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Den sure gavetid

Leder
Christian Bjørnskov

chbj@asb.dk

Vi nærmer os julen, og julen er som bekendt gavernes fest – i det mindste for alle børn og barnlige 
sjæle. Jo større gaverne er, og jo tættere de er på vores ønsker, jo bedre.  Og en lignende situation 
gælder i en vis forstand for valgløfter: Jo større løfterne er, jo bedre, og jo mere er folk villige til 
at stemme på dem, der uddeler løfterne, så længe de tror på, at politikerne er klar til at overholde 
dem, når den søde juletid – tiden efter valget – kommer.

I helt særlig grad ser det i skrivende stund ud til, at et af valgløfterne bliver overholdt: Højere løn 
til offentligt ansatte. Egentlig smager dette valgløfte mere af en bagvendt udgave af Thanksgiving 
end dansk jul. At overholde løftet er nemlig ikke så meget i julens ånd, men nærmere en lidt 
nepotistisk tankegang – vi giver jer mere i løn som tak for at I stemte på os. Og så er alle glade, 
eller er de?

For Kandens læsere, der bare har fulgt summarisk med i økonomiundervisningen, burde én ting 
nemlig stå klart: Løngaven til de offentlige er på ingen måde en rigtig gave. I en situation med 
historisk lav arbejdsløshed følger et økonomisk farligt lønpres. Se blot på de ekstravagante lønk-
rav, som store grupper af offentligt ansatte stiller for tiden, forestil dig at de bliver indfriet – som 
det jo ser ud til – og tænk tilbage på din Phillips-kurve fra økonomi. 

Hvis Folketinget bliver enige om et politisk indgreb i den frie løndannelse, så grupper af offentligt 
ansatte får væsentligt højere løn, vil dette udløse en dominoeffekt. Hvis én gruppe får mere, vil 
andre også have mere. Og med de højere lønninger følger en endnu større overefterspørgsel og 
et	højere	omkostningsniveau.	Som	altid	ender	denne	type	lønfest	derfor	i	højere	inflation,	og	en	
hurtigt faldende konkurrenceevne, når danske varer bliver dyrere og danske virksomheder får 
større omkostninger.

Forslaget ender dermed i sidste ende i et nationaløkonomisk problem med en endnu dyrere of-
fentlig sektor og en mindre eksportsektor med faldende beskæftigelse. På den måde har man 
dermed forstørret et særligt dansk politisk problem: At den offentlige sektor udgør så stor en 
vælgerskare, at egentlige reformer af den er nærmest umulige. Man låser sig endnu mere fast på 
en	tung	offentlig	sektor,	der	også	i	fremtiden	vil	udløse	denne	type	inflationsproblemer.	Og	hver	
gang de bliver udløst, æder de lønfestens fremgange op, og efterlader dem, der ikke blev ramt af 
’gaveregnen’, endnu fattigere. Hvad er det for en slags julegave?

Lederen skrives i dette julenummer af Makroøkonomi-forelæser Christian Bjørnskov. 

Han har valgt at se julen og ikke mindst den realpolitiske situation efter det nyligt over-

ståede folketingsvalg fra en rationel langsigtet økonomisk vinkel. Så kære læser - som 

du nok allerede har gættet, er der blæst til kamp mod inflation på den næste sides 

penge!
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Kære Kandestøberen

På trods af, at EU ikke blev diskuteret under 
valgkampen, så meddelte regeringen i deres 
nye regeringsgrundlag, at der skal stemmes 
om	de	tre	(fire)	danske	forbehold	i	denne	val-
gperiode.  Det drejer sig om undtagelsen fra 
ØMU’ens 3. fase, supranationale samarbejde 
om retslige og indre anliggende, samt at DK 
ikke vil deltage i udarbejdelse eller gennem-
førelser af EU aktioner, som har indvirkning 
på forsvarsområdet. 

Denne udmelding sker i lyset af, at hvis den 
nye	 Lissabon-traktat	 bliver	 ratificeret,	 så	

Kære Derek

EU var ikke placeret højt på dagsordenen, da 
danskerne for nyligt gik til folgetingsvalg. Al-
ligevel meddelte regeringen, at der skal  af-
holdes folkeafstemning om forbeholdene. 
Men kan vi forvente et ja?

Dette nummers udgave af ‘Udfordringsstaffeten‘ er en smule anerledes 
end tidligere udgaver, idet det denne gang er Kandestøberen, der er 
udfordreren. Denne gang udfordres Derek Beach med spørgsmålet om, 
hvorvidt vi kan forvente at vælgerne vil afskaffe de danske forbehold.

Udfordreren Den udfordrede

KANDESTØBEREN

Udfordringstafetten

VS.
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 % Ja % Nej % Ved ikke

ØMU 52 39 9

Retslige 51 32 17

Forsvar 46 38 16

Kilde :Vilstrup Synovate i Politikken, 26.11.07, s. 2.

election’, hvor de stemmer på baggrund af 
regeringens popularitet. 

Vi ved dog også, at folkeafstemninger har en 
kraftig indbygget status-quo bias. Vælgerne 
ved hvad de har, men de ved ikke hvad de får 
når de siger ja til en ændring. Da vælgerne er 
risiko-avers, foretrækker de det de kender 
og stemmer derved nej til forandringer. Der 
er en grund til, at de schweiziske kvinder 
først	fik	stemmeret	i	1971.	

Hvis vælgerne skal overbevises om at stemme 
ja, så skal enten fordelene ved en traktat 
(eller	 afskaffelse	 af	 et	 forbehold)	 være	 så	
store og klare at et ja er en ’no-brainer’, og/
eller skal omkostningerne ved et nej være så 
klare og negative, at disse negative omkost-

ninger trumfer 
status-quo bia-
sen hos 
vælgerne. 
 Når vi kigger 
på de nævnte 
fire	 danske	 af-
stemninger, så 
viser både vur-
deringer af 
fordelene samt 
opfattelser af 
omkostninger 
ved et nej at 
have	en	signifi-
kant betydning. 

F.eks.	 i	 afstemning	 i	 1992	 om	 Maastricht-
traktaten havde vælgerne svært ved at se, at 
der var store fordele for DK at tilslutte sig 
traktaten, især da en del af de nye tiltag var 
på de mere upopulære politiske områder. 
Samtidig	troede	et	flertal	af	vælgerne,	at	på	
trods af en skræmmekampagne, at omkost-
ninger ved et nej ikke var så store, og at gen-
forhandling var mulig. Derfor blev det et nej.

Da vælgerne blev bedt om at stemme om 
traktaten	igen	i	1993	skete	det	med	’pistolen	
mod panden’, hvor ja-siden kunne trovær-
digt pege på, at et nej denne gang vil betyde 
et dansk ’exit’ fra EF. Når vi kigger på exit 
poll’en, så viser det sig, at vælgere som vur-
derer, at omkostningerne ved et nej er store 
også er langt mere tilbøjelig til at stemme ja. 
I afstemningen i 2000 om at afskaffe ØMU-

bliver omfanget af det retslige forbehold 
større, da det eksisterende mellemstatslige 
samarbejde om politi og civile- og strafferet-
slige områder bliver gjort supranationale. 
Dette indebærer, at alle de eksisterende mel-
lemstatslige aftaler DK har med de andre EU-
lande på disse områder bliver annulleret i 
løbet af 5 år, for at blive erstattet af ’supra-
nationale’ aftaler (dvs. hvor Kommissionen 
og	 EF-domstolen	 spiller	 en	 rolle),	 hvor	 DK	
ikke vil kunne være med pga. forbeholdet. 
Derved vil DK blive tvunget til at stå udenfor 
en del populære samarbejdsområder såsom 
terrorbekæmpelse og fælles arrestationsor-
dre osv…

Men kan vi forvente, at vælgerne vil stemme 
ja til at afskaffe forbeholdene? Hvis vi kigger 
først på menin-
gsmålinger, så er 
der	 et	 flertal	 for	
afskaffelse af de 
tre forbehold 
(figur	1).	Men	det	
var det samme 
billede, som man 
så seks måneder 
før afstemning 
om ØMU’en i 
2000 – hvor det 
som bekendt blev 
et nej.

 
For	at	komme	med	et	mere	kvalificeret	bud	
på, hvor man burde placere sine penge hos 
bookmakerne forud for afstemning, skal man 
vende blikket mod forskning i folkeaf-
stemninger og deres dynamik. Jeg er pt. i 
gang med at skrive en artikel, hvor vi, på 
baggrund af eksisterende forskning samt 
vores egen undersøgelse af exit polls fra de 
danske	afstemninger	i	1986,	1992,	1993	og	
2000, konkludere de følgende ting om 
folkeafstemninger.
 For det første, alt tyder på, at dan-
ske vælger rent faktisk tager stilling til det de 
bliver spurgt om i en folkeafstemning. Dvs. 
der er ikke hold i påstanden om, at almind-
elige vælgere er ’for dumme’ til at tage still-
ingen til spørgsmålet og i sted for bruger 
afstemninger som en slags ’second-order 
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forbeholdet var det især vælgernes opfat-
telser af, at et nej ikke havde store omkost-
ninger som betød, at vælgerne valgt at fast-
holde det de kendt – nemlig kronen og 
fastkurspolitikken – og stemt nej. 

Kan vi så forvente et ja ved en kommende 
folkeafstemning om forbeholdene? Det ser 
umiddelbart svært ud for ja-siden grundet 
vælgernes status quo bias. For at overkomme 
denne bias skal mindst en af to faktorer være 
tilsted: enten skal fordelene ved at afskaffe et 
forbehold være store og åbenlyse; eller skal 
omkostningerne ved et nej være så negative, 
at vælgerne reelt ikke har andet valg end at 
sige ja. 

For at tage det sidste først, vil det være svært 
for ja-siden at argumentere for, at omkost-
ningerne ved et nej vil være særlige store. 
Selv hvis regeringen vælger at lave en ’bunke-
bryllup’ afstemning med alle forbehold på en 
gang, så vil status quo i tilfælde af et nej sta-
digvæk være medlemskab+forbeholdene, og 
ikke en bekostelige ’exit’ til en Norge-
lignende tilknytning. Og efter det viste sig, at 
nej’et til euro-en i 2000 ikke medførte større 
negative omkostninger for DK, vil det være 
svært for ja-siden at påstå, at et nej denne 
gang vil føre til tab af arbejdspladser eller 
lignende. 

Hvis man ikke kan skræmme vælgerne til at 
sige ja, kan man overbevise vælgerne om, at 
et ja er en god ide? Her spiller status-quo 
bias’en ind, for som vi så med euro’en i 2000, 
når vælgerne ved hvad de har men ikke hvad 
de får, så foretrække de at beholde det kend-
te. Dette betyder, at et ja kun vil være 
sandsynligt, hvis man troværdigt kan påpege, 
at en afskaffelse af et forbehold vil have 
meget klare og store fordele for DK. 

zMens det er svært at argumentere for, at af-
skaffelsen af euro’en vil være en stor fordel 
for DK (da det går endelig meget godt økon-
omisk	 på	 trods	 af	 forbeholdet),	 så	 vil	 det	
måske være meget nemmere at overbevise 
danskerne om, at afskaffelse af retsforbe-
holdet er en god ide når det retslige forbe-
hold begynder at bide med ikrafttrædelse af 
Lissabon-traktaten. I den situation, hvor DK 
bliver tvunget til at træde ud af en lang række 
af aftaler på populære samarbejdsområder 
såsom terrorbekæmpelse, vil fordelene ved 
at afskaffe forbeholdene være meget klare og 
håndgribelige for vælgerne, og vil måske 
kunne trumfe status quo-biasen. 

Men selv med retsforbeholdet bliver det svært 
at få et ja pga. den særlige danske udlænd-
ingepolitik. Regeringen vil skulle argumen-
tere for både en ophævelse omkring politi og 
civile- og strafferetsligt samarbejde samtidig 
med, at et nyt forbehold indføres som un-
dtager DK fra det fælles asyl og immigration-
spolitik. Dette vil skabe et meget mudret 
billede, og man kan f.eks. forestille sig, at en 
del EU-positive radikale og SF vælgere vil 
foretrække et nej, da et ja vil betyde en ce-
mentering af den stramme danske udlænd-
ingepolitik igennem indførelse af et nyt rets-
ligt forbehold på dette område. 

Konklusionen bliver derfor, at alt tyder på, at 
det bliver meget svært at hive et ja hjem til en 
eller	flere	af	forbeholdene	grundet	vælgernes	
status quo bias og de manglende omkost-
ninger ved at sige nej. Oddsene er lidt større 
for et ja hvis man sikre, at man venter indtil 
at fordelene ved at afskaffe et forbehold er så 
store og åbenlyst for vælgerne, at det er en 
’no brainer’ for vælgerne at sige ja. 
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Hvad er Studenterrådet?

Studenterrådet har gennem 75 år været en del af livet på Aarhus Universitet. Men hvad 

er Studenter-rådet, og hvilken forskel er der mellem Studenter-rådet og de andre stu-

denterorganisationer på Uni-versitet?

Overordnet er Studenterrådet en studenter-
organisation, hvis formål er at repræsentere 
de studerendes fælles interesser – politisk, 
fagligt og socialt. Studenterrådet er en be-
tydningsfuld organisation og er nærmest 
repræsenteret overalt, hvor der træffes 
beslutninger med betydning for studielivet; 
lige fra Studienævnet, StatsRådet til Univer-
sitetsbestyrelsen. Men studenterrådet stiller 
dog kun selv kandidater op til Universitets-
bestyrelsen, mens det er på listen PS, at Stu-
denterrådet	reelt	findes	på	institutniveau.

