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Den lykkelige og hyggelige tid sidst på året er nu overstået. Men dagene med historier 

om hvordan en træhest kunne glæde morfar, dengang han selv var dreng, er for længst 

talte. Ligeså er de nytårsaftener, hvor man kunne iagttage ellers ansvarlige voksne te sig 

tossede med grisetryner. Dette er imidlertid ikke endnu et vers i sangen om den svundne 

ungdom. Heller ingen jamrende klage over eksamensracets fundamentale urimelighed. I 

stedet er lederen udtryk for undertegnedes personlige mening om eksamensformen på 

IFSK.

Det altoverskyggende undervisningspolitiske mantra fra Bertel Haarder og Helge Sander har i de 
seneste år været ”væk med gruppeeksaminerne og ind med mere individuel bedømmelse”. Over 
for dette kan vi på statskundskab ikke gøre meget andet end at rette ind. Og det har vi så gjort – i 
hvert fald formelt. For hvad er det egentlig der foregår i løbet af en uge, hvor en hel årgang 
skriver opgave i Sociologi, Offentlig Politik osv.? Min oplevelse er, at der for flertallets vedkom-
mende i hvert fald ikke er tale om en individuel besvarelse.
Overraskelsesmomentet i ovenstående er om muligt endnu mindre end Bjarne Riis’ dopingtil-
ståelse sidste sommer. For man skal da være ualmindeligt blåøjet, hvis man tror at ca. 200 elever, 
som får stillet samme opgave, ikke snakker sammen – også om mere end blot de indledende øv-
elser! Spøgefuglen vil da også med slet skjult sarkasme kunne konstatere, at den helt store vinder 
ved ugeeksamens-formen er telefonselskaberne grundet de mange ”hvordan gør du”-opring-
ninger.
Undertegnede er dog ikke ude på at pudse egen glorie eller kaste mudder på medstuderende, for 
de har næppe været et sekund flittigere på SMS’en, end jeg selv har. Målet er i stedet ugeeksamen 
som prøvemæssigt fænomen. Ideen om at inkorporere en uges arbejde med en problemstilling 
inden for et givet fag kan være særdeles frugtbar – man skal blot ikke tro, at man derved kan 
bedømme den enkeltes evner for det pågældende fag. Man har i hvert fald skabt rige muligheder 
for at talrige andre variabler spiller ind på den enkeltes endelige produkt. Tidligere omtalte 
spøgefugl vil endda kunne påpege, at den studerendes netværk spiller en ikke ubetydelig rolle for 
det opgavemæssige outcome, der, således yderligere fjerner sig fra hensigten – at måle det indi-
viduelle standpunkt.
Argumentet om at ugeeksamens-formen berettiges af, at dén arbejdsproces er mest i overens-
stemmelse med måden, hvorpå vi efter endt uddannelse skal arbejde, er selvfølgelig helt gyldigt. 
Problemet er bare, at man forsøger at forene arbejdsproces med bedømmelse af evner, hvilket ved 
forhåndenværende eksamensmetode ikke synes helt muligt. Man kunne i stedet integrere opgav-
eprocessen i undervisningen ved at gøre pensummæssig plads hertil, for derefter at afslutte for-
løbet med en anden eksamensform. Alternativt kunne opgaver bedømmes ved bestået/ikke-
bestået. Dette har dog klare komplikationer relateret til såvel det prestigemæssige tab, instituttet 
ville lide ved ikke at tildele hver studerende en karakter (hvilket dog med den manglende censur 
in mente devalueres kraftigt), men også i forhold til den motivation, som ligger i en gradueret 
bedømmelse. Erstatning af denne med bestået/ikke-bestået ville kunne forringe arbejdsindsatsen 
og dermed den faglige kunnen.
Dette er langt fra en udtømmende diskussion af eksamensform-problematikken. Yderligere kan 
indvendes, at man i praksis kan få alle andre end sig selv til at skrive ens eksamensopgave. Og på 
den anden side sikrer mundtlige og skriftlige prøver ikke nervøse studerende en fair bedømmelse. 
Imidlertid rykker dette ikke ved de iboende uretfærdigheder, som uge-eksaminer bygger på, 
hvorfor man må overveje en anden eksamensstruktur, hvis man virkelig ønsker at vurdere den 
studerendes individuelle faglige kunnen.

Veloverstået eksamen?

Leder
Lasse Laustsen

kanden@ps.au.dk
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Den udfordrede

Udfordringsstafetten

Udfordreren

VS.

Udfordringsstafetten er denne gang til bage i sit sædvanlige format. Erik Damgaard, som 

tilbage i novembermåned svarede på Tonny Brems knudsens udfordring om parlamenta-

risk kontrol med regeringer, sender stafetten videre til Christoffer Green-Pedersen. Ud-

fordringen går denne gang på Folketingets aktivitet og ikke mindst forandringen i 

denne.

Kære Christoffer

I flere artikler har du fremført det synspunkt, 
at der er behov for et nyt syn på de aktiv-
iteter, der udspiller sig i og omkring Folket-
inget og andre parlamenter. Vi kan ikke 
opretholde en traditionel forestilling om, at 
Folketingets virksomhed generelt betragtet 
er rettet mod lovgivning. Folketinget er nem-
lig også en arena eller ramme for ikke-lov-
givningsmæssige aktiviteter, der involverer 
partikonkurrence, medier og dagsordenfast-
sættelse. Men er der i grunden noget nyt i 
den betragtning? Kunne du ikke kort fortælle 
os, hvori det nye består? Det ville også være 
interessant at høre lidt om mulige forklar-
inger på den udvikling, der åbenbart har fun-
det sted. Endelig kunne det være spændende 
at høre dine eventuelle overvejelser angående 
udviklingens konsekvenser.

Venlig hilsen

Erik Damgaard

Kære Erik

Tusind tak for din udfordring. Spørgsmålet 
om Folketingets aktiviteter og forandringer i 
dem har optaget mig en del de senere år, så 
jeg er meget glad for at få lov at svare på 
den.

Som udgangspunkt kan det være værd at 
hæfte sig ved, hvad det er for en udvikling, 
der faktisk har fundet sted i Folketingets ak-
tiviteter. I folketingssamlingen 1960-1961 
blev der stillet 105 spørgsmål til ministeren 
(de såkaldte §20 spørgsmål). I samlingen 
2006-2007 blev der stillet over 6200! Denne 
samme stigende tendens kan man i forhold 
til andre dele af Folketingets aktiviteter. 
Antallet af beslutningsforslag er således 
steget fra 21 i samlingen 1960-1961 til 169 
i samlingen 2006-2007, og antallet af ved-
tagne love er også steget fra 100 i samlingen 
1960-1961 og til lidt over 200 i samlingen 
2006-2007. 
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Samlet set kan tale om en markant forskydn-
ing i Folketingets aktiviteter i retning af ak-
tiviteter, som ikke direkte knytter sig til lov-
givning. Nok er antallet af vedtagne love 
mere end fordoblet i perioden, men dette er 
intet imod stigningen i de ikke lovgivning-
srelaterede aktiviteter. I samlingen 1960-
1961 var antallet af spørgsmål til ministeren 
og vedtagne lovforslag stort 
set det samme, i 2006-2007 
var der ca. 30 gange så mange 
spørgsmål som vedtagne lov-
forslag! 
Som Erik Damgaard gør op-
mærksom på i sin udfordring, 
er der bestemt heller ikke tale 
om nogen speciel dansk ud-
vikling. Overalt i Vesteuropa 
har der været den samme for-
skydning i de parlamentariske 
aktiviteter i retning af de ikke lovgivningsre-
laterede. Disse er steget markant i antal, 
mens antallet af vedtagne love enten har 
været uændret eller svagt stigende. I Storbri-
tannien og Italien er antallet af vedtagne love 
sågar faldet. Vedtagelse af love er stadig en 
kerneaktivitet i alle parlamenter, men de ikke 
lovgivningsrelaterede aktiviteter er altså ble-
vet langt mere fremtrædende. 
Hvis man forsker i parlamenter og deres 
funktionsmåde er denne udvikling naturligvis 
yderst interessant. Den internationale parla-
mentsforskning har imidlertid kæmpet med 
at give en tilfredsstillende forklaring på ud-
viklingen. Dette hænger ikke mindst sammen 
med, at international parlamentsforskning 
har fokuseret på forskelle mellem parla-
menter især baseret på magtbalancen mel-
lem den regering og parlament. Derfor har 
litteraturen har svært ved at forklare en ud-
vikling, som er generel på tværs af parla-
menter. Det bedste forklaring i litteraturen 
er, at udviklingen er et resultat af stigende 
samfundsmæssig kompleksitet, men set i det 
perspektiv er det overraskende, at der ikke er 
en generel tendens til at antallet af vedtagne 
love stiger. Man skulle tro, at et mere kom-
pleks samfund pga. reguleringsbehov resul-
terede i flere vedtagne love. Samtidig er der 

også tale om en meget generel forklaring, og 
man savner en begrundelse for, hvorfor øget 
samfundsmæssig kompleksitet fører til f.eks. 
flere spørgsmål til ministeren. 
Efter min opfattelse skal forklaringen på ud-
viklingen i de parlamentariske aktiviteter 
findes et andet sted nemlig i forandringer i 
de politiske partiers måde at konkurrere med 

hinanden på, som igen har sin 
oprindelse i forandringer i 
vælgernes adfærd. Omkring 
1960 var vælgeradfærd i Dan-
mark karakteriseret ved ud-
bredt klasseafstemningsad-
færd, dvs. at folk primært 
stemte ud fra deres økono-
misk baserede klassetilhørs-
forhold, hvilket gav et stort 
element af stabilitet i 
vælgeradfærden. Klasseaf-

stemningsadfærd er næsten forsvundet og er 
afløst af forskellige varianter af issue-voting, 
dvs. at vælgerne i høj grad stemmer ud fra 
konkret stillingtagen til de emner, der nu en-
gang er på dagsordenen ved et valg. Implika-
tionen af dette for partierne er, at det bliver 
helt centralt at styre, hvilke emner der så 
faktisk er på den politiske dagsorden. Om et 
valg handler om flygtninge, velfærd, uden-
rigspolitik eller miljø har stor betydning for 
valgresultatet. Det, man teoretisk kalder for 
”emne-konkurrence”, dvs. forsøg på at sætte 
emner på dagsordenen, der er fordelagtige 
for partiet, er blevet helt afgørende. Det er 
set i det lys, man efter min mening skal forstå 
udviklingen i de parlamentarisk aktiviteter, 
og det er værd at hæfte sig ved, at emne-
konkurrences stigende betydning er noget, 
der går igen i alle vesteuropæiske lande. 
Dette argument rejser imidlertid spørgsmålet 
om, hvilken rolle de ikke-lovgivningsmæssi-
ge aktiviteter spiller i emne-konkurrence. 
Eller med andre ord, hvorfor er det, at øget 
emne-konkurrence fører til flere ikke-lov-
givningsrelaterede aktiviteter?
For at forstå dette skal man tænke over, 
hvordan emne-konkurrence udspiller sig i 
praksis. En vigtig komponent er, at opposi-
tionspartier, som primært står bag ikke-lov-

“I samlingen 1960-1961 var 
antallet af spørgsmål til 
ministeren og vedtagne lov-
forslag stort set det samme, 
i 2006-2007 var der ca. 30 
gange så mange spørgsmål 
som vedtagne lovforslag!”
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givningsrelaterede aktiviteter, forsøger at 
tvinge regeringen ud i debat om ubehagelige 
sager. Som regering står man i praksis til 
ansvar for næsten alle samfundets problem-
er, uanset om man egentlig har nogen mu-
lighed for at gøre noget 
ved dem. Omvendt kan 
oppositionen fokuserer på 
de emner, hvor den set i 
vælgernes øjne har en god 
sag i forhold til regerin-
gen. Problemet for oppo-
sitionen kan imidlertid 
være, at regeringen dels 
prøver at undgå overho-
vedet at skulle debattere 
ubehagelige emner og 
dels prøver at vinkle dem på en mere positiv 
måde. Når oppositionen f.eks. har fokuseret 
på problemerne i Irak, har regeringens svaret 
igen ved at fokusere på Saddam Husseins 
styrer. Det kan således være svært for oppo-
sitionen at holde regeringen fast på de emner 
og specielt den vinkel på emnerne, som op-

I næste måned sendes stafettten på ny vi-

dere ned gennem forskergangen, idet 

Christoffer Green-Pedersen udfordrer Peter 

Mortensen med et spørgsmål om sammen-

hængen mellem politisk opmærksomhed 

og indholdet af konkrete beslutninger.

positionen ønsker. Det er her de ikke lov-
givningsmæssige aktiviteter bliver attraktive. 
Her har oppositionen mulighed for gennem 
spørgsmål og beslutningsforslag at få en de-
bat med regeringen på lige præcis det grund-

lag, oppositionen ønsker. 
Forandringen i parlamen-
tarisk adfærd i Danmark 
og andre vesteuropæiske 
lande har altså deres rod i 
ændrede konfliktmønstre 
mellem de politiske parti-
er og den fokus på at 
bestemme, hvilke emner 
der skal dominerer den 
politiske dagsorden, som 
det har resulteret i. Sel-

vom ikke mindste de mange tusind spørgsmål 
til ministeren om stort og småt kan virke 
mærkelige og lidt formålsløse, så tjener de 
altså et vigtigt formål i forhold til den løbende 
kamp om den politiske opmærksomhed, 
hvilket er en helt central proces i et demokra-
ti som det danske. 

