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Leder 
Af Anders Ziegler Kusk 
 

 
”Forskellen mellem teatret og kirken er væsentligst den, at teatret ærligt 

 og redeligt vedgår sig at være, hvad det er; kirken derimod er et teater, der på  

alle måder, uredeligt, søger at skjule, hvad det er.” (Søren Kierkegaard, 1854) 

 

I  disse tider hvor stormuftier, præster og biskopper nærmest har større betydning for 

geopolitik end diplomater og politikere, og præsidenten for verdens eneste supermagt 
tilhører af et kirkesamfund, hvis menneskesyn og moral ikke har ændret sig i de sidste 

200 år, synes det påfaldende, at religion egentligt behandles ret overfladisk i stats-

kundskab. Både i undervisningen og i forskningen, bliver religionens rolle ofte blot betragtet 

som udtryk for ”værdipolitik” eller ”modstandsidentiteter”. Jeg er ikke i en position, hvor jeg kan 

anfægte dette, men spørgsmålet er, om ikke verden risikerer at løbe fra IFSK, hvis man over-

lader alt det hinsides til teologerne og religionsvidenskaberne på den anden side af Ringga-

den. Forholdet mellem religion og politik synes at få stadig større betydning over hele ver-

den, og denne udvikling er for vigtig til at gå glip af. Kunne der være en overset variabel, som 

IFSK ikke havde set komme? – Spørgsmålet er hermed givet videre. 

 Personligt mener jeg, at udviklingen er foruroligende. Hverken Europa eller USA over-

tog i sin tid verdens økonomiske og kulturelle initiativ på baggrund af religiøs fanatisme og 

manglende sekularisering. Derimod faldt Vestens fremgang sammen med et opgør med reli-
giøse dogmer, og et nyt menneskesyn baseret på den jordiske virkelighed og menneskets 

muligheder. Dette var med til at skabe grundlaget for moderne videnskab, kunst og filosofi, 

selv om alt naturligvis ikke blev rosenrødt af den grund. Som ovenstående citat af Søren Ki-

erkegaard illustrerer, er problemet absolut ikke religion som tro i sig selv. For det enkelte 

menneske kan den give mening og etiske standarder at leve ud fra. Kierkegaard var selv tro-

ende og mente endda, at det højeste eksistentialistiske stadium var troen i sig selv. Hans kri-

tik er derimod rettet mod institutionaliseringen af religion. Dogmer, ritualer og religiøse hie-

rarkier. Det er netop i disse institutioner, at religionen, med Marx velkendte ord, kan blive 

et opium for folket – et teater, der gør mennesker til uansvarlige for deres egne motiver og 

handlinger, da alt altid kan henføres til Guds vilje. Det er repræsentanterne og undersåtterne 

for disse institutioner, vi synes at lægge verdens fremtid i hænderne på for øjeblikket. Er det 

specielt klogt? 

 Til sidst vil vi ønske jer god fornøjelse med denne måneds udgave af Kanden. Vi har, i 

tråd med det overstående fokus på åndelighed og religion, lavet et tema om psykisk og fysisk 

arbejdsmiljø, hvor vi blandt andet ser på Feng Shui og taler med studenterpræsten. Derud-
over har vi set nærmere på EU, her 10 måneder efter at befolkningerne i Frankrig og Holland 

forkastede forfatningen. Desuden fortsætter debatten om Statsrådets rolle i et læserbrev fra 

hovedpersonerne selv. Sæt dig i kantinen, i sofaen derhjemme, eller hvor end der er varm ka-

kao inden for rækkevidde og lad dig henrive af endnu nogle dråber fra den politiske kande-

støber... 
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Min første idé med denne artikel var at 

skrive om eksamensopgaverne her på insti-

tuttet. Vinklen skulle være historisk: Har 

eksamensopgaverne ændret sig her på in-

stituttet over de sidste 30 år, og hvis de 

har, hvordan? På den ene side må man for-

vente, at computere har skabt grobund for 
en kvalitetsløftning i opgavernes struktur. 

På den anden side kan man forvente, at 

netop computere har været med til at for-

trænge gennemarbejdede synopser, og op-

gaverne er dermed blevet mere rodede. 

Men hvordan måles denne eventuelle for-

skel? Skal man grave i arkiver og finde 

gamle opgaver frem og sammenligne dem 

med de opgaver, der bliver skrevet nu? Det 

kunne man måske; jeg vælger dog den lette 

løsning: Et møde med Palle Svensson om 

gamle dage her på instituttet. 

 

Jeg må indrømme, at jeg har glædet mig 

meget til mødet, og en snak om gamle dage. 

For at komme i stemning, havde jeg tænkt 

at iføre mig en islandsk sweater, pibe i 

mundvigen, et par hornbriller på næseryg-

gen, og at hver sætning skulle starte med: 

”Nu mente Marx jo…”. Jeg droppede dog de 

fleste af effekterne (minus piben – mere om 

det senere), og stillede op ved Palle 

(Svenssons) kontor. 

Mit spørgsmål går på, om man kan sige no-

get generelt om ændringen af opgavernes 

kvalitet her på instituttet inden for de sid-

ste par år. Ikke overraskende er svaret ind-

hyllet i statskundskabens fortryllende tå-

ger: ”Umiddelbart tror jeg ikke, man kan 

sige noget generelt om opgavernes faglige 

niveau igennem de sidste par år. Det er 

klart, at instituttet har ændret sig meget de 

sidste 20 år, og denne ændring har smittet 

af på opgaverne. Om fagligheden er blevet 

bedre eller værre, tror jeg bliver svært at 
påvise.” Se – Det er et svar, som en rigtig 

statskundskaber kan nikke genkendende 

til. Lidt af hvert, og ikke for klart! 

 Det er allerede her i starten af inter-

viewet, at jeg finder ud af, at bliver svært at 

få en konkret holdning til vores kompeten-

cer. For hvem gider fremstå som en gammel 

underviser, der påstår, at alt var bedre i 

gamle dage? Jeg skifter taktik og spørger 

mere ind til den generelle ændring her på 

instituttet. 

 
”Man kan i hvert fald konstatere, at insti-

tuttet er blevet væsentlig større igennem 

tiden. Vi har fået mange flere studerende, 

Med Pibe, Hornbriller og Marx 

I selvrealiseringens og individualismens 
era, hvor Dolce Gabbana jeans, I-Pods og 
backpackrejser til Thailand har større 
betydning for den universitetsstuderende 
end at kunne citere Das Kapital og To-
queville,  kan det være vanskeligt at fore-
stille sig, hvordan studielivet var før mas-
seuniversitetets tid. Dengang det stadig 
var smart at ryge en pibe fyldt med sub-
stanser af tvivlsom karakter, før man 
igen kastede sig over klassikerne. En tid 
hvor fordybelse var vigtigere end er-
hvervsorientering. Eller hvordan var det 
lige det var? Kandens udsendte har lavet 
reaseach på området, over en pibe tobak. 

Af Martin Brun Jensen 

”I takt med at studiet er blevet større, er 

det også blevet mere institutionaliseret, og 

objektiviseret” 
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og bedre lokalefaciliteter. Da min årgang 

startede her, kendte alle jo alle. Uden at 

romantisere alt for meget, så var studiet 

dengang præget af, at man kunne sidde 

sammen i (fælles)kantinen (for alle insti-

tutterne). Man mødtes naturligt med andre 

studerende, både inden for ens eget fag, 

men i høj grad også med andre, og snakke-
de om fag og andre emner.” Men hvilken 

betydning har det for fagligheden? ”Jo – jeg 

tror, at det, at der var så få studerende, var 

med til at skabe et mere intenst fagmiljø. 

Nu skal man passe på med at sige alt for 

meget uden at have sammenhængene med, 

men dengang var der eksempelvis også me-

re udenadslære, og i virkeligheden måske 

mere selvstudie.” 

 

Jeg kan mærke, at jeg er ved at få fat i no-

get, så jeg sætter trumf på og fremdrager 

min pibe, sætter den i mundvigen og siger: 

”Knas… hvad med den intellektuelle stude-

rende knas… hvad er der blevet af ham?”. 

Palle svarer ”I takt med at studiet er blevet 

større, er det også blevet mere institutiona-

liseret og objektiviseret. Tag nu bare Pol. 

Intro. Vi er nødt til at effektivisere og regu-

lere vejledningen, ellers kan vi ikke håndte-

re alle de studerende. En sideeffekt af stu-

diets vækst og dermed effektivisering er 

nok, at studiet er blevet mere ”skolet”. De 

studerende forventer på en eller anden må-
de, at det hele ligesom ligger klar til dem - 

lidt ligesom i gymnasiet.  