Studenterrådets placering i den student-

erpolitiske organisation
I modsætning til universitetet er den stu-
denterpolitiske organisation ikke hierarkisk. 
Det vil sige, at fagrådene f.eks. ikke skal 
følge det, som Fællesrådet beslutter.  Fælles-
rådet består af studerende fra alle institutter 
og er Studenterrådets øverste, politiske le-
delse og fastsætter dermed de rammer, som 
Studenterrådet arbejder indenfor. Det er altså 
Fællesrådet, der bestemmer, hvilke aktiv-
iteter Studenterrådet skal lave, og hvordan 
midlerne skal fordeles. Tidligere medlem af 
Studenterrådets Styrelse Jonas R. Elsborg 
mener på baggrund heraf, at det er fuldstæn-
dig forkert, når Studenterrådet kritiseres for 
at træffe beslutninger på de studerendes 
vegne,	 uden	 at	 de	har	mulighed	 for	 indfly-
delse.

Studenterrådet i forhold til andre stu-

denterorganisationer
Hvis Studenterrådet sammenlignes med an-
dre	studenterorganisationer,	er	der	flere	for-
skelle.  F.eks. vedkender mange andre stu-
denterorganisationer sig deres politiske 
ståsted, mens Studenterrådet mener, at par-
tipolitiske holdninger er irrelevante i stu-
denterpolitiske sammenhænge. Derudover 
har Studenterrådet, ifølge Mikkel Dalsgaard 

fra Frit Forum, i mange år siddet tungt på den 
studenterpolitiske magt på universitetet. Han 
mener, at det har været støttet af Univer-
sitetet, da universitetet der-ved kun skal 
søge legitimitet for deres handlinger hos én 
studenterorganisation, nemlig Studenterrå-
det. Dog mener Mikkel Dalsgaard, at der sker 
en vis fremgang, da Frit Forum f.eks. har fået 
tildelt et lokale på universitetet og været til 
samtaler med rektor. 

Studenterrådets særstilling ses også ved, at 
Studenterrådet ved store arrangementer, som 
fredagsbarer og koncerter, får stillet en un-
derskudsgaranti fra Universitetet. Mikkel 
Dalsgaard påpeger, at Stu-denterrådet sk-
aber overskud eller går i nul på de-res store 
arrangementer og stiller spørgsmålstegn ved, 
om underskudsgarantierne er nødvendige. 
Som en anden måde at give tilskud på har Frit 
Fo-rum foreslået, at en del af pengene bru-
ges til en pulje, som alle organisationer og 
foreninger på uni-versitet kan søge.  Jonas 
Elsborg mener dog, at særstillingen er beret-
tiget, da Studenterrådet, efter hans opfat-
telse, er den eneste forening, der har kapac-
itet og frivillig arbejdskraft nok til at afholde 
sociale arrangementer for samtlige studer-
ende på universitetet. 

Opsummerende må Studenterrådet siges at 
være en studenterorganisation med særlige 

Studenterrådets daglige ledelse, Styrelsen.

Af  Anne  P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Tema: Studenterpolitik

p r i v i l e g i e r . 
Men hvorvidt 
det er fair, er 
en fortsæt-
tende diskus-
sion.



NIRAS Konsulenterne 
- Statskundskabernes legeplads
Konsulenter med en samfundsfaglig uddannelse fylder 
godt blandt NIRAS Konsulenternes 50 medarbejdere. Det 
er der god grund til, idet vi løser mange kvantitative og 
kvalitative evaluerings- og analyseopgaver, som forudsæt-
ter et solidt metodisk fundament hos medarbejderne. 

NIRAS Konsulenterne har mange års erfaring med at 
gennemføre analyser, evalueringer og processer – primært 
for kunder i den offentlige sektor. 

Vi er stærke blandt andet inden for flg. områder:
uddannelse

arbejdsmarked

integration

socialområdet

Kig forbi til en uformel snak og få en rundvisning
NIRAS Konsulenterne er en spændende akademisk 
arbejdsplads, hvor vi i praksis arbejder med mange af 
statskundskabens teorier og metoder.

Har du lyst til at besøge os, udvide dit netværk og høre 
hvad en cand.scient.pol. uddannelse kan bruges til, så 

tag din læsegruppe m.fl. under armen 
og kig forbi. 

►

►

►

►

Skriv eller ring til
konsulent og cand.scient.pol. Mette Okkels    
for at aftale et tidspunkt.

Telefon: 8732 3217  /  E-mail: meo@niraskon.dk

Læs mere på www.niraskon.dk
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Tema: Studenterpolitik

Af  Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

Valg på universitetet

Det første elektroniske valg på universitet har vist sig at være mere intenst på statskund-

skab end på resten af universitetet.

Universitetsbestyrelsen
Med 14,78% af universitets studerende stem-
mer blev valget afgjort rimelig sikkert takket 
være studenterrådskandidaten Niels Chris-
tian Jølck fra Handelshøjskolen, som blev 
stemt ind med 1150 personlige stemmer ud 
af 4212 – altså omkring 27 % af alle stem-
merne. Det andet mandat til universitets-
bestyrelsen gik til Mikkel Freltoft Krogsholm 
– også fra studenterrådets SR4 liste.

Frit Forum formåede at skrabe 12,6% af 
stemmerne sammen og 
har derfor på deres 
hjemmeside måttet 
konstatere, at fusionen 
med Handelshøjskolen 
fik	dem	til	at	gå	tilbage	
i stemmeandelen.

Fra Politologisk Stu-
denterforum	 fik	 man	
5,4% af stemmerne til 
b e s t y r e l s e s va l ge t , 
hvilket Anna Bager er 
stærk tilfreds med.
”… PS, som lille lokal liste har formået at 
trække	rigtig	mange	stemmer.	Faktisk	4.	flest	
ud af 14 opstillede lister. Det er jeg meget 
stolt af, når man tager i betragtning, at de 
andre	lister	stiller	op	på	flere	fakulteter	eller	
på hele universitetet.”

Studienævnet
Anna Bager er tilmed selv blevet valgt ind i 
studienævnet sammen med hendes foren-
ingsfælle Camilla Søballe Horslund og de to 
opstillede kandidater fra Frit Forum, Rasmus 
Dyrvig Henriksen og Ask Foldspang Neve. 
Stemmerne her fordelte sig tæt mellem de to 
lister	med	henholdsvis	238	og	265	og	en	flot	
stemmeprocent	på	41,95%.

Akademisk Råd
Hvis valget til studienævnet har været tæt, 
har det været endnu mere nervepirrende ved 
valget til akademisk råd. Og her er der tilmed 
tale om kampen om et enkelt mandat for de 
studerende. Dette gik til Ask Foldspang Neve, 
som derved sidder både i Studienævnet og 
Akademisk Råd.
”Jeg er selvfølgelig glad for mit valg og res-
pekterer det, og derfor er der ikke noget i 
arbejdet, jeg har lyst til at sylte”, siger Ask 
Foldspang Neve om sine to poster. Frit Forum 

har således på sam-
fundsfag formået at gå 
frem, idet de aldrig før 
har haft et mandat i 
Akademisk Råd. 
Stemmeprocenten til 
Akademisk Råd var på 
42,2%. 

Det har dog været en 
utroligt tæt kamp på 
samfundsfag. Både 
ved Studienævnet og 
Akademisk Råd har 

der været tæt ræs om hvem der kunne kapre 
flest	stemmer.	
Anna Bager uddyber dette: ”Hvis 6 ud af de 
498	stemmer	var	flyttet,	havde	PS	og	ikke	FF	
siddet i Akademisk Råd og det giver da stof 
til eftertanke for os alle sammen, når det 
drejer sig om så få stemmer.”

Æbleskiver og Gløgg
Førhen arrangerede statsrådet æbleskiver og 
gløgg, hvis man tog sig sammen og stemte, 
men det har vist sig, at elektronikken endnu 
engang har sejret over traditionerne – stem-
meprocenten steg fra 33% sidste år til 42% i 
år! 

Æbleskiver som stemmeafgivelses-gulerod er 

nu historie!



 fået noget...

Hvornårhar du sidst 

Bliv frivillig i 
sTUDENTERHUS åRHUS 
og få noget på cv’et, fx:

projektleder 
medieguru
musikbooker
bartender

Du får også gratis medlemskab,
fri adgang til de fleste arrangementer,
rabat i baren og venner for livet!

Interesseret? Se mere på 
www.studenterhus aarhus.dk

•
•
•
•

... på CV’et?
Bliv frivillig!

Støttet af: Kunststyrelsen, Tuborgfondet og Århus Kommunes Fritids og Kulturforvaltning

INCUBA
SCIENCE PARK
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Er studenterrådet apolitisk?

Af Nikolaj Thomsen Rævdal
og Jonas Toxvig Sørensen

20051302@ps.au.dk
20050944@ps.au.dk

Tema: Studenterpolitik

Svaret på ovenstående spørgsmål er ret tvetydigt, da der fra de forskellige lister er vidt 

forskellige udsagn, når talen falder på dette emne. Frit Forum, Liberale Studerende og 

Konservative Studenter mener, at Studenterrådet (SR) i høj grad er politisk, mens man 

fra SRs side melder ud, at man ikke er apolitisk, men fagpolitisk.

Forvirringen er dermed total, og den bliver 
ikke mindre efter udsendelsen af en folder 
fra Frit Forum, Liberale Studerende og Kon-
servative	Studenter.	Det	hævdes,	at	SR	offi-
cielt er en apolitisk organisation, men at 
dette ikke gør sig gældende i praksis. SRs 
spidskandidater til Universitetsbestyrelsen i 
2006 har forskellige partipolitiske præfer-
encer i det studenterpolitiske arbejde. Dette 
er baggrunden for nærværende artikel, der 
søger svaret på, hvordan man som studer-
ende skal opfatte SR, hvorfor undertegnede 
har talt med Ask Foldspang Neve fra Frit Fo-
rum og Mikkel Krogsholm fra SR.

Opstillingspraksissen til valgene
Først og fremmest undrer man sig over, 
hvordan et råd kan blive til en liste i forbin-
delse	 med	 et	 valg.	 Er	 et	 råd	 per	 definition	
ikke en forsamling, der enten er demokratisk 
valgt eller udnævnt?
Mikkel Krogsholm svarer hertil, at SR stiller 
op, da de arbejder for faglig repræsentation 
og ikke politisk repræsentation ved valgene 
til studenterorganerne. Dermed forsøger de 
at favne så fagligt bredt som muligt gennem 
SRs fagråd. Endvidere er det for Krogsholm 
vigtigt at påpege, at de andre lister gennem 
fagudvalgene	kan	 få	 indflydelse	på	det,	der	
sker i SR.      
Dermed er det oplagt, at spørge Ask Fold-
sang Neve, hvorfor Frit Forum ikke benytter 
denne	 repræsentationsvej	 for	 at	 få	 indfly-

delse på, hvad der sker i SR. Neve svarer, at 
det er problematisk for Frit Forum, at SR op-
træder som en række lister ved valgene, og at 
Frit Forum gerne ville indtræde, hvis denne 
praksis ophørte fra SR. Neve tilføjer, at det er 
okay at opstille lister med et fagpolitisk sigte, 
men at disse skal opstilles uden for SR-regi. 
SRs opstillingspraksis udsættes også for de-
bat grundet de mange forskellige lister til de 
enkelte fakulteter i forbindelse med valget til 
Universitetsbestyrelsen. Krogsholm svarer, at 
SR har denne praksis, netop fordi man øn-
sker en så bred repræsentation som muligt 
på fakulteterne. Dette kan ifølge Krogsholm 
ikke lade sig gøre, hvis SR kun vælger at op-
stille på en enkelt liste, da denne maksimalt 
kan indeholde ti personer. Krogsholm mener 
ikke, at det er muligt for vælgerne at have 
tillid til den enkelte kandidat, såfremt SR kun 
har ti opstillede kandidater i alt. De forskel-
lige SR-lister indgår i valgforbund med to 
spidskandidater. Problemet opstår imidlertid 
for de andre SR- kandidater, da disse skal 
have et betydeligt antal personlige stemmer 
for at ”sprænge listen” og derved komme i 
bestyrelsen foran en af spidskandidaterne. 
Grundet SRs opstilling af to spidskandidater 
er det ikke nødvendigvis den kandidat, der 
har den største tilslutning hos vælgerne, der 
kommer i bestyrelsen, eftersom SRs lister er i 
valgforbund, og dermed bliver alle andre 
stemmer kanaliseret over til spidskandidat-
erne.  
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 Apolitisk organisation
”Ved uoverensstemmelse mellem Ny Alliance 
og SRs linje i studenterpolitik, vil jeg (Krog-
sholm	red.)	varetage	SRs	 linje,	da	 jeg	arbe-
jder for de studerendes interesser.”
For at forstå denne diskussion om SRs or-
ganisation følger her et kort resume af Neves 
pointer omkring SRs tilsyneladende apoli-
tiske forhold. På ærkepolitologisk vis tages 
udgangspunkt	i	Eastons	politikdefinition,	der	
kort fortalt omhandler allokeringen af res-
sourcer. Problemet er, at SRs arbejde i Uni-
versitetsbestyrelsen jo netop omhandler 
fordeling af ressourcer. Dermed er det prob-
lematisk, når SR hævder, at de er apolitiske. 
Krogsholm modargumenterer med, at SR i 
deres studenterpolitiske arbejde ikke er bun-
det af partipolitik. Det er fagpolitikken, der 
er i centrum!  Her fremhæver Neve, at SRs 
ene spidskandidat til bestyrelsen til folket-
ingsvalget var opstillet for de konservative 
og Mikkel Krogsholm for Ny Alliance. Det 
stiller	de	to	kandidater	 i	en	konflikt	mellem	
studenterpolitik og partipolitik!
Krogsholm svarer, at der i SR er indlejret 
klare checks and balances. Det indebærer, at 
bestyrelsesmedlemmerne vil følge den frem-
satte linje i SRs fællesråd. Det har de skrevet 
under på. Endvidere fastslår Krogsholm, at 
han ved uoverensstemmelse mellem Ny Alli-

ance og SRs linje i stu-
denterpolitik, vil va-
retage SRs linje, da han 
arbejder for de studer-
endes interesser. 
Krogsholm indrømmer 
dog, at han som per-
son ikke kan sige sig 
fri for sine 
g r u n d l æ g g e n d e 
præferencer, og at 
dette kan have en ind-
virkning på hans arbe-
jde i SR. Han mener 
imidlertid, at de mods-
vares af de andre 
medlemmers tilsvar-
ende grundpræferenc-
er. Resultatet er, at SR 

Er studenterpolitik også partipolitisk, eller handler studenterpolitik mere 

om at varetage de studerendes faglige og sociale interesser? Meningerne 

er delte - især når det angår de beslutninger, der tages i Universitets-

bestyrelsen.

fører en politik fri for grundpræferencer, der 
er i den almene studerendes interesse. Neve 
er bestemt ikke enig heri, idet bestemte per-
soners grundpræferencer kan tænkes at blive 
problematiske, hvis disse personer er så 
stærke, at de kan trække SR i en bestemt ret-
ning. 

