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Hvilke svar giver Dan Jørgensen og 
Jens Rohde på en række politologiske 
spørgsmål?

IFSK’s politologer udfordrer de to EP-
kandidater.
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k
Eksamenstiden nærmer sig med hastige skridt, og semesteret synger på sidste vers. 

De røde faner er blevet luftet, Villy har scoret nogle billige point i Solgården, og Kap-

sejladsen er for længst skudt i gang.

Dette betyder også, at den 18. årgang af Kandestøberen har nået sit sidste nummer, som du netop 

nu er kommet i besiddelse af (og det endda ganske gratis). I løbet af disse 18 år har bladet været 

genstand for en stadig udvikling, hvor både format samt indhold har ændret sig, og mere og mere 

farverige udgaver af bladet løbende er kommet til – længe leve den teknologiske udvikling! Denne 

tidsskriftsevolution vil der blive set nærmere på i september måned i anledning af, at Kandestø-

beren sætter fokus på Institut for Statskundskabs 50-års jubilæum!

Det lader således heldigvis til, at Fukuyamas ’End of history’-tese ikke er gyldig for Kandestø-

beren, hvilket ikke mindst skyldes en engageret studenterredaktion, flittige læsere og en under-

viserstab, der altid er villig til at medvirke i (mere eller mindre seriøse) artikler.

Den fortsatte udvikling overlader vi trygt til Bolette Danckert og Nina Kruse Larsen, der overtager 

redaktørposterne efter ferien. Og med IFSK’s stolte tradition for at fostre frivillige ildsjæle kom-

mer de forhåbentlig heller ikke til at mangle gode indlæg til Kandestøberen i dets 19. leveår.

Herfra skal blot lyde et ’keep up the good work’ til alle implicerede. Husk nu at kigge forbi til hyg-

gelige redaktionsmøder, når disse kickstartes igen fra september måned!

I denne udgave af Kandestøberen, bliver der set nærmere på homoseksualiteten i bladets temasek-

tion. Dette indebærer både en gonzojournalistisk reportage fra Blender, et blik på diskussionen 

’arv/miljø’ og en kort oversigt over nogle politiske homoseksuelle. Yderligere bliver konflikten på 

Sri Lanka behandlet, EP-kandidaterne Jens Rohde og Dan Jørgensen besvarer spørgsmål, du bliver 

guidet gennem din sommerferie og meget mere.

Som afgående redaktører har vi ikke meget mere på hjerte udover et brændende ønske om at 

trykke en sudoku på denne lederplads. Så det gør vi.

Tak for i år! Held og lykke med eksamensprøvelserne og ha’ en rigtig god sommer!

‘End of history?’ Totalt næppe...
Leder

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk
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Jubilæum á la IFSK
Jubilæum

Sebastian Juel Frandsen
20061586@ps.au.dk

Instituttet ser fremad i stedet for bagud, når de 50 år på bagen skal fejres i det herrens 

år 2009. I stedet for mere traditionelle jubilæumstiltag såsom en historisk bog eller 

en stor fest, hvor hele budgettet fyres af, har man forsøgt at sprede arrangementerne 

ud, så der bliver nogle forskellige tiltag og dermed forhåbentligt lidt for enhver smag. 

Hvad enten man bedst kan lide at læse, lytte eller drikke kaffe. 

Jubilæumstænketank

Professor Jørgen Elklit er formand for insti-

tuttets jubilæumstænketank. Han tog sig tid 

til at forklare Kandestøberen, hvad der bliver 

iværksat fra instituttets side i forbindelse 

med den runde fødselsdag. I stedet for at fyre 

hele herligheden af på en stor fest har man 

forsøgt at lave forskellige interessante ar-

rangementer, som skal forsøge at indkapsle 

hele foretagendet. Dette skal ikke mindst ses 

i forbindelse med, at man ikke helt kan blive 

enige om hvilken dag, som er jubilæums-

dagEN. Spørgsmålet går bl.a. på, om det er 

dagen, hvor de første profes-

sorer blev ansat, dagen hvor 

de første studerende start-

ede, dagen hvor man fik en 

administrativ organisation 

op at køre eller andre mulige 

dage. 

Som nævnt er der planlagt 

en række tiltag, som tilsam-

men udgør jubilæumsfest-

lighederne.  

Bogudgivelse 

Der bliver udgivet en bog, 

som alle professorer, lektorer og adjunkter 

har skrevet et bidrag til med udgangspunkt 

i deres egen forskning. Der bliver i alt 50 bi-

drag af 7-8 sider, som altså svarer til en stor 

kronik. Idéen med indlæggene er, at de skal 

være mere ”let læste” end almindelige viden-

skabelige artikler og bl.a. indeholde færre 

noter. Meningen med indlæggene skulle 

gerne være, at man muligvis lidt provoker-

ende kunne påpege nogle mulige problemer, 

man blandt andet kunne overveje forskellige 

steder i de relevante politiske og administra-

tive systemer. Jens Blom-Hansen og Jørgen 

Elklit er redaktører på bogen, som er planlagt 

til at udkomme fredag d. 21. august. 

 

Århus-seminarerne

Fredag d. 21. august er nemlig dagen, hvor 

efteruddannelsesarrangementet ”Århus-

seminarerne” bliver af-

holdt. Disse seminarer er 

en form for et brush-up-

kursus for færdige kandi-

dater, hvor man kan kom-

me og få nogle faglige 

indspark (og mødes med 

gamle studiekammer-

ater). Arrangementer har 

efterhånden foregået i no-

gle år. I forbindelse med 

jubilæet har man valgt at 

opgradere kurset, så det 

bliver større i omfang, og 

der kommer flere forskel-

lige foredragsmuligheder. Men man holder 

stadig arrangementet nede på en enkelt dag.

Folkeuniversitet

I forbindelse med Folkeuniversitetets efter-

årsprogram vil der komme et arrangement, 

som skal omhandle en dag i statskundska-

“Man har forsøgt 
at sprede arrange-
menterne ud, så der 
bliver nogle forskel-
lige tiltag og dermed 
forhåbentligt lidt for 
enhver smag. 
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bens tegn. Her vil man forsøge at følge den 

røde tråd fra bogudgivelsen, således at der 

vil være en lang række oplæg med udgang-

spunkt i de artikler, 

som er produceret 

til jubilæumsbogen.

Faglig Dag

Der arbejdes des-

uden i udvalget på, 

at jubilæet kan in-

korporeres i forbin-

delse med Faglig 

Dag. Dette kunne 

være en oplagt 

mulighed at bruge 

instituttets egne 

folk på en anden måde end 

ved de traditionelle forelæs-

ninger. Elklit pointerer, at 

man ikke vil trække noget 

ned over hovedet på de stud-

erende og blande sig i deres arrangementer, 

men at man ser det som en oplagt mulighed, 

når nu vi er i et år, der befinder sig i jubilæets 

tegn. 

Ingen fest uden minder

I forbindelse med jubilæet 

vil der desuden blive produ-

ceret forskellige former for 

merchandise, som det vil 

være muligt at er-hverve sig 

til overkommelige priser. 

Dette være sig forskellige 

objekter såsom trøjer, krus 

og deslige. Der vil altså 

være rige muligheder for 

både at skaffe sig psykiske 

og fysiske minder fra året, hvor 

IFSK kan fejre fødselsdag med et 

halvt hundrede år på banen. 

Hvem har ikke altid ønsket 

sig en t-shirt med Kandestø-

berens logo påtrykt?
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Udfordringsstafetten

Kære Carsten, 

Jeg ved, at du til daglig beskæftiger dig med 

velfærdsstats-forskning. 

Kan du på den baggrund vurdere, om finan-

skrisen påvirker de forskellige velfærdsstats-

typer på forskellige måder? Og medfører 

krisen måske en øget konvergens mellem de 

forskellige velfærdsstater på længere sigt?

Med venlig hilsen

Jakob Tolstrup

Semestrets sidste af udfordringsstafet byder på en diskussion af finanskrisen effek-

ter på velfærdsstater. Jakob Tolstrup spørger ind til Carstens Jensens forskning om, 

hvorvidt de forskellige velfærdsstatsmodeller bliver påvirket forskelligt af krisen. 

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Jakob,

Tak for udfordringen. Det er et både inter-

essant og svært spørgsmål, du her stiller. 

Det er interessant af flere grunde. For det 

første fordi finanskrisen almindeligvis an-

tages at udgøre det største økonomiske chok 

siden 1930’erne. Hvis noget kan påvirke den 

vestlige verdens velfærdsstater, så tilsiger in-

tuitionen, at det burde være et sådant chok. 

For det andet fordi vi ved, at velfærdsstater 

generelt er nogle meget rigide størrelser. 

Det skyldes dels, at befolkningerne rundt 

omkring ofte synes, at netop deres lands 

velfærdsmodel er den helt rigtige, men også 

at velfærdsordningerne i et land tit under-

støtter strukturen på arbejdsmarkedet og 

dermed økonomien mere bredt. I Danmark 

har vi fx den vidt berømmede flexicurity-

model, der består i en kombination af relativt 

generøse arbejdsløshedsdagpenge og oms-

koling af arbejdsløse (velfærdsstatssiden) og 

nem adgang for de private virksomheder til 

at afskedige ansatte (arbejdsmarkedssiden). 

Det er også et svært spørgsmål, du stiller, 

af den simple grund, at finanskrisen er ”on-
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“Man kan faktisk på 
den måde sige, at 
finanskrisen har 
gjort de liberale 
velfærdsstater mere 
liberale al den stund, 
at skatterne er blevet 
lettet, uden at de per-
manente velfærds-
ordninger er blevet 
mere generøse.

going”, så der af gode grunde ikke er lavet 

forskning på spørgsmålet. Til gengæld kan 

man jo gætte så kvalificeret, som man nu 

evner – det vil jeg prøve her.

Man kan som det første spørge sig selv, om 

der er nogle velfærdstyper, som klarer sig 

bedre end andre. Som bekendt skelner Esp-

ing-Andersen mellem tre typer: den socialde-

mokratiske (i Skandinavien), den konserva-

tive (i Kontinentaleuropa) og den liberale (i 

den angelsaksiske verden). Finanskrisen slog 

først for alvor igennem i USA, men har siden 

bredt sig til resten af verden. Det ser således 

ud til, at de europæiske velfærdsstater kom-

mer til at opleve et større fald i produktionen 

i 2009 end USA. Det er dog svært at afgøre, 

hvem der klarer sig dårligst, når man ind-

drager alle relevante parametre for hele den 

periode, man indtil videre regner med, at 

finanskrisen kommer til at strække sig over 

(2008-2010). Chokket har været stort i alle 

lande, og det virkeligt in-

teressante er, at næsten 

alle lande har valgt at 

imødekomme krisen på til-

syneladende samme måde, 

nemlig via finanspolitiske 

lempelser. Betyder det så, at 

de forskellige velfærdstyper 

er i gang med at blive (mere) 

ens? Næppe!

Umiddelbart kunne man jo 

godt foranlediges til at tro, 

tat de vestlige lande be-

væger sig mod hinanden. 

Alle har hørt om Obamas 

store økonomiske stimu-

lipakker og hans planer 

om en stor reform af sund-

hedsvæsenet. De liberale 

velfærdsstater er generelt 

også de klart mest ekspansive finanspolitisk 

set, hvilket jo alt andet lige burde bringe dem 

tættere på de mere generøse velfærdsstater 

i Europa. OECD har således for nyligt esti-

meret, at nettoeffekten af stimulipakkerne 

i perioden 2008-2010 i Australien, Canada, 

vv

c
New Zealand og USA i gennemsnit udgør 

4,7 % af BNP i 2008. Det er omkring dobbelt 

så meget som nettoeffekten i de fleste eu-

ropæiske lande. 

En række forhold gør sig dog gældende i 

den sammenhæng. For det første medreg-

ner OECD ikke effekten af de automatiske 

budgetstabilisatorer. I de europæiske lande 

bliver arbejdsløse kompenseret med langt 

højere understøttelse end i de angelsaksiske 

lande, især USA. Det betyder, at indkomstta-

bet ved arbejdsløshed bliver mindre, hvilket 

igen medfører, at privatforbruget bliver min-

dre påvirket, og at boligejerne har mere at 

stå imod med. I de liberale velfærdsstater 

har man således været nødt til at stimulere 

forbruget ved ekstraordinære udskrivninger, 

mens det ikke er helt så nødvendigt i Europa. 

