællesskabet 

ville også være kærkomment.  

Bogen her gør et godt forsøg på at imødegå 

dette oplysningskrav og stiller, som sagt  

mange spørgsmål, men besvarer desværre 

ikke de mest interessante af dem (bl.a. 

manglen på politisk kultur). 

Der savnes i den grad en villighed til at gå 

dybere ind i de forskellige forklaringer, bl.a. 

savnes inddragelse af (koloni)historiske 

faktorer samt overordnet kulturhistorie til 

belysning af diverse politisk-kulturelle 

fænomener.  

Dette dukker desværre kun op som små 

appetitvækkere hist og pist. Derfor synes 

bogen ikke fyldestgørende i sit forsøg på at 

dække det grønlandske mindretals situation 

i Danmark, men den hilses dog velkommen 

i det vidensmæssige vakuum, der kaldes 

”Grønland” og den er en god introduktion 

med masser af statistiske tabeller og 

modeller (hvis man kan lide sådan noget?). 

Alt andet lige kan bogen kun uddybe ens 

viden om grønlændere, hvilket er en start. 

Næste deadline i Kandestøberen er mandag . 3. februar 2003Næste deadline i Kandestøberen er mandag . 3. februar 2003  
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af Mette Balle Sørensen 

 

Det var svært ikke at blive smittet af 

feststemningen. Det virkede nærmest 

symbolsk, at regntiden skulle holde sit 

indtog i Brasilien netop den aften. I flere 

uger havde både regeringsfolk og især 

energistyrelsen følt sæderne brænde under 

sig, efterhånden som vandreservoirerne 

sank og endnu en energikrise krøb nærmere. 

Men så – med et – væltede regnen ned i 

kaskader og fyldte kraftværkerne til et 

betryggende niveau. Det var dagen efter, at 

Brasilien havde valgt sin nye præsident: den 

tidligere mekaniker og fagforeningschef, 

Luiz Inacio Lula da Silva – i folkemunde 

bare ”Lula” – fra Arbejderpartiet, PT 

(Partido dos Trabalhadores). Gaderne 

fyldtes af festglade mennesker, og i let 

støvregn brølede flere tusinder med på 

nationalsangen under de røde faners 

smælden på Copacabana. I Brasilien er 

politik ganske vist totalt uforudsigelig – 

men især de finansielle markeder havde i 

flere måneder spekuleret i den såkaldte 

”Lula-effekt” og sendt valutaen, Realen, på 

kamikaze-tur nedad med en gældens 

himmelflugt og røde inflationstal til følge.  

Men hvad er det egentlig, der foregår i 

Latinamerikas folkerigeste land? Hvem er 

han egentlig, denne Lula? 

 

Skopudseren fra Pernambuco 
Lula er først og fremmest ikke-akademiker. 

Det vil herovre ikke sige ”ikke akademiker” 

i to ord, men virkelig modsætningen til en 

akademiker. Hans portugisiske har det 

svært på grammatikken, og han læsper.  

Hans argeste modstander i valgkampen, 

den siddende regerings forhenværende 

sundhedsminister, Jose Serra, valgte netop 

det argument som hovedskyts i sin 

overtalelse af vælgerne, hvilket kan virke 

bizart i et land, hvor max 3,5% af 

befolkningen får en akademisk uddan-

nelse. Men ikke desto mindre. Brasilien 

Skopudseren der faktisk blev – præsident  
- en valg-historie fra Brasilien 

har verdens nok skæveste indkomst-

fordeling, og politik er omgæret af et 

elitistisk skær af at være for de få udvalgte 

– ikke at forveksle med hellige – for 

korruption og misbrug er en alment 

anerkendt bestanddel af politik. Det er lige 

før det næsten ikke forarger længere. Jose 

Serras angreb gav imidlertid bagslag. Og 

det undrede, for traditionelt har de 

højtuddannede og gamle velkendte, rige 

PT-tilhængere på gaden i Brasilien. 
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 familier haft nærmest eneret på brasiliansk 

politik. 

Lula er søn af fattige arbejdere fra det indre 

Pernambuco i det nordøstlige Brasilien. 