 Før i tiden var studiet jo også lagt 

anderledes an. Først var studieordningen, 

at man havde 2 år på grunddelen, og deref-

ter 4 år på overbygningen. Det blevet lavet 

om til 2 år på grunddelen og 3 år på over-

bygningen, og til sidst 3 -2, som vi har det 

nu. Hvis man så skal i praktik (hvad vi ikke 

gjorde dengang) og på udveksling (hvad vi 

heller ikke gjorde), så er der ikke så meget 

tid til selvstudie, og dermed fare for, at man 

mister den faglige neddykning – måske. 
(Uden at sige, at praktik eller udlandsop-

hold er dårligt)” 

 

Egentlig har vi snakket om mange flere 

aspekter end der er plads til her. Jeg starte-

de interviewet med en ”undersøgelse” af, 

om opgaverne her på instituttet har ændret 

sig fagligt over tid. Som De nok har bemær-

ket, så endte interviewet lidt ligesom land-

måleren i Kafkas ”Slottet”. Men Kanden vil 

her opfordre alle, men især ældre undervi-

sere, til at skrive ind og komme med deres 

bud på den væsentligste ændring af insti-

tuttet igennem de sidste par år. Og i sam-

me nu vil Kanden opfordre alle andre, men 
især de flittige og flinke hoveder fra stats-

rådet, om at give deres bud på statskund-

skabs retning de næste par år. 
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Hvis de ca. 100 tilhørere, der denne efter-

middag havde fundet vej til Juridisk Audi-

torium, havde håbet på endnu en gransk-

ning af Danmarks 12 for tiden mest ekspo-

nerede moderne kunstværker, måtte de gå 

skuffede hjem. Med henvisning til det 

igangværende sagsanlæg mod JP, valgte 

Fatih Alev glædeligt ikke at bidrage til 

yderligere tomgang i debatten. Temaet for 

foredraget og den efterfølgende debat var i 

stedet ”religion og integration i spændingsfeltet 

mellem islam, præ-islamiske traditioner og dansk 

kultur samt den svære og uundgåelige vej til dan-

nelsen af en euro-islamisk kultur”. Til trods for 

titlens pompøsitet blev foredraget højst et 

kort indblik i dansk integrations mange 

interessante og komplicerede problemstil-
linger, som desværre blev præsenteret en 

anelse unuanceret. 

 

Kendetegnende for arrangementet indledte 

Fatih Alev med en kort begrebsafklaring, 

der afslørede, at han selv benytter beteg-

nelsen ”europæisk islam” og ikke 

”euroislam”. Denne skulle angiveligt dække 

over en sekulær tilgang til emnet, hvor 

”euroislam” betragtes som de europæiske 

muslimers afpasning efter sekulær levevis, 

hvor de nye hjemlandes kulturer inddrages 

aktivt. 

 

Sekularisering unødvendig 
Fatih Alev modsætter sig denne opfattelse 

og mener i stedet, det er ønskeligt at forene 

religion og politik, så længe det foregår på 

demokratisk vis. Dannelsen af en fælles 

europæisk kultur bør ikke tvinges igennem 

på ”vestlige” præmisser. Han forkaster tan-

ken om, at man bør være sekulariseret for 

at indgå i det danske demokrati. 

”Danskerne har en fordrejet antagelse om primiti-

vitet blandt muslimer. Der er forskel på at være 

sekulariseret og at benytte et sekulariseret sprog-

brug” 

Frygten for at muslimer vil presse deres 

”nye samfund” med religiøse argumenter 
er, ifølge Fatih Alev, helt ubegrundet; 

”ingen muslimsk politiker har hidtil hen-

vist til Koranen, og alligevel problematise-

res spørgsmålet”. Demokrati indebærer og-

så retten til politiske standpunkter med 

udgangspunkt i religiøse dogmer. 

 

Sociokulturelle problemer 
Fatih Alev brugte en god bid af sit oplæg 

på at udrede de europæiske muslimers de-
mografiske og etniske sammensætning. 

Denne gennemgang af forskellige oprindel-

seslande kunne synes noget overflødig og 

banal, og ledte blot til en fremhævelse af 

EuroIslam 
Imam Fatih Alev på IFSK 
Foredragsholder, religionsdebattør, auto-
didakt imam – kært barn har mange nav-
ne. Den 23. februar gæstede den efter-
hånden medievante Fatih Alev Stats-
kundskab i kølvandet på 3 ugers dan-
markshistorie, der fremtidssikrede efter-
spørgslen af analytiske hjerner fra IFSK.  

Af Lasse Laustsen og Johan Holtt Langlet 

”I dag fungerer moskeerne som kulturbe-

varende institutioner, fordi forældregene-

rationen ønsker at fastholde tilknytningen 

til hjemlandet” 



             Marts 2006 

7 

fordelen ved muslimsk kulturrelativisme - 

især hos et etnisk blandet mindretal som 

det danske. Mere interessant var Fatih 

Alevs udlægning af integrationsproblema-

tikken, som i hans øjne ikke er et produkt 

af religion, men i høj grad udspringer af den 

sociale ballast, indvandrerne kommer til 

landet med. Herunder pointeredes vigtig-
heden af ikke at sammenblande begreberne 

”muslim” og ”indvandrer”. Selv er Fatih 

Alev stud.mag. i arabisk og har været prak-

tiserende imam siden 1999. Moderen er fra 

Cypern, og faderen stammer fra den Ana-

tolske Højslette i Tyrkiet. 

Det faktum at mange indvandrere som 

faderen har rødder i et socialt og udvik-

lingsmæssigt laverestående samfund, ser 

han som hovedårsagen til de vanskelighe-

der, vi oplever i dag. Den sociale og kultu-

relle forskel forplantes også gennem gene-

rationerne, men med tiden vil de udvi-

skes. 

Rodet debat 
Efter en kort pause gjorde Fatih Alev 

plads til spørgsmål og debat. Som under 
oplægget savnedes en rød tråd, der klare-

re sammenkoblede ”euroislam” med 

dansk integration. Naturligvis bar tilhø-

rerne en del af skylden herfor i kraft af 

spørgsmål i øst og vest, men Fatih Alev 

umuliggjorde en reel debat om emnet gen-

nem alenlange svar af meget subjektiv ka-

rakter. 

Spørgsmålene spændte over forholdet til 

sharialovgivningen til en mulig imamud-

dannelse uden for alvor at indkredse sig 

foredragets egentlige tema. To ting stod 

der tilbage; en interessant betragtning af 

debatten om imamer og Fatihs Alev forhold 

til religion kontra lovgivning. På et spørgs-

mål om en statslig imamuddannelse tog 

Fatih Alev udgangspunkt i behovet for 

imamer, der så at sige, er kulturelt forank-

rede i Danmark. Dette betyder et stop for 

importen af ældre mellemøstlige imamer, 

hvis kapaciteter ikke rækker til at give 

danske demokratiske og sociale værdier 

videre. 

Fatih Alev savner, at flere unge med etnisk 
baggrund tager aktiv del i styringen af den 

lokale moské. Han ser imamdebatten i for-

længelse af problemerne med islamisk eks-

tremisme, som han helt og holdent betrag-

ter som et internt muslimsk anliggende. 

Omvæltningen skal komme indefra – Ve-

sten kan kun inspirere. 

 

Religiøs loyalitet før lovgivning 
Mere kontroversiel blev Fatih Alev på et 
spørgsmål om, hvorledes han vægter sin 

religiøse loyalitet over for den statslige lov-

givning. Hertil svarede han, ”at det er et 

urimeligt krav at stille, at et religiøst men-

neske skal gå på kompromis med sine reli-

giøse principper for at tilpasse sig et lands 

lovgivning”. Dette gælder for religiøse men-

nesker af enhver trosretning. Desværre blev 

”Mange indvandrere er analfabeter og 

kommer fra små landsbyer. Dette har 

intet at gøre med Islam” 

Tariq Ramadan— en af de centrale personer bag Euro-Islam 
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der fra salen ikke spurgt yderligere ind til 

konsekvenserne af denne holdning, hvilket 

tvang Kandestøberen til at gå Fatih Alev på 

klingen, så snart debatten var overstået. 

 

Og den skal vi så lige ha’ igen…  
Tilskyndet af en blanding forundring og 

uafklarethed måtte Kanden efterfølgende 

hive fat i hr. Alev og høre ham, hvad det 

var, han i virkeligheden mente. Kan det vir-

kelig være sandt, at religiøse normer står 

hævet over lands lov og ret? ”Selvfølgelig vil 

jeg følge loven, men hvis min religion byder mig at 

handle anderledes i en bestemt sag, må jeg gøre det 

og modtage straffen for det bagefter. Det svarer til 

præsten, der gemmer flygtninge og dermed begår 

civil ulydighed. Han er også klar over konsekven-

serne”. Men ender vi ikke et sted, hvor alle 

religiøse fragmenter i et samfund blot føl-

ger egne normer uden hensyntagen? Er det-

te standpunkt ikke kilde til kronisk kon-

flikt? ”Nej, for sådan fungerer det allerede i dag. I 

politik følger SF sine normer, og Venstre følger 

nogle andre. Hvis man er utilfreds med lovgivnin-

gen må man forsøge at ændre den – derfor har vi 

demokratiet. Men mine religiøse principper vil al-

tid komme i første række”  

 
Veluddannede og velintegrerede søger 
væk 
Overskriften for foredraget er ”Euroislam”, 

men hvad bliver konsekvensen af en euro-

pæisk muslimsk kultur? Hvad kan vi for-

vente os socialt og integrationsmæssigt? 

”Det er svært præcist at sige, hvad konsekvenserne 

bliver, det ved man ikke helt. Integration er i virke-

ligheden et spørgsmål om tid – danskerne er alt for 

utålmodige. Det tager tid at integrere mennesker, 

som kommer fra små landsbyer i Tyrkiet uden at 

kunne læse eller skrive. Bare vent 20 år, så er der 

ingen, der snakker om integration længere. Det 

største problem er den gruppe af børn af indvandre-

re, der i dag stort set er assimilerede. Ikke bare in-

tegrerede, men assimilerede. Jeg kender mange højt-

uddannede fra denne gruppe, der vil gøre alt for at 

komme væk, fordi de ikke føler sig velkomne pga.  

debatten i Danmark. Det er det allerstørste pro-

blem i mine øjne”. 