Nødvendigheden er dog blevet øget, fordi 

den amerikanske centralbank allerede har 

sænket renten så meget, som den realistisk 

kan, mens den europæiske 

centralbank har været 

mere påholdende med 

sine rentesænkninger. I 

USA har man altså groft 

sagt kun finanspolitikken 

tilbage at skrue på.

For det andet har en rela-

tivt stor del af den øko-

nomiske stimulus været i 

form af skattelettelser i de 

liberale velfærdsstater. I 

USA er 3,2 % af den sam-

lede nettoeffekt på 5,6 % 

således skattelettelser, og 

i New Zealand består hele 

effekten i skattelettelser. 

Det er meget mere end i de 

europæiske velfærdsstater 

(i Danmark udgør skat-

terne 0,7 % og øget forbrug 1,9 %). For det 

tredje er de penge, der er sat af til forbrug i 

de liberale velfærdsstater (ikke mindst i USA), 

gået til offentlige investeringer i fx veje og 

energi frem for ændringer i velfærds-ord-

ningerne. Det giver en større effekt på kort 
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sigt men betyder også, at der 

ikke for alvor pilles ved den un-

derliggende struktur. Man kan 

faktisk på den måde sige, at fi-

nanskrisen har gjort de liberale 

velfærdsstater mere liberale al 

den stund, at skatterne er ble-

vet lettet, uden at de perman-

ente velfærdsordninger er ble-

vet mere generøse. Den eneste 

store ordning, der måske æn-

dres, er det amerikanske sund-

hedsvæsen, men der vil under 

ingen omstændigheder blive 

tale om et universelt system, som vi kender 

det, blot om, at alle får stillet en eller anden 

form for forsikring til rådighed – kvaliteten, 

den enkelte modtager, vil fortsat variere ko-

lossalt med betalingsevnen. 

Men hvad med de europæiske velfærdsstater? 

Bliver de mere ens? Mange har bemærket, at 

særligt Frankrig, men også andre kontinen-

taleuropæiske lande, har forsøgt at beskytte 

deres kerneindustrier med protektionistiske 

tiltag. Modsat har fx Danmark holdt den 

politisk korrekte frihandelsfane højt. Nu har 

”de andre” jo tit en tendens til at være nogle 

frygtelige fjolser, men i nærværende sam-

menhæng er der faktisk mening i galskaben. 

De forskellige reaktioner peger på en under-

liggende forskellighed i den økonomiske og 

sociale struktur, der antyder, at konvergens 

næppe er sandsynlig på kort sigt. 

I Kontinentaleuropa er man typisk afhængig 

af forholdsvist få og meget store industri-

virksomheder, mens ikke mindst Danmark 

har mange flere heste at spille på. Det bety-

der, at man i Kontinentaleuropa er langt mere 

sårbar over for et kollaps af fx bilindu-strien. 

Sårbarheden skyldes ikke kun, at store dele 

af arbejdsstyrken rammes, hvis en sektor går 

nedenom og hjem. Den skyldes også, at de 

konservative velfærdsstater altid har søgt at 

fremme den traditionelle familiestruktur ved 

at tilskynde kvinderne til at holde sig væk fra 

arbejdsmarkedet (derfor er der fx næsten 

ingen offentlig børnepasning i disse lande, 

Bliver forskellige velfærdsstatsmodeller påvirket forskelligt af finanskrisen?

det må kvinderne selv ordne). Det betyder 

til gengæld, at hvis familiefaderen mister 

sit job, så har det langt større konsekvenser 

end i Danmark, hvor begge ægtefæller typ-

isk har et job. Det er grundlæggende derfor, 

at det altid har vist sig så svært at lave de 

kontinentaleuropæiske velfærdsstater om, 

og også derfor disse lande forfølger mere 

protektionistiske tiltag: Folk har simpelthen 

mere at miste. 

Der er samlet set en del, der taler for, at 

konvergens mellem velfærdsstatstyperne 

nok ikke bliver et umiddelbart resultat af 

finanskrisen, selvom alle landene har op-

levet et nogenlunde ens chok. De forskellige 

velfærdsstater har umiddelbart reageret på 

samme måde med ekspansiv finanspolitik 

og tilslutning til idealet om frihandel. Under 

overfladen ses forskellene dog tydeligere og 

passer ganske fint med, hvad vi allerede ved 

om de forskellige velfærdsstatstyper

Med venlig hilsen

Carsten



Gay in May!

Sidste nummer af Kanden står i ho-
moseksualitetens tvekønnede tegn.

Så bladr videre, og læs om, hvordan 
Kanden ‘goes gay!’
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Tema: Arv vs. miljø

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk

Nogle forskere finder tydeligt belæg for at 

” sexual orientation in humans may be laid 

down in neural circuitry during early foetal 

development” (Rahman, 2005). Umiddelbart 

synes en kritik imod dette berettiget. Rah-

man fremsætter dog yderligere beviser, der 

understøtter det første. Han tillægger pre-

natale kønshormoner en afgørende rolle og 

fremsætter et noget kontroversielle argu-

ment om, at disse hormoner influerer stærkt 

på “the development of a putative network of 

sexual-orientation-related neural substrates”. 

Herudover fremsætter han også et yderst in-

teressant fund, nemlig at “Behaviour genetic 

investigations provide strong evidence for a 

heritable component to male and female se-

xual orientation”.

L. Gooren fra Department of Endocrinology, 

Vrije Universiteit medical center er noget 

mere varsom med sine konklusioner. Han 

kon-kluderer, at “we are far away from any 

comprehensive understanding of hormonal 

imprinting on gender identity formation”. 

Dette skyldes, at der ofte opstår modstri-

dende data i forskningen. For eksempel 

forklarer han, at  “Prenatal androgenization 

appears to predispose to a male gender iden-

tity development, but apparently not decisive-

ly since 40-50% of 46,XY intersexed children 

with a history of prenatal androgen exposure 

do not develop a male gender identity” (Goo-

ren, 2006). Dog vil jeg mene, at man kan an-

lægge væsentlige metodiske kritikpunkter af 

Goorens forsk-ning, men grundet pladsman-

gel, vil denne kritik ikke blive uddybet her. 

En vigtig pointe, som skal nævnes til slut, er 

anført af TR McGuire:“Researchers must exer-

cise caution in interpreting biosocial effects 

from the observed phenotypic correlations”. 

Selvom denne påmindelse måske kan synes 

en kende banal, har McGuire nok alligevel 

fat i noget, som kan forklare den manglende 

klarhed i de hidtidige resultater.

Konklusionen er altså, at arv-miljø-debatten 

stadig står åbent. Hvis debatten nogensinde 

bliver afgjort, kan man stille spørgsmålstegn 

ved, hvad man egentlig vil bruge denne viden 

til? Homoseksualitet må siges at være så ac-

cepteret i den vestlige verden i dag, at man 

ikke har intentioner om at ændre på denne 

adfærd, uanset om man kender årsagen til, 

hvorfor homoseksualitet eksisterer.

Kan homoseksualitet forklares 
ud fra biologiske faktorer?  
Medicinens verden giver et bud på dette

Et interessant spørgsmål i forhold til homoseksualitet er, hvorfor nogle mennesker 

er homoseksuelle, mens andre ikke er? Ligger svaret i biologiske faktorer, eller skal 

forklaringen nærmere findes i påvirkninger fra det sociale miljø, man er omgivet? 

Fokus i denne artikel vil ligge på den biologiske vinkel. Med hjælp fra artikler fra 

medicin-artikelbasen PubMed forsøges der, at blive givet nogle svar på, om biologien 

spiller ind.
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Kom forbi PB til vores ”Internationale perspektiver” 
bogudsalg, hvor vi har et stort udvalg af IP-bøger,

som vi sælger 30 %  under vores i forvejen lave priser.
 

Vi sælger blandt andet et
 6 binds dansk udenrigspolitiks historie af Gyldendal 

Sidste åbningsdag er fredag d. 15. maj

Vi ses i PB! 
Held og Lykke med eksamenerne

Og god sommerferie til alle!!
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En ny rapport fra Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder kortlægger 

for første gang homofobien i Europa. COWI og Dansk Institut for Menneskerettigheder 

har stået for undersøgelsen, der viser, at Danmark komparativt set befinder sig højt 

på toleranceskalaen, selvom diskriminationen stadig lurer i kulissen.

Når tolerance og 
diskrimination går hånd i hånd

I den europæiske top tre

Homoseksuelles rettigheder er et højsalient 

emne overalt i verden. I USA har Oscar-mag-

neten ”Milk” med Sean Penn i hovedrollen 

været en indikator på dette, ligesom Britney 

Spears heller ikke har kunnet lade være med 

at blande sig i debatten med udtalelser som: 

”Kærlighed er kærlighed. Jeg kender mange 

bøsser og lesbiske - og jeg ønsker for dem 

alle, at de kan gifte sig. Jeg vil gøre alt for, at 

deres drømme kan gå i opfyldelse.”

I Danmark er emnet også til stadig debat, 

selvom danske homoseksuelle ikke er i så 

svær en situation, som det eksempelvis gør 

sig gældende i USA. I en europæisk sam-

menhæng ligger Danmark sammen Hol-

land og Sverige i toppen, hvad angår tol-

erance over for bøsser og lesbiske samt 

muligheden for at indgå i registreret part-

nerskab.

Det er én af konklusionerne i en ny, stor 

undersøgelse af homofobi i Europa, der 

blev offentliggjort for en måned siden i 

Bruxelles. Positiv politisk omtale, oplys-

ningskampagner og et politi, der tager 

overfald på bøsser og lesbiske alvorligt, er 

faktorer, der medvirker til, at europæiske 

homoseksuelle undgår diskrimination i 

lovgivningen og fra deres landsmænd.

Stadig diskrimination i Danmark

Rapporten indikerer imidlertid også, at 

ikke alt er vel i det danske kongerige. Både 

i ægteskabslovgivningen og udlændinge-

loven diskrimineres homoseksuelle fort-

sat, og det danske politi registrerer ikke i 

Tema: Homoseksuelles rettigheder

Steffen Juul Krahn 
20061730@ps.au.dk

tilstrækkelig grad hatecrimes mod bøsser og 

lesbiske.

Afdelingsleder Mandana Zarrehparvar ved 

Dansk Institut for Menneskerettigheder, der 

sammen med COWI har stået for undersø-

gelsen, udtalte i forbindelse med lanceringen 

af rapporten til Politiken, at det umiddelbart 

ser ud til, at homoseksuelle har samme ret-

tigheder som alle andre i Danmark. ”Men de 

kan stadig ikke blive gift i kirken, og det er 

også meget sværere at blive familiesammen-

ført med en partner af samme køn end med 

én af modsat køn.”
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Meget ser fint ud på pa-

piret, og tolerancen er 

således sikret rent ju-

ridisk. Der diskrimineres 

imidlertid stadig i det 

skjulte, hvilket der ifølge 

Mandana Zarrehparvar 

ikke fokuseres tilstræk-

keligt på i Danmark. 

Denne skjulte diskrimi-

nation finder blandt an-

det sted som følge af 

fordomme på arbejds-

pladser og i nattelivet, 

hvor det er sværere at 

kortlægge, hvad der præ-

cis finder sted.

Der har desuden været flere historier fremme 

om homoseksuelle par, der finder den nu-

værende praksis om reg-

istreret partnerskab stig-

matiserende. ”Det lyder 

nærmere, som om vi er ble-

vet registreret som partnere 

i et firma, og så hænger vi 

på økonomien sammen” ud-

talte det homoseksuelle par 

Maren og Margit eksempel-

vis til Berlingske Tidende 

for nylig. ”Når man alligevel 

begynder at opnå de samme 

rettigheder, hvorfor skal det 

så hedde noget andet, og 

hvorfor skal man så blive 

noget forskelligt?”

Det europæiske billede

Som nævnt konkluderer rap-

porten, at Danmark trods 

ovenstående problemer be-

finder sig i den euro-pæiske 

top, hvad angår de homosek-

suelles situation. Østeuropa 

er den region, der klarer sig dårligst i under-

søgelsen, og Rumænien indtager en suveræn 

bundposition.