“Forandringen i parlamentarisk ad-
færd i Danmark og andre vesteur-
opæiske lande har altså deres rod 
i ændrede konfliktmønstre mellem 
de politiske partier og den fokus på 
at bestemme, hvilke emner der 
skal dominere den politiske dags-
orden, som det har resulteret i.”
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Det berettigede diktatur?

Tema: Diktatorer
Peter Fisker og
Johan Langlet

20051676@ps.au.dk
20052746@ps.au.dk

Den daglige anvendelse af begrebet ”diktat-
ur” bevirker, at det - i stil med ”terrorisme” - 
kan være svært at afklare, hvad betegnelsen 
egentlig dækker over. I etymologisk forstand 
har diktaturet sin oprindelse i det tidlige 
romerrige. Diktator var et politisk udpeget 
embede med absolut magt, som senatet 
kunne gøre brug af i perioder med undta-
gelsestilstand, hvis den normale beslutning-
sproces var for langsommelig. At netop un-
dtagelsestilstande senere har ageret påskud 
for et væld af illegitime magtovertagelser er 
blot historiens ironi. 
Det gode, gamle, klassiske diktatur er imi-
dlertid offer for et betydeligt fald i popular-
itet. I 1972 var der ifølge Freedom House 67 
lande i kategorien ’Not Free’. Som med ter-
rorhandlinger spiller den anvendte definition 
af begrebet en rolle for antallet, men Free-
dom House’s kategorisering giver en ide om 
omfanget. Tallene for 2006 viser, at der nu 
kun er 21 lande, der hverken er helt eller del-
vist frie. Denne tilbagegang er i de flestes 

øjne glædelig, men kan det virkelig være 
sandt, at diktaturet til alle tider og under alle 
omstændigheder aldrig gør godt? 

Økonomisk vækst
Tænker man tilbage på 1. Semesters idéhis-
torieundervisning, husker man sikkert, at 
blandt andre Platon og Hobbes ikke var 
direkte afvisende overfor tanken om at tildele 
en enkelt person absolut magt. Hvis bare 
denne person ville forvalte magten fair og ef-
fektivt, ville det være den bedste foretrukne 
styreform. Dette rationale genfindes i Dan-
mark under den oplyste enevælde. Det dan-
ske kongehus fra 1660 til 1849 er et glim-
rende eksempel på en helt igennem 
diktatorisk institution… Mere interessant er 
det, at der i nyere tid findes diktaturer, der 
efter gængse samfundsvidenskabelige stan-
darder har bidraget positivt til et lands ud-
vikling.
I Asien har autoritær kontrol med økonomien 
og det politiske system været udgangspunk-

tet for nogle af de i 
økonomiske termer mest 
succesfulde ud-
viklingsstrategier. De 4 
asiatiske tigre - Sydko-
rea, Singapore, Malaysia 
og Taiwan – har alle 
været diktaturer i hele 
eller store dele af deres 
levetid. Meget ukarak-
teristisk for en diktator 
rådførte Chiles Augusto 
Pinochet (der i alle andre 
henseende var umådelig 
usympatisk) sig med in-

Er demokratiet uden alternativer? Fortjener autoritære styreformer sit dårlige ry?  Kan-

den har lagt hjernen i blød, opvejet pros et cons og slår nu et polemisk slag for diktat-

uret.

Ifølge Freedom House er antallet af ikke-frie lande faldet kraftigt fra 

1972 til 2006
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ternationale økonomer, gennemførte omfat-
tende arbejdsmarkedsreformer og libera-
liserede hele industrisektoren, hvilket skabte 
grobund for høj og stabil vækst sammenlig-
net med det øvrige Sydamerika i samme pe-
riode. Økonomen Milton Friedman har senere 
refereret til dette som ’Det chilenske mirakel’. 
Denne diskussion af, hvilken styreform der er 
bedst til at genere økonomisk vækst, er ikke 
ny. Przeworski og Limongi (kom.pol-pen-
sum) konkluderer i deres meta-analyse fra 
1993 på baggrund af 18 studier, at man ikke 
kan kåre en vinder. Debatten bliver ikke mere 
frugtbar af, at metodiske eksperimenter i sa-
gens natur er umulige – måske ville Chile 
have oplevet lignende vækstrater, hvis 
demokratiet havde overlevet…? Som sagt; 
umuligt at besvare. 

Det bedste af to onder
Når både den statistiske og den normative 
videnskab løber tør for argumenter, må mere 
pragmatiske overvejelser komme diktaturet 

Interessante diktatoriske alternativer til demokratiet:

Kleptokrati: [Klepto = tyve]: Styrets højeste mål synes at være en forøgelse af lederens person-
lige formuer på bekostning af befolkningen. Kendte kleptokrater inkluderer Mobuto Sese Seko 
(der styrede Zaire brutalt og samtidig blev 30 mia. kroner rigere), Indonesiens ex-præsident Su-
harto og filippinske Ferdinand Marcos. 

Krytokrati: Styreform hvor dommere af mere eller mindre tvivlsom karakter leder landet ved at 
dømme ud fra personlige holdninger. Få nutidige eksempler. Det nærmeste kommer vi med So-
malia i 2006, hvor hovedparten af landet var underlagt det sharia-inspirerede ’Rådet af Islamiske 
Domstole’.

Plutokrati [Ploutos = rigdom]: Styre gennem rigdom eller af de rige. Kendetegnet ved stor 
økonomisk ulighed og lav social mobilitet. I historisk perspektiv kan fremhæves norditalienske 
handelsrepublikker som Venedig og Genova. Nu til dags vil nogle hævde, at stærkt pluralistiske 
politiske systemer (eks. USA) er plutokratiske, fordi penge køber indflydelse. 

Timokrati [Timo = ære]: Styreform, hvor kun de, der ejer fast ejendom, har stemmeret, eller 
hvor ledere vælges ud fra, hvor stor ære de besidder. Solon introducerede begrebet i oldtidens 
Athen ud fra et ønske om magtfordeling efter dette princip. Platon betragtede i øvrigt Sparta som 
eksempel på et samfund, hvor ære var direkte bestemmende for, hvem der besad magten.

Robokrati: Mekanisk styre. Betegnelse for fænomenet, hvor en kunstigt skabt livsform overtag-
er kontrollen med de naturligt udviklede, levende væsener, jf. film som The Matrix og I, Robot. 
Vent og se… 

til hjælp. En indædt demokrat vil på et nor-
mativt grundlag altid afvise diktaturets ber-
ettigelse. Alligevel bliver samme demokrat 
nødt til at reflektere over sin position, hvis 
diktaturet udgør et af to onder. Algeriet og 
Pakistan er eksempler på stater, hvor 
demokratiske valg risikerer at medføre uhel-
dige langsigtede konsekvenser i vestlige 
øjne. Diskussionen er af såvel principiel som 
praktisk karakter. Bidrog USA’s statskup mod 
folkevalgte, socialistiske regeringer i Syd – 
og Mellemamerika til afslutningen på den 
kolde krig? Hvis ja, eksisterer der så hermed 
et højere demokratisk mål, som helliger 
midlertidige diktatoriske midler? Den nor-
mative demokrat vil affærdige tanken om det 
berettigede diktatur, realpolitikeren tænker 
sig om to gange. 
I de følgende artikler ser Kanden nærmere på 
et par tidligere og nuværende diktaturer, der 
muligvis falder ind under én af nedenstående 
kategorier. Bedøm selv.
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Diktatornes “Rumble in the 
Jungle”

Af Sebastian Juel Frandsen
og Lasse Laustsen

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

Tema: Diktatorer

Kanden bringer endnu en sensationel afsløring. Vi kan nu tage dig, kære læser, ved hånden og 
føre dig trygt igennem en sand tour de force af de værste diktatorer nogensinde. Kanden laver
“the final countdown” og afslører hvilken diktator, der er den grummeste. 
Efter mange timers diskussioner samt grundig research (find evt. selv flere kandidater på www.
alexanderband.dk/gammel/diktator0.htm) nåede vi frem til følgende felt af syv 
kandidater, som vi har placeret ved det grønne bord og givet dem karakterer på baggrund af 
forskellige parametre. Dette er gjort på den yderst moderne 7-trins skala, som vi alle sammen 
skal blive fortrolige med.
Så sæt dig tilbage og bliv guidet til, hvilken diktator, der kan gøre sig fortjent til titlen, som den 
værste nogensinde.

Stalin
Land: Sovjet Unionen
Antal år ved magten: 25 (12) 
Antal døde: 45 mio (12) 
Døde pr. år: 1,8 mio (10) 
Styreform: Stalinisme (7) 
Citat: “A single death is a tragedy, a million deaths is a statistic” (12)
Gennemsnit: 10,6

Mao
Land: Kina

Antal år: 27 (12)
       Antal døde: 8 mio (10) 

Døde pr. år: 0,29 (7)
Styreform: Marxisme (7)

Citat: “Every Communist must grasp the truth: “Political power grows 
out of the barrel of a gun” (10)

Gennemsnit: 9,2

Pol Pot
Land: Cambodia
Antal år: 4 (4)
Antal døde: 4 mio (7)
Døde pr. år: 1 mio (10)
Styreform: Militært diktatur (7)
Citat: “The only good bourgeois is a dead bourgeois” (10)
Gennemsnit: 7,6
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Hitler
Land: Tyskland
Antal år: 12 (10)
Antal døde: 80 mio (12)
Døde pr. år: 6,67 mio (12)
Styreform: Nazisme (7) 
Citat: “Make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually
they will believe it” (10)
Gennemsnit: 10,2

Khomeini
Land: Iran

Antal år: 10 (10)
Antal døde: 9 mio (10)

Døde pr. år: 0,9 mio (10)
Styreform: Islamisk fundamentalisme (10)

Citat: “America is the great Satan, the wounded snake.” (7)
Gennemsnit: 9,4

Kim Il-Sung
Land: Nordkorea
Antal år: 46 (12)
Antal døde: 4 mio (7)
Døde pr. år: 0,08 (4)
Styreform: Stalinisme (7) 
Citat: “Lenin lived, Lenin lives, Lenin will live” (7)
Gennemsnit: 7,4

Pinochet
Land: Chile

Antal år: 17 (10)
Antal døde: 0,12 mio (2)

Døde pr. år: 0,007 (00)
Styreform: Militært diktatur (7)

Citat: “Sometimes democracy must be bathed in blood” (10)
Gennemsnit: 5,8

Konklusion
Stalin sikrer sig førstepladsen på bekostning af Hitler og på tredjepladsen finder vi ud fra de ab-
solut objektive kriterier lidt overraskende “dark horse” Khomeini. Herefter følger de øvrige dikta-
torer med Pinochet som agterlanterne. De må dog alle siges at falde i kategorien “meget grumme”. 
Ønsker man selv at udvide feltet, kan man besøge den hjemmeside, som indledningen henviser 
til.
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Putin – demokrat eller
diktator?

TEMA: Diktatorer

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Vladimir Putin ser ud til at fratræde præsidentposten i Rusland til marts i år, men om 

dette reelt vil indskrænke hans magt er usikkert. Putin taler om et ”kontrollerbart 

demokrati”, men er det mest præget af demokrati eller kontrol gennem Putins diktato-

riske magt?

Putins vej til magten
Putin startede sin karriere i 
det politiske system i 1991 og 
avancerede allerede i 1996 til 
et job i daværende præsident 
Boris Jeltsins administration i 
Moskva, hvorefter han i 1999 
blev udpeget til premiermin-
ister af Jeltsin. Putins første 
mærkesag som premierminis-
ter var bekæmpelsen af oprør-
erne i Kaukasus-republikken 
Tjetjenien, hvilket hurtigt 
gjorde ham populær på grund 
af hans hårde linje og kom-
promisløse udtalelser om at 
“få fat på hver eneste terror-
ist”. Da Jeltsin sagde sin still-
ing som præsident op 31. de-
cember 1999, var Putin den naturlige og 
ungdommelige efterfølger. Putin vandt 
præsidentvalget i 2000 med 53 % tilslutning 
og har siden siddet tungt på magten i Rus-
land. 

Præsidenten Vladimir Putin
Da Putin var blevet valgt, begyndte han hur-
tigt at styrke sin magt på præsidentposten på 
bekostning af parlamentet og erhvervslivet. 
Putin anklages for at have startet - og nu 
næsten fuldført - en omfattende anti-
demokratisk kontrarevolution, som udrydder 
mange af de demokratiske principper, som 
Jeltsin indførte. Putin har tilintetgjort flere 
civile rettigheder i landet, deriblandt så af-
gørende friheder som ytrings- og informa-
tionsfriheden. Han har indskrænket forsam-
lings- og foreningsfriheden såvel som retten 

til fredelige protester og dem-
onstrationer. Eksempelvis 
kunne en rapport fra Amnesty 
international i 2002 tilsynela-
dende påvise, at almindelige 
russere dagligt lider under al-
vorlige menneskerettighed-
skrænkelser, som de russiske 
myndigheder har ansvaret for. 
Men på trods af dette nyder 
Putin stadig stor opbakning i 
befolkningen og blev genvalgt 
som præsident i 2004.
Den store opbakning skyldes 
formentligt, at Putin blandt 
andet har givet russerne, hvad 
de længtes efter oven på 
1990ernes fortsatte katastro-
fer: en følelse af relativ stabi-
litet og sikkerhed. Det kan 

ikke benægtes, at den økonomiske nedtur er 
stoppet, og at der er en vis vækst. Antallet af 
borgere under fattigdomsgrænsen er desuden 
faldet, og tjetjenernes væbnede modstand er 
næsten fuldstændig slået ned. Putin har altså 
skabt flere resultater, som den almene russer 
sætter stor pris på.
Men nu ser Putins dage som præsident ud til 
at være talte. Den russiske forfatning 
foreskriver nemlig, at en præsident maksi-
malt må sidde to valgperioder. Putin kan der-
for ikke uden en forfatningsændring stille op 
til præsidentvalget i marts.  