Hans far stak af til metropolen São Paulo, 

hvor moderen og børnene senere fandt ham 

med en ny familie og derfra måtte de klare 

sig selv. Lula kom først i skole som 10-årig, 

og både før og efter det hjalp han familiens 

økonomi ved at pudse sko og sælge 

appelsiner på gaden indtil han fik job som 

stik-i-rend-dreng i forskellige forretninger. 

Som ung kom han ind hos Volkswagen i 

industrien omkring São Paulo. I dag tjener 

en operatør her ca. R$ 10 i timen (pt. DKK 

25) dengang endnu mindre. Han gik ind i 

fagbevægelsen under militærstyret, da 

regeringen forsøgte at gøre strejker ulovlige 

for at hjælpe landets skrantende økonomi på 

fode. De allerældste pressefotos viser en 

kraftig, fuldskægget Lula på et af São 

Paulos største stadions, hvor han i hvid t-

shirt og slidte jeans opfordrer 20.000 

operatører til strejke. Han ledte gennem 

flere år i slutningen af 1970’erne de største 

strejker til dato i Brasiliens historie. Han 

blev smidt i fængsel og holdt der, men han 

kom hele tiden igen. 

 

Trolden i æsken? 
Lula er også en af grundlæggerne bag 

Arbejderpartiet. Det er ikke helt løgn at 

sige, at det er hans idé. I erkendelse af at 

kun to af deputeretkammerets over 500 

medlemmer havde arbejderbaggrund, 

grundlagdes partiet i starten af firserne. Fra 

at være et rent fagpolitisk foretagende 

tiltrak det hurtigt en mængde intellektuelle 

fra venstrefløjen og blev til et arbejdernes 

og intelligentsiaens parti. Det gør også, at 

Lula i dag kan indtage præsidentposten 

omgivet af en række af Brasiliens mest 

markante og respekterede intellektuelle. 

Men det har ikke været nogen let sejr. Lula 

stillede op første gang i 1989, men tabte på 

målstregen til Fernando Collor, der måtte gå 

af pga. anklager om korruption blot halv 

andet år efter valget. Det menes, at Lula 

blev fældet pga. et mediemæssigt slag under 

bæltestedet, der involverede hans tidligere 

samleverske og en anklage om opfordring 

til abort. I 1994 forsøgte Lula sig igen, men 

denne gang havde den nuværende 

præsident, Fernando Henrique Cardoso, 

FHC, opnået næsten gudeagtig status som 

finansministeren der opfandt ”Realplanen”, 

der fik sat skik på landets økonomi efter 

firsernes hyperinflation og negative vækst.  

I 1998 kom Lula igen på banen, men 

vælgerne havde stadig tillid til FHC, og 

kampen kom aldrig rigtig igang. 

Denne gang var alt fryd og gammen – i 

hvert fald i udlandet – indtil juni måned, da 

det for alvor stod klart at læse i 

meningsmålingerne at den nuværende 

regering med Jose Serra, ikke skulle regne 

med automatisk genvalg. Finansmarkederne 

begyndte at røre på sig og dollaren steg 

pludselig med raketfart. Fra maj til 

september faldt realens værdi til det halve 

og med den steg den del af Brasiliens gæld, 

der er noteret i USD. Brasilien noteredes 

som en mere usikker investering end 

naboen Argentina, der var kastet ud i 

sociale oprør, præsidentskifte nummer tre 

på en måned og himmelflygtende 

gældsrater. Milton Friedman udtalte fra en 

konference i Washington, at ”hvis Brasilien 
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 vælger en præsident, markedet ikke kan 

lide, må de betale prisen!” En artikel i 

Washington Post omtalte muligheden for en 

”second axe of evil” bestående af Castro 

(Cuba), Chavez (Venezuela) og Lula, med 

henvisning til Brasiliens nukleare projekter 

og den påståede anti-amerikanisme. Her fik 

man det indtryk, at Brasilien skulle være 

den næste amerikanske ”undskyldning”. 

 

Brasiliens Anker J 
Lula er altså på ingen måde nogen 

reinkarnation af Che Guevara, selvom han 

er personlig ven af Fidel Castro. Han 

bekender sig fuldt og helt til demokratiske 

spillemidler, og under denne kampagne er 

han af den argeste venstrefløj blevet 

kritiseret for sit nye image ”Lula light”. 