Nogle af de mere overraskende resultater 

ved undersøgelsen er, at lande som Frankrig 

og Spanien scorer relativt højt på trods af, at 

den katolske kirke har stor indflydelse i disse 

lande. Forskelsbehandlingen af homosek-

suelle inden for uddannelse, arbejdsmarked, 

forsamlingsfrihed, sund-

hed, sport og migration 

er blevet undersøgt, og 

de katolske lande klarer 

sig overraskende godt 

på trods af den katolske 

kirkes modstand mod ho-

moseksualitet.

Rapporten sammenholder 

ikke de europæiske re-

sultater med situationen 

i USA, hvilket ellers ville 

være en interessant un-

dersøgelse. For med nyl-

igt tilladte partnerskaber 

i Nevada og en krigerisk 

homoaktivist som Brit-

ney Spears i front er der 

måske en reel chance 

for, at USA kan tilnærme 

sig de mere positive eu-

ropæiske vilkår.

Men hvorvidt disse ’positive europæiske 

vilkår’ betyder ’tolerance med slet skjult dis-

krimination’, sådan som rapporten beskriver 

situationen i Danmark, må være et åbent 

spørgsmål. Selv i frisindets danske højborg 

er der tydeligvis behov for forbedringer.

“Det lyder nærmere, 
som om vi er blevet 
registreret som part-
nere i et firma. Når 
man alligevel begyn-
der at opnå de samme 
rettigheder, hvorfor 
skal det så hedde no-
get andet, og hvorfor 
skal man så blive no-
get forskelligt?
- Maren og Margit 
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Reportage fra Blender

”Er du homo eller hetero?” Allerede inden Kandestøberens udsendte havde vænnet sig 

til de neonfarvede lys og aidskampagnen på døren, blev dette nærgående spørgsmål 

stillet. Fra de nu mere erfarne udsendte, der skriver denne artikel, skal rådet lyde: Man 

må på forhånd kende sin seksualitet, for dette spørgsmål er uundgåeligt på Århus’ 

største homobar, Blender. Hertil ankom Kandens to seriøse og anerkendte journalister 

med store forventninger til en sjov aften på uudforsket grund. 

Tema: Homofest

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk 

Kirstine Barud Thomsen
kirstinebarud@hotmail.com

23:15: Journalist 1 og journalist 2 går ind ad 

døren til Blender. Journalist 1 føler det meget 

grænseoverskridende og er lige ved at vende 

om, men journalist 2 siger, at de SKAL!

23:17: Jakkerne afleveres. Der er meget stille 

inde fra diskoteket, lurvet neonlys i loftet og 

en kælder, der hedder ”Jail”, hvor kun mænd, 

der er medlemmer har adgang. Kandens to 

udsendte møder for første gang stamgæsten 

Pia. De ved endnu ikke, hvilken rolle hun se-

nere får.

23:30: Diskoteket er tomt. Bortset fra to an-

dre mandlige gæster, som er unge, pæne i tø-

jet og fra Sønderjylland. Den ene fyr inviterer 

journalist 2 til at joine de homoseksuelles 

chatroom, Boyfriend/girlfriend.com, over en 

Mojito-bestilling i baren. Journalist 2 er slet 

ikke fuld nok til at forklare sin heterosek-

suelle situation. 

23:31: De fire gæster finder ud af, at der er 

Happy Hour mellem 23:00 og 24:00 og der 

bestilles amok i baren. Stemningen bliver var-

mere, beruselsen sætter ind, og danse-gulvet 

fyldes op. Blender er et sted, hvor man giver 

den gas. 

00.30: Snakken med to fyre fra Sønderjylland 

afslører, at de er homoseksuelle og er kørt 

hele vejen til Århus for at få en fed aften. De 

fortæller, at Blender især er stedet, hvor man 

scorer og hooker op. Som aftenen skrider 

frem får journalist 1 og 2 syn for sagen; dis-

kotekets hjørner fyldes langsomt af kyssende 

og omfavnende par af samme køn. 

01.00: Efter endnu et par drinks bevæger 

journalist 1 og den ene af de nye homov-

enner sig ud på Blenders funky dancefloor 

med lysshow og partymusik – der går dog 

ikke længe før journalist 1 bliver efterladt 

alene på dansegulvet, idet et nyt og yngre 

hankønsvæsen stjæler opmærksomheden fra 

hendes dansepartner. 

01.30: Slukøret går journalist 1 tilbage til 

journalist 2, der sidder mutters alene og 

nærmest går i et med væggen pga. man-

glende opmærksomhed. Glad for at se jour-

nalist 1 igen, hopper hun op og griber hen-

des hånd. Sammen beslutter de sig for at 

lade dreng-ene sidde i loungen og hygge, 

og selv gå ud på dansegulvet, hvor de andre 

tøser har gang i deres tøse-fest.   

Kirstine og Rikke på dansegulvet
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Blender er et fedt sted, hvis man kan lide 

fjantede fyre, sæbebobler eller bare at slippe 

tøjlerne og prøve noget andet, end det man 

normalvis gør. Det er ikke til at sige, hvor-

dan Blender ser ud på enhver anden fredag, 

men denne fredag blev de fleste forestillinger 

om det homoseksuelle miljø indfriet: Der var 

den midaldrende mand med champagne 

og thailandsk fyr på slæb, Talk-show celeb-

rity, blinkende dansegulv, mandlige kvinder, 

lumre wc’er, neon og en støttekampagne til 

kampen mod Aids placeret på bardisken. 

Er I homo eller hetero? Spørger Pia, som vi 

møder hende på vej ud. På uforklarligvis føler 

vi os lidt pinlige over, at stå ved vores seksu-

alitet, men får sagt ”hetero”. ”Undskyld” har 

man lyst til at tilføje. Undskyld, at vi inva-

derer jeres sted og undersøger jer og skriver 

om jer, og undskyld alt der her anmasen. Da 

tog aftenen en ny drejning; Pia, tog os varmt 

om skuldrene, kiggede dybt på os begge og 

sagde de vise ord: Det er okay, at være het-

ero, I skal ikke føle, at det er forkert. Her er 

alle velkomne, og I skal slet ikke føle jer     an-

derledes. 

Så gik vi hjem… Hver for sig.   

Sæbebobler er tilsyneladende bare ét af de an-

derledes og festlige elementer, man kan opleve 

på Blender.

Instituttets Sibirien 

Instituttet har besluttet fra juni 2009 at have alle 60 specialepladser på Trøjborg. Beslutningen er dels 
funderet i et ønske om at styrke specialemiljøet på Trøjborg og dels at sikre, at alle specialestuderende 
tilbydes de samme forhold. 

Men hvis IFSK vil sikre, at man stadig føler sig som en del af instituttet som specialestuderende, og man vil 
undgå at flere havner i ’sumpen’, er det virkelig vigtigt, at der bliver gjort noget for at skabe et decideret 
specialemiljø på Trøjborg – det skulle jo nødigt ende som instituttets Sibirien! 

Hvad synes du mangler på Trøjborg?  

 

En funktionsdygtig printer (måske endda med farve)? 

Planter og vægpynt? 

      Sofahjørne/avislæsningsområde? 

Skriv en mail til os med dine forslag på statsraad@ps.au.dk, så tager vi dem med videre! 
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De Fantastiske Fem i Politik

Tema: Kendishomoer

Julian Sejr
20063872@ps.au.dk

Homoseksualitet kan være et plus, hvis man vil være kendt i det danske mediebillede. 

I den politiske verden gør de homoseksuelle sig bemærket, og flere af de danske      

homoseksuelle politikere er blevet kendisser.

Foregangsmændene

Axel Axgil og Eigil Axgil var det første ho-

moseksuelle par der indgik i et registreret 

partnerskab i verden, efter det i Danmark 

blev lovligt i 1989. Axel Axgil var medstifter 

af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 

(LBL) i 1948 og senere var han også meds-

tifter af International Homosexual World Or-

ganization (IHWO) i 1954. Efternavnet er en 

kombination af parrets fornavne.

Bigshot

Centrum-Demokraternes Yvonne Herløv 

Andersen var kort socialminister under 

den første Nyrup-regering i 1994, og efter-

følgende blev hun sundhedsminister i den 

anden Nyrup-regering. Under sit hverv som 

sundhedsminister blev hun i 1996 afsløret i 

en bog som homoseksuel sammen med den 

tidligere socialdemokratiske sundhedsminis-

ter Torben Lund. Da hun erkendte påstanden, 

blev hun derved den første toppolitiker i Dan-

mark, der var offentligt erklæret lesbisk.

Homokendis

Klaus Bondam er nok 

den mest kendte lo-

kalpolitiker på land-

splan. Som en del af 

Københavns borger-

repræsentation og 

Teknik- og Miljøborg-

mester udretter Klaus 

Bondam grønne mi-

rakler, men han er 

nok mere kendt for sin 

medvirken i utallige af-

snit af tv-serien Langt 

fra Las Vegas, hvor han 

spiller en skabsbøsse 

med homofobi. 

Up-coming

Den unge Simon Emil Ammitzbøll (31) har 

gjort sig særligt bemærket ved sit beslut-

ningsforslag om adoption for bøsser og les-

biske, der blev til endelig lov i marts 2009. 

Den tidligere radikale ungdomspolitiker og 

radikale folketingsmedlem er blevet mere 

liberal og valgte at blive den første homosek-

suelle, der har stiftet eget parti i Danmark, 

nemlig Borgerligt Centrum.

Simon Emil 

Ammitzbøll 

er blevet 

en kendis i 

dansk 

politik

Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam er på barrikaderne
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Da Munk blev præst
                             - mød den nye studenterpræst

Universitets nye studenterpræst hedder Jens Munk. Han blev grebet af Kristendom-

men gennem Kierkegaard ombord på den transsibiriske jernbane, har boet flere 

måneder på et buddhistisk kloster og har den indstilling, at det er bedre at tale med 

satanister end at tale om dem. Kanden har mødt ham til en snak om det nye job, om 

Kristendommen og om at turde se andre religioner i øjnene

Universitets nye studenterpræst

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk 

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Hvad er det, der tiltaler dig ved dit nye job 

som studenterpræst?

Der er meget, der tiltaler mig ved jobbet 

som studenterpræst. Jeg elsker at være 

blandt unge mennesker, fordi de har den al-

der, hvor det hele er åbent og hvor tingene 

ikke er så fastlåste. Det giver mig et rum til 

at eksperimentere med, hvad det vil sige at 

være kristen, hvilket er noget, jeg også har 

beskæftiget mig med i mine tidligere jobs i 

nattjenesten og som 

højskolelærer.

Hvad kan du tage med 

fra din baggrund til dit 

nye job?

Jeg har tidligere arbe-

jdet i nattjenesten i 

Århus, hvor der kom-

mer folk fra gaden. Det 

kan være narkopros-

tituerede, narkomaner 

og alkoholikere. Da jeg 

startede, var jeg lige ble-

vet færdig med at læse 

teologi, og jeg havde 

en meget akademisk til-

gang til teologi og det at være kristen. Men 

da jeg begyndte i nattjenesten, fik jeg hjertet 

og følelserne med i det. Jeg lærte hvad Kris-

tendommen egentlig går ud på på et dybere, 

åndeligt niveau. 

Hvad handler Kristendommen da egentlig 

om?

Kristendommen handler om at møde men-

nesker. Der hvor Gud er, er altid i mødet 

mellem mennesker – dér hvor mennesker      

kommer rigtig tæt på hinanden, dér hvor der 

ikke er magt. Jeg tror, alle sammen vi har 

prøvet at sidde i et møde, hvor vi pludselig 

glemmer os selv, fordi vi bliver så opslugte 

af mødet med et andet menneske. Det er 

dér, Gud er – I Kristendommen kalder man 

det næstekærlighed, i Buddhismen kalder de 

det compasion. Mødet har 

også meget at gøre med 

det at turde give slip og 

tro på, at det er et helligt 

møde. Jeg forestiller mig 

Jesus som én, der går rundt 

og hele tiden er i disse 

møder og aldrig glider ud 

af den tilstand. Det betyder 

ikke, at man ikke kan sidde 

og bede en bøn, men det 

betyder, at hvis det banker 

på døren, og der er en der 

vil mig noget, så har det 

førsteprioritet. 

Er det dét du gerne vil give 

videre til de studerende?