Putins magt kan fortsætte
Men at Putin formentligt opgiver præsident-
posten betyder ikke, at hans magt vil fors-
vinde. I december 2007 skete nemlig det, 
som hele verden havde ventet, og som store 

Vil Putin efter endt præsident-

periode fortsat være den reelle 

magthaver i Rusland?
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dele af Rusland havde håbet: Det russiske 
valg til kongressen, Dumaen, endte med at 
give Putin en storsejr. Hele 64 procent af 
stemmerne gik til Putins parti ’Det Forenede 
Rusland’, og dermed fik de det absolutte 
flertal i Dumaen. Efter valget udtalte valgob-
servatør Hanne Severinsen (V), at ”Valget er 
sikkert frit nok. Det ser ud som om, at de 
fleste, der gerne vil stemme, også har mu-
lighed for at stemme. Til gengæld har selve 
valgkampen været noget andet. Her kan vi 
næppe tale om et fair valg”. 
I den unfair valgkamp beskyldes blandt andet 
”Det Forenede Rusland” for at være det en-
este parti, der kom til orde i tv og aviser. 
Derudover var der anklager om forfølgelser 
og sågar drab på kritiske journalister og 
nægtelser af livsvigtig medicin til patienter, 
som ikke ville stemme på ’Det Forenede Rus-
land’. Så selvom valget måske var demokrat-
isk, så havde diktatoriske metoder forment-
ligt betydning for Putin og hans partis 
imponerende valgresultat.
Putin menes derudover at have øget mu-
lighederne for at opretholde sin magt gen-
nem udpegelsen af Dmitrij Medvedev som 

kandidat ved præsidentvalget i marts. Den 
42-årige Medvedev er en af Putins mest loy-
ale medarbejdere og er i øjeblikket premier-
minister og formand for bestyrelsen i Gaz-
prom, som er et af verdens største selskaber. 
Udpegningen blev modtaget med tilfredshed 
i det russiske erhvervsliv, da Medvedev anses 
for at være mere erhvervsvenlig, økonomisk 
liberal og mindre fjendtligt indstillet overfor 
USA og EU end mange andre i den nuværende 
ledelse. 
Efter at have vundet flertallet i Dumaen har 
Putin udtalt, at han er villig til at blive pre-
mierminister, når han forlader præsident-
posten til marts, og med Putins fulde op-
bakning synes Medvedev næsten sikker på at 
vinde præsidentvalget. Hvorvidt Medvedevs 
nytænkning kommer til at sætte sit tydelige 
præg på den russiske politik er usikkert, da 
nogen spår, at Putin indirekte vil fortsætte 
som Ruslands reelle leder gennem Medvedev 
som præsident.  

En superstat kan gøre Putin til præsident 

igen
En anden forestilling om Putins sikring af 
magten omhandler en dannelse af en super-
stat med Rusland og Hviderusland. En gen-
forening af Hviderusland med Rusland kræver 
dog ifølge de to landes forfatninger folkeaf-
stemninger begge steder. Men hvis det skulle 
lykkes for Putin og Hvideruslands præsident 
Alexander Lukasjenko at genforene de to 
lande, så kunne en mulig magtfordeling se 
sådan ud: Putin som præsident, og Lukasjen-
ko som formand for parlamentet. På denne 
måde ville Putin formentligt igen kunne blive 
demokratisk valgt på trods af sine til tider 
udemokratiske og diktatoriske måder at lede 
Rusland på. 

Putin med det der ligner en fremtidig marionet 

Dmitrij Medvedev.

Ruslands magtcentrum - Kreml i Moskva.
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Blå Bog – Ceausescu

TEMA: Diktatorer

Søren Konnerup Madsen
20052915@ps.au.dk

Navn: Nicolae Ceausescu

Født 26. Januar 1918. Død 25. December 1989.

Karriere: Unge Nicolae startede som 11-årig en kar-
riere som skomagerlærling. Han indså dog hurtigt, at 
hans talent rakte længere, og meldte sig derfor som 
14-årig ind i det dengang ulovlige rumænske kommu-
nistparti, hvor han fungerede som kommunistisk agi-
tator og demagog. Enhver begyndelse er svær, og Ni-
colae kom i fængsel ikke mindre end fem gange for 
sine politiske synspunkter (Han tog dog senere re-
vanche  ved selv at fængsle og dræbe minoriteter og 
anderledes tænkende i flæng). I 1947 tog kommunis-
terne magten i Rumænien, og den dengang 29-årige 
kommunistspire blev landbrugsminister. Senere, i 
1965, blev han partiets og Rumæniens premierminis-
ter. En titel han senere selv ændrede til Rumæniens 
præsident.

Motto: ”Koste hvad det koste vil”: Denne livsfilosofi kom, ud over hans byggerier, til udtryk, da 
han beordrede at der skulle graves en 60 km. lang kanal fra og til Sortehavets og Rumæniens 
vigtigste havneby Constanta til Donaufloden for at lette transporten for flodsejladsen. Udgravnin-
gen kostede 26.000 menneskeliv, men transporten blev også lettet en hel del.
Ingen omkostning synes heller for stor, når det kommer til forfølgelsen af anderledes tænkende 
og minoriteter i Ceausescus Rumænien. Det anslås, at ikke mindre end 1/3 af Rumæniens be-
folkning havde større eller mindre job i det Rumænske sikkerhedspolitik ”Securitate”, da over-
vågningen var på sit højeste. 

Vennekreds: Ceausescu sejlede ofte 
med Josip Broz Tito, og han og Zaires 
præsident Mobutu var tætte venner. Det 
siges desuden, at Ceausescu havde en 
stor indflydelse på den måde Mobutu 
”demokratiserede” det daværende 
Zaire.

Rumæniens tidligere diktator Nicolae 

Ceausescu.

Ceausescus venner talte bl.a.  det nu opsplittede Jugo-

slaviens præsident Tito og det tidligere Zaires leder, 

Mobutu. 
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Formel anerkendelse: Det er dog ikke kun disse sympatiske herrer, der har været i stand til at 
få øje på Ceausescus kvaliteter. Han har bl.a. modtaget den fornemste franske æresorden ”Lé-
gion d’honneur” og blev desuden slået til ”Honorary British Knight”. Ceausescu har derudover 
modtaget den danske elefantorden, som ligeledes er den fornemste orden i Danmark. Alle ord-
nerne er dog senere taget fra ham i 1989, året for Ceausescus død.

Interesser: Ud over at tage sig af statslige anliggender holdt Ceausescu meget af at læse lit-
teratur af sine store forbilleder Mao og Kim Jung Ills far, Kim Il Sung.

Største skuffelse: I et Rumænsk leksikon fra 1978 står der om ”Ceausismen”: ”et nyt overleget 
stadie af den socialistiske udvikling i Rumænien”. Selvom Ceausescus helt egen isme ”Ceausis-
men” var bredt anvendt i Rumænien, vandt udtrykket aldrig for alvor indpas i den akademiske 
verden, hvilket må have været en ubeskrivelig skuffelse for den ambitiøse diktator.

Største bommerter:
1) Rumæniens hovedstad Bukarest havde før Ceausescus tid tilnavnet ”Østeuropas Paris” på gr-
und af byens charmerende centrum, med parisiske gader, cafeer og arkitektur. For at få plads til 
sit monstrøse 1.100 værelses palads, med tilhørende park og ministerier, jævnede han denne del 
af byen med jorden svarende til 25% af byens samlede areal, over 30.000 boliger plus 22 kristne 
kirker og 6 synagoger. Paladset er den næststørste bygning i verden, kun overgået af Pentagon i 
USA. Ud fra paladset blev der anlagt en kopi af Champs-Elysées – dog 6 meter længere og en 
smule mere beton-agtig og menneskeforladt. Stilen i paladset er holdt i marmor, tykke håndvæ-
vede væg til væg tæpper og gigantiske krystallysekroner. Ceausescu gav paladset navnet “Casa 
Poporului” eller ”Folkets Hus”, hvilket synes paradoksalt set i lyset af, at opførelsen af paladset 
tvang tusindvis af mennesker på gaden, og at det ekstravagante og vanvittig omkostningsfulde 
byggeri var en medvirkende faktor i landets økonomisk ruin. Ceausescu havde desuden brugt af 
den slunkne statskasse til at anskaffe sig ikke mindre en 18 slotte rundt omkring i landet og købe 
3.000 par sko til sin kone. For at finansiere alt dette havde Ceausescu måttet optage massive lån 
i udlandet på Rumæniens vegne, hvilket ødelagde landets økonomi. I tråd med den folkeånd han 
demonstrerede, da han udskiftede Bukarests smukkeste bydel med sit eget marmorpalads, valgte 
han at finansiere hele herligheden ved at sælge befolkningens fødevarer, gas og elektricitet til 
udlandet, med det resultat at folk sultede og frøs ihjel. Ceausescu og hans familie levede i luksus 
i ”Folkets hus”, mens folket levede stadig mere og mere tilbagestående og fattigt.

2) Ceausescu belønnede fødsler massivt. Eksempelvis var præmien for at føde barn nummer ti en 
ny bil, mens barnløse måtte betale 10-20% ekstra i skat. Abort blev samtidig reelt ulovliggjort. 
Dette resulterede i stor vækst i børnetallet og især i antallet af forældreløse uønskede gadebørn, 
som grundet den folkelige spareplan ikke havde meget at spise.

Enden: Trods Ceausescus opførelse af det mægtige hus til folket, utallige andre storslåede an-
lægsprojekter og ægte socialistiske mentalitet vendte det rumænske folk sig alligevel mod deres 
landsfader. Den 25. december, 1989 blev Ceausescu væltet og henrettet efter noget tilfældig og 
meget hurtig rettergang.

Ceausescus palads “Casa Poporului” 

er verdens næststørste bygning, 

men kostede til gengæld også at 

1/4 af Bukarests areal blev inddrag-

et til bygningen.
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Fra neokonservativ til statsentusiast

Da Fukuyama udgav ”The end of history” 
tilhørte han den neokonservative fløj og fors-
varede derfor tanken om tilbagerulning af 
staten. Inden for de sidste år er han dog beg-
yndt at tage afstand fra minimalstaten, hvilket 
også kom til udtryk i hans tale. Her påpegede 
han det vigtige i at have en stat med kapac-
itet til at klare sine opgaver på en effektiv 
måde. Dette er lykkedes for de vestlige lande, 
som dog har valgt forskellige grader af stat-
ens størrelse (scope). I den angelsaksiske 
verden er valgt en lille stat, mens fx Skandi-
navien har valgt en stor offentlig sektor med 
en lang række opgaver. Fælles for Vesten er 
dog, at statsapparaterne, 
uanset scope, har en stor 
kapacitet, og netop derfor 
har man i Skandinavien 
formået at kombinere en 
stor offentlig sektor med 
et fleksibelt marked.
Derfor begår neoliberalis-
men en stor fejl, når den 
ensidigt fokuserer på, at 
ulandene skal minimere 
deres stat og offentlige 
sektor. I stedet skal man 
arbejde for at gøre staten i 
stand til at kunne løse sine 

En politologisk verdensstjerne kom til Århus

opgaver på en god måde og holde orden in-
den for eget territorium. Hvis man minimerer 
både statens kapacitet og scope, risikerer 
man lovløshed og øget mafiamagt, som man 
fx har set det i Rusland.

Et godt råd til andedammen

Selv de rige lande, der har en stærk stat, står 
dog overfor potentielle problemer som følge 
af globaliseringen. Det er derfor nødvendigt 
at gennemføre reformer, så den offentlige 
sektor bliver mere fleksibel og mindre hier-
arkisk. Netop her kan den offentlige sektor 
lære af den private, hvor ansvaret oftere ud-

delegeres og flade struk-
turer indføres. Tillid står 
helt centralt i Fukuyamas 
opfattelse af velfunger-
ende stater, og det er der-
for nødvendigt at udvise 
tillid til offentligt ansatte. 
Tilliden skabes bl.a. af 
uformelle netværk, og 
disse kan svækkes, hvis 
der indføres øget over-
vågning og kontrol af of-
fentligt ansatte. Et ind-
spark til vores hjemlige 
debat om selvsamme?

Foredrag

Kristian Kofoed
20051448@ps.au.dk

Politologisk verdensstjerne + kirse-
bærspisende stud.scient.pol.