Forvirret på et højere plan
Forvirringen omkring SRs opstillingsforhold 
er næppe blevet mindre gennem denne ar-
tikel. Undertegnede kan i hvert fald ikke sige 
sig fri for en del undren i forbindelse med, 
hvordan	et	 råd	kan	opstille	flere	 lister	 til	et	
demokratisk valg. Det vil give større mening, 
såfremt man valgte at opstille selvstændige 
lister, der vedkendte sig deres fagpolitiske 
kontekst. 
Det synes også stadig uklart, hvorvidt SR er 
decideret apolitisk. De hævder selv at arbe-
jde ud fra et fagpolitisk perspektiv, til trods 
for at en række af SRs centrale medlemmer 
stillede op til Folketingsvalget 13. november 
2007. Ifølge Krogsholm er dette dog uden 
nogen betydning, da SR i sit fundament er 
bygget på en række checks and balances, og 
at medlemmernes forskellige grundpræfer-
encer udligner evt. partipolitiske holdninger. 
Hvor sandheden placerer sig i dette virvar 
kan du, kære læser, gruble videre over…
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Kong Lauritz & Grev Svend

De studerendes og medarbejdernes indflydelse er blevet afløst af topstyring og pseudo-

demokrati på Aarhus Universitet, hvor rektor og dekaner bestemmer suverænt.

Af Jonas Toxvig Sørensen
og Lasse Laustsen

20051302@ps.au.dk
20052898@ps.au.dk

Tema: Studenterpolitik

Ledelsen	på	Aarhus	Universitet	(AU)	i	form	af	
bl.a. Rektor Lauritz Holm-Nielsen og Dekan 
Svend Hylleberg fra Det samfundsvidenska-
belige Fakultet er blevet styrket i den seneste 
tid. Det er sket på bekostning af de studer-
endes	 og	medarbejdernes	 indflydelse,	 fordi	
de demokratiske organer efterhånden er re-
duceret til et pseudo-demokrati. Denne ud-
vikling har stor betydning for fremtidens ud-
vikling og dermed for både studerende og 
medarbejdere på IFSK.

Mangel på indflydelse
Den øverste magt på universitetet er 
bestyrelsen, som står for at ansætte rektor 
og træffe de store strategiske beslutninger. 
Men det tidligere bestyrelsesmedlem, Jørgen 
Grønnegård, udtaler til Campus, at ”bestyrels-
en på AU mangler  påfaldende fast grund un-
der fødderne”, hvilket betyder, at bestyrelsen 
har	haft	begrænset	indflydelse.	I	stedet	er	det	
i dag Rektor, der som en virksomhedsleder 
sidder alene på toppen af kransekagen. Her-
fra har han bl.a. styret fusionsprocessen, som 
bestyrelsen, ifølge Grønnegård, har haft 
svært ved at overskue.
Tidligere havde både medarbejdere og stu-
derende	 stor	 indflydelse	 igennem	 både	
fakultetsrådene og ikke mindst demokratiske 
valg af rektor og institutledere. Valgene er 
dog i dag blevet afskaffet, og Fakultetsrådene 
er erstattet af Akademisk Råd, som ikke har 
nogen form for formel magt. Claus Vastrup, 
der er tidligere rådsmedlem på samfundsv-
idenskab mener, at ”Akademisk Råd er blevet 
til et meget tamt organ”. Eksempelvis havde 
rådet	ingen	nogen	indflydelse	på	den	meget	

omtalte Helmuth Nyborg sag, som dekanen 
styrede helt alene.
Tendensen på ledelses- og fakultetsniveau 
ses også på IFSK, hvor både institutlederen 
og studielederen i dag kan bestemme mere 
end tidligere. Dette er bl.a. sket på bekost-
ning	 af	 de	 studerendes	 indflydelse	 i	 Studi-
enævnet, der dog trods alt stadig står som de 
studerendes sidste demokratiske bastion 
med	reel	indflydelse.

Fremtidens universitet
Topstyringen af universitetet er i høj grad 
blevet drevet frem af VK-regeringen, som 
mener, at universiteterne på sigt skal styres 
og agere ligesom private virksomheder. 
Denne udvikling behøver bestemt ikke at 
være negativ, for der er selvfølgelig behov for 
modernisering af universiteterne. Spørgsmå-
let er dog, om de studerende og medarbe-
jderne	vil	finde	sig	 i,	at	deres	demokratiske	
medbestemmelse efterhånden bliver ind-
draget af Kong Lauritz, Grev Svend og Helge 
Sander? 
På Kanden lægger vi gerne spalteplads til en 
debat om universitetets fremtid, og i den 
forbindelse kunne det være interessant at 
høre fra både medarbejdere, studenterpoli-
tikere og ikke mindst IFSK’s ledelse. Deru-
dover vil vi i foråret følge op på nogle af 
problemstillingerne i denne artikel angående 
både Videnskabsministerens, universitetsle-
delsens og studenterpolitikernes rolle. Så 
følg med i Kanden, hvis du vil vide mere om 
det demokratiske underskud, enevældens 
udbredelse og studenterpolitikernes man-
glende	indflydelse	på	både	AU	og	IFSK.

Betyder studenterpolitik no-

get, eller er der tale om, at 

den øgede topstyring af Uni-

versitetet har kørt medarbe-

jder- og studenterdemokratiet 

ud på et sidespor?



Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.  

 

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg.  

 

Interviewjobbet kræver, at du er: 

 

 Fleksibel  

 God til at tale med alle slags mennesker   

 Engageret og initiativrig  

 Har mod til at udfordre egne  

    kommunikations- og overtalelsesevner 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

 

 Godt arbejdsmiljø og indblik i en  

    international virksomhed 

 Studierelevant erfaring i blandt andet     

    interviewteknik 

 Mulighed for seriøs sparring og coaching 

 Et højt fagligt niveau 

 En reference for fremtiden 

 

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale.  

 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885. 
 
Søg via www.ramboll-management.dk/job

Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges 
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Statsrådet og P:S – Hvem, 
hvad, hvor?!

Det er alment kendt blandt den brede elite på Statskundskab, at det er et tilbageven-

dende problem ved det årlige universitetsvalg, at der i få gråzoner forekommer eksis-

tenser, som ikke har den fjerneste forståelse for den studenterpolitiske struktur omkring 

dem. Kanden har derfor påtaget sig den opgave at informere disse få tilfælde om to af 

de centrale fænomener på IFSK; Statsrådet og den studenterpolitiske liste P:S.

Statsrådets funktion og indflydelse
Statsrådet består af studerende fra IFSK og 
svarer til de elevråd, man kender fra gym-
nasiet	og	folkeskolen.	Rådet	har	plads	til	19	
medlemmer, som vælges af studerende fra 
IFSK og fungerer som apolitisk rådgivende 
organ,	dog	med	en	vis	 indirekte	 indflydelse	

på beslutningsprocesserne på instituttet bl.a. 
i kraft af dets gode relation til instituttets le-
delse. Statsrådet har en politisk ledelse 
bestående af 3 medlemmer, som månedligt 
holder møde med institutleder Jens Blom-
Hansen, hvor der bl.a. diskuteres økonomi, 
og hvad der rører sig blandt de studerende. 

Af Anne Lerche Pedersen
og Tobias Holst

20062388@ps.au.dk
20062324@ps.au.dk

Tema: Studenterpolitik

I øjeblikket er det kun P:S, der er repræsenteret i Statsrådet - det ville svare til ovenstående 

parlament kun bestående af gule brikker. Imidlertid er det ikke spærregrænser eller lignende 

institutionelle forhold, der er på spil, men i stedet manglende lyst til at stille op fra andre poten-

tielle lister.
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På nuværende tidspunkt består Statsrådet 
kun af medlemmer fra en studenterpolitisk 
liste, nemlig Politologisk Studenterforum 
(P:S).	Dette	vil	også	være	tilfældet	efter	valget	
d.	19-22.	november,	da	kun	P:S	stiller	op	til	
Statsrådsvalg. Formålsparagraffen i Statsrå-
det er varetagelsen af de studerendes inter-
esser, hvorfor der som regel er bred enighed 
i rådet. 
Statsrådet er forpligtet til at tage henven-
delser fra studerende op og formidler gerne 
konkrete forslag og ideer videre. Desuden 
varetager Statsrådet arrangementer som Fa-
glig Dag, ansættelse af Rus-sekretærerne og 
er ydermere repræsenteret i kantinebestyrels-
en. Studienævnet uddelegerer også opgaver 
til Statsrådet (bl.a. deltagelse i pensumrevi-
dering	 i	 fag	 på	 bacheloruddannelsen).	 For	
god ordens skyld skal det nævnes, at Statsråd 
og Studienævn fungerer uafhængigt af hi-
nanden.

P:S – listen med indflydelse?
Politologisk Studenterforum beskriver på 
deres hjemmeside dem selv som listen med 
den	 største	 indflydelse,	 set	 i	 lyset	 af	 deres	
brede repræsentation i forskellige råd, nævn 
og bestyrelser. P:S er en apolitisk studenter-
politisk	liste	(tidligere	SPL),	som	arbejder	for	
at tjene de studerendes interesser. Heru-
dover arrangerer de løbende interne og ek-

Politologisk Studenterforum er ifølge dem selv 

‘listen med indflydelse’. Listen varetager bl.a. 

de studerendes interesser gennem arbejdet i 

Statsrådet, der desuden deltager i arbejdet 

med bl.a. Faglig Dag

“Statsrådet er forpligtet til at 
tage henvendelser fra studer-
ende op og formidler gerne 
konkrete forslag og ideer vi-
dere.”

sterne arrangementer af mere eller mindre 
faglig/social karakter, her senest valgaften-
sarrangementet.

Kanden har med sit kritiske øje løbende sat 
fokus på forskellige problematiske områder. 
Gør	P:S	med	deres	indflydelse	noget	ved	sa-
gen, eller går det bare passé? Vi hev Anna 
Bager fra P:S, medlem af både Statsråd og 
Studienævn, ind til en snak om det student-
erpolitiske arbejde.

Så hermed kan der kun opfordres til at tage fat 

i den nærmeste ‘statsrod’, hvis man har en god 

ide til hvordan studielivet forbedres - såvel so-

cialt som fagligt.

Mange eksaminer rettes i dag uden ekstern 
censur, hvilket har skabt tvivl omkring 
kvaliteten af bedømmelserne. Ifølge Anna 
skyldes den manglende censur økonomiske 
begrænsninger, dog er der løbende mulighed 
for at prioritere, hvor den eksterne censur 
synes vigtigst. Det har desuden været 
kritiseret,	at	flere	eksamenskarakterer	gives	
for sent. Denne sag er dog blevet taget til 
efterretning gennem institutlederen og burde 
altså	ikke	finde	sted	igen!
Et andet tidligere diskuteret emne læseg-
ruppedannelsen	 på	 5.	 semester,	 hvor	 flere	
læsegrupper uvilligt blev splittet op. På dette 
område er der dog ikke sket nogen ændring-
er: Grupper over 4 personer opsplittes fort-
sat, og fordelingen herefter sker stadig efter 
køn. Anna forsvarer dog hensynet til den 
studerende uden læsegruppe og siger videre, 
at polemikken i høj grad skyldtes manglende 
information til de studerende. Problemerne 
bliver altså taget op. Holdningen til udfaldene 
lader vi dog stå åbent til læseren.
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Et fair valg?
Af  Lasse Laustsen

20052898@ps.au.dk

Tema: Studenterpolitik

Valget til Universitetsbestyrelsen var på mange måder nyskabende. Dette skyldes hoved-

sageligt, at man for første gang kunne afgive sin stemme elektronisk, men i lige så høj 

grad at Handelshøjskolen (ASB) og Universitetet grundet fusionen stemte til en fælles 

bestyrelse. Disse aspekter har langt fra været uproblematiske.

Således fortæller Tej Friis Egefjord fra liberale 
studerende, at der på ASB tilsyneladende har 
været visse efter hans, Frit Forums og Kon-
servative studenters mening uhensigtsmæs-
sige hændelser, som kunne være undgået.