Med disse ord blev der takket af for en ef-

termiddag, der måske ikke gjorde tilhører-

ne vanvittigt meget klogere på Islam, men 

som klarlagde, hvorfor kultur, integrations 

– og religionsdebattens mange øvrige 

aspekter ikke fortjener at drukne i Mu-

hammed-sagens efterspil.    

Moskeen i London 

Koranen — kompatibel med europæisk tankegang? 
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Rumvæsener og det internationale system 

IP er som udgangspunkt statscentreret – 

det gør sig gældende for realister, liberali-

ster, marxister og endda konstruktivister. 

Stater balancerer, samarbejder eller udbyt-

ter hinanden. En ekstraterrestriel trussel 

ville få Waltz eller Keohane til at rive sig i 

deres grå hår og udfordre disciplinen inter-

national politik, som måske mere rettelig 

skulle tage navneforandring til… 

'Intergalaktisk Politik'. 

 

Eksistensen af rumvæsener vil stille forske-

re verden over i det dilemma, om man kan 

betragte disse skabninger som rationelt 

tænkende aktører? Filmene Independence 

Day og War of the Worlds viste os skræmmen-

de eksempler på, hvordan aliens rejser 

rundt fra civilisation til civilisation i uni-

verset med det simple formål at udslette 

dem. En sådan sadistisk adfærd kan næppe 

betragtes som rationel. Og hvordan så sikre 

menneskehedens overlevelse på denne 
jord? Det traditionelle statsfokus i det in-

ternationale system vil blive udfordret, idet 

menneskeheden vil være nødsaget til at 

kæmpe solidarisk sammen mod den fælles 

fjende uden at være begrænset af begreber 

som nationer eller stater. For eksempel. 

Eller vil rumvæsener kunne forventes at 

dele deres velstand og teknologi med os 

mennesker, hvilket så ville overflødiggøre 

enhver konflikt om ressourcer på denne 

jord? Konsekvenserne er uoverskuelige. 

 

Eksistensen af en fremmed magt ville radi-
kalt ændre magtstrukturen i det nuværen-

de internationale system. Sandsynligvis vil 

rumvæsenernes teknologi være menneske-

hedens langt overlegen, og fx USA vil se sit 

militære hegemoni gå fløjten. Og når USA 

ikke længere kan lægge pres på/invadere 

nye terrorstater eller garantere Taiwans 

sikkerhed – hvilke typer konflikter kan 

man så forvente? Og vil rumvæsenerne 

blande sig i dem? Balancerer civilisationer 

af rumvæsener hinanden i det intergalak-

tiske system? 

 

Rumvæsener og identitet 
Rumvæsenernes entré i IP-teori vil også 

have omfattende betydning for vi jordboe-

res identitetsopfattelse. I øjeblikket tales 

der jo meget om civilisationernes sammen-

stød og de store kulturelle forskelle, der 

præger vesten og den muslimske verden. 

Den udmærkede sociolog Manuel Castells 

har tidligere beskrevet, hvorledes menne-

sket udvikler modstandsidentiteter, hvor 

man definerer sin identitet i forhold til 

konkurrerende identiteter, som truer ens 

egen identitet. Dette ville – i teorien – be-

tyde, at en dansker, hvis danskhed trues af 

andre identiteter, ville skærpe sin egen  

identitet og de elementer, der hører til 

Det manglende element i  
moderne IP-teori 
International politik – en vital disciplin 
inden for statskundskaben – har den helt 
forbigået at tage højde for en central ak-
tør: rumvæsener? En fremmed, interga-
laktisk trussel mod menneskeheden kun-
ne vende op og ned på moderne tænk-
ning inden for IP. 

Af doc.scien.fic. Henrik Lindbo og Allan Birkmose 
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danskheden. Altså, at man for at modstå 

truslen fra de "fremmede" søger tilbage til 

de grundlæggende danske dyder, hvor mor-

gensang, stokroser, svaner, Dybbøl Mølle, 

kolonihaver, DanskTop-sangere, Danne-

brog, rødgrød med fløde, bolle-å’et og kon-

gehuset er et must i enhver ægte danskers 

identitet. Det skal her understreges, at det-

te naturligvis kun er på et teoretisk plan, 

for man kan næppe forestille sig, at noget 

tænkende væsen vil være forkæmper for en 

så "kitschet" danskhed. 

 
Apropos kultursammenstød – når Moham-

med-tegninger fører til ambassadeafbræn-

dinger i Mellemøsten – kan man stille sig 

spørgsmålet, hvorfor vi egentlig ikke har en 

fælles identitet på Moder Jord? Det ville jo 

løse alle disse problemer, hvor kulturelle 

misforståelser fører til voldshandlinger. 

Samtidig ville det bringe os tættere på en 

egentlig verdensorden i liberalistisk for-

stand, hvor et verdenssamfund med ordne-

de normer og under ledelse af en dygtig 

scient.pol. vil kunne sikre verdensfreden. 

Der mangler kun en ting, for at dette kan 

lade sig gøre: rumvæsenerne. Rumvæsener-

ne er den manglende brik, som mangler for 
at etablere en reel fælles identitet mellem 

jordens beboere. Forestil Dem, kære læser, 

at vi pludselig stod ansigt til ansigt med et 

større rend af Marsboere. Så kan det nok 

være, at vi skulle få etableret en fælles 

identitet i en ruf, inden de kommer her og 

overrender os, stjæler vores arbejdspladser, 

fylder os med deres rum-shawarmaer og 

pådutter os deres underlige rum-skikke. 

Rumvæsener er derfor det første led i den 

kausalkæde, der går fra fælles identitets-

dannelse via skabelsen af et verdenssam-
fund til en varig verdensfred. Derfor er det 

endog meget besynderligt – for ikke at sige 

mistænkeligt – at rumvæsener slet ikke 

nævnes i den tilgængelige litteratur. Findes 

der mon i Area 51 noget IP-litteratur, som 

tager højde for rumvæseners indvirkning 

på Intergalaktisk Politik? 

 

Planeten Jorden 
Såfremt tesen om rumvæsener holder stik, 

beskæftiger den nuværende IP-disciplin sig 

slet ikke med, hvad der i fremtiden vil blive 

det virkelige konfliktpunkt. Forskningens 

opgave bliver derfor at afdække realiteter-

ne bag denne konstruerede diskurs: aliens, 

ikke nationalstater eller internationale or-
ganisationer, vil blive den sande determi-

nator for konflikt eller fred. Eller måske er 

de det allerede. For hvad hvis verden rent 

faktisk er styret af rumvæsener, som holder 

menneskeheden hen i uvidenhed om deres 

eksistens og kontrollerer deres adfærd? 

Planeten Jorden som et biologisk og socialt 

eksperimentarium? Hvem er jeg, hvem er 

vi? Er jeg selv et rumvæsen? 

Neo-neo-
debatten 

Alien-neo-
debatten 

Intergalaktisk  
konstruktivisme 

Sandhed 

Fig.1 :Placering af intergalaktisk IP-teori i trekantsdiagram  
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Temaet for denne måneds nummer af Kanden vil rette sit fokus imod de arbejdsforhold og omgivel-
ser, vi som studerende og undervisere udsættes for til dagligt. Universitetet lever højt på den enkle 
og smukke funktionalistiske arkitektur, som C.F. Møller kreerede i sin tid, men spørgsmålet er, om 
man trods alt ikke kunne peppe de gule gange lidt op og skabe nogle bedre rammer for at læse og 
arbejde på IFSK. Derfor har Kanden undersøgt miljøet på IFSK, talt med forskellige personer med 
forstand på indretning og arbejdsmiljø og selv kommet med forslag til, hvad du som studerende kan 
gøre for at tilføre din hverdag ekstra kolorit. 
• Først har vi sat studenterpræsten, Steen Andreasen, i stævne til en samtale om stress og stu-

dier. 
• For det andet har vi kigget nærmere på en arbejdsmiljørapport, som IFSK har udarbejdet. 
• For det tredje har Peter Schöler lavet en indretningsanmeldelse af 4 rum på instituttet. 
• Dernæst har Johan og Lasse talt med en ekspert i den alternative inretningsfilosofi, neo-feng-

shui, om hvordan man modvirker cha’ og maksimerer chi’ i IFSK’s lokaler. 
• Endeligt giver Elisabeth Steiner et par gode råd omkring stress og meditation. 
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Som studenterpræst og præst for studen-

termenigheden er Steen Andreassen i kon-

takt med mange unge studerende, og han 

mener at stress er et reelt problem blandt 

de unge, som i de kommende år vil blive 

større. Steen Andreassen mærker bl.a. pro-

blemet ved, at det er blevet sværere at en-

gagere de unge i længere forløb. ”Mange 

unge har ikke tid og overskud til at engage-

re sig i interesser ud over deres studium.” 

 

Den politiske dagsorden –  
tag jer sammen! 
Den politik, der med den nuværende rege-

ring føres på uddannelsesområdet, er, iføl-

ge Steen Andreassen, med til at øge presset 

på de unge, og han mener, at det faktisk er 

et helt unødvendigt pres i forhold til, hvad 

der forventes af de unge på arbejdsmarke-

det. og ud i det virkelige liv.  

Steen Andreassen mener, at vi i vores stræ-

ben efter hurtig succes går glip af en anden 

form for personlig udvikling, som er mere 

vigtig i forhold til vores liv efter studierne. 