Lula er blevet studset, har fået skægget 

trimmet og har fået sig en ordentlig 

skrædder (hans første jakkesæt fra starten af 

firserne sad skævt og var i et forfærdeligt 

billigt, skinnende materiale, der fik ham til 

at ligne en discount-udgave af Travolta.). 

Han har været på charmeture til Europa for 

at lære at begå sig på de bonede gulve og 

skabe alliancer. Men han taler stadig ikke 

engelsk og ryger cerutter under møder. Alt 

det, Jose Serra har med sig i form af teknisk 

kapacitet og uddannelse – har Lula i form af 

personlig prestige og karisma. Hans mod 

under militærdiktaturet huskes. PT spillede 

også en afgørende rolle i afholdelsen af det 

første World Social Forum. Nu er Lula 

modnet. Han har fået sig et hold gode 

rådgivere og en midtsøgende politik og folk 

tror på ham. Som en ældre mand sagde til 

mig på gaden; ”De snakker altid om det – 

men har man nogensinde set det i USA: en 

skopudser, der blev præsident? Nej, vel!!” 

Lidt som vor egen Anker Jørgensen. Men 

det er et Brasilien, der har lagt sig ud med 

USA på FTAA-forhandlingerne, med hele 

den vestlige medicinindustri i WTO og FN 

for retten til AIDS-medicin, der i skarpe 

vendinger kritiserer USA’s strategi efter 11. 
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 September og åbenlyst sætter spørgs-

målstegn ved det relevante i en krig mod 

Saddam Hussein, der nu er gået et skridt 

videre og har valgt en præsident, markedet 

ikke kan lide. Med andre ord: Brasilien vil 

selv. 

Mange brasilianere mener, at den 

nuværende regering ikke leverede varen på 

det sociale område, og senest er 

diskussionen om sammenhængen mellem 

fattigdom og kriminalitet blusset op igen. 

Lula har da også først og fremmest lovet 

sociale forbedringer, men han får det svært. 

Budgettet er bundet i hvert fald hele 2003 

og første halvdel af 2004. Lula har udråbt 

kampen mod sult som primær målsætning 

for det første svære år, og det er skal nok 

vise sig klogt at koncentrere kræfterne. Når 

der er kommet mad på bordet, må han så 

tænke på at levere arbejde, indtægt, 

sikkerhed, uddannelse og sundhed, 

skattereformer, osv. Forskellen fra Danmark 

i 70’erne er, at Brasilien kender prisen for 

en tur ud over afgrunden – den bliver aldrig 

på første klasse i Sydamerika. Forskellen 

mellem brasilianske og danske vælgere er 

til gengæld, at de brasilianske godt ved, at 

man ikke kan få det hele – så Lula har 

faktisk temmelig gode odds. 

  

Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 

 

Social Science Research Council: Grants for Research Collaboration in Conflict Zones. 

 

The General Secretariat of the Committee of the Regions (CoR): Annual Competition for 

doctoral theses: The role of the regions and cities in the integration of the candidate 

countries: Evaluation and prospects. The competition will be open from 14 October 

2002 to 31 January 2003. 

 

Den europæiske Union, Regionsudvalget: Opslag om prisopgave (2002/2003): De regionale 

og lokale myndigheder i Den Europæiske Union. Frist for indgivelse af afhandling: 31. 

januar 2003. 

Uddevalla Symposium 2003: Entrepreneurship, Spatial Industrial Clusters and Inter-Firm 

Networks, Uddevalla, Sweden, June 12-14, 2003. 

Personalia 
 

Jytte Kløve er ansat som barselsvikar for Tina Ro Thomsen fra 16. oktober og foreløbig ind-

til 31. marts 2003. 

Ole Nørgaard er udpeget som dansk medlem af Programkomiteen for EU's 6. rammeprogram 

for forskning: specialprogrammet (7) 'Citizens and Governance in a Knowledge-based 

Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 
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Aarhus: Department of Political Science, University of Aarhus. 8 pp. 
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partment of Political Science, University of Aarhus. 39 pp. 