Ja, men jeg vil også give dét videre, at du er 

accepteret lige meget, om du præsterer eller 

ej. Universitetssystemet er bygget sådan op, 

at man gerne vil presse folk igennem så hur-

tigt som muligt. Derfor er der mange studer-

ende, som er pressede til hele tiden at skulle 

præstere. Problemet er, at hvis der så kom-

“Universitetssystemet 
er bygget sådan op, at 
man gerne vil presse 
folk     igennem så hur-
tigt som muligt. Derfor 
er der mange studer-
ende, som er pressede 
til hele tiden at skulle 
præstere
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mer andre problemer, og man bliver presset 

ud over grænsen, så er der ikke nogen til at 

hjælpe. Derfor vil jeg gerne give det videre, 

at dybest set handler kristendommen om, at 

du er god nok, som du er. I kristendommen 

er du elsket lige meget hvad. Jeg vil gøre mit 

bedste for at få de studerende til at forstå 

det, for mennesket kan præstere mere, hvis 

det ved, at det er ok at fejle. 

I medierne får man let den opfattelse, at reli-

gion meget ofte er noget, som skaber konflikt 

og modsætninger mellem folk. Men tror du 

religion også kan være med til at bygge bro 

mellem kulturer?

Som højskolelærer arbejdede jeg meget med 

at få dialog mellem religioner. Jeg har haft 

satanister og Forn Siðr 

inde og har mange 

personlige venner i de 

miljøer. Det at have 

dialog med andre om 

deres tro, er med til 

at berige min egen tro 

og min egen overbevis-

ning.

Men skal vi ikke også 

kunne trække en 

grænse i forhold til    

andre religioner og 

grupperinger, og sige 

at eksempelvis satan-

isme synes vi er fork-

ert?

Det ville være let for 

mig at sidde og tage 

afstand fra andre mus-

limer og folk med an-

dre religioner. Men jeg tror, at de folk der har 

troen i hjertet og kan mærke deres tro hele 

tiden, behøver ikke at have faste ritualer eller 

at gøre op med andre mennesker. Jeg tror, at 

de som går meget op i, at vi skal distancere 

os fra andre religioner, måske i virkeligheden 

ikke selv hviler i deres tro. Det er det samme 

med ateister – nogle ateister er så rasende 

“ Jeg tror, at de som går 
meget op i, at vi skal 
distancere os fra an-
dre religioner, måske 
i virkeligheden ikke 
selv hviler i deres tro. 
Det er det samme med 
ateister – nogle ateis-
ter er så rasende på 
kristne, at man spekul-
erer på om de selv er 
skabskristne

på kristne, at man spekul-

erer på om de selv er skab-

skristne. Eller ligesom folk 

der er meget aggressive 

mod homoseksuelle – på 

et tidspunkt begynder man 

at spekulere på, om de i 

virkeligheden selv er en 

smule homoseksuelle. Det 

at kunne rumme det hele 

og kunne rumme mod-

sætningerne, synes jeg er 

meget vigtigt. Ikke bare 

fordi du har bestemt det 

med din hjerne, men fordi 

du virkelig kan rumme, at 

der er nogle mennesker, 

som står for noget helt  an-

det, og at du også kender 

det de står for.

Jens Munk har kontortid i lok. 122 i stu-

denternes hus tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 

12.00, samt fredag kl. 11.00 - 13.00. Du er 

altid velkommen til at kommer forbi til en 

snak. Ellers kan du ringe og aftale et møde 

på tlf. 60202640. Samtalernes indhold 

defineres af de der kommer, det behøver 

ikke handle om religion. Email: studenter-

praest@au.dk

Den nye 

studenterpræst 

på AU, Jens 

Munk, har 

tidligere arbejdet 

som højskole-

lærer og i nat-

tjenesten i Århus
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“Of course you kill each other!”

Rapport fra Sri Lanka

Anders Ziegler Kusk
20030936@ps.au.dk

Borgerkrigen på Sri Lanka er en af den tredje verdens glemte konflikter. En konflikt 
der anledningsvist dukker op som et nyhedsflash med fortællinger om attentater på 
journalister, selvmordsbomber, de Tamilske Tigere og en tilsyneladende endeløs 
borgerkrig! Men hvad handler konflikten egentligt om? Og er der varig fred på vej til 
den hårdt prøvede paradisø?

I hovedstaden Colombo er krigen både langt 

væk og foruroligende tæt på. På stort set hver 

eneste hjørne i hovedstadens centrum, står 

AK-47 bevæbnede soldater vagt, mens de 

søger øjenkontakt med alle, der går forbi. Jeg 

var på Sri Lanka i februar og oplevede, hvor-

dan efterladte tasker kunne skabe panik i 

busser, og hvordan af propaganda-plakater 

af præsident Rajapakse, i bedste Nordkorea-

stil med tanks og flag, bevidnede om et 

stærkt militariseret samfund. Omgivelserne 

taget i betragtning – turkisblå, palmebesatte 

strande, regnskov og gæstfrie, smilende 

mennesker – syntes alt dette temmelig 

grotesk. 

Langt mere dunkle er forholdene dog i den 

lukkede nordlige del af øen, hvor afslutning-

en på krigen tilsyneladende synes nær, men 

hvor der samtidigt lurer en humanitær 

katastrofe, som ingen endnu har overblik 

over. Både journalister og nødhjælpsorgani-

sationer er forment adgang til krigsområdet, 

mens tamilske flygtninge interneres i lejre af 

regeringshæren. 

Scenariet – Regeringshæren vs. LTTE

I dag har over 70.000 mennesker mistet livet 

i konflikten, mens over 1 million, langt over-

vejende tamiler, er blevet fordrevet. De stri-

dende parter er den srilankanske regering – 

der domineres af singhaleserne (der udgør 

ca. 73% af befolkningen) – og LTTE, ”Libera-

tion Tigers of Tamil Eelam”, der dog ikke 

repræsenterer alle Sri Lankas tamiler (ca. 14% 

af befolkningen). I sin storhedstid regerede 

LTTE over en stor del af det nordlige Sri Lan-

ka, mens den bl.a. finansierede kampen gen-

nem et velorganiseret indsamlingsnetværk i 

det tamilske eksilsamfund. Organisationen er 

et totalitært samsurium af tamilsk national-

isme, maxisme og persondyrkelse af lederen 

Prabhakaran, med det erklærede mål at ska-

be en selvstændig tamilsk nationalstat i det 

nordlige og østlige Sri Lanka.

En gordisk knude!

Sri Lankas borgerkrig er på mange måder 

paradoksal. Før borgerkrigen var Sri Lanka en 

meget populær turistdestination. Den kunne 

bryste sig af at være en af Sydasiens største 

udviklingssucceser, og var i begyndelsen af 

60’erne rigere end mange af de nuværende 

asiatiske tigerøkonomier. Spørgsmålet om 

hvordan en så, på mange måder, velsignet 

nation kunne ende i så langvarig en borger-

krig, fik i 2006 den danske kunstnergruppe 

Surrend til at opsætte ironiske stickers i    Co-

lombo med tekster som: ”Potentially Prosper-

ous Society..”, ”Terrible beaches here..” og 

“The food is as bad as in Denmark..” – alle 

afsluttet med “..Of course you kill each oth-

er!!”

Prabakáran og ”black tigers” selvmordsgruppen
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Som alle etniske konflikter er Sri Lankas ikke 

monokausal, men den handler dog om 

fordelingen af magt og ressourcer mellem to 

etniske grupper i et ungt, post-kolonialt og 

majoritetsdomineret demokrati. Den er his-

torien om, hvor galt det kan gå, når flertallet 

bevidst søger at dominere mindretallet, og 

når et lands politiske dagsorden forfalder til 

etnisk symbolisme baseret på spørgsmål om 

sprog, kultur, religion og historie.

Tamilerne blev af forskellige årsager bedre 

uddannet end singhaleserne under den 

britiske kolonitid. De blev overrepræsenteret 

på universiteterne og i offentlige stillinger. 

Den singhalesiske nationalisme, der dels 

blev baseret på at få briterne smidt ud, og 

dels at styrke den singhalesisk-buddhistiske 

forrang på øen, betragtede tamilernes privi-

legerede position som en uretfærdig koloni-

politik. Efter uafhængigheden førte skiftende 

singhalesiske regeringer en populistisk over-

buds-politik for at appellere til de nationalis-

tiske vælgere: både sproglove, der favo-

riserede singhalesisk som officielt sprog 

(1956), og kvoter for tamiler på universiteter 

og offentlige stillinger blev indført. Tamil-

erne blev gradvist mere og mere margin-

aliseret i deres eget land.

Trods en række halvhjertede forsøg på at 

give tamilerne begrænset selvstyre, styrkedes 

de militante fraktioner blandt tamilerne fra 

sproglovenes indførsel i 1956. Fra midten af 

70’erne satte LTTE sig på dagsordnen, og 

eliminerede de fleste alternative, forsonende 

stemmer i det tamilske samfund. Under 

”Sorte Juli” i 1983 eksploderede konflikten. 

Efter LTTE havde dræbt en gruppe singhale-

siske soldater, igangsatte singhalesiske     

nationalister en pogrom på tamiler i Colom-

bo, hvori flere tusind tamiler blev dræbt. 

Siden da eskalerede konflikten, med nogle få 

afbrydelser – bl.a. en mislykket militærinter-

vention fra Indien (efterfulgt af LTTE’s snig-

mord på Rajiv Gandhi i 1991), og freds-

forhandlinger - senest i 2002-2006, hvor 

Norge optrådte som mægler. Men hver gang 

er processen slået fejl og krigshand-lingerne 

blevet genoptaget. 

Fremtiden

I den nuværende situation synes løbet dog at 

være kørt for LTTE. En udbrydergruppe, an-

ført af Oberst Karuna, allierede sig i 2004 

med regeringshæren. Siden er det kun gået 

tilbage for den engang så mægtige organisa-

tion, der nu er på randen af totalt sammen-

brud. Et mere påtrængende spørgsmål er 

hvorledes freden sikres, da elimineringen af 

LTTE ikke er ensbetydende med at organisa-

tionens idé er forsvundet. Selvmordsangreb 

og nålestiksoperationer vil sandsynligvis sta-

digt forekomme – om end det givetvis bliver 

på en mindre skala end før. Ligeledes bliver 

det vanskeligt at hele sårene efter så mange 

års vedvarende konflikt og tab af menneske-

liv, for ikke at tale om opbygningen af en per-

manent politisk løsning, som begge parter 

kan acceptere. Processen bliver lang og 

smertefuld, og om den lykkedes er, i sidste 

instans, afhængig af den politiske vilje blandt 

både singhalesere og tamiler!

De tamilske 

tigres logo

To kvinder og en soldat promenerer
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Dan Jørgensen vs. Jens Rohde

Søndag den 7. juni 2009 er der valg til Europaparlamentet. Kandestøberen har valgt 

at udnytte nogle af instituttets egne eksperter, Derek Beach og Knud Erik Jørgensen, 

til at stille nogle spørgsmål til henholdsvis Socialdemokraternes og Venstres spids-

kandidater.

Hvorfor stemmer så få dan-

ske vælgere ved EP-valg i 

forhold til EU-folkeafstemn-

inger og FT-valg? (Derek 

Beach)

Dan Jørgensen:

Jeg tror, der er mindst tre år-

sager.

For det første har vi politik-

ere været for dårlige til at 

kommunikere, hvad det er 

EU-parlamentet laver. Hvis 

vælgerne vidste, at valget 

i virkeligheden handler om 

miljø, ligestilling, arbejdsmarkedsforhold, 

forbrugerpolitik 

og dyre-velfærd, 

tror jeg, flere 

ville gå til stem-

meur-nerne. Vi 

har heller ikke 

været gode nok 

at til at frem-

hæve forskel-

lene mellem 

de forskellige 

partier. Den 

vigtigste skil-

lelinje i EU-

parlamentet er 

mellem højre og 

venstre i salen. 

Og bestemt ikke mel-

lem forskellige nation-

aliteter. Men det er der 

mange, der ikke ved. Selv 

Venstres spidskandidat 

til EU-parlamentsvalget 

siger, at han skal ned at 

kæmpe for ”Danmarks 

interesser”. Det er til 

grin. Enten forstår han 

ikke, hvordan vi arbejder, 

ellers er han populist.