Søauditorium 1 var fyldt med jakkeklædte mænd og kvinder, der alle højst sandsynligt 

delte vores enorme forventninger til det forestående. Kendt for ”The End of History” er 

Francis Fukuyama fra Johns Hopkins University i Baltimore, Maryland en af verdens mest 

indflydelsesrige tænkere de seneste årtier. Det var derfor med spænding at vi gæstede 

hans tale på konferencen ”MatchPoints: Globaliseringens muligheder og udfordringer”, 

hvor han blev introduceret af Georg Sørensen, der med stor beundring i stemmen intro-

ducerede den lille japansk-amerikaner.
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PB er teenager

For mange mennesker er 15 år ensbety-

dende med bumser, lange lemmer og 

problemer med det modsatte køn. Den 

slags kender PB slet ikke til selvom kal-

enderen afslører en forening på netop 15 

år. Til februar er det 15 år siden, at PB 

opstod som en reaktion mod alt for høje 

priser på studiebøger. Konceptet består 

og er siden udviklet markant – ikke 

mindst i størrelse og indhold i forbindel-

se med, at PB forrige år overtog kompend-

iesalget fra instituttet.

15 år er en god alder. Derfor har vi 

besluttet, at fødselsdagen skal fejres 

med maner. Det bliver den 3. maj, hvor vi 

inviterer nuværende og ikke mindst 

tidligere PB’ere til en aften i non-profit 

undervisningsmaterialernes tegn. Vi 

håber selvfølgelig på så mange 

tilmeldinger som overhovedet muligt!

Desuden kan nævnes, at vi afholder den 

årlige generalforsamling 13. marts. Her 

skal vælges nye revisorer og nye 

bestyrelsesmedlemmer. Alle medlemmer 

har stemmeret og ret til at opstille til 

bestyrelsen. Alle tiders mulighed for at 

skabe indflydelse og bruge nogle ekstra 

timer på instituttet som i høj grad ikke er 

på læsesalen. Dét er en stærk cocktail!

På gensyn i PB

•	 15-års	jubilæumsfest	for	nuværende	og		
	 tidligere	PB-aktivister	3.	maj	2008.			
	 Tilmelding	på	pb@ps.au.dk
•	 Generalforsamling	–	valg	til	bestyrelsen		
	 og	valg	af	to	revisorer.	13.	marts	2008
•	 Bøger,	kompendier,	kaffe	og	god		 	
	 stemning	hver	dag	12-13

Søren Hammer
-på foreningens vegne

pb@ps.au.dk

Politologisk Bogformidling
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Betydningen af vores følelsesmæssige 
reaktioner for effekten af issue frames 

 Der bliver ofte talt om, at medier og politikere taler til folks følelser, og at vi lader følelser 
styrer vores politiske valg. Men selv om partier og journalister anser følelser for at være vigtige, 
så har følelser ikke spillet en central rolle i teorier omkring mediernes indflydelse på folks hold-
ninger. Følelser indgår eksempelvis ikke i de traditionelle teorier omkring issue framing.
Det er dette paradoks, som er baggrunden for mit projekt. Den overordnede ide i projektet er at 
kombinere traditionelle teorier omkring issue framing med en teori om følelsesmæssig 
in- telligens. Det vil sige, at jeg vil undersøge, om folks følelsesmæssige reak-

tioner på information har betydning for, hvorvidt denne information kan 
påvirke deres holdninger. 

Konkret vil projektet i første omgang fokusere på to spørgsmål. Det drejer 
sig for det første om spørgsmålet om, hvorvidt modsatrettede issue 

frames kan udligne eller neutralisere hinanden. For det andet drejer det 
sig om spørgsmålet om, hvorfor nogle issue frames er stærkere end 

andre. 

Projektbeskrivelse

Else Marie Holm
elsemarie@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 I

Vi er nu nået til den anden runde af Ph.d-projektbeskrivelserne. Denne gang vil Else 

Marie og Peter fortælle om, hvilke projekter de arbejder med på deres 

Ph.d-uddannelser.
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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 I

 Institutioner og social kapital 

                         – En analyse af institutionelle årsager til social kapital

Social kapital er et ønskværdigt gode. Grundlæggeren af moderne politologisk forskning i social 
kapital, Robert Putnam, udtrykker det særdeles klart: “Social capital makes us smarter, health-
ier, safer, richer, and better able to govern a just and stable democracy”. Formålet med mit 
ph.d.-projekt er derfor at afdække empirisk, om man kan skabe social kapital gennem bestemte 
institutioner og i givet fald hvordan. 

Afhandlingens afhængige variabel, social kapital, vil som udgangspunkt operationaliseres som 
generaliseret tillid – hvorvidt man stoler på andre mennesker, som man ikke kender på forhånd. 
Den uafhængige variabel, institutioner, skal forstås rimeligt bredt, som regler og normer der 
strukturer adfærd. I litteraturen er forskellige aspekter af institutioner, herunder institutionelle 
incitamenter og institutionel retfærdighed, blevet fremhævet som forklaring på social kapital, 
men dette er kun i utilstrækkelig grad blevet undersøgt empirisk. Der er derfor projektets ambi-
tion, gennem empiriske analyser, at opnå større viden om, hvad der får individer til at stole på 
hinanden. 

Afhandlingens overordnede problemstilling kan ikke besvares i én analyse, hvorfor betydningen 
af forskellige institutionelle aspekter for social kapital undersøges i en række analyser. Det 
analytiske fokus vil variere fra det globale til det lokale. I relation til afhandlingens problemstill-
ing udgør social kapital blandt indvandrere et væsentligt delelement. I en dansk kontekst synes 
indvandrernes ”tillidsunderskud” i forhold til den generelle dansker at være en væsentlig hæm-
sko for en succesfuld integration. Derfor vil der i afhandlingen være et eksplicit fokus på insti-
tutionelle årsager til social kapital blandt indvandrere. Dette vil bl.a. give sig udslag i en under-
søgelse af folkeskolens potentiale som skaber af social kapital blandt indvandrere (såvel som 
danskere). 

Projektbeskrivelse

Peter Thisted Dinesen
petertd@ps.au.dk
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Boganmeldelse:
Niklas Luhmann – Indføring i systemteorien

Niklas Luhmann: Indføring i systemteorien (forord af Dirk Baecker)

Oversat af Bjørn Christensen; redaktion og dansk forord ved Claus Madsen

Unge Pædagoger, 2007, 317 sider; kan rekvireres i PB for ca. 450 kr.

Med denne oversættelse fra forlaget Unge 
Pædagoger foreligger der for første gang på 
dansk en indføring i teorien forestået af Luh-
mann selv. Den tilbyder en rundvisning i det 
systemteoretiske instrumentarium og er et 
oplagt sted at starte, hvis man har mod på at 
følge Luhmanns opfordring til at arbejde 
selvstændigt videre.
Et tilbagevendende problem i sociologi-
undervisningen er at finde egnede primærtek-
ster; ofte er de vanskelige og forudsætter et 
vist kendskab til både teorien og pejlemærk-
erne i de debatter, forfatteren skriver sig ind 
i. At levere en pædagogisk introduktion er 
sjældent det primære anliggende: i vidensk-
abssystemet offentliggør man ikke for at 
belære, men for selv at blive observeret. De-
rimod vil forelæsninger typisk have en mere 
pædagogisk form, hvilket da også var tilfæl-
det med Luhmanns 1991-92-forelæsning-
srække, Indføring i systemteorien, som ud-
kom på tysk i 2002 og nu foreligger på 
dansk.
Luhmann benytter forelæsningsformen til at 
tematisere teoriens kontingens. Han gør 
gentagne gange opmærksom på betydningen 
af teoretiske valg, han har truffet. Som læser 
delagtiggøres man således i teorikonstruk-
tionen – alternativer opridses, valg be-
grundes. De første tre forelæsninger inde-
holder teorihistoriske diskussioner, som 
undertegnede ikke har set systematisk be-
handlet andre steder i forfatterskabet.
Luhmann refererer generelt mere direkte til 
andre teoretikere end i sine skrifter, hvor 
yndlingsbeskæftigelsen – at drille kritisk 

teori, postmodernisme og Habermas – ofte 
dyrkes i maskerede former à la ‘her vælger 
nogle at begive sig ud på sprogets og inter-
subjektivitetens usikre grund i håb om dér at 
kunne redde sig et normativt rationalitetsbe-
greb’ eller ‘man havde håbet at kunne bringe 
den kritiske sociologi på højde med samfun-
det, men det blev en skuffelse’.
Den grundlæggende ansats er konstaterin-
gen af, at samfundsteorien befinder sig i en 
teorikrise, hvis symptomer er ørkesløse 
klassikerdebatter, gammel-europæiske for-
tolkningsskemaer, kultivering af middle-
range-teori og utilstrækkelig begrebsdan-
nelse. Tænk blot på dødssejlere som 
samfund/individ, holisme/individualisme, 
struktur/proces, konsensus/konflikt, forklar-
ing/forståelse og handling/kommunikation, 
hvor typiske teoriforslag opterer for den ene 
side af forskellen og alligevel indbygger 
modsætningen som nødhjælpsløsning.
Med udgangspunkt i nyere systemteori og en 
konsekvent inddragelse af iagttagerbegrebet 
tilbyder Luhmann en teori på højde med det 
moderne samfund. Dette kræver både ab-
straktion og omfortolkning af sociologiens 
kernebegreber, hvilket er baggrunden for 
den umiddelbare sværhedsgrad, det klare 
sprog til trods. Her ligger indføringens store 
styrke, idet den beskriver teorien relativt en-
kelt og løbende kommer med muntre eksem-
pler.
Selvom systemteorien er ambitiøs, har en in-
dbygget moderation: den insisterer på at 
tage selvbeskrivelser alvorligt og er forbe-
holdende med at korrekse andre systemer 

Boganmeldelse

af Thor Hvidbak
thor.hvidbak@gmail.com
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end videnskaben. I modsætning til herme-
neutik, kritisk teori og psykoanalyse handler 
det ikke om at vide bedre på andres vegne.
I ottende forelæsning rejses det gödel’ske 
spørgsmål om teorien indeholder sin egen 
modsigelse. Luhmann afslører, at hans sær-
lige seddelsystem (se Niklas Luhmann erklärt 
den Zettelkasten på YouTube) rummer en, 

hvorpå der står, at alle andre er falske. “Når 
jeg imidlertid åbner kartoteket, forsvinder 
denne seddel, [og] De kan forestille Dem, at 
jeg ikke kan søge efter denne afgørende 
seddel blandt halvtreds eller trestusind” – 
hvorefter han sender sine studerende på 
juleferie med besked om bruge helligdagene 
til selv at overveje argumentet.
Modsat udgivelsen af Foucaults Collège de 
France-forelæsninger har denne Luhmann-
udgivelse ikke givet anledning til justeringer 
i teorireceptionen (dog er der visse forskyd-
ninger i forhold til Sociale Systemer fra 1984). 
Derimod har den gjort Luhmann tilgængelig i 
en form, der ikke alene tillader en bredere 
udbredelse, men også giver ny inspiration og 
viden til allerede kyndige. 
 En mindre anke består i, at de spo-
radiske litteraturhenvisninger i fodnoterne 
kun angiver de (fortrinsvist tyske) versioner, 
Luhmann selv benyttede. Her kunne redak-
tionen have ydet læseren den service at an-
give engelske udgaver (ofte originalsproget) 
samt eventuelle danske oversættelser.“Med indføring i systemteorien” foreligger Luh-

manns teori for første gang på dansk, som den 

forstås af ham selv.

����������� ��� �����������
IFU is a Danish offi cial fund promoting investments on transparent market terms in 
developing countries in cooperation with Danish companies. IFU has been involved 
fi nancially in more than 600 project companies during the past 40 years. 

Profi table climate investments

in emerging markets 

Internship in Kenya or China 
August-December 08
You will be responsible for a study of opportunities 
and barriers for promoting investments in 
renewable energy and energy effi ciency in 
Chinese or Kenyan markets.

During the stay you will also experience 
dealing with local partners in connection with 
projects started by Danish companies.

Apply at www.ifu.dk no later than 1 March 2008.

 

Apply for an internship at IFU’s regional offi ce in Beijing or Nairobi
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Betryggende karaktergivning pga. ens 

gennemsnit?
Rune Stubager nåede frem til konklusionen 
om, at der snarere er konsistens end roulette 
i karaktergivningen på baggrund af en un-
dersøgelse af gennemsnit af eksamenskara-
kterer i grundfagene på Statskundskab.
Et af Rune Stubagers argumenter bygger på, 
at karaktergennemsnittene i de enkelte 
grundfag ikke har ændret sig over tid, fra 
dengang der var ekstern censur til nu. Men 
det er vel ikke kun et samlet karaktergen-
nemsnit for en hel årgang, der er relevant at 
se på i denne sammenhæng. Undersøgelsen 
viste, at karaktergennemsnittene for alle 
fagene lander omkring 8, men om det er de 
”rigtige” der har fået 10 eller 6, det siger det 
samlede karaktergennemsnit, og dermed 
undersøgelsen, ingenting om. På trods af den 
intensive for- og eftercensur mellem retterne 
må det være sandsynligt, at den enkelte ret-
ters personlige holdning til hvad ”den gode 
opgave” er, vil få større betydning, end hvis 
to rettere skulle blive enige om karakter-
erne.  