Et fysisk valgsted
Spidskandidaten for Studenterrådet på ASB- 
og SAMF-listen, Niels Christian Jølck, havde i 
valgdagene oprettet, hvad der bedst kan 
karakteriseres som et fysisk valgsted. ”Her 
uddelte Jølck popcorn, der kunne nydes i de 
opstillede sofaer. Desuden var området ud-
styret med en række bærbare computere, 
hvor man kunne få hjælp til at oprette login. 
Problemet opstår imidlertid, når vælgeren 
ikke entydigt lades alene, ved stemmeafgiv-
elsen”, konstaterer Egefjord, der mener at det 
demokratiske ideal om hemmelige af-
stemninger således forekommer noget tvivl-
somt. Modsat argumenterer formand for Stu-
denterrådet, Mikkel Krogsholm, med, at ASB 
ikke tidligere har benyttet ’selvbetjeningen’, 
hvorfor hele miseren handlede om service for 
de studerende, der ikke havde noget kend-
skab til systemet.

Plakat-problematik
Et andet problematisk aspekt er ifølge Egef-
jord, at det ikke som på Universitetet er 
Teknisk Forvaltning, som bestemmer hvor og 
hvornår, man må ophænge plakater. Denne 
opgave varetages på ASB af Studenterlauget, 
som Jølck er administrerende direktør for. ”Et 
potentielt ikke ubetydeligt interesseoverlap”, 
konstaterer Egefjord og fortsætter: ”Det sva-
rer nærmest til at departementschefen i In-
denrigsministeriet opstiller til Folketinget!”

Valgresultatet
Foruden ovennævnte stridspunkter må det 
siges, at Jølck har ført en mere professionel 

valgkamp, end vi på f.eks. Statskundskab har 
været vant til. Foruden oprettelsen af ’valgst-
edet’ på ASB, kørte der op til og under valget 
kampagnevideoer	 for	 Jølck	 på	 ASB’s	 flad-
skærme, der til daglig benyttes i re-
klamemæssigt	øjemed	for	 interesserede	fir-
maer. Endelig var der til torsdagen før valget 
fremstillet Cult Shakers med Jølcks kontrafej 
som etikette, hvilket naturligvis 
Alt dette har tilsyneladende ikke været 
forgæves, idet Jølck ikke bare selv blev valgt 
med overbevisende 1150 stemmer. Han trak 
desuden Mikkel Krogsholm med sig, selvom 
sidstnævnte kun opnåede 13 stemmer. For 
Egefjord er det imidlertid Studenterrådets 
manglende villighed til at imødekomme de 
ændringer Liberale Studerende, Frit Forum 
og Konservative Studenter foreslog for at 
komme	de	 problemer	 (jf.	 ovennævnte),	 den	
ændrede valgprocedure som følge af over-
gangen til elektronisk stemmeafgivelse po-
tentielt kunne medføre. Krogsholm svarer til 
dette, at det nævnte forslag havde karakter af 
en ’maksimalliste’ for hvad, der kunne tillades 
i en valgkamp, hvorfor han ikke kunne støtte 
op omkring den: ”Handlinger, som ikke på 
forhånd var godkendt i dette reglements-
forslag ville således have fået status af over-
trædelser, hvorfor jeg mere var tilhænger af 
en ’minimalliste’. Denne kunne have skabt en 
fælles ramme, som den enkelte kandidat selv 
kunne have udfyldt”.
Der er således uenighed om, hvad der er op 
og ned i sagen. Faktum synes dog at være, at 
der er dårlig kommunikation mellem de poli-
tiskorienterede lister og Studenterrådet, 
hvilket meget tydeligt illustreres med Krog-
sholms afsluttende kommentar: ”Hvorfor 
spørges der aldrig, hvad f.eks. Liberale Stu-
derende gør for de studerende – ikke mindst 
i de store dele af året, hvor de ikke fører 
deres i øvrigt meget krasse valgkamp?” 
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PB-Klummen
af Ahmad Zarakit

- på foreningens vegne 
pb@ps.au.dk

Politologisk Bogformidling

De	fleste	af	jer	har	sikkert	lagt	mærke	til,	at	
der overalt i byen er den ene juleudstilling 
efter den anden i næsten hver eneste butiks-
vindue. Man aner ikke, om man skal græde 
eller grine. Man tænker: ” Herre gud! Slap nu 
af venner, vi skal nok nå det. I behøver ikke 
allerede prøve at sælge os julen, inden vi har 
sat foden ind i december måned”  Julen er 
ligeledes begyndt at trænge sig på på IFSK og 
særligt i PB. Og læseren vil, efter at have læst 
klummen, sikkert klandre PB for ikke at være 
et gram bedre end butik-
kerne nede i midtbyen, 
hvad angår reklame om 
hin eller anden juleaktiv-
itet, men det er vi altså. 
Den eneste grund til, at vi 
er så tidligt ude, skyldes 
jo en deadline i ”Kanden” , 
som nu engang ligger i 
november måned. Lad os 
vende tilbage til den helt 
store juleoverraskelse, 
der venter de studerende 
i PB i december. Den 5. 
december slår PB døren 
op for et brag af et bok-
searrangement til årets foreningsjulebar. Der 
vil således være mulighed for at afprøve ens 
bokseevner ved vores Nintendo Wii spille-
consol. Har man på forhånd givet op, kan 
man restituere ovre i vores knockout-hjørne 
med forfriskninger fra Ringside-baren. Vi 
byder, foruden kølige øl, både på ”under-
cuts”, ”uppercuts” samt ”knockouts”. Skulle 
nogen mangle noget energi eller være så 
godt som færdige i løbet af dagen, så spørg 
bartenderen oppe ved Ringside om en ”EPO”. 
Vi vil ikke allerede røbe indholdet af gen-

standene i denne klumme. Det kræver slet og 
ret et besøg. 
Julemåneden byder på endnu en spændende 
aktivitet i PB, navnligt det årlige bogudsalg, 
der	vil	finde	sted	i	PB	fredag	den	7.	decem-
ber. Nærmere tidspunkt vil blive fastsat. Hold 
derfor øje med opslag på instituttet. Den 7. 
december vil ligeledes være sidste åbnings-
dag. Torsdag den 6.december holder vi luk-
ket. 
Et af de rigtig gode elementer ved julen er 

julefrokosterne, og derfor 
har PB i år valgt, at takke 
aktivisterne for deres ind-
sats i løbet af semesteret 
med en julefrokost og lille 
hyttetur ved Skanderborg. 
Og som gode statskund-
skabere og akademikere 
vil vi under julefrokosten 
diskutere og endevende 
verdenssituationen over 
en	 flaske	 snaps	 eller	
to.......okay, der bliver nok 
drukket	lidt	flere	end	det,	
men det kommer der altid 
noget opbyggeligt ud af. 

Afslutningsvis vil PB takke de studerende ved 
instituttet for den store overraskende anven-
delse af PBs nye hjemmeside (www. Pol-bog.
dk),	der	har	været	benyttet	til	alt	fra	afstemn-
ing om kaffe til forslag af nye bøger. Fortsæt 
endelig	den	flittige	brug	af	hjemmesiden.

Med snarlige julehilsner 

PB

Husk PB’s udsalg fredag d. 7/12 - denne dag er samtidig sidste åbningsdag før jul!

Kom til PB’s julebar og slip den indre Mike 

Tyson løs!

Udsalg
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Spåmanden taler – igen!

Da valget ikke forblev tankespind, men i stedet på det kraftigste gjorde sit indtog i virke-

lighedens verden, har undertegnede igen lagt turen forbi Søren Risbjerg Thomsens kon-

tor til en snak om succesfulde prognoser, tabere og vindere og ikke mindst de politiske 

realiteter efter valget den 13. november.

Vi møder Søren Risbjerg to dage efter valget 
og bliver hurtigt klar over, at det ikke kun er 
politikere og pressefolk, der har været på 
overarbejde under valgkampen. Således har 
IFSK’s egen valgprofet produceret vejede 
gennemsnit, ekspertkommentarer og ikke 
mindst valgprognoser på direkte tv for TV2 
på selve valgaftenen. Det er derfor også med 
slet skjult tilfredshed, at Risbjerg konstater-
er, at hans metode denne gang gav ham val-
gprofeternes svar på ’den gule trøje’, idet 
han for første gang i karrieren lavede prog-
nosen	med	 den	mindste	 fejlmargin	 (1,1%)	 i	
forhold til det endelige resultat.

Tabere og vindere
Medierne synes at være uenige om, hvem der 
egentlig er vindere og tabere efter valget. 
Hvordan ser du resultatet?
”I forhold til min sidste prognose fra før val-
get blev udskrevet går VKO-blokken frem fra 

86	til	89	mandater.	Så	hvis	der	sammenlignes		
med før valgudskrivelsen, er denne blok i høj 
grad	vinderne,	 idet	et	parlamentarisk	flertal	
– ganske vist under hjælp fra Færøerne – er 
bibeholdt. Hvis man ser resultatet i forhold til 
sidste valg, mener jeg bestemt også, man 
kan se Dansk Folkeparti og Konservative som 
vindere. Venstres tilbagegang vil alt andet 
lige medføre en mere ligeværdig situation 
mellem V og K i regeringen. Mandatmæssigt 
må SF også regnes til vinderne, mens det ikke 
kræver et professorat i statskundskab at 
konstatere,	 at	 Ny	 Alliance	 (NA)	 er	 taberen	
over den sidste tre ugers periode.”
Er du overrasket over VKO-blokkens fortsatte 
flertal?
”Ja, det må jeg sige. Men det skyldes mest 
udviklingen under valgkampen i tilslutningen 
til NA. Jeg har i min tid som valgforsker ikke 
oplevet fortilfælde, hvor et parti i forhold til 
den sidste prognose før valgudskrivelsen 
først	 går	 signifikant	 frem	 for	 så	 senere	 i	
samme	 valgkamp	at	 opnå	 signifikant	 lavere	
tilslutning i forhold til samme udgangspunkt! 
Forklaringen ligger lige for med først 
’stjerneparadeeffekten’ og efterfølgende en 
eklatant	 dårlig	 valgkamp.	 NA’s	 fiasko	 kan	
også ses som et produkt af, at man som poli-
tiker kun i en begrænset periode tages på 
med	 fløjlshandsker	 af	 modstanderne	 –	 en	
slags valgets ’Jantelovstendens’ udtrykt ved 
bl.a. den personlige hetz mod Naser Khad-
er!”
Nye tider eller ”same procedure as last year”?
Vil Dansk Folkeparti lykkes med at holde fast 
i en stabil politik?

Af Sebastian Juel Frandsen
og Lasse Laustsen

20061586@ps.au.dk
20052898@ps.au.dk

Interview

Edmund Joensen, der potentielt sidder som af-

gørende mandat for VKO-flertallet spiller ifølge 

Risbjerg sine kort helt rigtigt ved ikke at melde 

klart ud.
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”Realpolitisk står DF stadig stærkt på lang 
sigt, hvorfor blokpolitikken kan tænkes at 
fortsætte på de ’afgørende spørgsmål’, sel-
vom regeringen vil sætte alle sejl til for at 
camouflere	dette.	Fogh	kan	dog	i	højere	grad	
end tidligere forfølge brede forlig, ikke 
mindst valgkampens fokus herpå taget i be-
tragtning. Desuden kan det forventes, at 
Helle Thorning vil følge op på valg-
kampsløfterne	og	søge	at	lægge	navn	til	flere	
forlig. Når det er sagt, er det imidlertid også 
klart, at DF kan kræve mere end SF og En-
hedslisten kunne tillade sig under SR-reger-
ingen, hvorfor brede forlig alligevel ikke er 
uproblematiske: Fogh skal vise sine evner 
som linedanser!”

Oppositionens fremtid
Tegner der sig for Socialdemokraterne en 
overordnet tendens i forlængelse af de sen-
este valg i retning af stadigt mandattab?
”Socialdemokraternes problemer er et 
produkt af, at det er svært at skræve over så 
forskellige vælgergrupper som velstående 
funktionærer og ældre arbejdere. Jeg har i 
stedet en tese om, at den nuværende oppo-
sition i fremtiden skal ledes af enten SF eller 
De Radikale. Hvem, det bliver, afhænger af 
hvilket parti, der kan opbygge den stærkeste 
profil	som	et	økonomisk	ansvarligt	parti	be-
liggende værdipolitisk til venstre for Social-
demokratiet. Så Socialdemokraternes nedtur 
ser jeg ikke som afsluttet på nuværende tid-
spunkt.”
Hvad så med Ny Alliance? Hvordan tegner 
fremtiden sig for Khader og kendisserne?
”Der er ingen tvivl om, at NA’s valgkamp har 
været	en	fiasko.	De	fik	en	større	mediedækn-
ing, end de kunne have drømt om, og alli-
gevel mislykkedes ’missionen’, hvilket må 
siges at være selvforskyldt. Resultatet udtryk-
ker vel nærmest en slags afsløret inkompe-
tence! Der er således ingen tvivl om, at par-
tiet går en meget svær fremtid i møde!”

Valget, perspektiv og fremtiden
DF går, om end i det små, frem igen. Samti-
dig går SF, Radikale og Enhedslisten som 
samlet blok også frem. Lægger man dertil Ny 

Alliance, som også må siges at høre til den 
libertære ende af den nypolitiske skala, 
tegner der sig et billede af et uddannels-
esmæssigt skel i Danmark. Er det en rimelig 
konklusion?