 

Den anden årsag lig-

ger i forlængelse af den 

første. Pressen har nem-

lig – ganske som politikerne – heller ikke 

været god nok til at sætte fokus på, at valget 

reelt handler om ting, som er nærværende 

for folk. Ligesom de heller ikke i tilstrækkelig 

grad formidler, hvor meget det egentlig bety-

der om man vælger en venstremand eller en 

socialdemokrat til EU-valget. Medierne kører 

stadigt i samme rille, som de har gjort siden 

1972. Det er den forældede ja-nej diskus-

sion, der præger billedet. Der er egentlig ikke 

noget at sige til, hvis det keder folk.

For det tredje egner EU-parlamentets beslut-

ningsprocedurer sig ikke særligt godt til 

at kommunikere. De er for komplekse og 

langvarige. 

“Det er den forældede 
ja-nej diskussion, der 
præger billedet. Der 
er egentlig ikke no-
get at sige til, hvis 
det keder folk.
- Dan Jørgensen

Dan Jørgensen - Socialdemokraterne

- Battle of Europe
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Dan Jørgensen vs. Jens Rohde

Jens Rohde:

Når der er valg til Folketinget, er der en 

tydelig og direkte sammenhæng mellem, 

hvad folk stemmer på, og hvilken politik 

der bliver ført her i landet. Der er selvføl-

gelig også en sammenhæng mellem, hvem 

du stemmer på til Europa-Parlamentet, om 

du stemmer på en liberal, socialdemokrat, 

tilhænger eller modstander. Men sammen-

hængen mellem dit valg og den førte poli-

tik er mere uigennemskuelig. Det er den, 

fordi beslutninger tager lang tid, og der er 

mange om kampen for indflydelse. Der er 27 

medlemslande, en Europa-Kommission og 

efter valget 732    Europa-parlamentarikere. 

Og så er der bare en større folkelig sammen-

hæng i dansk politik. Der er populært sagt et 

dansk folk, men ikke et europæisk folk. Det, 

som vi lovgiver om sammen i Europa, har på 

mange områder selvfølgelig betydning for 

danskernes hverdag, for eksempel forbruger-

beskyttelse og miljø. Men danskernes første 

kontaktpunkt vil stadig være deres enten lo-

kale eller nationale politikere. 

Vi kan godt lide det nære, og 

det er der sådan set ikke noget 

i vejen for. 

Det sidste er selvfølgelig, at de 

danske politikere, som sidder 

i Europa-Parlamentet, måske 

ikke altid er gode nok til at få 

ud, hvad de laver. Der kan godt 

sommetider gå lidt for meget 

teknisk nørderi i det – det 

håber jeg så på at kunne ændre lidt. Nogen 

vil jo mene, jeg har en lidt anden og mere 

direkte tilgang til tingene. 

Er du en 

repræsentant 

for danske 

interesse i 

EU i forbin-

delse med dit 

arbejde i EP? 

(Derek Beach)

Dan Jør-

gensen:

E U - p a r l a -

mentets arbe-

jde er organ-

iseret omkring 

en grupp-

estruktur. Dvs. 

at vi medlem-

mer arbejder via vores politiske grupper. Det 

er herigennem vi får udvalgsposter, ordfør-

erskaber osv. Og det er imellem grupperne 

at de politiske kompromiser forhandles. 

Hvis man siger, at man 

primært skal ned og 

forsvare nationale in-

teresser, har man ikke 

forstået hvordan EU-par-

lamentet arbejder. 

Jeg har hørt kandidater 

sige, at de vil følge de 

kompromiser, der bliver 

lavet i folketingets Euro-

paudvalg. Det får de lidt svært ved, for de 

gives først efter, at man har stemt i EU-par-

lamentet. Men selv hvis man kunne lade sin 

politik diktere af Folketinget, ville det være 

“Der er populært sagt 
et dansk folk, men 
ikke et europæisk 
folk. 
- Jens Rohde

Jens Rohde - Venstre

- Battle of Europe
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den sikre måde at sætte sig fuldstændigt 

uden for indflydelse i EU-parlamentet. Her 

hjælper det altså ikke noget at sige ”Dav, jeg 

kommer fra Danmark, og vi mener sådan og 

sådan”. Det er langt mere magtfuldt at være 

repræsentant for 218 socialdemokrater, som 

jeg er, når jeg forhandler.  

Når det så er sagt så 

lytter jeg selvsagt meget 

til danske interesse-

organisationer, dansk 

erhvervsliv og danske 

borgere. De har nem-

mere adgang til mig 

,end fx den tyske kemi-

kalieindustri har. Der er 

også enkelte eksempler 

på specifikke danske 

mærkesager, hvor vi 

danske medlemmer har 

samarbejdet på tværs af 

partigrænser. Ligesom 

jeg har et fremragende 

samarbejde med Connie 

Hedegaard. Men samlet 

set fylder det lidt sam-

menlignet med det arbe-

jde, jeg laver via mit parti PES (De europæiske 

socialdemokrater)  

Jens Rohde:

Jeg er en repræsentant for danskernes inter-

esse. Det vil sige, jeg vil arbejde for at skabe 

frihed og tryghed for alle danskere, og i disse 

tider betyder det job, job og atter job. Og det 

skal naturligvis være grønne jobs. Krisen er 

nemlig også en mulighed for at tænke nyt og 

skabe nye erhvervs- og beskæftigelsesmæs-

sig eventyr. Derfor vil Venstre have midlerne 

til forskning i klima og sundhed fordoblet, 

og vi vil sikre, at forskningsresultaterne får 

hurtigere og lettere adgang til markedet ved 

også at understøtte praktiske demonstra-

tionsanlæg. Vi vil også omlægge en langt 

større andel af strukturfondsmidlerne til 

energirenovering, vi vil sætte højhastighed-

stog mellem Europas hovedstæder på dag-

sordnen og vi vil globalt afskaffe tolden på 

miljøteknologi. 

Frihed og tryghed betyder også frihed fra 

kriminalitet. Organiseret og grænseoverskri-

dende kriminalitet er en del af vores verdens-

billede i dag, det er jo også en 

del af globaliseringen, at for-

brydere får lettere ved at bev-

æge sig. Løsningen findes in-

denfor et stærkere europæisk 

politimæssigt samarbejde og 

stærkere ydre grænser. Så vi 

skal have en EU-Kommissær 

for grænseoverskridende 

kriminalitet, vi skal have styr-

ket Europols efterforskning-

senhed og vi skal have gjort 

det frivillige grænsesamar-

bejde Frontex forpligtende 

for alle medlemslande. 

 

På hvilken måde afspejler 

dit politiske ståsted dine 

præferencer med hensyn til 

substansen i den fælles eu-

ropæiske udenrigspolitik? 

(Knud Erik Jørgensen)

Dan Jørgensen:

Det har jeg netop skrevet en bog om, som 

hedder ”Mellem Mars og Venus – EU’s rolle i 

den fremtidens verdensorden”. Hovedpointen 

er her, at EU kan blive en dominerende magt-

faktor i verden pga. vores bløde magt. Dvs. 

den indflydelse vi har via institutionsbygning, 

ved at gå forrest med det gode eksempel, 

diplomati, økonomisk bistand osv. Her er jeg 

dybt inspireret af den amerikanske neoliber-

alist inden for IP (ikke at forveksle med neo-

liberalisme indenfor økonomi) Joseph Nye. 

Hermed står jeg for et socialdemokratisk al-

ternativ til den udenrigspolitiske linje, som 

fx Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti 

står for. De støttede jo Georg Bushs udenrig-

spolitik, som byggede på hård magt. 

“Det er jo ingen hem-
melighed, at jeg som 
liberal står urokkeligt 
fast på vores grun-
dlæggende friheds-
værdier [...]. Og det 
ståsted vil blive fuld-
stændigt afspej-let i 
mine ønsker til Euro-
pas udenrigspolitiske 
forhold.
- Jens Rohde



Jeg er også meget inspireret af den britiske 

professor i statskundskab David Held, som 

jeg har rådført mig med flere gange. Han 

taler om muligheden for en global overen-

skomst mellem de venstreorienterede anti-

globalister og de højreorienterede marked-

sliberalister. Begge lejre mangler svar på 

globaliseringens udfordringer, og dem kan 

de finde via institutioner med indlejrede 

socialdemokratiske værdier. Lad mig anbe-

fale Helds bog; “The global Covenant; A So-

cialdemocratic alternative to the Washington 

consensus” 

Jens Rohde:

Det er jo ingen hemmelighed at jeg som 

liberal står urokkeligt fast på vores grun-

dlæggende frihedsværdier 

som ytringsfrihed, forsam-

lingsfrihed og ligestilling mel-

lem køn og seksualitet. Og det 

ståsted vil blive fuldstændigt 

afspejlet i mine ønsker til Euro-

pas udenrigspolitiske forhold. 

Jeg vil kæmpe for at give disse 

værdier en klar og tydelig 

stemme i de europæiske rela-

tioner med tredjelande. Vi vog-

ter over vores frihedsværdier i 

Europa på samme måde som 

herhjemme. Vi må ikke bøje os 

i støvet for pres på disse ret-

tigheder, uanset om de sker 

indenfor eller udenfor Europas 

grænser. 

Bør EU konsolidere sin repræsentation i 

IMF og Verdensbanken med henblik på at 

sikre mere legitime og effektive organisa-

tioner – og dermed give plads til de nye 

økonomier som besluttet på det seneste 

G20 møde? (Knud Erik Jørgensen)

Dan Jørgensen:

Ja, en af de måder EU’s bløde magt giver sig 

til udtryk er, når vi indlejrer vores værdier i 

internationale institutioner. Et aktuelt eksem-

“Hermed står jeg for 
et socialdemokratisk 
alternativ til den 
udenr igspol i t i ske 
linje som fx Venstre, 
Konservative og Dan-
sk Folkeparti står 
for.
- Dan Jørgensen

pel er COP processen under FN, som gerne 

skulle munde ud i en klimaaftale i Køben-

havn. Her kommert næsten alle verdens 

lande til at blive en del af en institution med 

regler, der i høj grad er dikteret af EU. 

Tilsvarende er der stort behov for at refor-

mere verdens økonomiske institutioner. 

Specielt Bretton Woods institutionerne 

Verdensbanken og IMF 

skal i fremtiden fungere 

efter helt andre regler. I 

dag er det frihandel, de-

regulering og privatiser-

ing, der er deres credo. 

Disse såkaldte Washing-

ton-consensus regler 

skal afløses af mere 

regulering. Der skal 

fokus på statsopbygn-

ing og bæredygtighed i 

verdens fattigste lande, 

og der skal bedre og 

langt mere omfattende 

kontrol med de ikke-

statslige aktører på den 

globale scene mulitnationale selskaber, kapi-

talfonde, hedgefonde og investeringsbanker.

Jens Rohde:

Det er altid ønskeligt at tale med en stemme, 

der hvor det er muligt. 
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Semesteret synger snart på sin sidste eksamenssang, og forude ligger to ikke-ske-

malagte måneder. ”Hvad skal jeg dog gøre af mig selv?”, tænker du, mens du vinker 

farvel til dine studiekammerater, der allerede har pakken tasken og snart er på vej ud 

i den store verden. 

Frygt ikke – Kandestøberen hjælper dig af sted, og garanterer for en mindeværdig 

sommerferie, også selvom du kun ser røde tal på dine kontoudtog. 

Ferieguide

Christine Michael Petersen
20084212@post.au.dk

Sommerferie på 3 budgetter

Den billige

Har du også planer om at spare en masse 

klejner op i løbet af sommeren, kommer her 

et bud på en ferie, som absolut alle har råd 

til. Der er garanteret for både smuk natur og 

vand – og med lidt held også for fuld sol. 

Som en vaskeægte spejder skal du pakke 

dit bedste outdoorudstyr og begive dig ned 

i uniparken. I semesterferien er her næsten 

øde, og du vil føle, at du har din helt private 

campingplads, som du kun skal dele med 

ænderne og et par hundeejere i løbet af da-

gen. Vaskefaciliteter forefindes i de fleste 

bygninger i parken, så bevæbnet med et 

studiekort fås gratis adgang til både bad og 

toilet. Engangsgrillen sørger for den perfekte 

campistforplejning, og skulle du have lyst til 

en udflugt eller to, er Steno- og Antikmuseet 

lige i nærheden. 