”Unge mennesker står over for mange svæ-

re valg, hvor sabbatår, frivilligt arbejde og 

engagement i forskellige organisationer 

kan give en bedre ballast i forhold til de 

valg, der skal træffes.” Desuden mener 

Steen Andreassen”, at det sjældent er ka-

raktererne, der er det vigtigste for en ar-
bejdsgiver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For meget fokus på succes 
Der er blandt unge i dag enormt stor fokus 

på at klare sig godt, og mange unge stiller 

meget store krav til sig selv. En stor gruppe 

af de unge kan klare presset, men der er 

også en gruppe, der ikke kan, og som derfor 

går rundt med en kronisk følelse af ikke at 
slå til. Mange tror, at andre menneskers 

holdning til dem afgøres af, hvor godt de 

klarer sig. Derfor synes Steen Andressen 

også, at mennesker som Anders Lund Mad-

sen er befriende, netop fordi de er ligeglade 

med, hvordan andre oplever dem. ”Det er 

en kortslutning, der sker, når vi tror, at 

kærlighed hænger sammen med succes.” 

Studenterpræsten og stress 
I forbindelse med denne udgaves tema 
om fysisk og psykisk arbejdsmiljø på uni-
versitetet tog vi en snak med studenter-
præsten, Steen Andreassen, for at høre 
hans vurdering af, hvad de studerende, 
der kommer til ham, går og tumler med, 
og hvad der ligger bag. 

Af Lene Krogh  
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”Den politiske dagsorden er, at nu skal 

de unge tage sig sammen; 10. klasse skal 

fjernes, det samme skal sabbatårene og 

der skal økonomiske encitamenter til at 

skubbe os hurtigst muligt igennem ud-

dannelsessystemet  

Anders Lund Madsen - et forbillede for os alle. 
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Arbejdsmiljørapport 

Med fokus på det faglige og sociale miljø, 

samt den generelle medbestemmelse på 

studiet gennemgår rapporten en række 

punkter, der søger at skabe et samlet bille-

de af vores tilfredshed med det, vi har valgt 

at bruge 5+ år af vores liv på. Trods det læ-

setunge studie, der ifølge nogle mangler 

rød tråd i begyndelsen, er der overvægt at 

studerende, der tilpasser sig presset, læs-

ningen og de omstændigheder, der danner 

rammerne for vores studie. 

  

Det rammer dog hurtigt læseren, at til-
fredsheden er spredt og primært afhængig 

af de sociale forhold. Holdet, og ikke 

mindst læsegrupperne, er det primære hol-

depunkt for mange - de fora, hvor der ud-

veksles alt fra PF-historier til Weberianske 

udsagn, men disse udgør desværre også for 

nogen en hæmsko. Meget arbejde og op-

mærksomhed er rettet mod læsegrupperne, 

og er der enkelte steder, hvor disse ikke 

fungerer optimalt, krakelerer de ellers så 

idylliske udsagn, og vejen ud af problemer-

ne virker for nogen uoverskuelig. Hvis der 

vitterligt ikke findes en løsning på de soci-

ale problemer i læsegrupperne, kan man jo 

anbefale at tage del i de omfattende mulig-

heder for for-

e n i n g s a r b e j d e , 

der, af alle de 

medvirkende, ro-

ses for at ramme 

bredt og intenst. 

Er det primært 

det faglige, der er 
en hindring, må 

man jo enten tage en samtale med de andre, 

eller bide det i sig og kalde det en udfor-

dring.  

 Andre konkrete kritikpunkter knyt-

ter sig til ansættelsesprocedurerne for in-

struktorer (og studievejledere for den sags 

skyld), der ikke altid har den ønskede pæ-

dagogiske kvalitet. Det samme gælder for 

så vidt også enkelte undervisere, der opfor-

dres til formidlingskurser. Herudover på-

peger nogle de semi-kaotiske forhold, der 

af og til omgærder eksamenplanlægningen, 

og som besværliggører arrangering af ferie 

og anden kvalitetstid. Sidst, men ikke 

mindst, efterspørger en enkelt lidt større 
valgfrihed allerede på bachelor-delen, for 

som en siger, er det af og til lidt af en pølse-

fabrik… 

På trods af manges lovpris-

ning af engagementet og mulighederne for 

engagement og selvbestemmelse på IFSK 

lykkedes det desværre ikke gruppen bag 

undersøgelsen at fange mere end 11 stude-

rende ud af de oprindeligt ønskede 35. Det-

te fører jo unægtelig til, at man ikke kan 

konkludere og generalisere på baggrund af 

rapporten, men blot se de mange citerede 

udsagn som et interessant indblik i forskel-

lige synspunkter fra os til os selv… 

Efter påbud fra regeringen udarbejder 
instituttet hver 3. år en arbejdsmiljørap-
port for at kortlægge de fysiske og psyki-
ske rammer for lærere og studerende på 
IFSK. I år er det især de psykiske forhold 
i og omkring undervisningen, der står for 
skud, og resultatet er, typisk for 
statskundskabere, en pose blandede bol-
sjer dog med overvægt af favoritterne. 

Af Lars Duvander Højholt 
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 Helvedes forgård! Som en potent 

hammer rammer lugten af ram metodesved 

og sure spegepølsemadder én i hovedet. 

Man er ikke længere i tvivl – trods højt til 

vejrs er bunden nået. Det store computer-

rum med de skrå vægge egner sig bedre til 

væksthus i botanisk have end som arbejds-

plads for flittige metodestuderende. Og jeg 

må her komme med en tilståelse. Jeg har 

ikke været on/på den givne location, siden 

jeg netop her var udsat for en klaustrofo-

bisk nærdødsoplevelse, som et udfald af 

akut tropesyge, i foråret 2004. Var det ikke 

for det ringe lysindfald, ville enhver fransk 

vinbonde ivrigt trække sig i charmekluden 

af ren og skær begejstring for at få lov til at 

placere sine grand cru ranker her. 

Ikke kun indeklimaet gør et ufordelagtigt 

helhedsindtryk af dette rum. Åbne kontor-

landskaber er for alle andre end semiakade-

mikerne længere nede af ringgaden ligeså 

ucharmerende som tebirkes mellem for-

tænderne. I den ideelle verden, hvor Stats-
kundskab erobrer de sidste længer i Jura-

gården, ville en opdeling i mindre compu-

tergrupperum være fordelagtig. Tilbygning 

af karnapper ville give et fint udkik til om-

verdenen. 

 Passerer man semesterhylden i bibli-

oteket, findes en sand – og overset - oase 

for statskundskaberen, der ønsker at følge 

med ud over Politiken og egen næsetip. 

Rummet for internationale tidsskrifter og 

aviser byder på alt fra den seneste udvik-

ling inden for den samfundsvidenskabelige 

litteratur og debat til mere fagspecifikt om-

rådestof som arbejdsmarked og landbrug. 

Det kan være ganske befordrende at få 

spritnye, højtkvalificerede bud på sam-

fundsudviklingen, og så kan referencer til 

”Der Spiegel” og ”New Political Science 

Review” med succes anvendes både på 

holdtimer og i fredagsbaren, når snakken 

Anmeldelse af 4 rum 
Skulle læseren være så frimodig at forly-
ste sig med de følgende linjer, bør han/
hun tage sig i agt. Denne artikel er præcis 
ligeså ligegyldig, som man kunne forven-
te, og bidrager ikke med nævneværdigt 
nyt, endsige interessant. Alligevel vil der 
ved et nærmere gennemsyn angiveligt 
være noget at hente for læsere med til-
knytning til IFSK. Overdreven brug af bil-
ledsprog er anvendt. 

Af Peter Schöler 
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Det store computerrum 
Rummet for internationale  

tidsskrifter og aviser 
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falder på tidens politologiske trend. 

Rummets indretning er valgt med en klas-

sisk, stilren akkuratesse, der indbyder til 

fordybelse og eftertanke. En politologisk 

kompakt perle uden sidestykke suppleret 

med kig ned over universitetssøerne – rent 

liebhaveri! 

 Eneste minus ved dette fremragende 
rum må være, at det ikke er tilgængeligt 

uden for bibliotekets åbningstider og såle-

des ikke tilbyder tiltrængte afbræk til stu-

derende, der også ynder at bruge søn- og 

helligdage på vores studium. 

 Vi har her at gøre med lidt af et mis-

foster. Kantine, læsegrupperum eller fri-

tidshjem? Forhistorisk kantine er et meget 

uroligt rum. Funktionerne er multiple men 

obstruerer til tider for hinanden, og funkti-

onen som gennemgangshal underminerer 

direkte enhver faglig funktion. Men det 

største minus må være, at dette rum i ud-

præget grad deles med økonomerne. Øko-

nomi er som studie særdeles relevant, men 

økonomistuderende kan i mange tilfælde 

være anstødelige mennesker med manglen-

de empati for andre. 

 

 Igen skal vi i den faglige verden for at 

finde et rum af høj klasse. Politologisk Bog-

formidling emmer af engagerede menne-

sker og friskbrygget kaffe, der får den gav-

mildt indbudte gæst til at føle sig hjemme. 