Forskelle mellem retterne
Derudover behandler Rune Stubager forskel-
lene på de enkelte retteres karaktergennem-

snit, som undersøgelsen viste, at der var en 
vis spredning imellem. Rune Stubager 
påpeger dog, at der er betydelige forskelle i, 
hvor mange opgaver de forskellige rettere 
har rettet. Det betyder, at forskelle i karak-
tergennemsnittene blot kan være et udtryk 
for, at gennemsnittet, for de der retter et lille 
antal opgaver, vil være mere følsomt overfor 
rigtig gode eller rigtig dårlige opgaver. Det 
må selvfølgelig være rigtigt. Rune Stubager 
kan naturligvis ikke ændre på den realitet, at 
nogle rettere kun retter få opgaver, men her-
udfra kan det ikke konkluderes, at der ikke er 
betydelig forskel på, hvilke karakterer de for-
skellige rettere giver.  
Det eneste, undersøgelsen viser på dette 
punkt, må være, at der er et for lille antal op-
gaver per retter til, at der kan konkluderes, 
hvorvidt der er konsistens i karaktergivnin-
gen mellem retterne. Denne del af undersø-
gelsen har derfor svært ved at kunne under-
støtte et argument om, at karaktergivningen 
foregår på en betryggende måde.

At Rune Stubagers artikel skulle have vist, at 
der er konsistens i karaktergivningen og in-
gen grund til bekymring, synes altså ikke helt 
klart. At der er opretholdt det samme karak-
tergennemsnit over tid viser selvfølgelig no-
get om karaktergivningen, men langt fra alt.

Konsistens eller roulette II

I november argumenterede Rune Stubager i Kandestøberen for, at karaktergivningen 

på bachelorfagene på Statskundskab foregår på en betryggende måde. Men hvorvidt 

det reelt kan konkluderes ud fra den gennemførte undersøgelses resultater kan prob-

lematiseres. 

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Debat: Karaktergivning

Læs her Anne og Rasmus’ kommentarer til RuneStubagers ar-
tikel om karakterigvining
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Lad mig indledningsvist sige, at ambitionen 
med dette debatindlæg ikke er at få tilsidesat 
diskussion om problemerne ved den interne 
censur og karaktergivningen. Det er en dis-
kussion, der er relevant at tage, men som 
indledningsvist nævnt er problemet, at hele 
tilbagemeldingsaspektet overses. 

Der er ingen tvivl om, at karakteren er en 
væsentlig størrelse i forbindelse med ek-
samen, men den individuelle tilbagemelding 
er mindst lige så central, da det er her, der 
kommer konkrete råd på bordet om, hvordan 
man kan forbedre sig rent opgaveteknisk. 
Dette er centralt, da det formodes at være i 
alles interesse, at de studerende bliver dygti-
gere. Den individuelle tilbagemelding er der-
for, set ud fra mit synspunkt, ligeså vigtigt 
som selve karakteren.

Problemet i dag er, at der er stor forskel på 
kvaliteten af den individuelle tilbagemelding. 
Nogle undervisere har kommentarer til stort 
set alle delafsnit og kan komme med kon-
struktiv kritik, der tager udgangspunkt i den 
enkelte opgave. Dette er optimalt, da skræd-
dersyet kritik er noget, som kan anvendes i 
forbindelse med senere opgaver. Andre un-
dervisere kan derimod kun give ukonkret 

kritik. Tilbagemeldingsfloskler som, ”gør din 
struktur bedre, vælg de rigtige teorier og den 
røde tråd er også vigtig”, er altså ikke til at 
arbejde med. At kritikken bliver så højtsvæv-
ende kan måske skyldes, at de enkelte un-
dervisere skal rette op til 78 opgaver. Dette 
leder mig over til min afsluttende pointe.

Måske ville det være en ide, at man fra insti-
tuttets side satte sig ned og fik sat nogle 
standarder for individuel tilbagemelding. 
Standarder, som gælder for alle undervisere, 
fag og afdelinger. Et forslag kunne jf. oven-
stående være at sætte en maksimumsgrænse 
for antallet af opgaver, en underviser må 
rette. Andre ideer kunne være krav om, at der 
skulle foreligge skriftlig feedback, samt at 
afskaffe de kollektive tilbagemeldinger, der i 
bedste fald kan betegnes som spild af tid, da 
de ofte er en tour de force i de føromtalte 
kritikfloskler.

Konsistens eller roulette III

Rasmus Præst
20051268@ps.au.dk

Debat: Karaktergivning

Rune Stubager skrev i novemberudgaven af Kandestøberen en artikel om karaktergivn-

ing som indlæg i den efterhånden langvarige debat om den interne censurs (u)lyk-

saligheder. Debatten fokuserer i høj grad på karaktergennemsnit, og om de magiske tal 

er normalfordelt.Dette er et noget snævert fokus. 

Denne vinkling af debatten negligerer et andet væsentligt aspekt af karaktergivning-

sprocessen, nemlig den individuelle tilbagemelding. Denne er en mindst ligeså vigtig del 

af eksamen, da den er med til at katalysere de studerendes faglige udvikling  

Er der konsistens i karaktergivningen 
på IFSK, eller er det ren roulette? 



Omgangssygen, bedre kendt som eksamen, er overstået 
for alle, og et nyt semester truer i horisonten. Vanen 
tro byder Frit Forum Århus på en lang række interes-
sante torsdagsmøder i vores førerbunker, Amaliegade 
27, Århus C.
Vores aktiviteter i februar er en ’Tour de Force’ ud i in-
stituttets kompetente kræfter, og alle er selvfølgelig 
velkomne til en god debat, og en efterfølgende øl i slyn-
gelstuen.
Torsdagsmøderne starter kl.19:00. Vel mødt!

7.	 februar	–	Anne	Mette	Kjær	 - Vestens ansvar for 
Afrika, og FN’s 2015 mål.

14.	februar	–	Søren	Hein	– Den kolde krig

18.	 februar	 (Mandagsdebat	på	uni)	–	Connie	He-
degaard	vs.	Dan	Jørgensen	– Den globale klimaud-
fordring.

21.	 februar	 –	 Curt	 Sørensen	 – Venstrefløjen og 
demokrati

28.	februar	–	Rune	Stubager	- Analyse af Folketings-
valget ’07

Alle møder er gratis, glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Frit Forum Århus
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OM MIT PRAKTIKOPHOLD - 
OG GODE RÅD TIL DIT

af Orhan Gökcen
20040613@ps.au.dk

Artikelserie om praktikophold

Gør længslen efter udlandet og de gule mure dig rastløs, så kan du krydre din uddan-

nelse med et praktikophold i udlandet. Læs mere nedenunder om, hvordan jeg kom af 

sted i praktik på en dansk ambassade, og hvordan du selv kan komme af sted.

Jeg vil i de følgende numre af Kanden skrive 
om mit praktikophold på den danske ambas-
sade i Iran. Denne første artikel er en ”take-
off”, hvor jeg vil beskrive, dels hvordan jeg fik 
praktikaftalen i hus og dels gode råd til, 
hvordan du, kære læser, selv kan opfylde dit 
ønske om et praktikophold i udlandet.

I praktik på ambassade – men hvor?
Jeg vidste, at jeg gerne ville i praktik på en 
ambassade ude i den store verden. Men jeg 
vidste ikke rigtig hvor. Jeg har altid været in-
teresseret i international politik og har haft 
en lille svaghed for krig og konflikt (ja, jeg 
synes også selv det lyder lidt perverst). Der-
for var mit krav til mit kommende praktikst-
ed, at det skulle være i et sted, hvor der skete 

noget - jeg ville ikke bare til Bruxelles eller 
Oslo!

Jeg klikkede mig ind på Udenrigsministeriets 
hjemmeside og fandt en oversigt over samt-
lige danske repræsentationer i hele verden – 
og jeg begyndte at drømme om alle de sted-
er, man kunne komme hen. Sådan blev jeg 
ved meget længe. Ethvert valg var et fravalg. 
Jeg besluttede mig for at undersøge mu-
ligheden for at komme til Iran, men det 
virkede ikke til, at ambassaden i Teheran tog 
imod praktikanter. På deres hjemmeside var 
det meget sparsomt med oplysninger. Jeg 
skrev derfor en meget kort mail, hvor jeg blot 
spurgte, om de var interesseret i at modtage 
praktikanter, da det ikke tydeligt fremgik af 

Den danske ambassade i Teheran under Muhammadkrisen.
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deres hjemmeside, hvorvidt de havde prakti-
kanter tilknyttet ambassaden. 

Der gik to dage og jeg fik et positivt svar: Jeg 
kunne sende en ansøgning, og så ville de se 
på det. Jeg sendte min an-
søgning og hørte ikke fra 
ambassaden i flere 
måneder. Pludselig fik jeg 
en mail fra ambassaden. 
De var indstillet på at 
tilbyde mig praktikstillin-
gen, men ville gerne 
mødes med mig person-
ligt, inden de traf en en-
delig beslutning. Jeg drog 
til København, hvor jeg 
blev orienteret om, hvad 
de lavede til hverdag på ambassaden, og 
hvordan det var at bo i Iran. Det er ikke fast 
praksis, at ansøgeren og en repræsentant fra 
ambassaden mødes personligt, men Teheran 
er ikke Bruxelles, som repræsentanten fra 
ambassaden sagde. Sød musik i mine øren.

Det praktiske
Jeg vendte tilbage til IFSK fyldt med eventyr-
lyst og en lille smule stress. Hvad med alt det 
praktiske? Vi har jo alle hørt om bureaukra-
tiet her på instituttet. For at få SU og mu-
lighed for at få meritoverført mit praktikop-
hold kræves en forhåndsgodkendelse fra 
Studienævnet. Det er min erfaring, at det ikke 
er særlig vanskeligt at opnå denne. Det 
kræver blot oplysninger om, hvor længe man 
skal være af sted, hvem der skal være ens 
interne (en underviser) og eksterne (en dip-
lomat) vejleder, og lidt om praktikopholdets 
faglige indhold. Alt dette kan man få ambas-
saden til at skrive i en mail, som man kan 
vedlægge sin ansøgning. 

Der er nogle lidt skrappere krav til at få en 
endelig meritoverførelse af praktikopholdet, 

Praktikstillinger kan findes
- ved studievejledningen på IFSK
- på DJØF’s hjemmeside
- eller ved at nørde lidt på www.um.dk  og besøge de enkelte repræsentationers hjem  
meside.

men de er ikke svære at leve op til i forbin-
delse med et praktikophold på en ambas-
sade, da de fleste ambassader har erfaring 
med at tilrettelægge praktikforløbet, således, 
at bureaukratiet her på IFSK tilfredsstilles. 

Men check studieordnin-
gen og tal med studieve-
jledningen, inden du tager 
af sted. 

Gode råd
Til samtalen med 
repræsentanten fra am-
bassaden spurgte jeg, 
hvorfor jeg var blevet 
tilbudt pladsen. Jeg fik at 
vide, at det skyldtes min 
ansøgning og lidt i spøg, 

at jeg læste statskundskab i Århus!

Jeg havde i min ansøgning skrevet ca. en side 
om 1) min motivation for at søge et praktiko-
phold på en ambassade; 2) min motivation 
for at søge et ophold i lige præcis Teheran og 
3) hvad jeg forestillede mig, at jeg kom til at 
beskæftige mig med. De første to punkter 
behøvede jeg ikke hjælp til, men til det sidste 
punkt fik jeg stor hjælp fra samtaler med 
studerende, der selv havde været ude, og 
DJØF’s hjemmeside, hvor man både kan læse, 
hvad andre studerende har oplevet på deres 
praktikophold og gode råd fra DJØF. Og det 
skader selvfølgelig ikke at skrive i en an-
søgning, at man har snakket med andre stu-
derende og undersøgt det på DJØF’s og 
Udenrigsministeriets hjemmeside. Det viser 
interesse og engagement. 

Så kære praktikhungrende medstuderende, 
frygt ikke de formelle krav og lad dig ikke 
begrænse af udbudet af praktikopslag. Vær 
din egen praktiks smed og send en mail af 
sted til, hvor du vil hen. God tur! 

Kære IFSK’er - dit land har brug for dig!
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IT-situationen på IFSK er præget af gode idéer, men også af elementer, der langt fra 

fungerer op-timalt samt et trådløst netværk med større sikkerhedsmæssige huller end 

ozonlaget. Statskundskabs-studerende har adgang til langt bedre faciliteter end mange 

andre studerende, men det er imidlertid ikke alt på IFSK, der fungerer så godt, som man 

kunne ønske sig det.

248 nye e-mails
Et velkendt problembarn er institutmailen, 
hvor der i dens nuværende form dagligt 
fyldes grundigt op med reklamer for arrange-
menter, foredrag og andre oplysninger om 
studiet, hvoraf mange mails bestemt ikke 
falder i alles interesse. Et 14-dages ferieop-
hold på Sunny Beach kan nemt resultere i en 
mailboks med hundreder af nye meddelelser, 
hvilket medfører en reel risiko for, at den 
vigtige ”husk at tilmelde dig eksamen”-mail 
drukner i mængden.
Institutsekretær Birgit Kanstrup er helt enig i, 
at problemet eksisterer, men som situationen 
er lige nu, står valget i realiteten mellem in-
formation eller ingen information. Der er med 
det nuværende system ingen mulighed for at 
differentiere mellem eksempelvis kandidat-
studerende og bachelorstu-derende, så mål-
grupperne for bestemte mails kan simpelthen 
ikke adskilles. Ligeledes er der ingen alterna-
tive fora, der oplagt kunne fungere med hen-
blik på at reklamere for faglige arrangement-
er mv. Med andre ord må vi enten acceptere 
den massive mængde mails eller selv skulle 

finde frem til nyheden om fore-
draget med Bjørn Lomborg eller 
Niels Helveg.