Din indre vandhund bliver tilfredsstillet med 

et dyk i søen, hvor du blandt andet også 

kan finde tomme ølflasker og andre levn fra 

den berygtede kapsejlads. Længes du efter 

fjernere farvande, er det bare med at tage 

håndklædet under armen og hoppe på bus 

8, som går lige fra campingpladsen og ud til 

stranden. Her vil du nok ikke opnå følelsen af 

forladthed, så en tur til stranden kan også an-

befales, hvis tilværelsen på campingpladsen 

bliver lige kedelig nok. 

Er du typen, der sætter pris på at holde ak-

tiv ferie, kan din campingplads byde på både 

afmærkede cykel- og løberuter, der fører dig 

igennem et lettere kuperet terræn. Er I flere 

undervejs, forefindes en stor plæne, der by-

der op til alt lige fra fodbold til en rask om-

gang tag-fat. 

Selvfølgelig skal du også feste i din sommer-

ferie. I tilpas gåafstand fra campingpladsen 

vil du finde eksotiske in-diskoteker som ”So-

cial Club”, der selv i sommerferien tilbyder 

gratis øl til gæve campister. 

Selv om pengepungen skriger af sult, skal du 

give dig selv lov til at nyde en aften med god 

mad på restaurant. Gode restauranter findes i 

form af diverse pizzarier på Trøjborg, blot et 

stenkast fra din sommerresidens, og hvis du 

gør aften til middag, kan det gøres for sølle 

35 kroner. Alternativt kan du være så heldig, 

at Føtex har tilbud på franske hotdogs.

Med denne guide i hånden er der hermed lagt 

op til fed ferie på et snoldet budget.  
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Den jævne

Er din udelængsel allerede uudholdelig igen 

en uge efter skiferien i februar, skal du 

selvfølgelig ikke snydes for et tip eller to til 

en SU-venlig sommerferie til udlandet. 

Den oplagte måde at komme af sted på, 

er at vælge en afbudsferie nærmest på vej 

ud til lufthavnen. Denne metode kræver en 

god portion is i maven og viljen til at rej-

se hvor som helst hen – bare der er sol og 

god stemning, da afbudsrejser i mere end 

90 % af tilfældene går til Mallorca eller Sunny 

Beach – hvor du selvfølgelig kan satse på at 

møde et kuld deltagere fra Paradise Hotel og 

føle dig hensat til Mexicos fjerne sol. 

Hvis du hellere vil planlægge din ferie i god 

tid og være sikker på at komme lige præcis 

til drømmedestinationen, vil Ryan Air hurtigt 

blive din gode ven. Selskabet flyver fra Århus 

til bl.a. London og Barcelona for små 600 

kr. pr. vej i højsæsonen. Billigere kan de til 

gengæld gøre det fra Hamburg, hvorfra man 

kan komme ud i den store verden til 50 kr. 

– alt inklusive, hvis man er hurtig på aftræk-

keren. Busbilletter fra Århus til Hamburg fås 

fra 150 kr. pr. vej. 

Af populære destinationer, der flyves fra 

Hamburg, kan bl.a. nævnes Alicante i Syd-

spanien, Sicilien eller Pisa.  

Hostelsenge kan bestilles billigt på hostel-

world.com, hvor man desuden kan få tips 

fra tidligere besøgende om alt fra gode re-

stauranter og fede diskoteker til kulturelle 

seværdigheder i området. Er man villig til at 

dele værelse med et kuld fremmede unge 

mennesker fra hele verden, kan en overnat-

ning sagtens fås til mindre end 100 kr. – selv 

i højsæsonen. Godt selskab inkluderet. 

Vil man flotte sig en smule, tilbyder mange 

store hotelkæder studierabat på helt op til 

45 %. Hotels.com har en liste over de mest 

populære, og du kan selvfølgelig booke dine 

senge på nettet. 

Den dyre

Alt det der pjat med selv at sammensætte 

ferien kan du slet ikke overskue. Hvis du har 

lyst til at ryge lige i luksusfælden, er Århus 

spækket med rejsebureauer, der gerne bik-

ser den perfekte afslapningsferie sammen, 

så den passer præcis til din snude.

Herfra foreslås en krydstogt på et af verdens 

mest komfortable skibe; Seadream, der 

primært sejler i de mellemamerikanske far-

vande og giver dig muligheden for at opleve 

lidt Castro-Cuba. 

For to ugers komfort til søs slipper man hur-

tigt af med et lille års SU, men så skulle der 

også være garanti for postkortstrande og 

kulørte drinks på soldækket. 

Skulle hjemveen ramme dig i Caribien, er du 

så heldig, at Seadream holder lidt pause om-

kring de Vestindiske Øer, hvor over 10 % af 

befolkningen taler dansk og der serveres fri-

kadeller og kartoffelmos året rundt. 

Alternative luksusfælde-ferier er afrikansk 

safari på Karen Blixen-manér og en storbyfe-

rie til N.Y. med et par overnatninger på Ritz 

Carlton midt på 5th Avenue. 

Hvad enten du har overskud på kontoen eller 

samler pant for at dække dine udgifter, øn-

skes herfra en god sommerferie!
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Risotto og fyldte peberfrugter

Kandens kogekompendium

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

I denne måned bringer Kandens kogekompendium en opskrift for de let øvede - en 

rimelig blæret ret, der egner sig godt til scoringsforsøg eller imponering af forældre.

Risotto kan varieres i det uendelige med for-

skellige grøntsager, grundlæggende er det 

kun ris og vin kogt sammen. Her præsen-

teres opskriften med nogle af mine yndling-

singredienser, hvor især ærterne giver retten 

friskhed. Jeg serverer gerne retten i peber-

frugter, hvis budgettet tillader, men den 

kan sagtens serveres uden disse eller som 

tilbehør til kød. Jeg bruger her grødris da 

det er billigst og smager næsten som risot-

toris, men retten kan selvfølgelig også laves 

med den ægte vare. Vermouth er en form for 

vin, der koster ca. 22 kroner i discountsu-

permarkeder og lugter hæsligt, men smager 

godt.

Risotto til 3 personer:

5 stave selleri, 1 løg, 300g grødris, 1 flaske 

vermouth, vand, 1 svinebouillonterning, 150 

g bacon, 200g ærter, 25g smør, olie til stegn-

ing, salt og peber. Evt.: 3 Peberfrugter

1) Vask løget og sellerien. Hak begge dele 

groft. Tænd ovnen hvis du også laver peber-

frugter.

2) Dæk ca. halvdelen af bunden i en gryde 

med olie og varm det op. Hvis du smider et 

stykke selleri i fra starten af, ved du, at oli-

en er varm, når det bobler omkring stykket. 

Hæld resten af sellerien i, når olien er varm. 

Varm tilsvarende olie op på en pande og fyld 

løget på når olien er varm og steg ved mid-

del varme.

3) Når sellerien har stegt et minut, fyld risen 

i og halvdelen af vermouthen. Lad det koge 

op ved høj varme under omrøring. Omrøring 

er meget vigtig, da risen ellers brænder fast. 

Skrab ris, der sidder fast på bunden, løs. Lad 

retten koge til vermouthen er næsten væk 

eller retten truer med at brænde fast. Hæld 

resten af vermouthen i sammen med bouil-

lonterningen. Husk at tænde emhætten da 

denne proces ryger (og lugter af alkohol).

4) Når løget er gyldent, hæld det i retten og 

steg bacon på den varme pande. Tag bacon 

af når det er let branket, hak det og fyld det 

i retten. Brug evt. to pakker, hvis du vil have 

en ret med mere kød

5) Smag på retten. Hvis risen ikke er klar, 

men væsken er ved at være kogt væk, så fyld 

vand i og lad det koge op. Gentag til risene er 

møre. Typisk skal der en halv til en hel liter 

vand i, før risene er der.

6) Når risene er møre, skru ned til lav varme, 

hæld ærter og smør i, rør rundt og lad koge 

to minutter, mens du smager til med salt og 

peber.

Fyldte peberfrugter:

1) Vask peberfrugterne. Skær en cirkel i ca. 

1 cm radius omkring stilken og hiv den ud. 

Skær kernerne løs med en kniv, hæld vand i 

peberfrugten og ryst den, mens du dækker 

for hullet i toppen. Hæld vand og kerner ud.

2) Tænd ovnen på 200 grader. Bag peber-

frugterne i 5-8 minutter, indtil de begynder at 

blive bankede på overfladen. Tag dem ud og 

hæld det vand der har samlet sig i dem, fra.

3) Fyld risotto i og server.

Errata: Nogle læsere har i anledning af Kan-

dens opskrift i forrige nummer klaget over 

mængden af mel i kandens frikadeller. Jeg 

har smagt efter og erkender, at mængden 

er lidt højt sat. Frikadellerne smager bedre 

med mindre mel end opskriften nævner, fx 

150 gram.






I slutningen af semestret byder Politologisk Forening på trods af eksamensræs og godt vejr på 
nogle sjove og spændende arrangementer. Vi holder fest efter eksaminerne og arrangerer 
desuden også lidt til hjernen. 
 
 
Den 19. maj, klokken 14 - 17 i Store Anatomiske auditorium – i samarbejde med Europabevægelsen: 


- En debat, der fokuserer på parlamentsvalget d. 7. juni. 
- Featuring:  

Bendt Bendtsen (K), Morten Messerschmidt (DF), Britta Thomsen, MEP (S),  
Charlotte Antonsen (V), Sofie Carsten Nielsen (Rad. V), Ditte Staun (Folkebevægelsen), Hanne 
Dahl, MEP (Junibevægelsen) og Margrete Auken, MEP (SF)

 
- Der er lagt i ovnen til et brag af en EU-debat med en stærk faglig og saglig profil. 
- DJØF sponsorerer desuden kage, så der er ingen grund til at blive væk, selvom IP-opgaven trykker. 
 
 
Den 8. juni, klokken 20-01 i Samfundsfaglig Kantine: 


- 2. semester har netop færdiggjort sin første store prøvelse – den berygtede metodeeksamen. 
- Kom og få en øl med dine instruktorer og forelæsere, hvis du er 2. semesterstuderende. 
- 4. semester bør også komme og ønske hinanden tillykke med ferien. 
- For alle andre er det et afbræk i en ellers travl eksamensperiode. 
- I alle fald: Kom til en metodisk korrekt bar og se, om din R2 også kan holde til det! 
 
 
Den 18. juni, klokken 21-02 i Samfundsfaglig Kantine: 


- ”Fri fra skole”-fest med live musik og kolde øl til at sparke sommeren i gang på! 
- Som sædvanligt vil der være happy hour fra 21-22, så kom glad i god tid. 
- Husk at komme inden klokken 22, hvor dørene lukkes. 
- Ønsk alle dine medstuderende en god ferie, kram dem og glæd dig over, du har klaret endnu et semester. 
 
 
Vi fra PF-bestyrelsen siger tak for et fantastisk semester og ønsker alle på IFSK en dejlig sommerferie.  
Vi ses næste semester til endnu flere sprøde arrangementer! 
 
”PF – foreningen, der elsker dig året rundt” 
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     PraktiKanden III - nye og gamle udfordringer
Artikelserie: Væk fra IFSK

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Situationen er nu den, at I kære Kanden-læsere er blevet trukket rundt ved næsen over 

tre blade... Og det egentlig uden at I har fået den lovede “thrill” og “fear factor”. Men 

frygt ej. På de næste to sider krydser Jonas og Lasse endelig udfordringsmæssige 

klinger, og Elisabeth og Anne grupperer deres tropper forud for “PraktiKanden IV”, der 

er trykt på de følgende to sider af verdens bedste studieblad!

Jonas: Én klaret, men to igen

Fra Washington kommer der aldrig dårlige 

undskyldninger om hverken manglende 

masseødelæggelsesvåben eller gigantiske 

underskud. Derfor vil jeg straks indrømme, 

at jeg kun har klaret én af Lasses tre udfor-

dringer. Jeg har ganske vist købt løbesko, 

men jeg har endnu ikke løbet igennem Re-

flection Pond. Og jeg har ledt overalt efter en 

’all you can eat’ restaurant, men det er end-

nu ikke lykkes mig at finde én her i hoved-

staden til det land med flest overvægtige 

mennesker. Men jeg lover, at om jeg så skal 

krydse USA for at spise til jeg dør, eller om 

jeg skal trodse hele Secret Service for at følge 

i Forest Gumps fodspor, så vil jeg gøre det i 

Kandens tjeneste.