”Der er klart en risiko for, at Danmark er på 
vej mod et kulturelt brud. Dette underbygges 
ikke blot af Stubagers påvisning af en ud-
dannelsesmæssig kløft, men også af, at der i 
dag er et langt mere differentieret medieud-
bud, der også bruges meget forskelligt. Der 
foregår ikke længere nogen fælles ’opdra-
gelse af befolkningen’ gennem medierne, og 
nogen medier muliggør i dag, at man som 
borger helt kan fravælge politik. Disse as-
pekter bærer så at sige en risiko for, at en 
mere dybdegående kulturel kløft kan opstå.”
Med denne gryende kløft in mente, hvordan 
ser du da den nærmeste fremtid i dansk poli-
tik?
”Uddannelsesmæssig kløft eller ej, så er der i 
hvert	 fald	 tale	 om	 et	mere	 ustabilt	 flertal	 i	
dansk politik. Fogh vil som nævnt søge for-
lig, men spørgsmålet er, om Pia Kjærsgaard 
giver ham lov. Et frisk bud kunne da være 
endnu et valg inden alt for længe, men jeg 
plejer gerne at tage fejl angående valgud-
skrivelser,	 så	 denne	 mindre	 sofistikerede	
logik tilsiger, at regeringen går perioden 
ud!”

“Fogh vil forfølge brede forlig, men spørgsmå-

let er om Pia Kjærsgaard lader ham få held 

med det!”
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Cool It – det er ikke så slemt…

Selvom det efterhånden er snart ti år siden, at 
Bjørn Lomborg for første gang skabte vold-
som furore i miljø-debatten med ’Verdens 
Sande Tilstand’, så må the skeptical environ-
mentalist stadig betegnes som et ’hot topic’. 
Men hvor Lomborg og hans holdninger før 
blev brugt som et politisk forsvar mod at 
gøre en indsats for klimaændringerne, så er 
tonen i dag en hel del anderledes. Nu er det i 
særdeleshed politisk ukorrekt at erklære sig 
enig med Lomborg, og det på trods af, at 
Lomborg jo egentlig ikke er modstander af et 
sundt klima, men blot mener, at pengene kan 
bruges langt bedre på at løse store problem-
er i udviklingslandene. Men hvor blev denne 
pointe af?

Under foredraget præsenterede Bjørn Lom-
borg	 de	 vigtigste	 fire	 pointer,	 han	 giver	 i	
’Cool	It’,	og	samtidig	fik	han	afvist	en	række	
fordomme,	som	de	fleste	har	om	ham.

For det første erklærer han sig enig i, at langt 
størstedelen af den globale opvarmning er 
menneskeskabt. 

Der	hvor	Lomborg	er	uenig	med	de	fleste	an-
dre miljøeksperter, er på hans anden pointe 
om, at konsekvenserne af den globale op-
varmning er overvurderede, og derfor træffes 
der dårlige politiske beslutninger. Dette un-
derbyggede	Lomborg	ved	at	aflive	de	mange	
skrækscenarier, som klima-pessimisterne 
beskriver.

For eksempel er den globale opvarmning ikke 
et entydigt onde – faktisk vil 20.000 færre 
mennesker dø af kulde, fordi det bliver 
varmere. Dertil kommer, at vandstanden kun 
vil stige med 30 centimeter – og ikke de 6 
meter,	som	Al	Gore	forudsiger	–	og	her	findes	
flere	billige	løsninger,	der	forhindrer	eventu-
elle oversvømmelser.
Samtidigt understregede Lomborg, at de or-
kaner vi oplever i dag, ikke er blevet vold-
sommere end før i tiden. At omkostningerne 
er blevet langt større skyldes, at der sim-
pelthen	er	flere	og	dyrere	ting	i	de	områder,	
hvor orkanerne hærger.

Foredragets tredje pointe var, at bedre løs-
ninger er nødvendige. Lomborg mener sim-
pelthen, at fokus er rettet mod det forkerte, 
særligt CO2-reduktion. Sandheden er, mener 
Lomborg, at vi i stedet for at investere i CO2-
reducering hellere bør investere i forskning, 
der kan udvikle den nødvendige teknologi, 
der skal til for at kunne gøre en effektiv ind-
sats for færre penge. 

Endelig manifesterede Bjørn Lomborg sin po-
sition med pointen: Der er altså mange andre 
problemer, hvor vi kan gøre mere godt. Hvor-
dan vi gør det bedst mulige for færrest penge 
kræver imidlertid en analyse af verdens prob-
lemer og deres mulige løsninger, og her er 
Copenhagen Consensus et godt værktøj. 
Denne	cost-benefit-analyse	viser,	at	Kyoto-
aftalen kun kan redde 1400 menneskeliv om 

Et propfyldt Bartholin-auditorium var mere end klar til at tage diskussionen op, da man-

den - som alle har en holdning til – holdt foredrag om sin nyeste bog, ’Cool It’. 

FOREDRAG: ‘Cool It‘

Mette  Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk

Hvor forsvandt budskabet hen?
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året for $180 milliarder, mens en indsats 
mod malaria kan redde 850.000 menneske-
liv om året for bare $3 milliarder. 

Det halve argument

Men det virker, som om det kun er halvdelen 
af hans argument, der er blevet hørt. Derfor 
kan man stille sig selv det spørgsmål, hvor-
dan en mand, med et budskab om, at vi bør 
løse de store problemer i udviklingslandene, 
er gået hen og blevet en person, man retorisk 
bør være uenig med?

Der	 er	 nok	 flere	 svar	 på	 dette,	men	 det	 er	
tydeligt, at han i hvert fald ikke har formået 
at få sit budskab frem.

Lomborg er blevet kendt som én, der ikke 
mener, at der er problemer med miljøet, og 
at vi derfor ikke skal bruge penge på det. For 
at	mediekriteriet	 om	 konflikt	 kan	 blive	 op-
fyldt, hives han ind i debatter som mod-
standeren af bekæmpelse af miljøprob-
lemerne. Her hører vi ham argumentere for, 
at miljøproblemerne er overvurderede, og 
han efterlader kun en kort bemærkning om, 
at pengene skal bruges på problemer i den 
tredje verden. Det samme gjorde sig gæl-
dende for foredraget om ”Cool It”. Her 
fokuserede Lomborg på miljøskrækscenari-
erne og de dyre løsninger, og først til aller-
sidst blev budskabet om den 3. verden 
nævnt. 

Lomborgs store fokus på miljøet gør, at han 
let misforstås. Han burde lægge meget mere 
vægt på sit budskab om, at pengene kan 
bruges mere effektivt på problemer i den 
tredje verden, såsom AIDS, Malaria, fe-
jlernæring og rent drikkevand.

Selv mener han, at folk kun vil høre på hans 
mening om klimaet, da dette emne står højt 
på dagsordenen i øjeblikket. Ingen vil høre 
hans budskab om, hvordan man hjælper den 
3. verden, selvom han forsøger at slippe 
dette budskab ind af bagdøren i klimadebat-
ten. 
Dette bliver dog Lomborgs problem i sidste 
ende, for skal han have sit budskab igennem, 
bør han forsøge at sætte den 3. verdens 
problemer på dagsordenen, i stedet for at 
fremføre tilnærmelsesvist usympatiske argu-
menter om, at ’den globale opvarmning red-
der liv, der ellers ville dø af kulde’. 

Det er lettere at argumentere imod Lomborgs 
påstand om, at miljøproblemet er overvur-
deret, end det er at argumentere imod, at 
problemerne i den tredje verden ikke er af 
alvorlig karakter.
Men ved at politikerne og medierne fasthold-
er klimaproblemet på dagsordenen, undgår 
man selvfølgelig også at forholde sig til det 
faktum, at en milliard mennesker verden over 
er fejlernærede, at to millioner hvert år dør 
pga. manglende adgang til rent drikkevand 
og at 1,3 millioner hvert år dør af indendørs 
luftforurening.

Hvor forsvandt budskabet hen?
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Svaret på, hvorfor Fænomenet stemmer 

blankt, og hvorfor han notorisk ikke ud-

taler sig politisk. 

Valget er overstået. Højdepunktet for 
statskundskaberne er forbi, og nu venter kun 
jul og eksaminer. De sidste underholdn-
ingsmæssige krampetrækninger fra valget 
vrides ud af den hårdtopvredne politikklud til 
den stadig valgsultne presse. Det er nu, der 
stilles spørgsmålstegn ved, om regeringen 
overhovedet ønsker at forhandle med ”arab-
eren med tæppebankerlogik”? Og endelig vil 
det vise sig, om den røde stue, trods massiv 
modstand mod skattelettelser, nu får tvunget 
kravet om lønstigninger igennem..!
Kanden tog sig en snak med 
instituttets ubestridte 
beskytter om valget set gen-
nem hans optik. Personen, 
der skulle vise sig at have 
samme	 indflydelse	 på	 den	
politiske agenda, som Don Ø 
har på aktiemarkedet.

Mr. Fænomen, hvorfor har 
du været så passiv under 
hele valget?
”Primært af hensyn til de let-
påvirkelige vælgerstrømme. 
Hvis jeg en uge før valget 
stilede mig op i min partifar-
vede trikot og udtalte mig 
politisk, havde det haft mas-
sive politiske-konsekvens-
er.” 

Så du vil heller ikke i dag sige 
hvad du stemte?
”Nej, for der er trods alt kun 
tre/fire	år	til	valget,	og	folk	glemmer	ikke	så	
nemt, når Fænomenet først har udtalt sig. Jeg 
kan kun sige, at demokratiet vandt qua den 
usædvanligt høje stemmeprocent.”

For lige at presse dig, så har jeg forberedt	fire	
spørgsmål, hvor du blot skal svare, hvem af 
personerne du nærer de stærkeste følelser 
for: 

Pia eller Line Barfoed? “Ingen af dem. De er 
begge lige sindssyge.”

Villy eller Bendt? “Bendt – Han er det, man ka-
lder et godt fynsk stykke mandfolk.”

Magrethe eller Naser? – Ingen kommentarer
Reimer eller Jes? Klart Reimer - han har fået 
sin anden vind.  

Hvis ikke du har noget konkret at sige om 
folketingsvalget, hvad så med 
valgene på universitetet, hvor 
der stemmes til diverse nævn, 
bestyrelser og kaffeklubber?
”Det er jeg overordentlig glad 
for, at du spørger om, for 
netop valget i vores nærmiljø 
går jeg særdeles højt op i. Jeg 
er i år så rystet over, at der 
for første gang ikke uddeles 
gløgg og æbleskiver, at jeg i 
bare protest har tænkt mig at 
stemme blankt. Dernæst øn-
sker jeg næste år at skabe 
min egen liste, ”liste 
æbleskiverne tilbage til 
folket”. Her føler jeg mig 
ganske sikker på at vinde ge-
hør.” 

Tak skal du have Fænomen. 
Hvad skal du lave resten af 
dagen?

”Det siges, at pornostjernen Ron Jeremy har 
nedlagt over 4400 damer –Fænomenet kalder 
det en doven søndag. “   

Valget ex post 
       – Fænomenets valg

Fænomenet: Manden der har 
samme indflydelse på den 
politiske agenda somDon Ø 
har på aktiemarkedet.

‘Something like a phenomenon’

Af Jeppe Thvilum
20053721@ps.au.dk



Tak for støtten!
Vi vil gerne sige tak til alle der stemte på 
Frit Forum til universitetsvalget. Vi gjorde 
vores holdninger og grundlæggende 
værdier klare for folk, og dem kunne 
man så være for eller imod. Studenter-
politik er politik, da politik handler om 
at prioritere. Vi glæder os over støtten og 
siger ydmygt tak til de mange der stemte 
på os.

Vi er også mere end studenterpolitik. 
Læs mere om Frit Forum på

www.fritforum.dk.
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Det første, vi blev mødt af i lufthavnen ved 
check-in, var spørgsmål fra en grundig 
amerikansk sikkerhedskontrollant, der inter-
esseret ville høre, hvorvidt vi havde bomber 
eller våben med, om vi selv havde pakket 
vores taske og, især, om vores hårtørrer 
havde været til reparation inden for det sidste 
år. Efter også at have udfyldt et omhyggeligt 
skema,	hvor	vi	fik	mulighed	for	at	bekendt-
gøre om vi havde planer om at begå terror, 
eller værre, havde medbragt snegle, kunne vi 
sikkert	sætte	os	ind	i	flyet.	En	smule	krænkede	
på vores frihedsrettigheder og en anelse per-
plekse over al den kontrol, der åbenbart fører 
forud for frihedens port, var vi trods alt ved 
godt mod.

Ved	ankomsten	i	New	Ark	fik	vi	en	anelse	om,	
at det måske var os, der havde misforstået 
noget om frihedsbegrebet. Når security-
vagten stod og skreg af os og kommanderede 
os til tage skoene af og hev de gamle damer 
til side, for at der kunne foretages et ekstra, 
nødvendigt tjek, var det jo for vores friheds 
skyld. Oplagt kunne der sagtens have været 
gemt en bombe i den ene dames krykke eller 
inde bag arret på hendes knæ, under støt-
testrømpen. Jo, vi følte os sandelig frie.

Denne følelse af sprudlende frihed var latent 
under hele turen. Det var ganske vidst ikke 
helt, hvad vi havde forestillet os hjemmefra, 
med vores forskruede danske frihedsbegreb. 
Men man skal ikke tænke længe for at se, at 
det amerikanske samfund bedst kan karak-

teriseres ved den tårnhøje grad af tolerance 
og frihed, der gennemsyrer landet, og som 
faciliterer, at man kan gøre nøjagtigt det, 
man allerhelst vil. 