De gode tilbud i butikken er kløgtigt ind-

rettet med hylder ovenpå hverandre, såle-

des at der altid er plads til fornyelser i det 

fornemme udvalg. Med vinduet ud til et 

regulært trafikknudepunkt på Bartolins 

Allé er der rig mulighed for at følge med i, 

hvad der foregår, og hvem der nu skal have 

timer eller bare skal i kantinen. Et fint rum, 
der både kender sine begrænsninger men 

også til tider kækt tvinger sig udover sine 

beføjelser. 
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Forhistorisk 

Politologisk Bogformidling 
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Vi kender nok alle fornem-

melsen af at sidde på læsesa-

len med et vanvittigt inspire-

rende værk. Men pludselig 

forulempes den i forvejen 
stramme tidsplan, idet Ole 

Lukøje melder sin ankomst 

lige efter indtagelsen af de 3 

pølsehorn fra kantinen. Kan-

destøberens research peger 

imidlertid mod, at tidligere 

anerkendte forklaringer på dette store pro-

blem i den stud.scient.pol’ske verden, så-

som manglende energi, simpelt ungdoms-

sløvsind eller bare, at omtalte pølsehorn 

ligger forholdsvis tungt i de nedre regioner, 

ikke er fyldestgørende. Svaret gemmer sig i 

stedet i rummets indretning og energi, eller  

rettere mangel på samme. Derfor allierede 

Kandestøberen sig med den nyuddannede 

Neo Feng Shui-ekspert Charlotte Würtz-

Jensen. 

Feng Shui er en gammel kinesisk indret-

nings- og livsfilosofi, som efter sigende 

skulle være opstået, da en kineser en dag 

betragtede en skildpaddes skjold. Herved 

opdagede han, hvordan de fem elementer 

ild, jord, metal, vand og træ tilsammen ud-

gør vores verden. Neo Feng Shui’en har til-

passet den orientalske viden-

skab til nutidens samfund, 

og ved at kombinere alle fem 

elementer i et rum, kan dette 

optimeres! 
 

Kandestøberen bad derfor 

Charlotte Würtz-Jensen om 

forslag til forbedringer af 

kantinen og læsesalen. Det 

viste sig, at rummene havde 

komplementære problemer, idet kantinen 

indeholder alt for meget træ og jord, men 

mangler ild og vand. Læsesalens nuværen-

de tilstand er præget af for meget metal og 

mangel på jord, ild og træ. Elementerne 

skal imidlertid ikke tages bogstaveligt, 

men dækker i højere grad over forskellige 

Feng Shui,  
kampesten og kulturkanon 
De fleste mennesker i Dannevang har 
indtil for nylig måttet tumle med et af 
tilværelsens helt store og altoverskyggen-
de spørgsmål – nemlig, hvilken sammen-
hæng der er mellem filmen ”Bennys Ba-
dekar”, Pantonstolen, Højskolesangene 
og så selvfølgelig vort eget Universitet 
her i Århus. Svaret herpå dukkede op 
den 24. januar, da bl.a. de fire ovennævn-
te værker blev kanoniseret af Brian Mik-
kelsens forskellige kanonudvalg. Aarhus 
Universitets smukke ydre står dermed 
ikke til diskussion, hvorfor Kandestøbe-
rens redaktion har gravet dybt i bunken 
af knap så kendte videnskaber for at sikre 
samhørighed mellem Universitetets ydre 
og indre. 

Af Lasse Laustsen og Johan Holtt Langlet  
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Modstående side:  

De kinesiske tegn for 

Feng Shui.  

Til højre: Symbolet 

for Feng Shui. 

Nedenfor: 

 Jellingstenen. 
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farver, som alle bør være repræsenteret i et 

rum for at opnå balance. 

I kantinen vil mere blå farve (vand) kunne 

forbedre kommunikationen, mens en rød 

(ild) vil kunne skabe en større glæde, ener-

gi og entusiasme. Læsesalens metalliske 

præg (meget hvidt), som giver overblik og 

struktur, er som sådan i overensstemmelse 
med Neo Feng Shui’isk tankegang. Der er 

blot for meget af det! Derved skabes en 

nærmest fjendtlig stemning mellem perso-

nerne i rummet. Løsningen herpå er mere 

træ og jord, måske i form af et brunligt 

tæppe, som vil øge inspirationen og måske 

samtidig dæmpe de hadske blikke mod den 

snottede, snøftende stakkel to pladser til 

højre for én selv. 

 Et større problem er den dårlige, hår-

de energi cha, der ikke brydes på sin vej 

gennem lokalerne som følge af en lige gen-
nemgang fra dør til dør. Dette ses tydeligst 

i læsesalen, hvor en genstand med runde 

former ved mødet med cha’en vil forvandle 

denne til den gode, bløde energi chi, der 

herefter kan brede sig ud i rummet og opti-

mere dette. Generelt set bør der gøres mere 

for at fange cha’en ved at bryde dens løbeba-

ne. For megen cha kan nemlig sagtens tæn-

kes at forårsage udmattelse og træthed 

blandt rummets brugere! 

 

Et andet problem, som fra tid til anden ge-

nerer vores væren, er stress. Og her kan 

Kandestøberen helt eksklusivt meddele 

sine trofaste læsere, at det ikke er kombi-

nationen af massive læseplaner, engage-

ment i arbitrære foreninger med tilknyt-

ning til IFSK, de 10 ugentlige timer bag 
kassen i Føtex og endelig den ugentlige 

fadøl på ”Socialen” fredag aften, der forår-

sager stressen. Nej, svaret findes derimod 

under os! Dybt inde i Jordens indre! 

Grundet Jordens fysiske opbygning dannes 

de såkaldte jordstråler. Disse, som i fagter-

minologien benævnes W-bølger, udbreder 

sig i Hartmann- og Curry-gitrene. Hertil 

kommer, at underjordiske vandårer og 

landskabsforkastninger også kan udsende 

farlig stråling. I IFSK-øjemed er dette inte-

ressant, da videnskaben om jordstråler pe-
ger entydigt på, at lemfældig omgang og 

manglende hensyntagen til fænomenet kan 

få fatale konsekvenser som reumatiske li-

delser, gigt, infiltrationer, uro i kroppen, 

nyre/galdesten, mavekatar, uroligt hjerte, 

migræne/hovedpine, manglende koncen-

tration, kramper, blodpropper, unormal 

vandladning og stress. 

 Med andre ord kan såvel stress som 

de uforholdsmæssigt lange køer til toilettet 

i forelæsningspauserne skyldes en under-

liggende vandåre. Heldigvis har videnska-

ben en anden løsning end at flytte hele det 

kanoniserede bygningsværk, vi færdes i til 

daglig. Løsningen er at placere store 

”halvledende” kampesten i et nøje udregnet 
mønster på det strålingsramte område. 

Men hvor finder man benævnte kampesten 

i Danmark? Kandestøberens pseudoviden-

skabelige afdeling har lagt hovederne i blød 

og fundet svaret, som ydermere løser et af 

de helt store kritikpunkter af kulturkano-

nen: Jelling Stenen. Den har både den rette 

størrelse og uden tvivl energi. Løsningen er 

derfor, at stenen flyttes til græsplanen 

uden for samfundsfaglig kantine i Univer-

sitetsparken, hvor den både mindsker 

stressniveauet og afværger yderligere kritik 

af Brian Mikkelsens kulturelle projekt. 

Der må således lyde en opfordring til de 

indretningsansvarlige på IFSK om at an-
skaffe sig benævnte sten, eller i det mind-

ste, at de opfylder det mere pragmatiske 

ønske om et nougatfarvet gulvtæppe til 

læsesalen! 
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Stress - Hjælp til selvhjælp!! 

Positiv og negativ stress 
Stress er ikke kun en negativ tilstand. Når 

vi stresser, frigiver hjernen adrenalin og 

cortisol, som gør kroppen i stand til at yde 

ekstra i afgørende situationer som for ek-

sempel eksamen, jobsamtale, eller når man 

står foran spejlet på Social Club og lover 

sig selv, at nu går man ud og siger det til 

ham… Denne form for stress er sund for bå-

de krop og sjæl, så der er ingen grund til 

selvmedlidenhed her. Problemet opstår, 
når stressen bliver hverdag. Stress skyldes 

ofte, at man gennem længere tid føler, at 

man ikke kan leve op til de forventninger, 

man selv eller omverdenen stiller. Nogle 

mennesker klarer stress bedre end andre, 

men et kronisk højt indhold af stresshor-

monerne i blodet er skadeligt for kroppen. 

Der er både fysiske og psykiske tegn på 

stress, der viser sig forskelligt fra person til 

person. 

 

 
Hjælp til selvhjælp 
Én afslapningsmetode, der er blevet meget 

populær de senere år, er meditation, der 

overordnet handler om at bruge positiv 

tænkning som et redskab til at opnå en 

bedre forståelse for sindet og derigennem 

nedbryde negative tankemønstre. Neden-

stående meditationsøvelse, som underteg-

nede har foretaget adskillige gange, bør 
foretages to gange dagligt om morgenen og 

om aftenen i cirka 10 til 20 minutter. Det 

kan absolut anbefales, selvom det kræver 

en smule træning, inden man kan gennem-

føre hele øvelsen.  Så fortvivl ikke, hvis det 

ikke lykkes ved første forsøg.  