Til gengæld har jeg forsøgt at løse den kul-

turelle udfordring om at trække en kendis 

med på jazzklub. Jeg har dog fortolket op-

gaven kreativt, så i stedet spiller jeg fodbold 

hver søndag med den nyudnævnte Viceuden-

rigsminister for Europa, Phil Gordon (ses til 

højre på billedet). Med al respekt for Torsten 

Jansen, er Phil Gordon i amerikansk optik en 

større kendis, der får ansvaret for bl.a. USA’s 

NATO- og Rusland-politik. Jeg lover at vende 

tilbage, når jeg forhåbentlig har klaret de sid-

ste to udfordringer, og indtil da vil jeg nyde 

en påske med blomstrende japanske kirse-

bærtræer her i DC.

Lasse: Halvanden nede...

Bruxelles lader ikke Washington noget til-

bage, så heller ingen dårlige undskyldninger 

fra denne side af Dammen. Men jeg må bare 

konstatere, at det, Jonas karakteriserer som 

en “Kylling”/let opgave - at få taget billede 

med Nyrup - bliver alt andet end let, når man 

sørger for at sende diverse ekspræsidenter, 

Bill Clinton, eller ekspræsidentkandidater, 

Howard Dean, til byen for at holde under-

tegnede fra at udleve sit absolutte Kodak-

moment.

Til gengæld har jeg taget imod såvel Jonas’ 

“sjove” som hans “virkelig hårde” udfordring 

- og i bedste fusionskøkken-stil blandet dem 

sammen til ukendelighed. Mere specifikt har 

jeg som billederne andetsteds på siden illus-

trerer først indtaget en relativt stor belgisk øl 

(måske flere - men hvem tæller). Senere på af-

tenen har jeg så valgt at indtage en særdeles 

yndig positur. Dog ikke som Manneken Pis, 

men som Tornerose, Sleeping Beauty, eller 

slet og ret en pissestiv stodder.

Jeg satser stærkt på, at få min foto-session 

med Nyrup senere på måneden, og det bill-

ede kan du jo så glæde dig til at modtage 

som julekort Jonas...

De klassiske 

før og efter-

b i l l e d e r . 

Sådan går 

det, når 

man drik-

ker belgiske 

øl.

Jonas er her 

(åbenbart) i gang 

med en omgang 

vaskeægte 

celebritysoccer
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Artikelserie: Væk fra IFSK

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk

     PraktiKanden III - nye og gamle udfordringer

Anne vs. Elisabeth – Forvaltningen vs. Folketinget

På de følgende sider af PraktiKanden er det Anne og Elisabeth, der giver et større ind-

blik i, hvordan det er at være praktikant i henholdsvis Center for Kvalitetsudvikling og 

i Folketinget. Inden det går så vidt, vil de to praktikander dog først udfordre hinanden 

her. 

Anne: Magtens eneste centrum?

I min praktik ved Center for Kvalitetsudvikling 

har jeg mødt inspirerende mennesker, som 

brænder for deres arbejde, som oftest uden 

tøven bruges i politikernes beslutninger. 

Politikerne tager selvfølgelig den endelige 

beslutning, men en gennemarbejdet og vel-

begrundet anbefaling følges oftest, hvis sa-

gen altså ikke er blusset op i medierne. Mit 

første spørgsmål til Elisabeth er derfor, om 

hun virkelig er i magtens eneste centrum? 

Tror du ikke, at forvaltningen har en stor del 

af magten?

 

Kun stemmemaksimering?

I øjeblikket arbejder jeg på en evaluering af 

interesseorganisationen SIND’s gratis grup-

petilbud til voksne børn af sindslidende. 

Gennem evalueringen kan jeg påvise, hvilken 

kæmpe betydning det har for hårdt prøvede 

unge at møde andre med samme baggrund 

og få støtte til at skabe deres eget liv. Rap-

porten vil stille SIND betydeligt bedre, næste 

gang de skal søge om midler, så mit arbejde 

gør faktisk en forskel for nogen, der virkelig 

har brug for det! Hvor ofte husker I de grup-

per, der ikke er gode til at råbe op eller skabe 

skandaler til pressen? I hvor høj grad bruger 

i kræfterne på dem, der virkelig har brug for 

det, frem for dem, der kan give flest stem-

mer?

Elisabeth: Kvalitet til kvantiteten

Som praktikant for Danmarks regerende par-

ti er jeg primært koncentreret omkring EU-

relateret stof og ikke mindst det forestående 

Europa-Parlamentsvalg. Alligevel arbejder 

jeg med mange forskellige politikområder 

på alle niveauer. Jeg er altså med i arbejdet 

for at skabe mere kvalitet for så mange men-

nesker som muligt. Men helt ærligt Anne, 

fokuserer du ikke kun på at skabe kvalitet for 

en lille udvalgt og eksklusiv gruppe? 

Breaking News

Man kan lugte det, allerede når man træder 

ind ad den store, tunge dør. Magt. Det kræver 

heller ikke mange minutter med TV2 News 

før man forstår, at det virkelig er på Chris-

tiansborg det sker. Mit spørgsmål til Anne er 

derfor, om en forvaltningsenhed som Center 

for Kvalitetsudvikling nogensinde skaber 

’Breaking News’, der får helikopteren i luften? 

Celebrity

Villy, Helle, Pia, Anders, Lene. You name it 

– de er her alle sammen.  Men hvilke kendte 

ansigter møder man i Center for Kvalitetsud-

vikling?

Få svarene på de næste to sider af PraktiKan-

den...

Er det vigtigst at 

komme på TV2 

News - eller er 

det væsentligere 

at gøre en reel 

forskel for en 

lille gruppe men-

nesker?

Hvor mon der er 

mest stjernestøv? 

Forvaltningen eller 

Folketinget? 
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PraktiKanden IV - det endelige opgør...
Artikelserie: Væk fra IFSK

Elisabeth Steiner
20051552@ps.au.dk

Bag Christiansborgs tykke mure

Inden jeg svarer på Annes glimrende – om 

end noget ’farvede’ spørgsmål – vil jeg først 

lige gøre det klart for dig, kære læser, hvad 

det egentlig lige er, jeg har rodet mig ud i...

I januar begyndte jeg som praktikant i Ven-

stres Politiske Økonomiske Sekretariat på 

Christiansborg. I denne afdeling sidder vi 

cirka 15 konsulenter, praktikanter og stu-

dentermedhjælpere og arbejder med den 

overordnede koordinering af partiets politik, 

forbereder valgkampagner og hjælper parti-

ets MF’ere. Jeg sidder i den såkaldte EU-bun-

ker – der er smukt pyntet af et lille ’di-skret’ 

EU-flag på omkring de 4x4 meter – og jeg ar-

bejder derfor primært med EU-politik og ikke 

mindst forberedelserne til det kommende 

Europa-Parlamentsvalg. 

Men nu kan jeg vist ikke trække den meget 

længere, Anne skal have svar på, om magten 

virkelig er på Christiansborg og om partier 

virkelig arbejder for andet end at stemme-

maksimere. 

Egentlig kunne disse to spørgsmål være ud-

gangspunktet for nogle pol.intro.-oplæg, 

men jeg vil nu forsøge med en lidt anden   in-

dgangsvinkel.

Magt

Man skal ikke have læst mange sider af Magt-

udredningen for at vide, at magten i Danmark 

ikke er koncentreret ét enkelt sted. Derfor vil 

jeg selvfølgelig heller ikke påstå, at magten 

kun er placeret på Christiansborg. Med det 

sagt, så har politikere, ikke mindst fra det 

regerende parti, nu alligevel stor indflydelse 

på, hvordan det politiske landskab og sam-

fundet former sig. 

Foruden Christiansborg er der dog en utrolig 

vigtig institution, som det dog nok er de fær-

reste, der er klar over eksisterer i det poli-

tiske system. En institution, hvor mange af 

de allervigtigste samfundsproblemer finder 

en løsning, hvor den politiske kongekabale 

lægges og hvor drenge bliver til mænd. Insti-

tutionen er bedre kendt som bodegaen Toga 

– Det Politiske Kandestøberi, som er et yndet 

tilflugtssted efter en lang arbejdsdag. Der 

er altså mange magtfulde institutioner i det 

politiske system…

Politiske idealer eller stemmemaksi-        

mering?

Dit andet spørgsmål Anne, omhandler par-

tiers adfærd og hensigter. Nu skal det her jo 

ikke være en diskussion over Kaare Strøms 

modeller, så jeg vil nøjes med at svare, at jeg 

oplever en blanding af det hele – politikere 

og partier vil jo selvfølgelig både gerne re-

alisere den politik, de står inde for og sam-

tidig få stemmer på det. Idealer og stemme-

maksimering er ikke nødvendigvis gensidigt 

udelukkende. Derfor kan jeg heller ikke sige, 

at der kun tages hensyn til bredden eller til 

nogle grupper. Politik er trods alt lidt mere 

kompleks.

Hvis du ikke gider to dage, der ligner hin-

anden…

…så kan jeg bestemt opfordre dig til at bryde 

ud af AU’s gule mure, og søge ind bag Chris-

tiansborgs tykke mure. Hver dag sker der 

noget nyt, og hvis du heldig ligesom mig, så 

får du også lov til at prøve mange forskel-

lige ting samtidig med, at du aktiverer mange 

af de redskaber, du har tilegnet dig gennem 

statskundskabsstudiet. Om ikke andet vil jeg 

i hvert fald gerne opfordre alle til at udnytte 

den fantastiske mulighed for at integrere et 

praktikophold i dit studie. 
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PraktiKanden IV - det endelige opgør...
Artikelserie: Væk fra IFSK

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Ingen celebrities – og hvad så?

Jeg må starte med en af de værste ting, når 

man skal svare på udfordrende spørgsmål. 

Jeg må give Elisabeth ret… På Center for 

Kvalitetsudvikling sværmer det ikke med ce-

lebrities fra forsiderne på aviserne – indtil nu 

har jeg desværre ikke oplevet stor politisk 

interesse. 

Til gengæld har jeg mødt mange af ”kendis-

serne” på det socialpsykiatriske område. Det 

virker måske ikke særlig prangende, men det 

er spændende at komme med til konferencer 

og netværksseminarer med nogle af de men-

nesker, der både teoretisk og praktisk kend-

er allermest til et område, der interesser mig. 

Derudover kommer jeg til at ”kende” flere 

og flere på et område, som jeg forhåbentligt 

kommer til at arbejde med igen senere. Ud 

fra en egennyttemaksimerende synsvinkel 

om networking er det nok ikke helt dumt. 

Fokus på grupper med behov

I forhold til det næste 

spørgsmål om, hvorvidt 

jeg blot fokuserer på en 

lille udvalgt og eksklusiv 

gruppe, så er mit klare 

svar nej. Jeg har primært 

arbejdet med området 

om sindslidende og deres 

pårørende. Området er 

dog ikke så snævert, som 

mange tror. Der skønnes 

nemlig at være mellem 

500.000 til 700.000  sind-

slidende i Danmark, deru-

dover kan så tilregnes alle 

deres pårørende. Så en 

lille gruppe – nej, det vil 

jeg ikke mene.

Den ene af de rapporter, jeg er ved at skrive, 

handler om unge af sindslidende forældre. 

Det kan måske kaldes en mindre udvalgt 

gruppe, men det er i hvert fald en gruppe, 

som har det utrolig svært. Derudover overses 

gruppen oftest, da de ikke selv er patienter. 

Jeg ser det kun som en positiv ting, at der  sk-

abes større viden omkring disse mennesker. 

Jeg vil vove at påstå, at små lokale kvalitets-

forbedringer kan have større betydning for 

dem end fine ord fra talerstolen i Folketings-

salen.