Drømme uden handlingsplan
Stig Petersen, der er EDB-ans-
varlig på IFSK, kunne godt tænke 

sig at finde en løsning på ovenstå-ende 
problem. Han nævner som optimal løsning et 
decideret intranet, hvor de studerende ville 
kun-ne finde al information om kommende 
arrangementer, eksamensdatoer mv.
Men sådan et projekt tager lang tid at rea-
lisere. Stig Petersen udtaler, at man på nu-

værende tids-punkt er i en venteposition til 
et godt stykke efter nytår, hvorfor man ikke 
kan gøre meget nyt. Le-delsen skal tage still-
ing til en kommende rapport fra et analysein-
stitut, førend yderligere tiltag vil blive gjort 
på IT-fronten. 

Der er ellers flere visioner, som Stig Petersen 
gerne så ført ud i livet: trådløs adgang til 
printerne på instituttet samt hjemmeadgang 
til statistikprogrammerne (SPSS og Stata på 
fx terminalservere). ”Drømme uden han-
dlingsplan vil dog kun være drømme” udtaler 
Stig med henvisning til den lang-varige pro-
ces, det vil være at få sådanne 
tiltag godkendt på de højere 
bureaukratiske niveauer.

IT på fakultetsniveau
Desuden tales der for tiden om 
planer for at føre IT op på 
fakultetsniveau med fælles standarder, li-
censer og softwareadgang – igen et lang-
sigtet projekt. Man kunne i den forbindelse 
være bekymret for, at en sådan sammen-
lægning af IT-afdelingerne vil medføre inter-
essekonflikter, der kan hæmme udviklingen. 
Statskundskab har bedre faciliteter end de 
øvrige studier på fakultetet, og man kunne 
forvente et pres for at forbedre de andre 
studiers IT-situation markant, førend der vil 
blive ofret res-sourcer på forholdene hos 
IFSK.

Back-up – nu på daglig basis
En bekymring, der til gengæld er mere eller 
mindre ude af verden nu, vedrører den 
hovedpine, en gruppe 2. semesterstuderende 
fik midt i deres metodeeksamen i foråret. 

Artikel: IT

Steffen Juul Krahn 
20061730@ps.au.dk 

Kristian Risager Larsen 
20062338@ps.au.dk)

Få opsnappet dine passwords og læs dernæst dine uvedkommende mails
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Serveren på IFSK gik ned, og der skulle køres 
en fuld back-up (der tager lang tid at indlæse 
grundet de store mængder data), for at de 
studerende kunne få reddet deres nyeste 
data. Stig Petersen understreger, at han kun 
én gang gennem sine 10 år på IFSK har haft 
brug for at lave en fuld back-up, og det vil 
formentlig ikke ske igen. Nu tages der da-
gligt back-up af de nyeste filer, så det skulle 
være markant nemmere at få genskabt tabt 
data i fremtiden (uden at skulle foretage en 
langvarig genindlæsning af en fuld back-up). 
De problemer med køleanlægget, der gjorde 
situationen under sidste serversammenbrud 
endnu mere komplicerede, er desuden løst 
nu, og situationen er stabil.
Stig Petersen råder imidlertid stadig alle stu-
derende til at have deres egen back-up af 
vigtige data. Det er nu altid muligt at gensk-
abe tabte data, men man kan jo aldrig være 
for sikker.

Trådløst netværk er ikke uden sorger
Et andet væsentligt aspekt af IT-situationen 
er sikkerheden vdr. det centralt styrede 
trådløse netværk på Aarhus Universitet. Når 
du logger på AULA, statskundskabs webmail 
og N-drevet via universi-tetets trådløse net-
værk, sendes dit kodeord fuldstændig ukryp-
teret til alle andre computere, der også er 
logget på netværket.

Sidder man midt i en søvndyssende forelæs-
ning, har man det trådløse og får lyst til at 
tjekke sin spamfyldte indbakke på sin @ps.
au.dk-mailadresse, skal man passe grueligt 
på. Når man indtaster sit kodeord i boksen 
på http://mail.ps.au.dk/exchange/, bliver 
det sendt til de andre brugere på det trådløse 
adgangspunkt: I praksis passer det vel cirka 
med alle andre i auditoriet. Man må altså 
sætte sin lid til, at det kun er velmenende 
mennesker, man studerer sammen med.
En almindelig computer er ikke udstyret med 
noget program, der kan opsnappe alt net-
værksdata – men med et såkaldt snifferpro-

gram, der er frit tilgængeligt på internettet, 
på sin computer, kan man vise alt det data, 
der bliver sendt til ens computer, via netvær-
ket. Og der bliver sendt meget!
Det skal understreges, at det er ulovligt at 
opsnappe andre folks kodeord – også selvom 
det er pære-nemt. Et snifferprogram er i sig 
selv ikke ulovligt, da det kan bruges til ad-
ministration af netværk etc., men det inde-
holder også denne skyggeside. Tænk dig 
derfor alvorligt om, før du bruger AU-LA, 
Statskundskabs webmail og andre ikke-
sikrede websites fra det trådløse netværk.

Det er dog ikke alt IT på universitetet, der er 
ukrypteret: For eksempel er der høj sikker-
hed på Selv-betjeningssiden, der bl.a. inde-
holder tilmelding til eksamen: Forskellen lig-
ger i, at der mellem din computer og serveren 
skabes en krypteret forbindelse. Man kan i 
sin browser se dette ved, at der vil være en 
låst hængelås. Man skal heller ikke være bleg 
for at tjekke prisen på weekendens bytur, for 
alle netbanker i Danmark benytter også 
kryptering. Men før man i det følgende ånd-
edrag foretager en cost-benefit-analyse af, 
hvad man fik slæbt med hjem ved lukketid på 
Casino Bar, kan det næv-nes, at Facebook 
kun i begrænset omfang er krypteret – og 
uvedkommende kan altså følge med i, hvem 
man skriver til, og hvad man downloader.
Så skal man kommunikere privat fra 
universitetet, så bør man tjekke efter 
den lille hængelås, der betyder kryp-
tering - det har både Gmail og Hot-
mail.

IT-læringsenheden, der driver AULA, har 
været kontaktet angående sikkerhed-
sproblematikkerne, men har ikke svaret på 
forespørgslen.

Denne korte revision af IT-situationen kan 
ses som en opfordring til både studenter-
politiske organi-sationer samt ledelsen på 
IFSK: Vi har gode faciliteter, men der er sta-
dig meget arbejde at kæmpe for.

Få opsnappet dine passwords og læs dernæst dine uvedkommende mails
                  - en revision af langsigtede visioner og usikre forbindelser hos IT på IFSK og AU
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Onsdag d. 5 december blev en af årets mest ventede dage på Institut for 
Statskundsakb afholdt. Juledagen er og bliver en af de fedeste dage på instituttet. 
Hvilke andre dage lader dig se dine instruktere iført kjoler eller klædt ud som 
miljøsvin (også bedre kendt som landmænd og fiskere)? Hvilke andre dage lader 
dig se statsrådet som anarkistiske autonome, PF i gang med halvfascistiske 
hvervekampagner? For slet ikke at tale om et brag af en revy hvor de studerende 
endelig får mulighed for at sætte lektorer, professorer og andre kendisser på 
plads – og endelig øllen! Den voldsom billige øl der virkelig bekræfter alle teorier 
om udbud og efterspørgsel: Hvis du har 13 barer inden for et en radius af 150 m 
vil du få usandsynlig billige øl! Bare spørg din økonomiinstruktor eller Christian 
Bjørnskov.

Men hvilken af de 13 barer var så årets bedste? Som noget nyt i år indførte 
bestyrelsen i Jul på IFSK en afstemning om årets julebar. Efter at have talt stem-
merne op kan Kanden nu afsløre at årets vinderbar 2007 er: Metodeinstrukterne! 
Denne hæder kan næsten kun skyldtes det originale tema (Jagtvej 69-tema), den 
billige øl og det faktum at afstemningsboksen stod lige ved siden af deres bar. Et 
faktum som Stubagers tropper ikke var sene til at udnytte!
Vi har samlet et udvalg af billeder fra den fantastiske dag til. Tak for en fantastisk 
dag, aften og nat.

Bestyrelsen for Jul på IFSK

Jul på IFSK 2007

Kandidatforeningens bar: Guld, 
guld og atter guld..

Simon Spies og de 
unge mødre gæst-
ede selvfølgelig 
også medieluder-
baren
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Ingen fest uden Britney og Paris!

PF og venner tog i boot camp 
for at få styr på attituden og 
håndtegn

Nordsjælland ligger i M3! 
Kanden inviterede til me-
dierluderbar, hvor stjern-
er gennem tiden nød et 
glas ‘pagne og opmærk-
somheden.

Nissepige, der lige har 
været på besøg i boot 
camp

Revyen leverede et forrygende 
show!

Rune S. kiggede også 
forbi revyen
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Der er noget besnærende over det at kritisere. 
Man kommer til at fremstå som frigørende 
fra det man kritiserer, og får samtidig dis-
tanceret sig selv fra det der kritiseres. Fra sit 
kontor her på instituttet minder Lars Thorup 
dog om vigtigheden af at forholde sig kritisk 
til sådanne kritisk formulerede magtposi-
tioner.  

”Nu er det der med at sætte navn 
på nutiden jo en risikabel genre, 
men jeg synes det er et fæll-
estræk for ekstremt mange so-
ciale og politiske forandringer i 
dag, at de er meget i skyggen af 
ungdomsoprørets og 
velfærdsstatens kriser. F.eks. er 
det ikke så nemt at være hierarki 
længere. Alting skal begrundes 
nedefra; top down er altid galt, bottom up er 
altid bedre – fra undervisning til læring, fra 
behandling til sundhedsfremme. 
Der er altså nogle parallelle forskydninger, 
som alle sammen går tilbage til en antiauto-
ritær kritik af hierarkier og top down magt. 
Der er forskydninger hen imod en styrings-
form, som forstår sig selv som antiautoritær 
ved det at den går i dialog med subjektet. 
F.eks. tager læring ofte udgangspunkt i den 
studerendes egen udvikling. 

Det område som jeg selv har arbejdet mest 
med er sundhedsfremme. Og her er det typ-
isk, at forebyggelsespolitik har en selv-
forståelse af, at være noget der befrier os fra 
magten. Man vil hen til et positivt og mere 
holistisk sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke 
bare er fravær af sygdom. Og det hænger 

sammen med ungdomsoprøret 
på den måde, at der i hele den 
antiautoritære tænkning derfra 
ligger en kritik af instrumentali-
seringen af mennesket. Det er 
ikke fordi, der ikke er noget 
rigtigt i den kritik, men når man 
bruger kritikken som udgang-
spunkt for en ny styringsform, 
så bliver det noget helt andet. 

Det gør sig også gældende hvis 
man kigger på hvilke ledelsesfilosofier, der er 
fremme. Der er rigtig mange af dem som 
lyder lidt som en, der har siddet og læst en 
Habermas bog – man skal hen til en mere 
dialogorienteret løsning. Men hvis man bru-
ger den slags dialogteknikker fordi de virker 
bedre, så er det jo netop instrumentelt. Det 
er lidt ligesom når forældre laver aftaler med 
deres børn; det er en slags simuleret ligevær-
dighed, der er blevet til en magtteknik, en 

Hvor skal vi hen?
            - Når   kritikken tager magten

Kritik af kritikken. Ungdomsoprørets kritik af autoriteter og hierarkier er i dag blevet til 

en positivt formuleret magtform. Derfor skal den ifølge adjunkt her på IFSK  Lars Thorup 

Larsen også selv kritiseres.

Artikelserie

Steffen Juul Krahn 
20061730@ps.au.dk 

”Hvor skal vi hen?” er en artikelserie med interviews her i kandestøberen, som har ladet sig inspirere 

af barnet på bagsædet, der insisterer på at få at vide hvor vi skal hen, og hvornår vi er der. Hvad er 

problemet i den overordnede samfundsudvikling? Hvad kan man gøre ved det? Og hvad skal man 

egentlig tro om det hele? I denne udgave inyerviewes IFSK’s Lars Thorup.   

“Alting skal be-
grundes nedefra; top 
down er altid galt, 
bottom up er altid be-
dre – fra undervisn-
ing til læring, fra be-
handling til 
sundhedsfremme. “
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teknik der overvejer, hvordan man kan bruge 
dialogens form til at optimere effekten.” 

Vil det sige, at kritikken af det antiautoritære 
og af instrumentaliseringen bare er blevet til 
en pædagogisk forbedring? 