Loftager, Jørn (red.) (2002). Politica, Tema: "Den tredje vej", årg. 34, nr. 3. 

Loftager, Jørn (2002). Samtalens magt, Paper til workshop om magtbegrebet, Magtudrednin-
gen, 27.11.2002, Odense. Århus: Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Loftager, Jørn (2002). Which Democracy - Whose Welfare?, Paper for the Nordic Sociologi-
cal Association, August 15-17, 2002, Reykjavik. Aarhus: Department of Political Sci-
ence, University of Aarhus. 20 pp. 
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Politica, årg. 34, nr. 2, pp. 221-225. 
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Nye specialer 

 

Andersen, Simon Calmar, Politisk styring af folkeskolen: Nødvendigt og umuligt? 

 

Laustrup, Lars, Hvorfor melde sig ind i et parti? - et spørgsmål om borgerpligt. 

 

Nielsen, Søren K., Personalepolitik - under forandring. 

 

Sejr, Claus, Det internationale samfund efter NATOs humanitære krig i Kosovo - en solida-

ristisk præcedens? 

 

Ramsgaard, Anne Christmann, Hjemmetysk identitet ved årtusindskiftet. 

 

Østergaard, Peter, En komparativ analyse af liberaliseringen af de europæiske naturgasmar-

keder - forklaringer på forskelle i valg af liberaliseringsgrad. 

Mouritsen, Per (2002). "Normativ politisk teori i Danmark - ikke så farligt", Statskundskab - 

Nyhedsbrev for Dansk Selskab for Statskundskab, årg. 5, nr. 2. www.dpsa.dk. 

Mouritsen, Per (2002). "Virtue, Size, and Liberty. Republican Discourse at the American 
Founding" pp. 126-175 in Finnish Yearbook of Political Thought, Vol. 6. 

Nannestad, Peter (2002). "Das politische System Dänemarks" pp. 55-92 in Wolfgang Ismayr 
(red.), Die politischen Systeme Westeuropas, 3. udg., Opladen: Leske+Budrich. 

Nielsen, Vibeke Lehmann (2002). Dialogens Pris. Uformelle spilleregler, ressourceasymme-

tri og forskelsbehandling i offentligt tilsyn, Politicas ph.d.-serie, Århus: Forlaget Politica, 
390 pp. 

Olesen, Thomas (2002). Long Distance Zapatismo. Globalization and the Construction of 

Solidarity, PhD Dissertation, Aarhus: Department of Political Science, University of Aar-
hus, 267 pp. 

Skak, Mette (2002). "Review of Samuel S. Kim (ed.), The North Korean System in the Post-

cold War Era, Basingstoke: Palgrave, 2001. 281 pp.", Political Studies, Vol. 50, No. 3, 
pp. 629-630. 

Sørensen, Curt (2002). Myten om den "socialistiske Sovjetunion" og dens funktion i højreflø-

jens ideologiske univers, paper. Århus: Institut for Statskundskab. 36 pp. 

Sørensen, Georg (2002). "Globalisation, Values and Global Governance" pp. 143-148 in G. 
Bexell & D. E. Andersson (eds.), Perspectives and Proposals from Scandinavian Schol-

ars, The Hague: Kluwer Law International. 

Valbjørn, Morten (2002). "Handler Irak-konflikten om olie ...?", Mellemøstinformation, vol. 
19, nr. 11, pp. 1-5. 
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KALENDEREN 

December: 

11.: Julebar, -revy og -fest 

17.: Ny undervisningsplan udkommer 

18.: Studienævnsmøde 

 

Januar: 
2.: Sidste frist for ændring af eksamensform ved øvrige seminarer 

8.: Studienævnsmøde 

8.: Undervisningstilmelding til forårssemestret 

15.: Ansøgningsfrist for meritstuderende til IFSK, KU 

29.: Studienævnsmøde 

 

Studievejledningen har lukket i januar; dog er der åbent 2-3 dage i 

forbindelse med undervisningstilmelding.   

 

Februar: 
3.: Deadline for februar nummeret af Kanden 

5.: Frist for ansøgning om specialeplads i forårssemestret 

10.: Ansøgningsfrist for udvekslingsaftalerne MAUI og CREPUC 

 