 

Den ”alternative” løsning 
Hvis du synes, meditation virker lidt for 

68’er/flippet/mænd i kjoler og sandaler-

Stress er den nye folkesygdom i Dan-
mark og op mod hver fjerde dansker 
er ramt. Selv om vi studerende ofte 
får at vide af vores ældre medborge-
re, at man aldrig får så meget tid til 
sig selv igen, som man har, når man 
studerer, kan hverdagen sommetider 
virke uoverskuelig - for stort pensum, 
for lange dage, for meget kaffe, for 
meget druk, for lidt søvn – livet som 
studerende er til tider lidt uoverskue-
ligt. Denne artikel vil være behjælpe-
lig med gode råd til selvhjælp, samt 
nogle facts om stress, så du kan tjek-
ke, hvor hårdt du er ramt… 

Af Elisabeth Steiner 

Glem alt om  offentlig forvaltning og organisationsteori.  

Meditation er vejen til et bedre, mindre stresset samfund  
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MEDITATION 

 
• Find et roligt sted, evt. med dæm-

pet lys og behageligt musik.  
• Lad dit blik hvile på et objekt foran 

dig. 
• Træk din opmærksomhed væk fra 

aktiviteter og lyde omkring dig. 
• Bliv en iagttager af dine egne tan-

ker, uden at vurdere eller blive op-
slugt af dem. 

• Skab en positiv tanke om dig selv, 
f.eks. ”Jeg er en fredfyldt sjæl”. 

• Forbliv så længe som muligt i be-
vidstheden om denne ene tanke. 

• Bliv bevidst om og værdsæt de posi-
tive følelser og tanker, der kommer 
frem. 

• Stabiliser dig selv i disse følelser i 
nogle minutter. 

• Afslut din meditation ved at lukke 
øjnene i et par minutter og prøv at 
opleve stilheden i sindet. 

 
Brahma Kumaris Åndelige Verdensinsti-
tut afholder gratis kurser i Ålborggade. 
Der starter nyt kursus hver måned. Mere 
info: klik dig ind på 
www.brahmakumaris.dk. 
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STRESS 
 
     Fysiske tegn på stress 
- Træthed 
- Muskelspændinger  
- Hovedpine og migræne 
- Åndedrætsbesvær  
- Hjertebanken 
- Brystsmerter 
- Svimmelhed 
- Rystende hænder 
- Øget svedproduktion 
- Appetitløshed 
- Maveproblemer  
- Hyppig sygdom  
 
     Psykiske tegn på stress 
- Rastløshed og indre uro 
- Søvnløshed 
- Irritabilitet og utålmodighed 
- Aggressivitet 
- Hukommelsesproblemer 
- Koncentrationsbesvær 
- Manglende sexlyst 
- Manglende lyst til sociale aktiviteter 
med venner og familie 
- Uprovokeret angst 
- Lavt selvværd - følelse af utilstrækkelig-
hed 
 

agtigt til dig, så kan det anbefales at foreta-

ge den meget simple afslapningsøvelse, der 

består i at tænde for TV2 klokken 16:15 og 

følge med i det (uendelige) drama mellem 

Brenda, Kelly, Dylan, Steve, Andrea, Bran-

don, Donna, David og alle de andre i 90210 

(det skulle gøre det muligt at tømme hove-

det – og fylde det med ingenting). Husk 
dog: at have fjernbetjeningen inden for 

overskuelig rækkevidde, indstille fjernsy-

net i den rette position samt være forsynet 

med diverse snacks og drikke efter lyst. 

Man skulle jo nødigt blive stresset! 
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Det første, der virkede påfaldende til den 

stiftende generalforsamling, var, at de fle-

ste tilstedeværende var velkendte ansigter. 

Medlemmer af Statsrådet, tidligere tutorer, 

russekretærer,  julerevyen m.fl. Med andre 

ord, de samme ”Tordenskjolds soldater”, 

som normalt er engageret sig i studielivet. 

Jeg vil i denne forbindelse komme med et 

lille opråb til alle jer andre tavse sjæle. 
Hvad laver I egentligt i fritiden? Bruger I 

for meget tid på internet-chatrooms, kvan-

titativ metode eller sammen med kæresten? 

I så fald er det ikke for sent at lave om på 

det. Kandidatforeningen er et fremragende 

initiativ, dels skabt med henblik på at ska-

be et socialt netværk og dels med henblik 

på at lette overgangen til et liv uden for de 

gule mure. Med den ny forening håber ini-

tiativtagerne, Peter Sønderskov & Jakob 

Nørgaard-Petersen, at kunne give et nyt 

grundlag for sociale og faglige arrangemen-

ter på kandidatdelen, samt for studerende 

på den sidste del af bacheloruddannelsen. 

Eksempelvis gennem virksomhedsbesøg, 
IT-kurser, forfester før PF-fester og fordrag 

Paragrafdebatten 
Generalforsamlingen var præget af stor en-

tusiasme fra tilhørerne, og mange kon-

struktive ændringsforslag til vedtægterne 

blev foreslået. Men hvor mange mennesker 
på IFSK godt kunne engagere sig mere, er 

andre tværtimod præget af en temmelig 

udtalt perfektionisme – en perfektionisme 

som lægen måske burde kigge nærmere på. 

Bl.a. havde nogle mennesker en meget stor 

interesse i at paragraffen omkring æres-

medlemmer blev sløjfet, mens andre fik 

brugt et kvarters tid på at diskutere, om 

ekstraordinære generalforsamlinger var 

mulige ifølge vedtægterne. Misforstå mig 

nu ikke. Det er skønt at se folk være så en-

gagerede i skabelsen af en forening som 

denne, og ceteris paribus langt bedre end hvis 

folk var ligeglade! Men nogle statskund-

skabsstuderende kunne altså godt trænge 

til en gåtur ved stranden, et faldskærmsud-

spring eller noget andet, helt vildt og spon-

tant, i ny og næ. Vi er gudskelov ikke juri-

ster eller økonomer. Vi er mennesker, for 

hvem alt ikke kan skrives ned i vedtægter 

eller på formel! (lød det lidt 60’er-agtigt?) 

Og personligt glæder jeg mig til at lave 

mange sjove og spændende ting sammen 

med folk i Kandidatforeningen. Efter denne 

lettere polemiske dækning af Kandidatfor-

eningens generalforsamling skal det næv-

nes, at medlemskab koster 75 kr. pr. år og 

jo flere medlemmer jo bedre. Følgende per-
soner blev valgt ind i bestyrelsen: 

For mange studerende på IFSK er 
6.semester den første smagsprøve på en 
betydelig mere ensom del af studiet, hvor 
fraværet af forelæsninger, opløsningen af 
ens hold og et meget begrænset timetal 
gør det vanskeligere at pleje sine studie-
relaterede, sociale relationer. Dette pro-
blem forsøger den nyoprettede Kandidat-
forening at gøre noget ved. Kanden kig-
gede forbi til generalforsamlingen og fik i 
den forbindelse mange spændende obser-
vationer af statskundskaberes politiske 
kultur med på vejen. 

Kandidatforeningen - med mere 

Af Anders Ziegler Kusk 

Jacob Nørgaard-Petersen, Peter Sønderskov, 
Mikkel Dalsgaard, Mette Skou, Mia Brix, Niels 
Petersen, Lauge Bechschøft, Christian Budde og 
Louise Torp. 
E-mail: kandidat@ps.au.dk 
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En aften hos IBIS 

Antallet af fremmødte passede fint til de 

30-40 stole, der var stillet op. Ibis’ frivillige 

foredragsholdere, havde forberedt dias-

shows om selve organisationen og om de 

arbejdsgrupper, der opererer i Århus: 

 

Ibis er en medlemsbaseret NGO med ca. 

7000 medlemmer spredt udover landet. 

Organisationen forsøger at samarbejde 

med myndigheder og folkelige organisatio-
ner i ”Syd”, dvs. Afrika og Latin Amerika. I 

”Syd” fokuserer Ibis på udvikling inden for: 

Uddannelse, om menneskerettigheder og 

om basale og grundlæggende metoder til at 

udvikle samfundet; Indflydelse, gennem 

demokrati og støtte til de folkelige organi-

sationer i landene, således at menneskerne 

i disse lande kan yde indflydelse på deres 

eget liv og samfund; Ressourcer, ud fra et 

princip om at alle har ret til en andel af ver-

dens ressourcer, både lokale og udefra 

kommende ressourcer. 

 

Ibis’ hovedkontor ligger i Danmark, men 

organisationen har rådgivere udstationeret 
i udlandet, der formidler kontakt mellem 

”Syd” og ”Nord” (dvs. Ibis’ aktiviteter i 

Danmark). I ”Nord” fokuserer Ibis på: Lob-

byisme, ved at påvirke de politiske beslut-

ningstagere i råd, mv.; Debat og opmærk-

somhed, igennem folkeoplysning hvor mål-

grupperne er folkeskolerne, gymnasierne 

og den brede offentlighed, hvor Ibis afhol-

der arrangementer, events og happenings. 
Alt fra fundraising såsom ”Make Poverty 

History”, aids-kampagnen ”Humor mod 

Aids”, der finder sted den 1. April, til fore-

drag på gymnasier og fotoudstillinger. I 

Århus er der flere arbejdsgrupper, der med 

hver sit fokus, står for sådanne arrange-

menter. De grupper, der blev præsenteret, 

var: ”Aids-kampagne gruppen”, ”Afrika 

P a r t n e r s k a b s g r u p p e n ” , 

” L a t i n a m e r i k a g r u p p e n ” , 

” G l o b a l i s e r i n g s g r u p p e n ”  o g 

”Uddannelsesgruppen”, der kort fortalt 

forvaltes af og arbejdes i af Ibis’ medlem-

mer. 