Vælg praktik med omhu

Afsluttende vil jeg støtte op om Elisabeths 

opfordring til at komme lidt væk fra de gule 

mure. Men overvej mulighederne seriøst, 

før du søger i praktik. Find ud af hvilke om-

råder, du gerne vil afprøve, og lige så vigtigt 

– hvilke dele af statskundskaben, du gerne vil 

teste. Jeg har været utrolig glad for at kunne 

fordybe mig både i det sociale område og 

i den metodiske del af 

statskundskaben, derfor 

er min praktik perfekt 

for mig. Men jeg ved, at 

andre vil finde det utro-

lig kedeligt. Så undersøg 

markedet, og vær sikker 

på, at der ligger nogle 

spændende opgaver og 

venter!

Hvis Britney kommer 

forbi Center for 

Kvalitetsudvikling 

er det nok nærmere 

som patient end som 

celebrity.

r
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Hvorfor fælde en halv regnskov?

Debat: Pensum

Kristian Risager Larsen
20062338@ps.au.dk

På Statskundskab køber de studerende, udover bøger, en masse tekster i kompend-

ieform. Mange studerende bruger herefter tid på at fjerne hæfteklammer fra kom-

pendierne og sætte dem sammen, så de enkelte timer eller hver enkelt tekst kommer 

i stakke for sig. De studerende har en fordel ud af at kunne søge hurtigt igennem de 

store tekstmængder – og her findes en solid, digital løsning.

PDF-formatet har gode muligheder for at man 

kan skrive kommentarer i margen, strege 

tekst over med en digital sprittusch og meget 

andet. Det smarteste er dog, at man kan søge 

direkte i teksterne, så man sparer tid på at 

bladre, når man skal finde et bestemt citat 

eller diagram.

I praksis intet valg

Der er intet krav om at de studerende skal 

købe kompendierne. Hvis man som studer-

ende er meget spartansk, har man mulighed 

for at hente pensumlisten 

fra nettet, gå en tur på bib-

lioteket og manuelt scanne 

sine sider ind én efter én eller 

hente de publicerede artikler 

fra forskellige databaser. Det 

er så besværligt at alle stu-

derende ender med at købe 

kompendierne i PB.

For seminarfagene tilbydes fra efterårsse-

mesteret en digital løsning, men de bache-

lorstuderende står uden valgfrihed.

Handelshøjskolen boltrer sig i PDF’er

Rasmus Vibild, der læser virksomhedskom-

munikation på Handelshøjskolen i Århus 

fortæller, at Handelshøjskolens undervisere 

lægger alle tekster på intranettet i PDF-ver-

sion et par uger før semesteret begynder. Så 

kan de studerende frit vælge, om de vil læse 

teksterne fra computerskærmen, om de vil 

printe dem, eller om de vil bestille dem på 

trykkeriet.

Giv statskundskabsstuderende valgfrihed

I dag er der meget bøvl ved kun at have kom-

pendieløsningen: Kompendierne kan blive 

udsolgt, man risikerer at købe kom-pendier 

til et fag, man alligevel dropper, man står i kø 

i PB ved semesterstart osv.

Ved at udbyde alle tekster som PDF’er kunne 

de studerende selv vælge at skærmlæse, 

printe eller få dem trykt i den klassiske kom-

pendieform. Vi kan på denne måde potentielt 

spare en masse papir - og dermed både spare 

penge og undgå en masse miljøsvineri. Når et 

fag er afsluttet, fylder kompendierne i reolen, 

og bliver kun hentet frem når der skal støves 

af. Selvfølgelig kan det skabe kø ved kopi-

maskinerne i starten 

af hvert semester, men 

folk har til gengæld 

mulighed for at printe 

hele døgnet.

Til at begynde med 

kunne man lade være 

med at bruge papir på 

de empiriske tekster. Underviserne kan linke 

til teksterne fra AULA, og så har alle studer-

ende teksterne til rådighed – og det står dem 

frit for at printe teksterne ud, få dem trykt 

eller læse dem på skærmen.

Man kan også være fremsynet og offentlig-

gøre alt tekstmateriale digitalt, eller tilbyde 

de studerende at aflevere skriftlige eksamen-

sopgaver digitalt. Så kan de, der vil printe, få 

lov at printe, og de, der vil spare miljøet, få 

lov at gøre det.

Med det gratis program 

Foxit Reader kan man 

markere og kommentere i 

PDF-filer. 

Det kan hentes fra 

http://foxitsoftware.com/

“I dag er der meget 
bøvl ved kun at have 
kompendieløsningen



35

2009

 

VI VED IKKE tilstrækkelig meget om, hvad vi studerende i bund og grund synes om vores institut. 
Derfor har vi udviklet Statskundskabskompasset, som vi studerende kan bruge til at give vores 
mening om instituttet til kende.  

STATSKUNDSKABSKOMPASSET ER EN SURVEY, som løbende vil blive udsendt til os studerende på IFSK. 
Ved at besvare spørgeskemaerne bidrager vi sammen til at udvide vidensgrundlaget for den 
løbende demokratiske debat om den positive udvikling af instituttet. 

DE SUBSTANTIELT INTERESSANTE ANALYSERESULTATER afrapporteres i Kanden, og håbet er, at de kan 
være med til at stimulere debatten mellem studerende/studerende; studerende/fastansatte 
samt fastansatte/fastansatte.  

Første tema for Statskundskabskompasset: Brugertilfredshed med serviceniveau 

Vi ved ikke ret meget om brugertilfredsheden med servicen over for de studerende på vores 
institut, derfor er det første tema for Statskundskabskompasset. Du vil via din institutmail blive 
inviteret til at besvare et spørgeskema elektronisk om dine oplevelser og opfattelser i forhold til 
den service, som du modtager fra instituttet. 

Statskundskabskompassets første survey kommer til at køre før sommerferien, og resultaterne 
formidles læsevenligt til alle studerende i det første nummer af Kanden efter sommerferien. 

Vi håber, at du vil bruge 5 minutter på at hjælpe os alle sammen med at blive klogere.  

ETIK & METODE: Alle svar bliver naturligvis behandlet strengt anonymt. Videre indskærpes, at 
Statskundskabskompasset er udviklet under etisk og metodisk dialog med institutledelsen og 
metodesektionen, hvilket sikrer at alle surveys gennemføres fagligt forsvarligt   

 

Bedste hilsener, 

Peter, Jonathan og Tune 

 

 

Bedste hilsener,

Peter Thorgaard
Jonathan Knudsen
Tune Bergholt Hammer
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Kalender!
maj-august 2009

Torsdag d. 14. maj kl. 17

Chill-out session på Gyngen fra 
kl. 17.00 med masser af elec-
tronica. 
Entré efter kl. 21.00: 80 kr. 

Fredag d. 15. maj kl. 22

’Ensom Elephant’ på Fairbar

’Ensom Elephant’ består af tde to medlemmer F. B. H. og J. Stub-
kjær. Bandet har eksisteret siden 2007, og har skabt en musik af 
en blanding af mørk electronica og akustiske elementer tilsat vo-
kal. Som inspirationskilder kan nævnes Nine Inch Nails, Depeche 
Mode, Boards of Canada.

Lørdag d. 16. maj kl. 10-14

Garagesalg i Ærøgade, 8000 Århus 

C. kl. 10-14

Tisdag d. 19. maj kl. 13, 15 og 16.30.

Kagens Dag. 

Konditorer laver lækre kager og 

de 50 kr. i entré går ubeskåret til 

børnecancer-fonden. I Rådhush-

allen kl. 13, 15 og 16.30.

Tisdag d. 19. maj kl. 14

Europaparlaments-debat ar-

rangeret af PF fra kl. 14-17 i 

Store Anatomisk auditorium. 

Torsdag d. 21 maj kl. 20.30

Ida & Kjartan feat. Søren Bech og Asker Hansen - www.myspace.
com/idaogkjartan - koncert på Fairbar (stadigvæk altid gratis)
Ida og Kjartan er en singer/songwriter-duo fra Århus, som beg-
yndte at skrive sange sammen i 2007. Sangene er intime og skrø-
belige samtidigt med at de er fængende og let poppede, med et 
strejf af melankoli og en jazzet udtryksform som basis.

Fredag, d. 22. maj

Danmarks Største Fredags-

bar i Uniparken!

Kalender

Line Bækgaard
20061839@ps.au.dk
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Torsdag d. 21, fredag d. 22. og lørdag d. 23. maj.

SPOT-festival. 
Se mere på hjemmesiden 
www.spotfestival.dk

29.-31. maj 

Homo-idrætsstævne

Danish D-Lite afholder 
homo-idrætsstævnet Aar-
hus X-tra Wide Open. 

Se mere på 
danishdlite.dk

Fredag d. 29. maj kl. 20

Studenterhus Århus:

Danish open i stand-up - finalen

Denne aften skal vinderen findes i Dan-
ish open i stand-up. Vinderen skal findes 
blandt de 6 der er gået videre fr a de in-
dledende runder.
Når vinderen er fundet spille DJ Trompeter 
op til fest, så vinderen kan fejres med 
maner.

22. - 23. maj

Karneval i Aalborg

Nordeuropas største karne-

val med masser af fjer, pail-

letter og brasilianske samb-

arytmer.

Arriba! 

Lørdag d. 30. maj

S o u v e n i r s 

spiller på 

TRAIN. 

Pris: 125 kr.  

Torsdag d. 4. juni

Open by Night i Århus City. 

I anledning af sommerferien bringer Kanden i 
dette nummer en udvidet kalender på 4 sider.
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Kalender!
maj-august 2009

Fredag d. 5. juni kl. 20

‘Hej Matematik’ i Tivoli Friheden. 

Søndag, d. 7. juni (første søndag i hver måned)

En søndag i paradis. 
Kombinér café Englens brunch 
med en film i Øst for Paradis 
(to udvalgte muligheder) for 
kun 90 kr. Bestilling nødven-
dig på: www.paradisbio.dk 
eller tlf. 86 19 31 22

Mandag d. 8. juni

Post-metodebar!

Søndag, d. 21. juni 10-16

Så er det tid til at gøre en god handel – eller sælge ud fra 

kælderrummet.

Lions Club bagagerumsmarked på Ingerslevs Boulevard. 

Markedet har 161 stadepladser, hvor stadelejerne kun må 

sælge egne brugte effekter. Stadepladser lejes på hjem-

mesiden.  

Fredag d. 5. juni kl. 21.30

MiskMask på Train kl. 21.30

Balstyrko + Support: Piano 

Prins
Weekenden d. 12-14 juni

Hovedgård Byfest
Danmarks navle afholder byfest! Der er dømt 
fadøl, slagsmål og sing-a-long udgaver af Him-
melhunden. Gå ikke glip af årets mest højkul-
turelle begivenhed – leve de kulturradikale!

Torsdag d. 18. juni

PF’s sommerfest. Sand for-

løsning... forhåbentlig. 

Kom glad!
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27.-28. juni

HÆRVEJSMARCHEN er en social, uhøjtidelig 
travetur med familie, kammerater eller kol-
leger. 
Det er en march på to gange 20, 30, 40 eller 
45 kilometer, som henvender sig til alle aldre, 
og kan kombineres med byfesten i Viborg, 
som afholdes samme weekend.
  

3. juli kl. 20

Magtens Korridorer i 

Tivoli Friheden

Lørdag d. 18. juli kl. 13

Grøn koncert!

Grøn Koncert på 

Vestereng udenfor Århus 

med bl.a. Kashmir, 

L.O.C. og Sys Bjerre.

Onsdag d. 1. juli

Chris Cornell gæster TRAIN.

Pris: 500 Kr. 

Danmarks Grimmeste Festival. Her er Up-

coming musik i hovedsædet med få større 

bands tilsluttet programmet. En anderledes 

og hyggelig festivalsstemning findes netop 

her, hvor også en stor underholdende skate 

contest præger festivalens rammer. 

Entré: 325 kr. 

God ferie til alle jer

- Redaktionen!

31. juli - 1. august



SÆT EN DAGSORDEN
DER RÆKKER UD OVER 
DIN EGEN
Et internationalt team fra Rambøll Management Consulting 
analyserer lige nu, hvordan de administrative byrder i EU kan 
reduceres med 25% før 2012. Det medfører besparelser på 150 mia. 
euro til gavn for et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv. Vi søger 
løbende konsulenter, studenter og praktikanter til at sætte nye 
dagsordener ved lignende projekter i Danmark og i udlandet.

WWW.RAMBOLL-MANAGEMENT.DK/CAREERS