Da vi sad uden for på et diskotek, blev vi 
henvist	til	at	gå	indenfor,	fordi	der	sad	flere	
folk på deres markerede areal på fortovet end 
reglerne forskrev. Friheden i dette krav er 
helt åbenlys. Man kunne jo komme til at sidde 
ubehageligt tæt på folk, man ikke selv havde 
valgt. Således kunne man være nødsaget til 
at interagere eller komme i ufrivillig berøring 
med folk, man ikke kendte og havde inter-
esse i, i forbindelse med en evt. passage 
mellem de tætte stole. Videre var diskotekets 
operationalisering af the Founding Fathers’ 
grundidé iøjnefaldende ved det faktum, at vi 
blev bedt om at sætte os ned udenfor på det 
famøse	fortovsareal	”in	case	of	fire”.	Særdeles	
hensynsfuldt - hvem har ikke altid ønsket sig 

The land of Freedom
              – en flok naive statskundskaberes tur til USA, og hvad de lærte om det sande frihedsbegreb

Vi har hørt, at frihedens pris er blod, sved og tårer. Således startede vores vej til ”The 

land of freedom” med en barsk overnatning på uni’s kolde og hårde gange. Men målet 

var klart i sigte: Vi skulle over til mulighedernes land, leve den amerikanske drøm, 

svømme i mælk og honning, vinde American Idol, high five med Frihedsgudinden, kort 

sagt: Vi skulle til The United States of America.

Studietur

Helene Van der Aa
20043508@ps.au.dk

Mette Grønvald Nielsen
20052586@ps.au.dk
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at man sad ned i det øjeblik der opstod en 
situation,	hvor	man	pludselig	skulle	flygte?!

Amerikanerne havde i det hele taget sat 
mange foranstaltninger op for at maksimere 
friheden.	Fx.	var	der	skilte,	der	på	de	fleste	
fortove og trapper markerede, at man ikke 
måtte hænge ud der. Tak spids, det var en 
god regel, som også illustrer det store hen-
syn, der tages til minoriteterne. Tænk bare 
på en tilfældig amerikansk cyklist, der måske 
havde planer om at parkere sin cykel netop 
dér på fortovet, hvor der var nogen andre der 
stod. Takket være de netop beskrevne skilte 
kommer de cyklende amerikanere aldrig til at 
føle, at deres ret til at parkere på visse for-
tove er truet af tilfældige folk, der 
står	stille.	Herudover	kan	en	flok	
unge	 (måske	 farvede)	 drenge,	
der står og snakker ved en 
trappe, jo tydeligvis virke truen-
de, hvilket i sig selv er en frihed-
skrænkelse, det er jo klart for 
enhver.

Frihedens ansigt viste sig også i 
folks mulighed for at vælge det 
job, de allerhelst ville have. 
Således havde alle afroamerikan-
erne valgt jobbene i kioskerne og 
hotdogsboderne og de fremtræ-
dende jobs som døråbnere. De 
hvide havde derimod valgt de mere stillesid-
dende erhverv i skyskraberne. Men der var på 
ingen måde tale om et opdelt eller polariseret 
samfund, hvor racernes forskellige valg be-

tyder, at de ikke er i kontakt med hinanden. 
De hvide kom nemlig ned og købte sandwich 
af de sorte i deres frokostpause, og på den 
måde var der en daglig kontakt folk imellem. 
Jo, de forskellige jobvalg er blot et helt 
naturligt udtryk for racernes forskellige in-
teresser og talenter. 

Godt vi lå i kø den nat på uni: USA er fri-
hedens land og -  forstår sørme at værne om 
den. Denne fornemmelse bekræftes man 
konstant i, ikke mindst når man ser polit-
imændene med deres maskinpistoler, og når 
man hører udrykninger fra politibilerne kon-
tinuerligt og uophørligt. Det er sandt for 
dyden rart, at politiet er på pletten, næsten 

lige efter at endnu et men-
neske selv har valgt at begå 
et mord i Washington. 

Lettere desillusionerede 
vendte vi efter 14 dage næs-
en mod Danmark, den falske 
friheds højborg. Her sløser 
politikerne og bekymrer sig 
ikke en daddel om at sikre 
danskernes rettigheder. Man 
kan blot drømme sig tilbage 
til USA, hvor det smukkeste 
symbol er, at selv friheds-
gudindens rettigheder er 
sikret. Således har folk ikke 

længere adgang til hendes hat, hvilket 
naturligvis er for at sørge for, at også hun 
kan få fred i hovedet til at tænke selvstæn-
dige tanker.

The land of Freedom
              – en flok naive statskundskaberes tur til USA, og hvad de lærte om det sande frihedsbegreb
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Statskundskab - nu på 
fransk! IV

Johanne Sofie  Roelsgaard Bang 
20041759@ps.au.dk

Serie om udvekslingsophold

Det franske ordsprog – A coeur vaillant rien d’impossible (Med et modigt hjerte er intet 

umuligt) – passer godt til de forventninger, jeg havde om de prøvelser, en hverdag på 

fransk vil byde på. Nu hvor mit ophold er ved at lakke mod enden, ved jeg, at det ikke 

helt kræver et så ’modigt hjerte’, som jeg havde regnet med. Man skal i højere grad bare 

have lysten til at kaste sig ud i noget nyt og fremmed samt nysgerrighed for, hvordan 

verden ser ud uden for de gule mure.

Julen nærmer sig allerede med hastige skridt, 
og det gør eksamen også. Alle mine ek-
saminer ligger før jul, så den sædvanlige ju-
lehygge er udskiftet med intensiv læsning. 6 
fag betyder jo 6 eksamener, så der er nok at 
tage fat på. Heldigvis varierer eksamensfor-
men, hvorved nogle fag er lettere bestået end 

andre. Dog har jeg nogle 2 timers skriftlige 
eksamener på fransk, og jeg er meget spændt 
på, hvordan det forløber. Heldigvis går fore-
læserne ikke op i skriftlige fejl, hvilket gør, at 
man bedre kan koncentrere sig om indhold-
et. 
Karaktersystemet er også meget anderledes. 
Det spænder fra 0-20, hvor 10 er bestået. 
Dog får ingen elever over 17 (hvilket også er 
sjældent),	da	20	er	for	den	perfekte	præsta-
tion	(dvs.	professoren).	Min	ambition	er	ikke	
17, men nok nærmere 10, da det franske har 
gjort det sværere at følge med. 

Verden uden for de gule mure
Mit ophold her i Nordfrankrig har også budt 
på mange andre ting end et anderledes un-
dervisningssystem. Hverdagen har formet sig 
helt anderledes end i Århus, da en masse nye 
mennesker, med hver deres kultur, har sat sit 
præg. Derfor kommer jeg hjem med en bedre 
fornemmelse	 af	 flere	 kulturer	 end	 blot	 den	
franske. 
Nogle af de farverig begivenheder, Frankrig 
kan	byde	på,	er	bl.a.	VM	i	Rugby	(i	Frankrig).	
Hvem vidste, at det var en stor begivenhed. 

Udvekslingsophold åbner ens øjne op for be-

givenheder uden for de danske grænser

- f.eks. VM i rugby
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Til almen interesse kan jeg oplyse om, at Sy-
dafrika	vandt	over	England	i	finalen.	Frankrig	
blev ’kun’ nummer 4. 
Togstrejker er en anden ting, der sætter sit 
præg på hverdagen. På kun 3 måneder har 
der været 2 togstrejker, pga. at Sarkozy vil 
reformere pensionen (lige nu har nogle mu-
lighed	 for	 at	 få	 fuld	 pension	 som	50-årig).	
Jeg mærker dog ikke så meget til togstrejke, 
da metroen i Lille ikke har nogen chauffør, 
der kan strejke. Men det er næsten umuligt at 
komme længere væk end metroendesta-
tionen.
Derudover er der hverdagens små puds-
igheder. Mit meget lyse hår vækker en del 
opsigt, hvilket har ført til et par henvendelser 
fra franskmænd, der gerne ville have mit 
nummer – helt ud af det blå. Det er en ting, 
jeg absolut ikke vil opleve i Århus.

Konsekvenser af folketingsvalget
Som enhver anden statskundskaber stemte 
jeg til folketingsvalget. Men udover kon-
sekvensen af min stemme, havde folketings-
valget også andre konsekvenser. Lille har 
heldigvis et konsulat, og det viste sig, at 
konsulen er en meget dedikeret mand, der er 
villig til at hjælpe mig med hvilken som helst 
slags	problemer,	når	som	helst.	Desuden	fik	
jeg nummeret på en anden dansk pige, som 

arbejder hernede, og fandt ud af, at der er 
omkring 40 danskere i Lille (på trods af at jeg 
ikke	er	stødt	ind	i	nogle).	
Dette har lært mig, at hvis jeg en anden gang 
skal ud i verden, er noget af det første, jeg 
gør, at kontakte den danske ambassade. Man 
ved aldrig, om man får fat i en lige så en-
gageret person, som kan hjælpe en med alle 
de praktiske problemer i starten. 

Inspiration 
Mine snart 4 måneder i Frankrig er ved at 
være slut, og jeg skal snart vende næsen 
hjem. Ligeledes lakker denne klumme om 
livet på fransk mod enden. Jeg har gjort mit 
bedste for at give dig, kære læser, et lille in-
dblik i, hvordan det er at være af sted. Håber 
dette er lykkedes, og at jeg har givet dig blod 
på tanden til selv at tage af sted. 
Jeg kan på det kraftigste anbefale at tage af 
sted. Jeg har selv fået et helt nyt perspektiv 
på	 studiet,	 lært	 at	 statskundskab	 findes	 i	
mange variationer og en fornyet lyst til at 
læse i Århus, som jeg synes har sammensat 
et rigtig godt studium og studiemiljø.
Som sagt i indledningen: Hvis du har lysten 
til at tage af sted, er der ingen dårlige unds-
kyldninger for ikke at gøre det. Mit råd til alle 
er derfor meget simpelt. Udnyt den fantas-
tiske mulighed, IFSK stiller til rådighed. 

Traditionen tro i Lille er der op til jul et kæmpe julemarked og dertilhørende pariserhjul.

TAG AFSTED – HVIS IKKE NU HVORNÅR SÅ?
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Glimt fra en valgaften

Tirsdag den 13. november var en historisk dag. Valg i Danmark, Anders Fogh genvælges 

for 3. gang og Villy Søvndal springer ud som en politisk rockstar. Som det kunne for-

ventes, var vandene noget delte blandt deltagerne til den stærkt besøgte valgaften i 

samfundsfaglig kantine. Her er nogle af aftenens verbale highlights.

”Hva’ sker der!? Fascisterne får 25 mandater, og alle de lækre piger i 

kantinen er konservative. Det kan jeg altså bare ikke arbejde med.”

- Frustreret vælgers afskedssalut, inden denne tog hjem og druknede 

sorgerne	i	en	flaske	whisky.

”Johnny Cash ville have stemt på Villy Søvndal. Han er en up front 

for de svage. Cash ville dog aldrig kunne få sig selv til at stemme 

på en rigtig kommunist, så derfor ville han ikke sætte krydset ved 

Enhedslisten” 

- Valgforsker Rune Stubager om, hvem Johnny Cash ville have 

stemt på.

”Arnold skulle have et wildcard til Folketinget. Hans miljøpolitik ligger i 

fin	tråd	m
ed	Ny	Alli

ances”

- Folketingskandidat for liste Y, Mikkel Freltoft Krogsholm, om hvem, 

han ville give et wildcard til Folketinget

”Edelwiess. For et renere parti”- Søren Thaysen 5. semester om, hvilken plante Dansk Folkeparti burde gøre til 

deres trademark.    

”Vinklingen af klimadebatten har været helt skæv, men CO2 gør øllene gode”

- En kommentar til tingenes tilstand en tirsdag aften i Danmark. 

Af Rasmus Præst
og Lasse Laustsen

20051268@ps.au.dk
20052898@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg
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Ministerrådets arbejdsgrupper – en analyse af forhandlingsklimaet 

I den Europæiske Union virker Ministerrådets arbejdsgrupper og Coreper 
som de forberedende organer for Ministerrådet. Her søger nationale em-
bedsmænd at opnå enighed om Kommissionens forslag, før sagerne 
kommer på Ministerrådets bord. Dette forberedende arbejde spiller en 
særdeles vigtig rolle i beslutningsprocessen i EU, idet de forberedende 

organer	i	realiteten	færdigbehandler	de	fleste	kommissionsforslag	(ca.	85	%)	således,	at	kun	de	
særligt politisk komplicerede spørgsmål skal forhandles af medlemslandenes ministre i Rådet.
Sigtet med projektet er at gå i dybden med arbejdsgrupperne under Coreper og Ministerrådet, og 
bidrage	til	udforskningen	af	flere	uafklarede	aspekter	ved	arbejdsgruppernes	væsentlige	arbejde.	
Først og fremmest rejser projektet spørgsmålet om hvordan forhandlingsklimaet er i arbejds-
grupperne. Er det præget af hårde nationale interesser eller deliberative overvejelser? Dernæst 
søger projektet at komme til bunds i hvad der er afgørende for forhandlingernes karakter. Hvilk-
en rolle spiller faktorer som medlemsstaternes interesse i pågældende sag, sags type, sagsom-
råde, sagernes tekniske kompleksitet, embedsmændenes forhandlingsmandat mv.?