 

Som stud.scient.pol. og studerende kan en 
NGO som Ibis interessere, idet arbejdet i 

de forskellige grupper byder på viden om 

globalisering, internationale organisationer 

og den tredje verden. Samtidig får man er-

faring med at arbejde i en organisation, er-

faring med at tilvejebringe projekter og 

mulighed for at komme med nye ideer og 

initiativer inden for udviklingsarbejde. Øn-

sker du mere informationen om Ibis’ arbej-

de og arrangementer, så hold øje med op-

slagstavlerne rundt omkring på universi-

tetsgangene eller besøg Ibis på nettet, 

www.ibis.dk. 

Introduktionsaften til Ibis fandt sted den 
22. februar. Da Ibis var (og stadig er) i 
gang med at flytte lokaler, var arrange-
mentet henvist til Studenterhuset. Højt 
oppe under Toldbodens gamle tag, i et 
lokale der mest af alt mindede om et 
klasselokale i en folkeskole, var der ar-
rangeret stole, sat sodavand og kage 
frem, og lagt et hav af information og 
materiale frem, om Ibis og organisatio-
nens projekter og arbejdsgrupper, til fri 
afbenyttelse.  

Af Michael Sejlstrup Ellegaard 
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Brev fra Statsrådet:  
”Papirløst Studenterblad” 
I det seneste nummer af vores institutblad vender de dygtige journalistspirer på Kandestø-

beren sig endnu en gang mod deres yndlingsaversion, nemlig fagrådet på statskundskab - 

Statsrådet. Kanden har efterhånden gjort det til sin specialitet, i jagten på Cavling-prisen, 

at tilsvine og latterliggøre de frivillige i statsrådet. I ”artiklen”, lederen eller hvad, det nu er, 

efterlyses direkte, at vi ”nedværdiger” os til at give et svar. Det gør vi selvfølgelig gerne. 

Det, som skribenten indirekte må referere til, er Kandens novembernummer, som inde-

holdt et ”indlæg” om statsrådet, som vi ikke direkte responderede på. Det var dog også ret 

svært at svare, eftersom det eneste, indlægget reelt set indeholdt var en usaglig, personlig 
og direkte sviner af vores indsats (skrevet af en person, som vi aldrig har set eller talt med i 

statsrådet). En person, der åbenbart besidder en så stor viden om statsrådet, at det lykke-

des ham at få Kanden til at trykke hans indlæg! Research er ikke lige det, Kanden vægter 

mest.  

 

Gode forslag 
Kandestøberen fremsætter i sin ”artikel” om statsrådet i februarnummeret en række for-

slag til små forbedringer på IFSK, bl.a. en forøgelse af mængden af toiletpapir om sønda-

gen. Kanden er åbenbart lige så flittig på tønden som på tasterne. Det lykkedes statsrådet 

på fem minutter at få de mere praktiske af Kandens programforslag gennemført, de øvrige 

forslag arbejdes der selvfølgelig videre med. Det tidsmæssige forbrug ved dette var nok cir-

ka det halve af den tid, det har taget at skrive selve indlægget til Kanden med forslagene.  

 

Det kan lade sig gøre… 
Vi gør gerne alt, hvad vi nu har tid og overskud til for at forbedre forholdene for vores med-

studerende på IFSK, men som alle andre studerende har vi også andet at se til, så lidt indi-

viduelt initiativ er ikke ulovligt. Fx kunne Kandens dygtige journalistspirer jo selv have 

henvendt sig til det tekniske-administrative personale med deres forslag til forbedringer. 

De blå mænd tager gerne imod gode idéer og forslag og vil som alle vi andre gerne være 

med til at gøre forholdene for de studerende på IFSK så gode så mulige. Kantinepersonalet 

har sågar opstillet en postkasse, hvor man kan aflevere sine gode idéer omkring kantinen 

skriftligt. Men det er ikke sikkert, Kanden nedværdiger sig til andet end at kritisere andres 

indsats eller, som højest, at påpege evt. problemer som andre så må tage sig af… Men det er 

vel også det, der er pressens rolle i disse tider? 

 

På vegne af Statsrådet og med venlig hilsen 

   Mikkel Krogsholm og Bjarke Refslund 

LÆSERBREV 
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 Svar fra Kanden  

Kære Statsråd 
 
Lad os indledningsvis slå fast, at der fra Kandens side ikke er nogen aversion mod stats-

rådet, så i den forbindelse er det vel på sin plads at undskylde for de faktuelle fejl, der var 

i artiklen i november-nummeret og samtidig understrege, at vi ikke støtter samtlige kri-

tikpunkter i selv samme artikel. Vi kan dog ikke tage ansvaret for den enkeltes mening - 

det er jo i sig selv en sag for ytringsfriheden, men den behøver vi vist ikke brygge mere 

på her. Vi anerkender i høj grad jeres arbejde i Statsrådet samt i de mange underliggende 

råd, hvor I uden tvivl spiller en væsentlig rolle i udarbejdelsen i mange af de tiltag, der 

finder sted på IFSK.  

I stedet for at tage den omtalte artikel for sin direkte ordlyd, vil det måske i ste-

det være mere relevant at se på det, som artiklen grundlæggende udtrykker, nemlig at 

der er manglende forståelse for, hvad statsrådets rolle egentligt er, og at I ikke er særligt 

gode til at formidle jeres arbejde ud til de studerende. I spørger, om det er vores rolle at 

kritisere - ja, det mener vi faktisk, det er. Men det er vigtigt at påpege, at det er ud fra en 

konstruktiv vinkel, at vi ønsker at debattere og definere, hvad jeres funktion på studiet 
er. Vi kom med nogle forslag, som ville give jer mulighed for at få nogle målbare og synli-

ge opgaver og resultater, som alle ville kunne forbinde med Statsrådet, men I har selvføl-

gelig ret til at sige, at det ikke kan være jeres opgave. Spørgsmålet er jo så bare - hvad er 

det så? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I har haft svært ved at rekruttere nye enga-

gerede studerende, vel at mærke på et tidspunkt hvor flere og flere tilslutter sig de andre 

foreninger, og det er vores opfattelse, at det delvis skyldes jeres manglende synlighed.  

Lad dette svar være indledningen til en konstruktiv debat om foreningerne og 

deres roller på IFSK. Vi støtter jeres forslag om mere integreret samarbejde, og det kan 

også blive endnu mere aktuelt nu med oprettelsen af Kandidatforeningen. De har mulig-

hed for at udfylde et hul, der er efterspurgt af studerende fra 6. semester og frem, men 

det er væsentligt, at de ikke erstatter, men supplerer PF og deres opgaver. Vi opfordrer 

alle foreninger til at bruge Kanden som medie til at nå de studerende og opfordrer samti-

dig alle studerende til at bruge Kanden til at give deres mening til kende om foreninger-

ne. Til Statsrådet vil vi sige, at I måske bør overveje, hvad I kan gøre for at opnå mere 

positiv opmærksomhed på IFSK. I kunne eksempelvis lave små konstruktive forbedrin-

ger, så der er flere resultater at måle jer på - brug Kanden positivt til 
dette formål. Vi håber, at få begravet stridsøksen, og at alle herefter 

vil deltage i en positiv debat     
Med venlig hilsen 

 

Anders Ziegler Kusk    Lars Duvander Højholt 

LÆSERBREV 
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Ph.d.-forsvar – Rune Stubager 

Af Peter Schøler 

 

”Der ønskes en diskussion af den økonomi-
ske højre-venstredimensions fortsatte be-

tydning for partivalget i Danmark”. Selv for 

en grøn statskundskaber vækker en sådan 

problemformulering stærk interesse, hvor-

for der da også var helt udsolgt i A1 denne 

fredag eftermiddag. For hvordan og hvorle-

des er det lige, det er, med de materielle 

værdiers indvirkning på partivalget i da-

gens Danmark? 

 Rune Stubager 

har sit klare bud: ud-

dannelse kan ses som en 

ny politisk skillelinje, 

og kløften mellem højt- 

og lavtuddannede bliver 
dybere og dybere. At 

værdipolitik er blevet (d)en afgørende fak-

tor har med al ønskelig aktuel tydelighed 

vist sig i forbindelse med Muhammed-

krisen og vælgerflugten fra Socialdemokra-

terne. Og at uddannelse som skillelinje er 

en væsentlig forklaringsfaktor, har Stuba-

ger afdækket i sin afhandling, der bygger 

sit argument på, at kernen i skillelinjebe-

grebet er konflikt. Og det er især konflik-

ten mellem de autoritære og de libertære 

værdier, som skaber grundlag for holdnin-

ger. Denne konflikt falder oftest ud til de 

libertære værdiers fordel på de højere lære-

anstalter og til de autoritære værdiers for-

del i produktionshallen. Hovedforklaring: 
socialisering i forbindelse med uddannelse 

skaber et værdifundament. ”Her er der in-

gen slinger i valsen”, mente Stubager. En 

sikker kurs, der i øvrigt gennemsyrede hele 

fremlæggelsen. 

 

En dydig afhandling  
”En meget dydig afhandling,” indledte pro-

fessor Jørgen Goul Andersen sine femten 

spørgeminutter, og advarede manden i cen-

trum om ikke at udvise samme pedantiske 

karaktertræk i privatlivet til udbredt be-

gejstring for publikum. Goul Andersen 

havde ikke glemt studenteroprøret og 

spurgte ind til, hvordan et studenteroprør 

kunne finde sted, uden at det var blevet 

socialiseret ind i skolen. I det hele taget så 

Goul Andersen gerne, at det socialstruktu-

relle element blev nedtonet til fordel for et 

mere makroorienteret perspektiv. Med 

Goul Andersens egen forskning in mente 

kom denne anke næppe bag på Stubager, 
der grundet tidsbegrænsning aldrig for al-

vor blev udfordret. 