”Det er blevet til en manual for hvordan man 
kan omsætte sine mål i praksis, som faktisk 
bygger på gammeldags 
oplysningstænkning, der si-
ger, at hvis vi ved hvad der er 
rigtigt., så må vi gøre hvad det 
kræver for at få folk til at 
forstår det. Og det er jo sta-
digvæk ufatteligt resultatori-
enteret. Man flytter styring 
væk fra centrum, men det er 
ikke for at minimere den. 

Jeg tror da også, at der er no-
get rigtigt i, at det i nogen 
sammenhænge fungerer be-
dre hvis man kan få folk til at styre sig selv. 
Men det er bare ikke altid tilfældet at man 
kan det; altså det at man bestemmer sig for, 
at folk har ansvar for egen læring, betyder jo 
ikke nødvendigvis at folk udøver det ansvar. 

Det er faktisk en 
form for individu-
alisering, og det 
højner forvent-
ningerne til hvad 
du skal præstere 
fordi hver person 
lige pludselig skal 
være et læring-
sprojekt, og det er 
ikke alle der kan 
bære det. 

Men min pointe med kritikken af den antiau-
toritære kritik er ikke, at vi skal tilbage til de 
gode gammeldags autoritære logikker, men 
nærmere, at der er noget forførende omkring 
magtformer som har en halvrevolutionær 
karakter fordi de netop selv fremstår som en 
kritik. 

Logikken er, at man kun kan 
forstå en politisk argumenta-
tion hvis man forstår hvad 
den reagerer imod. Hvis man 
forstår den antiautoritære 
netværksorganisation ude-
lukkende ud fra hvad den selv 
siger, så er det en halv 
forståelse. 

Et andet eksempel på, at man 
defineres ved sin modstander 
er den måde, vi typisk disku-
terer religion på i Danmark. 

Altså, det er svært at være ateist i et land 
hvor folk ikke rigtig tror på Gud alligevel. I og 
med, at der ikke er nogen stærkt politiseret 
kristen gruppe i Danmark, så er der heller 
ikke nogen stærkt formuleret sekularisme, 
og på den måde bliver det til en blød debat, 
hvor man ikke rigtig kan finde ud af hvem 
ens modstander er, fordi det er sådan et 
ufatteligt homogent land.

Så helt overordnet er man altid defineret af 
ens modstander. Derfor er magtkritik kun 
forståeligt i relation til hvad den går imod, og 
når kritikken har taget magten bliver den til 
en ny magtform, som må kritiseres på de 
samme præmisser.”   

Hvor skal vi hen?
            - Når   kritikken tager magten

“Så helt overordnet er man 

altid defineret af ens mod-

stander. Derfor er magtkritik 

kun forståeligt i relation til 

hvad den går imod, og når 

kritikken har taget magten 

bliver den til en ny magt-

form, som må kritiseres på 

de samme præmisser”
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Sen, Senere, Statskundskab

Af Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Artikel

På statskundskab udkommer undervisningsplanerne sent, forelæsningsnoterne kommer 

i sidste øjeblik og hjemmesiden virker ikke ordentligt. Kan de studerende være tjent 

med dette, eller findes der forklaringer og måske løsninger på problemerne?

Stereotypen på en statskundskaber er en 
meget struktureret person, der planlægger 
sin uge og sit semester grundigt. Dette er i 
høj grad påkrævet, hvis man skal nå at passe 
både læsning, forelæsninger, foreningsarbe-
jde og studiejobbet. Problemet er dog, at 
planlægning ikke altid er nemt på IFSK pga. 
en række problemer, som præger dagligda-
gen.

Problemer på IFSK
For det første udkommer undervisning-
splanen for foråret først midt i december, 
hvilket er senere 
end på andre stud-
ier. Det betyder, at 
det kan være van-
skeligt at bestemme 
sig for at tage fag 
uden for statskund-
skab allerede midt 
i november, hvor 
man altså endnu 
ikke kender IFSK’s 
egne fag.
For det andet læg-
ges forelæsning-
snoter ofte først på 
AULA en time før 
forelæsningen. Konsekvensen er, at det stort 
set er umuligt at udskrive, redigere eller blot 
gennemlæse noterne, hvis man har timer op 
til forelæsningen.
For det tredje er IFSK’s hjemmeside ikke ble-
vet opdateret med hverken undervisnings- 
eller eksamensplanen for foråret 2008. 
Desuden har det igennem et halvt år ikke 
været muligt at tilmelde sig undervisningen 
via hjemmesiden, hvilket man kunne tidlig-
ere.

Forklaringer og løsninger
Forklaringen på disse problemer er svær at 
gennemskue, så derfor spurgte jeg stud-

ieleder Thomas Pallesen, og det viser sig, at 
der er både en forklaring og en mulig løsning 
på alle tre problemer.
Undervisningsplanens sene udsendelse sky-
ldes, at det er en lang proces, som kræver 
både intern koordinering og Studienævnets 
godkendelse. I øjeblikket prioriterer student-
erpolitikerne at have god tid til at gennem-
læse planen, hvilket forsinker processen. 
Pallesen mener dog, at hvis de studerende 
slækkede lidt på disse krav, så kunne under-
visningsplanen godt udkomme før.
Hvad angår forelæsningsnoter, så mener 

Pallesen ikke, at det 
ville være hen-
sigtsmæssigt med 
generelle regler for, 
hvornår de skal læg-
ges ud. I stedet 
foreslår han, at de 
studerende henv-
ender sig til de en-
kelte forelæsere i 
tilfælde af problem-
er. Med hensyn til 
hjemmesidens man-
glende opdatering, 
så er dette meget 
beklageligt, ifølge 

Pallesen, men han understreger, at de it-
ansatte arbejder på højtryk for at løse prob-
lemet. Alle problemerne har altså en logisk 
forklaring, og ligeledes en løsning, som 
kræver aktiv handling fra hhv. studenterpoli-
tikere, de studerende og it-eksperterne. Men 
måske er problemerne i virkeligheden ikke så 
vigtige at få løst, for selv den mest struktur-
erede statskundskaber kender vel også til 
forsinkelser? Hvilket i øvrigt minder under-
tegnede om, at jeg hellere må få sendt denne 
artikel til mine kære redaktører, for den er 
allerede fire dage forsinket!

Det går ikke altid lige hurtigt på Statskundskab...



Generalforsamling
til PF

PF afholder generalforsam-
ling torsdag d. 21/2 i A1 kl. 
18.00, hvor bestyrelsen anno 
2008 skal vælges ind. Hvis du 
vil have indflydelse på næste 
bestyrelses sammensætning, 
skal du have et gyldigt 
medlemskab for at kunne af-
give stemme eller stille op.

Mød op!
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Kristian Grøn og Kristine (Greve) Nielsen har 
siden sommerferien suppleret markedsanal-
yser med diskurs, nydelsestyve og dagsor-
denfastsættelse. Allerede på førstedagen 
ramte de imidlertid direkte ind i IFSK’s mon-
strøse bureaukrati-mur: De var således hav-
net på hvert sit sidefagshold – noget uhen-
sigtsmæssigt deres fælles bachelorprojekt på 
økonomi taget i betragtning. ”Og kun en tur 
på knæ i Studienævnssekretariatet kunne 
allernådigst ændre dette”, konstaterer Kris-
tian og henviser til et åbenbart knap så rigidt 
økonomisk studienævns-bureaukrati.

Den gennemsnitlige statskundskaber
”Findes der sådan en?” funderer Kristine. ”Han 
har i hvert fald det der ’jeg skal redde verden 
tørklæde’ om halsen,” afbryder Kristian med 
blikket rettet direkte mod undertegnedes 
partisanmønstrede forkølelsesværn. Kristine 
supplerer: ”Ja, lidt hippieagtige er de… Og så 

klaprer de løs på hver 
sin bærbare til alle 
forelæsninger – 
mega frustrerende! 
Har I i øvrigt alle 
sammen cykel-
hjelm?” I et desperat 
forsøg på ’damage 
control’ slynges 
spørgsmålet ”hvorfor 
læser man egentlig 
økonomi?” ud af min 
mund, hvilket mod 
forventning stabi-
liserer forholdet på 
tværs af bordet i 
forhistorisk kantine.

Money, money, money
”Der skal jo være nogen til at sætte realistiske 
rammer for statskundskabernes vilde planer,” 
lyder svaret, som inden, jeg når at påpege 
den ’bøhmands-agtige’ indstilling til eget 
fag, følges op af: ”Det er også interessant at 
vide, hvordan virksomheder fungerer”, lyder 
svaret. ”Hvorfor det?” graver jeg løs – opild-
net af håbet om at afdække de latent roter-
ende $-tegn i økonomernes øjne. Og enhver 
statskundskabers yndlingsfordom bekræftes 
da på smukkeste vis af Kristian: ”Ja, ja penge! 
Jeg synes penge er spændende!”

Den evige diskussion
Tydeligt ærgerlige over at være gået i fælden 
åbnes en ny økonomisk offensiv: ”Men hva’ 
med jer? Hvor arbejder overskuddet henne? 
Altså ikke de 179 som sidder i Folketinget, 
men dem som ikke kom ind! – Gymnasiet 
måske?” Inden jeg når at henvise til vores in-
derligste ønsker om at leve op til de Weber-
ske dyder i Centraladministrationen, bliver 
jeg konfronteret med indestængt økonomisk 
harme over selve den statskundskabelige idé: 
”Det hele er jo en stor filosofisk blødsøden-
hed – nogen gange ér en diskussion FÆR-
DIG!” konstaterer Kristian inde Kristine tager 
over: ”Bare ikke på statskundskab… Kan I 
egentlig putte alt ind i Easton?” Og min 
mundlammelse serverer et straffespark i stil 
med Mærsk-aktier til kurs 2,5 for de to glub-
ske økonomer: ”Intet svar! Nej, for det er der 
selvfølgelig heller ikke til dét spørgsmål! – 
Det skulle da lige være: ’Hva’ synes du 
selv’!”.

Således klogere på det, jeg troede var tal-
fikserede, men rare, mennesker, vender jeg 
tilbage til fordele og ulemper ved EU’s land-
brugsstøtte på læsesalen…

Statskundskab – stedet, der sidder trygt på hjul af Den Sociale Højskole hvad angår for-

domsfrihed. Sådan har vi i hvert fald tendens til at se os selv. Derfor udfordrer Kandestø-

beren i dette semester vores selvforståelse gennem interviews med side- og suppler-

ingsfagsstuderende på IFSK. Denne gang krydses klinge med det grå, Børsen-læsende 

jakkesæt: Økonomen.

Kend din type!

Artikelserie

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Kristine og Kristian uden den grå 

uniform.
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Kære Christian

Jeg læste med interesse din leder i decem-
bernummeret, men undrede mig over, hvor-
dan det kan være, at det kun er skadeligt for 
konjunkturerne, når det er de offentlige løn-
ninger, det drejer sig om, og ikke når de 
rigeste skal have mere i løn gennem skat-
telettelser?

Som Poul Henningsen sagde:

”Der er noget selvmodsigende og tåbeligt 
ved, at netop borgerskabet hylder fattigdom-
men som flidens forudsætning. Rigdom er 
øjensynligt kun skadelig for 
fattigfolk. De rige kan sagtens 
tåle at tabe initiativet og arbe-
jdsomheden.”

Det er unægteligt svært at 
forklare, hvorfor en hjemme-
hjælper ikke må få mere i løn, 
når hendes chef, kommunal-
direktøren, hiver knap 100.000 
kr. ind om måneden, og hvor-
for lige hjemmehjælperens lønstigning er 
mere skadelig for økonomien end kommu-
naldirektørens. Derfor er det meget bedre at 
tale om at ”se fremad og ikke tilbage” og 
bede de lavestlønnede om at vente, til økon-
omien ser lidt bedre ud. Som Statsministeren 
ynder at sige, så er det jo ikke fordi, han ikke 
under de lavestlønnede mere i lønningspos-
en, men det skyldes grundlæggende økono-
miske mekanismer, som er uden for hans 
kontrol.

Dette er jo ikke hele historien, det drejer sig 
også om, hvilke prioriteringer man laver. Men 
man kan jo altid skyde skylden på noget ek-
sogent uden for politisk kontrol. 
 

Kære Christian Bjørnskov...

Du nævner valgløfterne under valget, hvor 
der blev lovet offentlige lønstigninger. Men 
du glemmer at nævne de skattelettelser, der 
også blev lovet og kort efter gennemført. 
Hvorfor er de mindre skadelige for økono-
mien end en lønstigning for de grupper på 
arbejdsmarkedet, der i lang tid ikke har fået 
reallønsstigninger, og oven i købet dør hur-
tigere på grund af deres fysisk krævende 
job?

Jeg vil ikke holde dig ansvarlig for, hvad 
Statsministeren siger, men jeg vil alligevel 

sammenligne jer på ét punkt:
Vi skal igen tilbage til valget, 
hvor økonomer advarede Fogh 
om faren ved skattelettelser 
oveni stor arbejdskraftmangel. 
Svaret var, at så måtte lære-
bøgerne i økonomi skrives om. 
Så konjunkturproblemer er altså 
noget, man nogle gange tager 
hensyn til, og andre gange ikke. 
Mht. brugbarheden af lære-

bøgerne er du jo nok uenig med Fogh, men 
der hvor jeg dog ser en lighed mellem jer, er 
den måde I begge to vasker hænder ved at 
skyde skylden på konjunkturerne med et 
”sådan er det bare”, hvor vi jo godt ved, at 
økonomi er én ting, og politik noget andet.