Politisk retorik og borgernes holdningsdannelse

Som borgere kan vi ikke have personlig erfaring med alle politiske spørgsmål. Når vi danner poli-
tiske holdninger til emner, sager og begivenheder, er vi derfor nødt til at basere os på information 
fra andre.  Et afgørende aspekt af politik og politisk lederskab er således at have de rette budsk-
aber til at kunne vinde tilslutning hos sine medborgere med sin virkelighedsfortolkning. Mit pro-
jekt placerer sig i dette genstandsfelt. Konkret undersøger jeg om valget af retoriske virkemidler 
og overbevisningsstrategier i politiske budskaber påvirker borgernes holdninger.
Baggrunden for mit projekt er, at man i de senere år har kunnet iagttage en stigende profes-
sionalisering	af	den	politiske	kommunikation,	der	udarbejdes	med	specifikke	publikummer	og	
vælgergrupper for øje. Der er klare forskelle i de ledende politiske aktørers kommunikationsstil 
samtidig med, at der er et betydeligt mediefokus på spin og på implikationerne af de politiske 
aktørers kommunikative valg. Vores viden om den sproglige konstruktion af slagkraftige politiske 
budskaber er dog fortsat overraskende begrænset. Den overordnede tese i mit projekt er, at ind-
dragelsen af indsigterne fra retorikken kan bidrage til at styrke vores viden om, hvorfor nogle 
budskaber har større gennemslagskraft end andre hos bestemte vælgergrupper. 

Projektbeskrivelse

Ingvild Olsen
ingvildolsen@ps.au.dk

        Projektbeskrivelse

Lene Aarøe
leneaaroe@ps.au.dk

P h . d - p r o j e k t b e  s k r i v e l s e r  I
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P h . d - p r o j e k t b e  s k r i v e l s e r  I

Ruslands og EU´s påvirkninger 

– en indflydelseskrig i Moldova, Ukraine og Hviderusland 

Hovedproblemstillingen består i at forsøge at bestemme, i hvor høj grad Ruslands og EU´s ind-
flydelse	siden	1991	har	påvirket	udviklingen	i	de	postsovjetiske	republikker	Moldova,	Ukraine	og	
Hviderusland	i	mere	eller	mindre	demokratisk	retning.	Herunder	vil	jeg	undersøge,	hvilke	indfly-
delsesstrategier	Rusland	og	EU	har	taget	i	brug	siden	1991,	og	om	disse	indflydelsesstrategier	har	
ændret karakter over tid? Yderligere skal det vurderes, hvorvidt interne forhold i Moldova, Ukraine 
og	Hviderusland	 kan	 forklare,	 om	de	 fulgte	 indflydelsesstrategier	 har	 resulteret	 i	 succes	 eller	
fiasko?	Og	endelig	skal	undersøgelsens	resultater	perspektiveres	i	forhold	til	den	fremtidige	ud-
vikling i de tre lande og mere generelt til sandsynligheden for demokratisering i hele det posts-
ovjetiske rum?
Som det fremgår af ovennævnte skriver projektet sig ind i litteraturen vedrørende demokratiser-
ing og transition. Men hvor denne litteratur traditionelt har fokuseret på hovedsageligt interne 
forklaringsfaktorer såsom institutionelt design, civilsamfundets styrke, behovet for nations- og 
statsbygning	etc.,	vil	min	afhandling	primært	fokusere	på	den	internationale	dimensions	indfly-
delse på de postkommunistiske staters demokratisering eller mangel på samme. Projektets ud-
fordring består altså i at sammenkæde internationale processer med nationale processer. 

Organisationsstrukturer og deres betydning for politikeres og em-
bedsmænds præferencer

Projekt tager udgangspunkt i en antagelse om, at rationalitet og præfer-
encer er institutionaliserede, og at der er en afsmittende sammenhæng 
mellem rådgivende embedsmænds opfattelser, og opfattelsen blandt de 
politikere, som modtager rådgivningen. Kommunalreformen er en god 
anledning til at undersøge organisationsstrukturernes betydning, idet 
nogle kommuner ikke er fusionsramte og dermed har fastholdt deres hid-
tidige struktur, mens de sammenlagte kommuner har etableret nye og 

forskellige strukturer. Institutionaliseringsgraden af præferencerne forventes bl.a. at afhænge af, 
hvor lang tid politikere og embedsmænd har levet med de gældende strukturer. Som et eksempel 
på en af projektets hovedhypoteser forventes organisationsstrukturerne derfor at have en for-
skellig effekt på præferencerne i sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner. 

Projektbeskrivelse

Jacob Tolstrup
tolstrup@ps.au.dk

Projektbeskrivelse

Martin Bækgaard
martinb@ps.au.dk
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Den første lektie, jeg lærte i terrorismesko-
len, var, at terroristernes ofre var uskyldige, 
der blev ”ofret” for at nå et større publikum. 
Terrorister forfulgte og forfølger altså en 
strategi, der som mål havde og har at 

skræmme en større gruppe 
ved at påvirke deres han-
dlinger og holdninger. For den 
religiøse terrorist skal publi-
kum	 ikke	 findes	 klinet	 til	
breaking news foran tv’et, men 
i den åndelige verden. Thug-
gernes publikum var hindug-
udinden Kali, der er gudinde 
for blandt andet død, terror og 
dommedag. Som det kan ses 
på billedet, hvor Kali danser på 
Shivas livløse legeme, er hun 
alt andet end en Afrodite, der 
ikke sparer på død og terror, 
når hun skal hygge sig. 

Første troværdige kilder, hvor 
thuggeerne beskrives, er i en rejseskildring 
fra 1356, men der er tegn på, at Sagartian-
erne, som Herodot beskrev for 2500 år siden, 
i virkeligheden er thuggeerne. Selvom der er 
usikkerhed om, hvornår deres terroraktiv-
iteter startede, er det sikkert, at deres sidste 
handlinger fandt sted i 1830’erne. Dermed 
har thuggeerne med sikkerhed eksisteret i 
500 år, hvilket gør dem til indehavere af ti-
tlen ”den længst praktiserende terrororgani-

sation i historien”. Selvom en klog mand 
(Benjamin	Disraeli)	engang	har	sagt,	at	statis-
tik blot er en ud af tre slags løgne, er antallet 
af thuggeernes ofre med til at reducere nuti-
dige terrorister til små børnehaveklasse-
selever i terrorismens store skolegård! Selv 
velansete og forsigtige terrornørder vurderer, 
at thuggeerne har taget livet af mindst en 
halv million mennesker. Den hinduistiske 
terrorisme kan altså bryste sig af at have re-
korden både for længst praktiserende terror-
virksomhed og størst antal af ofre!

Motivet for thuggeerne var ikke en sprednin-
gen af terror, men det var mere en kon-
sekvens af deres handlinger. Derfor er der 
med rette blevet sat spørgsmålstegn ved, om  
thuggeerne var terrorister. Men ifølge anerk-
endte terrornørder spredte thuggeernes 
fremgangsmåde og omfanget af deres akti-
viteter så stor en grad af skræk og rædsel, at 
de med rimelighed kan karakteriseres som 
terrorister (til den opmærksomme læser: Ja, 
det er ikke helt i overensstemmelse med den 
definition	terrorhjør-net	præsenterede	tidlig-
ere, da der mangler et rendyrket politisk pro-
jekt! Men husk Most Convenient System De-
sign!).	

Det forholdt sig sådan, at thuggeerne var en 
slags	primitive	flykaprere,	da	de	af	religiøse	
årsager kun slog til imod rejsende! Og på en 
meget spøjs måde. Thuggeerne gjorde meget 

Terrorhjørnet m ed   terrOrhan

Klumme

Orhan Gökcen

20040613@ps.au.dk 

I denne sidste artikel i (t)her(o)rens år 2007 er vi i  vores rejse igennem terrorismens 

gådefulde verden nået til de hinduistiske thuggeer, der er indehavere af flere terror-

rekorder.
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ud af at vinde de rejsendes tillid. De slog 
aldrig til, før tilliden var etableret, hvorefter 
de kvalte deres ofre ved hjælp af et stykke 
klæde eller en løkke, som det kan ses på 
billedet nedenfor. Liget af de dræbte rejsende 
blev begravet af thuggeerne, hvilket slettede 
alle sporene af den dræbte og gik imod hin-
duistiske ritualer. Dette skabte stor utilfred-
shed i befolkningen, da det umuliggjorde 
ligbrænding – det religi-øse ritual for hindu-
ismen i forbindelse med en persons død.

Der var desuden 
store økonomiske 
omkostninger ved 
den stigende grad 
af mistillid i sam-
fundet, hvilket 
måske	 kan	 (mis)
bruges af social 
kapital teoretik-
ere, i deres evige 
jagt efter histo-
riske	 (ad	 hoc)	
forklaringer (hvem 
sagde	Putnam!)	på	

den manglende udvikling af velfærdsstat i 
Indien! En anden forklaring er måske Indiens 
koloniale historie som Storbritanniens kro-
njuvel. Netop briterne både tog og gav evigt 
liv til thuggeerne. Det var takket være en 
Lord William Bentinck, at der blev sat en 
stopper for thuggeernes hærgen, men sam-
tidig	 blev	 ordet	 thug	 (bandit,	 gangster	 ol.)	
også in-troduceret i det engelske sprog. 
Kære læser, næsten gang du sætter 2pac på 
mp3’en og sætter dig til rette for at surfe dig 
til din næste overspringshandling i stedet for 
at skrive ugeeksame, så kan du læne dig 

Terrorhjørnet m ed   terrOrhan

veltilfreds tilbage og vide, at du ved hvad 
2pac mener, når du hører ”… maybe its the 
thug in me…”! 

Terrorquizzen

Der er ingen vindere i denne uge, da PET 
endnu ikke har svaret på min mail. En for-
valtningsretlig kyndig kan måske hjælpe un-
dertegnede med, hvorvidt det er en sag for 
Folketin-gets Ombudsmand. Som du kan se 
kære læser, så kan jeg bevise min henven-
delse, der ordret lød: ”Kære hemmelige 
agenter, hvor mange kilo kunstgødning må 
jeg	købe,	før	jeg	risikerer	aflytning	og	over-
vågning? På forhånd mange tak 
Orhan Gökcen”
Denne udgaves terrorquiz: Hvilken terroris-
torganisation forkortes al-mindeligvis ALF? 
Og hvad er deres politiske mål?

Læs mere om thuggeerne i

Dash, Mike (2005), Thug: the true story of India’s murderous cult, London : Granta Books 

Rapoport, David C. (1984), “Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions,” American 

Political Science Review, 78, No. 3, 1984, 655-77.
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Selv en ophøjet akademisk redaktion som Kandenstøberens, der konstant søger at hånd-

hæve stolte traditioner for rettidig omhu og kvalitetsjournalistik, får til tider brug for at 

forlade fæstningen på foreningsgangen, udforske tilværelsens skyggesider og opsøge 

nye journalistiske impulser. Og hvad er mere nærliggende end at drage ud på univer-

sitetets utallige fredagsbarer – en underverden fyldt med besynderlige fabeldyr, som 

ville have fået selveste Odysseus eller Marco Polo til at genoverveje afbudsrejsen: So-

cialrådgivere! Medicinere! Og sidst men ikke mindst: Filosoffer!

Medicin

Karakter i alt: 8
Lokale 4/10: diskutabelt
Stemning	10	(bandet)
Ølpriser 10-5 for almindelig øl
Musik 8
Baberating 7
Nørdfaktor: 10 Næstekærlige, vellønnede fyre (ifølge Kandens 
kvindelige	medlemmer)

At tage på medicins fredagsbar er lidt som at møde op til en fest omkring midnat. Det kom-
pakte	Medicinerhus	tvinger	ca.	90	%	til	at	stå	op.	Til	gengæld	er	der	masser	af	fest	og	ballade.	
For at sætte gang i samtalen opsøgte et par Kande-journalister et par medicinpiger for at 
høre, hvordan myoser kureres: Om end forhåbningerne tydeligvis lå mere i retning af at få en 
gang kærlig massage af de anatomikyndige studerende, var der ikke meget alternativt over 
kuren!: ”Først skal du ha’ en omgang Liddrain, som virker lokalbedøvende, og derefter et 
skud PTH, som øger knoglevæksten – stoffet benyttes for øvrigt også til kønssygdomme”. 

Man må unægtelig give Novo Nordisk cadeau for deres 
lobbyisme og pigerne for den mest fagligt begrundede 
afvisning nogensinde! I øvrigt er statskundskabsstuder-
ende, i de kommende lægers øjne, kloge (idet vi efter si-
gende	alle	ser	ud	til	at	have	et	gennemsnit	på	10<),	tørre	
som bare fanden og dybt højreorienterede (forhåbentlig 
er de medicinstuderendes forståelse af myoser bedre end 
deres	viden	om	højre-venstre-akser).	

Punchen til en 5’er glasset kan 
varmt anbefales

Man skal have lyst til at komme andre 
mennesker ved, hvis man tager i Umbis 
bar

Fredagsbar-gonzo!
Tour de Fredagsbar

Af Anders Ziegler Kusk
20030936@ps.au.dk
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Den Sociale højskole

Karakter i alt: 10
Lokale:	10	(hyggeligt,	mørkcaféstemning)
Musik: 10
Service: 12 (et bord blev dækket for os ved ankomsten! Aye Car-
amba!)

Den sociale højskole i Nobelparken syntes umiddelbart ikke så social, efter mange forgæves 
ryk i den låste dør. Gudskelov lukkede et par sagsbehandlere os ind i varmen. Socialråd-
givernes fredagsbar er et rent slaraffenland af hygge, happy-hour og god musik (ingen 80er 
musik	eller	Radio	Voice-hitlisten	 red.).	Lokalet	er	som	skabt	 til	 formålet	og	rummer	en	af	
universitetets bedst gemte hemmeligheder. Et lyninterview med en af socialrådgiverne afs-
lørede da også, at lokalets harmoniske proportioner genspejledes i de studerendes men-

neskesyn: ”Vi forsøger at anlægge et helhedsperspektiv på mennesket”. 
Kandens udsendte spurgte ind til, hvilke fordomme man havde omkring 
statskundskabere på skolen. ”Vi har ingen fordomme”, lød det, og situa-
tionen var nu helt ude af kontrol. En mere slagkraftig case var påkrævet 
- gudskelov viste det sig, at selv sagsbehandlere har grænser for det ho-
listiske menneskesyn: 
”Hvis min far var Naser Khader og min mor, Pia Kjærsgaard, 
hvad ville du så foreslå?”, hvortil hun hurtigt svarede: ”At 
de blev skilt”!! Således er der måske håb forude for 
en væsentligt forbedret effektivitet i den offentlige 
sektor! Den sociale har en fremragende fredags-
bar. 

Filosofi

Karakter: 7
Lokale	9
Nørdfaktor	10	(filosofferne	har	tilsyneladende	en	vis	appeal	blandt	de	kvindelige	IFSK’er)
Babefaktor	-2	(No	girls	–	no	grade)
Musik	6	(ingen	musik,	men	eksistentialisme	rummer	en	vis	iboende,	musikalsk	skønhed)
Øl 10 – fremragende udvalg.

Filosoffernes hule øverst i Nobelparken udgør, på smuk platonisk vis, en sand idéverden, der 
med klassisk, intellektuel overlegenhed har distanceret sig fra jordiske behov og 
dagligdagens trummerum. Omvendt har man det lidt som at træde ind i Dio-
genes’ tønde. Gamle støvede lamper, møbler og øl fra alle verdenshjørner får 
luften til at føles tyk af eksistentialisme, fænomenologi og metafysiske overve-
jelser. De studerende er udpræget venstreorienterede, men er ifølge en tilfældig 
filosof,	gået	bort	fra	de	mere	”praktiske”	aspekter	af	marxismen	–	hvad	det	så	end	
indebærer?!	Et	typisk	filosof-spørgsmål	til	Kant	ville	gå	på,	hvordan	den	frie	vilje	
egentligt kan hænge sammen med naturdeterminationen? Før for mange 
statskundskabere indsender læsebreve med svaret, er det værd at bemærke, at 
filosofferne	mener,	 at	 vi	 kun	 lærer	det	 af	 teorierne,	man	skal	bruge	 til	 noget!	
Derudover har vi en naiv forestilling om, at verdens problemer kan løses med 

4-felts tabeller og ”blød positivisme”. Endelig kunne man spore en slet skjult misundelse i 
sætningen:	”politologi	–	det	er	jo	et	lovende	fag”.	Alt	i	alt	er	filosofi	dog	en	rigtig	hyggelig	bar	
med et fremragende, alternativt øludvalg, der varmt kan anbefales. 

De kan lidt af hvert, de social-
rådgivere
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Årets Underviser

Årets Forsker

Årets underviser er Søren Serritzlew, der 

i dette efterårssemester har undervist på 

grundforløbet i Offentlig Forvaltning, 

hvor hans store interesse i kommuner 

har smittet af og ikke mindst imponeret 

de studerende, hvilket begrundelserne 

for valget af Søren herunder vidner om:

“imponerende, at han formår at holde fore-
læsninger tirsdag kl. 16-18 i offentlig for-
valtning, uden at det bliver kedeligt.”

“Han formår at gøre offentlig forvaltning til 
mega cool!!”

“Aldrig har jeg oplevet så meget entusiasme 
og begejstring fra en underviser, som den 
Søren Serritzlew udviser!”

Årets forsker er Carsten Bagge Laustsen! 

Begrundelserne har været mange, men 

fælles for dem er, at de bygger på 

Carstens store arbejdsiver og omfat-

tende publikationsliste:

“Carsten er en utrolig aktiv forsker, og har 
mange internationale publikationer bag sig. 
Hans forskningsområde er desuden nysk-
abende og progressivt, såvel substantielt 
som metodisk.”

“Carsten har på det seneste gjort et stort 
stykke arbejde for at samle den sociologiske 
forskning i Århus.”

“Se Carstens publikationsliste for de seneste 
år.”

Stort tillykke med titlerne til Søren og Carsten fra Kanden!
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Tidligere	f.eks.	i	1970´erne	fyldte	det	kritiske	
bidrag alt for meget i undervisningen, man 
kunne måske kalde det en tese. I dag kunne 

det virke, som om man er røget 
i den modsatte grøft, hvor det 
nuværende niveau af inddra-
gelse af f.eks. Marx i vidensk-
absteori og klassikere vidner 
om en inddragelse på et niveau, 
der nok ikke helt står mål med 
betydningen for statskundska-
ben, en såkaldt antitese. Nu 
var det så oplagt, at man 
forsøger	 at	 finde	 et	 niveau,	
hvor pensumsammensætnin-
gen afspejler den mangfol-
dighed	af	 tilgange,	der	findes	
inden for det politologiske 
område, en syntese.

Vil I tilbage til 70´erne?
Så I vil bare have noget mere gammeldags 
marxisme. Sådan vil argumentationen sikkert 
lyde, når man skal forklare, hvorfor andelen 
af kritisk teori har det nuværende niveau. 
Nej, vi efterlyser blot et mere nuanceret 
fremlægning af den mangfoldighed af ideer 
og teorier, der er relevante for statskundska-
ben i dag. Og der mener vi f.eks., at Marxs 
indflydelse	 på	 eftertidens	 politologi	 er	 så	
omsiggribende, at det berettiger til en mere 
grundig inddragelse i f.eks. klassikerfaget og 
sociologi. Derudover er der helt sikkert andre 
tilgange, f.eks. alternative økonomiske 
forklaringer i mikro- og makroøkonomi, som 
også kunne trænge til at blive trukket lidt ud 

af liberalismens hegemoniske skygge. Det 
kan godt være, at den liberale diskurs er 
dominerende for tiden, men det skulle jo nø-
digt forhindre os i at lære andre teorier at 
kende. For som en kendt politolog (som i 
øvrigt	 er	 marxistisk	 inspireret)	 siger	 ”The	
”end of ideology” is never possible; no social 
order is given once and for all.”(Adam Prze-
worski: Capitalism and Social Democracy, 
1985).	Det	er	heldigvis	ikke	Sovjetunionen,	vi	
studerer i.

Eksamensformen i idehistorie?
Ikke nok med at pensum fremstår lettere en-
srettet, så er der også sket en grov tilside-
sættelse af studienævnets 
beslutning om eksamensform-
er, således at prøven i idehis-
torie er blevet gradueret og 
uden hjælpemidler – stik imod 
studienævnets beslutning af 
25.april 2007, hvor det blev 
besluttet, at den netop var 
med hjælpemidler og bestået/
ikke-bestået. Hvorledes det er 
endt sådan, er der stadig ue-
nighed om, men det ændrer 
ikke ved det faktum, at man i 
den sammenhæng ikke har 
den fornødne respekt for de 
beslutninger, som tages inden 
for det universitetsdemokrat-
iske system i studienævnet. Det 
er nu en gang sådan, at den lovmæssige 
kompetence til at fastlægge pensum og ek-
samensformer ligger hos studienævnet. 

Mangfoldighed i undervisningen?

Når man som nystartet studerende på IFSK har været igennem de første semestre i de 

grundlæggende fag inden for idéhistorien (politisk teori- og idéhistorie samt videnskab-

steori og klassikere) kunne man få den opfattelse, at der kun eksisterer et sæt vægtigt 

tankegods – nemlig det liberale. Pensumet er i høj grad domineret af liberale tænkere 

som Locke, Hume, Montesquieu og Mill. Der er påfaldende lidt fokus på andet end liber-

ale tænkere, så man skulle næsten tro, det drejede sig om en foredragsrække hos liber-

ale studerende og ikke en videnskabelig gennemgang af de mest betydningsfulde tæn-

kere i den politiske teori- og idéhistorie.

Idéhistorieforløbet byder 
på meget om ham her...

...og knap så meget om 
ham her.

Af Jonas Elsborg
og Bjarke Refslund

Tidligere medlemmer af Studienævnet

Debatindlæg
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Personalia
Marianne Hoffmeister har opsagt sin stilling ved Instituttet pr. 1. december 2007. 

Kasper Lippert-Rasmussen er ansat som professor i statskundskab med særligt henblik på poli-
tisk teori pr. 1. februar 2008.

Aase Youngs ansættelse som sekretær er forlængelse indtil 30. juni 2008 med et timetal på 37 pr. 
uge.

Nye specialer
Andersen, Bue Raun, Zanu-staten Zimbabwe. En historisk-dynamisk tilgang til en postkolonial 
stats dominans og udvikling under krise.

Andreasen,	Ditte	Rathley	(i	samarbejde	med	Maiken	Rose	Hjortbak),	Brugeren	i	centrum	–	En	dis-
kursteoretisk analyse af den politiske debat omkring brugercentreret kvalitetsudvikling i sund-
hedsvæsenet.

Christensen, Rune Munch, Intern kontraktstyring i kommunerne – Tillid som styringsinstrument.

Christiansen, Johannes Traberg, Almen praksis, motivation og adfærd. En statistisk analyse af 
praktiserende lægers motivation til at arbejde og afdækning af forskelle i adfærd som følge her-
af.

Diekhöner, Christina, Performance management på området for udsatte børn og unge – en anal-
yse af hvorfor, hvordan og med hvilke risici Aalborg Kommune adopterer et nyt styringskon-
cept.

Fasting, Fenja, Alliances and Assassinations in Lebanon – an analysis of divided society.

Hjortbak,	Maiken	Rose	(i	samarbejde	med	Ditte	Rathey	Andreasen),	Brugeren	i	centrum	–	En	dis-
kursteoretisk analyse af den politiske debat omkring brugercentreret kvalitetsudvikling i sund-
hedsvæsenet.

Iversen, Morten Stouenberg, Mellem etnos og demos – en diskussion af politisk fællesskab og 
medborgerskab i Den Europæiske Union med udgangspunkt i liberalisme/kommunitarisme-de-
batten.

Juul-Madsen, Lene, Local Culture in and out of the Focus of International Aid to Civil Society: The 
Case of Non-Governmental Organizations in Bosnia-Herzegovina.

Nørbæk, Anders, Resultatløn og motivation blandt folkeskoleledere. En undersøgelse af effekten 
af præstationsafhængig løn på motivationen til at arbejde hos offentligt ansatte.

Riber, Søren, Fusionen af det statslige og kommunale skattevæsen – en analyse af samspillet mel-
lem ledelsen og medarbejderne i SKAT og de faktorer, som påvirker dette.
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Næste deadline: ultimo januar 2008. 
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K a l e n d e r e n 

Fra den 6. december

Hvad:  Marybell Katastrophy
Hvor: www.marybell.dk 
Hvor meget: hvad du selv 
synes!

Den nye århusianske 
rockgruppe Marybell 
Katastrophy lægger 
deres nye album ”This Is 
The One” ud på nettet. 
Du kan downloade plad-
en – og selv bestemme 
hvor meget du vil give. 
Rock on!

Indtil den 22. december

Hvor: Den Gamle By
Hvad: Jul i Den Gamle By
Hvor meget: 45 kroner

Hyggen spreder sig i Den Gamle By, hvor 
du kan se den traditionsrige juleudstilling 
Dansk jul i 300 år.

12. december 

Hvad: Stand-up 
Hvor: pAKHUSET
Hvor meget: 50 kroner
Denne aften er ALT 
tilladt! Både erfarne og 
nystartede komikere 
forsøger at få dig til 
grine, hvis ikke det er 
sjovt nok – så må du 
gerne selv prøve! Der er 
ca. 8 optrædender.

Hvis du er interesseret i 
at prøve dit materiale af 
til en Open Mike Café i 
Jyllands comedy cen-
trum, så skriv til Claus 
Reiss på cr@studenter-
husaarhus.dk.
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K a l e n d e r e n 

21. december

Hvad: Powersolo + Turboweekend + The Floor Is Made Of Lava
Hvor: Train
Hvor	meget:	forsalg:	kr.	80,-	(dør	kr.	110,-)

Efterfølgende natklub med Dj’s: Bertram Zanjani, Morten Breum og Helmuth Kool.

Indtil den 31. december

Hvor:Århus Teaters Store Scene
Hvad: ’Nøddeknækkeren’

Hvor meget: fra 60 kr

Den klassiske ballet om 
pigen Klara og hendes 
oplevelser julenat, er om-
dannet til en farverig og 
festlig  blanding af rap, 
hiphop, capoeira, klas-

sisk ballet, breakdance 
og electric boogie. Har du ikke allerede 

set den – så er det på tide!  

Indtil den 27. januar

Hvor: ARoS
Hvad: MARIKO MORIs 
udstilling ’Oneness ’
Hvor meget: 75 kr.

Udstilling af den japanske 
verdensstjerne Mariko Mo-
ris. Stærkt inspireret af bud-
dhismen sammenknytter 
Mori det materielle, spiritu-
elle og teknologiske sam-
men i sine værker. Hendes 
kunstneriske univers består 
både	af	3D-filminstallation-
er,	 fotografiske	 værker	 og	
en UFO, hvor de besøgende 
vha. elektroder på panden 
selv kan ændre billederne i 
UFO’ens loft.

Året rundt 
– Maren anbefaler

Hvad: Lauritz.com
Hvor:www.lauritz.com

Her kan du købe alt hvad 
hjertet begærer! Og der er 
samtidig spænding, for 

hvor højt tør du byde?