Jeg synes sådan set, at dit afsluttende 
spørgsmål om arten af julegaver er ganske 
relevant, og en debat om udseendet af vores 
velfærdsstat er efter min mening også nød-
vendig. Men skal vi så ikke gå til grøden i 
stedet for rundt om den og tage de ubehage-
lige diskussioner i stedet for at skyde ansva-
ret fra os og påstå, at synspunkterne skam 
ikke er udtryk for ideologi, men kends-
gerninger?

Debat: Lønstigninger

Aziza Bjorholm-Petersen
20051448@ps.au.dk

Men skal vi så ikke gå til 
grøden i stedet for rundt 
om den og tage de ube-
hagelige diskussioner i 
stedet for at skyde ansva-
ret fra os og påstå, at 
synspunkterne skam ikke 
er udtryk for ideologi, men 
kendsgerninger?
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Orhan Gökcen

20040613@ps.au.dk 

Velkommen til 2008, hvor vi nok heller ikke se os fri for terrorismens grimme ansigt. 

Først skal der lige undskyldes. Grundet en 
uheldig omgang med filerne på min comput-
er, så var det beklageligvis en urettet udgave 
af terrorhjørnet, der blev trykt sidst. Dernæst, 
så skal jeg beklage, at dette nummer af ter-
rorhjørnet bliver det sidste. Som det kan ses 
andet steds i dette nummer af Kanden, så har 
Den Kongelige Danske Udenrigstjeneste brug 
for undertegnets hjælp i Iran. Dette rejser 
selvfølgelig en række problemer i forhold til 
klummens ambitioner om en tour de force i 
terrorismens historie. Dette kan jeg ikke helt 
leve op til. Jeg vil derfor helt uden sammen-
hæng bringe et collage af historier som jeg 
gerne vil dele med jer her på falderebet. 

Fra Frankrig og oplysningstiden til os alle
Selvom handlinger som begrebet terrorisme 
dækker over længe har været en del af histo-
rien, så stammer ordet terrorisme fra den 
Franske Revolution. Robespierre og andre 
idealister gik en kende for langt i deres re-
former af det franske samfund og deres for-
hold til adelen og andre der ikke delte deres 
visioner. Vi kan derfor indskrive terrorisme 
som endnu et fransk bidrag til politologien - 
i lige tråd med magtens tredeling, små hid-
sige statsledere og nationalt mindreværd-
skompleks som årsagsvariabel i international 
politik.

Den russisk-(danske) terrorisme
Der er ikke kun i dag, at terrorisme og au-
tokrati har gjort sig gældende i Rusland. I det 
meste af den kolde krig var forholdene i Sov-

jetstaten nemt at betegne som statsterror, 
men i midt 1800-tallet var der en anarkistisk 
gruppe ved navn Folkets Røst, der slog Zaren 
ihjel for at opnå større frihed og rettigheder. 
Men de sjove historier gemmer sig i Sovjet-
tiden med KGB som hovedrolleindehaver. 
Den nuværende Litvinenko sag er alt andet 
end sjov når den sammenlignes med parap-
lymordet i 1978 på Georgi Markov, en bul-
garsk dissident og samfundskritiker. Markov 
var på vej hjem og ventede på bussen ved 
Waterloo Bridge over Themsen, da en KGB-
agent tilfældigvis kom lidt for tæt med sin 
giftige paraply. Det viste sig, at agenten 
fakede et sammenstød, hvor han med spids-
en af paraplyen, der fungere som en kanyle, 
sprøjtede gift i låret på Markov. Her kunne 
man så slutte historie med et rysten på hove-
det af KGB, men undersøger man sagen 
nærmere og spørger hvem mon KGB agenten 
var, så opstår der pludselig en dansk forbin-
delse.Det viser sig, at den formodede gern-
ingsmand er den danske statsborger, Fran-
cesco Giullino, hvilket giver anledning til en 
udvidelse af begrebet homegrowns. Det er 
altså ikke kun Abu Laban junior og venner i 
Nørrebrohallen, der kan siges at falde ind 
under begrebet. 

Fra partisantørklæde til Nobels Fredspris
Denne klummes udgangspunkt og fascina-
tion af terrorisme som en absurd og bizar 

Begin er ikke den eneste terrorist, der har 
trådt de bonede gulve i Oslo. I 1994 blev 
også Yasser Arafat, hvor allesammens par-
tisantørklædefader, hædret med Nobels 
Fredspris.
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Terrorquizzen

Først lidt om min henvendelse til PET. Mange tak for de gode råd. Jeg er bleven oplyst, at jeg 
kan indgive en formel klage til Ombudsmanden, men han er ikke forpligtet til at tage sagen 
op. Ligeledes er der en gruppe af aggressive jurakyndige medstuderende (der tydeligvis har 
taget et forkert sving til venstre ved øen), der mener, at PET ikke har pligt til at svare på min 
henvendelse, da offentlige myndigheder har ret til at ignorere useriøse henvendelser.
 
I sidste udgaves terrorquiz lød spørgsmålet som følgende: Hvilken terrorist organisation for-
kortes almindeligvis til ALF? Og hvad er deres politiske mål? 
Svaret: ALF er en forkortelse for Animal Liberation Front, der har som mål at befri dyr for 
menneskelig udnyttelse. Aktivister fra ALF, der er netværksorganiseret som vi kender det fra 
Al-Qaida, bryder ind på laboratorier, pelsfarme ol. for at befri rotter, aber, mink og des lige. 
ALF er af FBI blevet klassificeret som terrorister, der udgør en særlig trussel imod USA! 

størrelse bekræftes endnu engang af føl-
gende historie. Hvor mange gange mon man 
kunne få sin indsats tilbage, hvis man i slut 
1940’erne gik ind hos en bookmaker og satte 
børneopsparingen på, at en af datidens mest 
eftersøgte terrorister, Menachem Begin, leder 
af terroristgruppen Irgun, først ville blive 
premierminister i Israel og dernæst modtage 

Nobels Fred-
spris? Som 
leder af Irgun 
var Begin med 
til at plan-
lægge og ud-
føre et bom-
b e a n g r e b 
rettet mod de 
britiske myn-
digheder på 
King David 
Hotel i 1946. 

Der døde i alt 91 mennesker. Men Begin er 
ikke den eneste terrorist, der har trådt de 
bonede gulve i Oslo. I 1994 blev også Yasser 
Arafat, hvor allesammens partisantørklæde-
fader, hædret med Nobels Fredspris.

En verden uden terrorisme?
Keep dreaming – som der står i sektionen om 
nattelivet i Teheran i min Lonely Planet. Man 
skal måske denne ene gang kigge over til 
København og slutte af med en pointe fra 
den såkaldte københavnerskole. De han-
dlinger som vi betegner som terrorisme vil 
forekomme længe endnu, men spørgsmålet 
er, hvor meget vi vælger at frygte og priorit-
erer den som en trussel. Opfordringen herfra 
skal være at grine ad den. Gør dit bidrag til 
en mere sikker verden. Vi skal jo dø af et eller 
andet. 

Som leder af Irgun var Begin med til at plan-
lægge og udføre et bombeangreb rettet mod de 
britiske myndigheder på King David Hotel i 
1946. Der døde i alt 91 mennesker.
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Til den 2. marts

Hvad:Kunstnersammenslutningen Guirlanden 

Hvor: Aarhus Kunstbygning

Hvor meget: 20 kr.

Kunstnersammenslutningen GUIRLANDEN tager i deres 

udstilling udgangspunkt i et fælles omdrejningspunkt 

– bogstavet og ordet, symbolet og begrebet Ø. I ud-

stillingen bliver Ø vendt og drejet som idé og fænomen, 

såvel sprogligt og matematisk som fysisk og psykolo-

gisk. Denne undersøgelse af begrebet lægger an til re-

fleksioner af forskellig karakter 

og påpeger desuden udstillings-

titlens flertydighed.

Torsdag den. 7 februar

Hvad: Uni rocker Pakhuset: And finally they asked, Bodebrixen, Random Fa-

thers, Striving Vines, Diaz

Hvor: Pakhuset kl. 20:00

Hvor meget: 20/40 (medlemmer/ikke medlemmer)

Århus Universitet har andet at byde på end tørre forelæsninger og støvede bøger. Når dag 

bliver til aften, når Ying bliver til Yang og når læsedagen er omme, så tændes strømmen rundt om-

kring i de århusianske øvelokaler. Både de desperate aggressioner, som ophobes i læsegruppearbejdet, 

og den indestængte livsglæde, som der ikke kan gives udtryk for i eksamensopgaverne, får i aftentimerne frit 

løb i den kreative musikalske udfoldelse. På denne aften er der mulighed for at høre et udpluk af det 

bedste rockmusik, der skabes i miljøet omkring Århus Universitet. 

Kom og drik en fadøl og rock med, når Uni Rocker Pakhuset. 

Mandag 
den 4. februar

Hvad: Støttekoncert 
- MIND THE MUSIC 
Hvor: Train kl 20:00 
Hvor meget: 295 kr.

Til fordel for bedre vilkår for mennesker 
med sindslidelser, præsenterer Sindsliden-
des Vilkår i samarbejde med Train - Mind 
the Music 2008.

Der lagt op til et brag af et støttearrange-
ment når Thomas Helmig, Allan Olsen, Tina 
Dickow, Thomas Buttenschøn + Special 
Guest, optræder akustisk og solo til fordel 
for Sindslidendes Vilkår. 

Støttearrangementets overskud går 
ubeskåret til fordel for Sindslidendes 
Vilkårs sociale arbejde og indsats i Århus.

Konferencier: Sebastian Dorset

      Hver onsdagHvad:Kandensredaktionsmøde

Hvor: Kandens kontor på foreningsgangen

Hvem: instituttets sejesteRedaktionsmøde på Kandens kontor. Gemmer du på en 

indre journalist? Har du lyst til at møde studerende 

fra alle årgange? Savner du lækker kage og sort 

kaffe efter en hård onsdag? Så kom til Kandestø-

berens redaktionsmøder onsdag kl. 16.15. 

Alle er velkomne - også dem, der mest 

kommer for kagen… 
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Søndag den 10. februar

Hvad: Spilaften

Hvor: Vejerboden kl. 15:00

Hvor meget: 0/20 (medlemmer/ikke medlemmer)

Er du træt af Matador og Ludo? Trænger du til at 

få udvidet din brætspilshorisont? 

Så trop op i vEJERBODEN til Spilaften, hvor Århus’ 

førende spilbutikker Dragons Lair, GAMES og 

Goblin Gate præsenterer et væld af alternativer. 

Du kan prøve spil, du aldrig har hørt om eller 

prøve de spil, du aldrig får spillet. Det bliver en 

rigtig hygge søndag.

K a l e n d e r e n
Torsdag den. 7 februar

Hvad: Uni rocker Pakhuset: And finally they asked, Bodebrixen, Random Fa-

thers, Striving Vines, Diaz

Hvor: Pakhuset kl. 20:00

Hvor meget: 20/40 (medlemmer/ikke medlemmer)

Århus Universitet har andet at byde på end tørre forelæsninger og støvede bøger. Når dag 

bliver til aften, når Ying bliver til Yang og når læsedagen er omme, så tændes strømmen rundt om-

kring i de århusianske øvelokaler. Både de desperate aggressioner, som ophobes i læsegruppearbejdet, 

og den indestængte livsglæde, som der ikke kan gives udtryk for i eksamensopgaverne, får i aftentimerne frit 

løb i den kreative musikalske udfoldelse. På denne aften er der mulighed for at høre et udpluk af det 

bedste rockmusik, der skabes i miljøet omkring Århus Universitet. 

Kom og drik en fadøl og rock med, når Uni Rocker Pakhuset. 

Torsdag den 21. 
februar

Hvad:PF’s generalforsamling
Hvor: A1 kl. 18:00

Kunne du tænke dig at være 
med til at arrangere festerne, 
foredragene og studieturene? 
Eller er dog interesseret i at høre, 

hvordan det står til med IFSK’s 
største forening? Så mød op til 

PF’s årlige generalforsamling. 

Lørdag den 10. febru-
ar

Hvad: KarnevalHvor: Vejerboden kl. 20:00Hvor meget: 35/50 (medlem-
mer/ikke medlemmer) 

Find din kreative side frem og 
hop i en udklædning, der slår 
alle andres, til årets fedeste 
karnevalsfest i ægte latinostil.         



Som praktikant i Rambøll Management indgår du i et professionelt 
praktikforløb med udfordrende arbejdsopgaver og adgang til et unikt 
netværk af andre praktikanter fra forskellige uddannelsesretninger.

Vi søger praktikanter inden for: Oplevelsesøkonomi, udvikling af den offentlige 
sektor, forandringsledelse, it, social- og sundhedsområdet, integration, lean 
management, HR, e-business og innovation, erhvervsudvikling, driftsøkonomi 
og kommunikation.

Kom til karrieremøde i København og Århus i marts og hør mere om 
praktikstillingerne og arbejdet som konsulent.

Læs mere på www.ramboll-management.dk/praktikant

Vi søger praktikanter til efteråret 2008

Gode ideer vokser i godt selskab--- 