 Heller ikke bedømmelsesudvalgets 

formand, Jens Peter Frølund Thomsen, 

kom for alvor til orde med sine kritiske 

spørgsmål, der dog nåede at så lidt usik-

kerhed hos eksaminanden. ”Du måler noget 

meget vigtigt – men det er lidt en fiskesup-

pe,” mente Frølund, og var især kritisk over 

for udformningen af spørgsmålene, respon-

denterne i afhandlingen var blevet stillet. 

 Der blev ikke tid til en egentlig kon-

flikt denne eftermiddag, der dog ikke var 

forgæves for tilhørerne, der flere gange ud-

brød i kollektive latterudbrud. En dydig 
men også sjældent set humoristisk forsker 

er født. 

I en gemytlig atmosfære aflagde Rune 
Stubager fredag d. 3. marts forsvar for 
sin Ph.d.-afhandling ”The Education Clea-
vage: New Politics in Denmark”.  
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Emnet for denne måneds Politiske Vinkel er EU.  
Siden forfatningstraktaten blev forkastet af Holland og Frankrig, synes EU at have gået 
i dvale, og efter at Muhammedkrisen stjal mediebilledet, blev unionen nærmest glemt. 
Politiken lancerede i januar en kampagne for at opfordre folk til at debattere EU. I for-
længelse heraf har vi valgt at tage emnet op og se på, hvordan EU’s nuværende tilstand 
og fremtid egentlig ser ud. 
 

Når spørgsmålet falder på, hvad det egent-

ligt er, der holder os sammen i EU, peger 

Uffe Østergård på den negative erindring 

om Den kolde krig og Holocaust og et af 

sidstnævnte afledt kollektivt løfte om at 

forhindre en gentagelse som helt centrale 

byggesten i det europæiske samarbejde. 

Dette har bl.a. udmøntet sig i den måde, 

hvorpå vi håndterer optagelsen af de nye 

central- og østeuropæiske lande og et ufor-

melt krav om, at ansøgerlandet må tage et 

opgør med nationens eventuelle lig i lasten 

i relation til forskellige folkemord. Helt 

tydeligt kom det frem da den franske præ-

sident Jacques Chirac stillede krav om, at 

Tyrkiet skulle anerkende sin rolle i det ar-
menske folkemord. Det særlige var ikke 

kravet, men at det blev udtrykt så ekspli-

cit, da den europæiske strategi, ifølge Uffe 

Østergård, netop har været ikke at indskri-

ve det i Københavnerkriterierne med fare 

for at de ville føle det påduttet, og dermed 

afvise at tage et reelt internt opgør. 

 

Fællesværdier, men ikke nogle man vil 
gå i døden for 
Der er mange forståelser af identiteter, og 

en ofte anvendt definition er den simple, 

Europæisk identitet er for de fleste en 
speget størrelse, som hverken er til at 
gribe eller holde fast i. For at blive en 
smule klogere på hvad det er der holder 
sammen på, det europæiske fællesskab, 
satte vi os stævne med historiker Uffe 
Østergård, som til hverdag er leder af 
Center for Holocaust- og Folkedrabsstu-
dier samt indehaver af et Jean Monnet 
professorat.  

EU -  hvad nu? 

Af Jens Jørgensen og Helle Bendixen 
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EU – producent i nationalisme og elitisme 
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dem og os-tænkning, hvor den bedste må-

de at skabe en fælles identitet på er ved at 

skabe en fælles fjende. Tanken findes også i 

forbindelse med EU, hvor nogle foreslår USA, og 

det er i øjeblikket Islam, og det kunne blive Kina 

eller Rusland, hvis de bliver stærke. Uffe Øster-

gård mener dog ikke, at det er den eneste 

måde at skabe en fælles identitet på, da der 

også findes mere positive tilgange. Selv hø-

rer Uffe Østergård til dem, som støtter de 
mere nøgterne og ikke så voldsomt fæn-

gende definitioner af europæiske værdier, 

der ligger i Københavnskriterierne. ” Krite-

rierne indeholder ifølge Uffe Østergård ik-

ke, hvad han vil betegne som imponerende 

ting, men er mere det dagligdagsstof som 

får livet til at fungere.  

En stor del af kriterierne kan betragtes som 

en lidt bureaukratisk definition af, hvad en 

retsstat går ud på, samt tanken om økono-

misk vækst. Alligevel er Uffe Østergård ” 

ikke så sikker på, at det er så tosset. Jeg mener godt, 

at man kan bygge noget ud af det. Vi må indrømme, 

at det er det, vi har - Men det er heller ikke så lidt. 

 

Tegninger, krig og sammenhold 
Uffe Østergård er ikke tvivl om at en krig i 

EU’s nærområde vil knytte landene tættere 

sammen. ” Men så langt behøver vi slet ikke at gå, 

for det er jo helt nok at tegne nogle tegninger i en 

avis, eller formuleret på en anden måde, krig kan se 

ud på mange forskellige måder, og krig får virknin-

ger på forskellige måder og for mig er der ingen 

tvivl om, at Danmark og Europa er i krig lige nu.” 

Der er ifølge Uffe Østergaard uden tvivl 

indtrådt en krigens logik, men til gengæld 

er han i tvivl om, hvorvidt disse logikker vil 

være gode til at skabe opslutning om de 

demokratiske og retsstatslige principper. 

”Det bliver i stedet let logikker som: my country 

right or wrong. Og det strider ihverfald imod min 

normative opfattelse af, hvad EU gerne skulle stå 

for, men det kan godt være, at det er en stærk iden-

titet.” 

 

Skaber EU øget nationalisme? 
Uffe Østergård fastslår, at det på ingen må-

de kan undgås, at et lands øgede integrati-

on i EU skaber øget nationalisme, da en 

aktion altid producerer en reaktion. Sat på 

spidsen mener Uffe Østergård, at europæ-

erne viser deres europæiske identitet gen-

nem deres nationalisme i øjeblikket, og i 

samme åndedrag fastslår han, at det, der 

karakterer situationen i øjeblikket, er, at 
alle landene er blevet meget mere nationa-

le. ”Det er ikke let at få øje på, når man ser på 

Danmark eller Sverige, men det er bare fordi de 

lande var så nationale og nationalistiske som ud-

gangspunkt, at det ikke er muligt at blive mere, men 

i andre lande, hvor nationalismen har været svage-

re og mere kompliceret er man blevet meget mere 

nationale i takt med, at EU-samarbejdet har ud-

viklet sig. En sådan national identitet bliver 

nemt til nationalisme, hvilket Uffe Øster-

gård påpeger, at man ikke behøver at se 

længere end til Danmark for at opdage. 

Dette er en helt naturlig situation, men 

samtidig så vil man, når man bliver presset 

hårdt, få øjnene op for behovet for samar-

bejde. ”Dansk Folkeparti vil således inden for de 

næste fem år blive tilhængere af EU – det vil de 

aldrig sige så klart, men det vil være praksis, også 

fordi det er en forudsætning for at komme i rege-

ring. Det er ikke nogen genial forudsigelse at kom-

me med. På den måde inkorporerer man meget af 

den her nationalisme, så det er ikke et fuldstændigt 

’Jeg mener ikke, at det er så dårlig en 

definition endda, selvom det jo ikke 

er en, man går i døden for.’ 

D
en

 P
ol

it
is

ke
 V

in
ke

l: 
E

U
 



             Marts 2006 

27 

nulsumsspil. 

 

Kan man modarbejde nationalismen ved 
en europæisk værnepligt?  
Til vores spørgsmål om hvorvidt for eksem-

pel en fælles europæisk værnepligt kunne 

være medvirkende til at slå bro mellem 

grupper, som den var medvirkende til i 

mange nationalstater, hvis man lader blik-

ket glide tilbage i historien, svarer Uffe 

Østergård at: ”For det første er værnepligten ved 

at forsvinde ud af militærtekniske grunde. Så nu, 

hvor vi har brug for den som nationalt integrati-

onsinstrument og muligt europæisk integrationsin-

strument, bliver den opgivet. Det er jo ærgerligt. Så 

må vi opfinde nogle andre grunde til at grave grøf-

ter under fælles sang. Men det er spørgsmålet, om 

det er den rette vej, for et sådan instrument som 

værnepligten lægger sig ind i det projekt, Ulrich 

Beck betegner ’den første modernitet’, som er ken-

detegnet ved industrialisering, masseorganisering 

og ensretning, men vi er i dag i ’den anden 

modernitet’, som kendetegnes ved individualise-

ring, differentiering og antikollektivisering. Det 

gælder også for staten – den trækker sig tilbage på 

alle områder. Uffe Østergård mener, EU er et 

produkt af den anden modernitet, og der-

for vil et forsøg på at benytte ’gamle’ natio-

nalstatsopbyggende instrumenter være 

dømt til fiasko. Ej heller vil det hjælpe at 

tildele EU politiske kompetenceområder, 

som rent faktisk er en del af borgernes 

hverdag, og dermed være af interesse, da 

disse områder efter Uffe Østergårds over-
bevisning ikke høre til på EU niveau. Og 

Uffe Østergård ender derfor med at måtte 

konkludere ”Man må simpelthen erkende, at de 

ting, EU handler om, ikke er noget, der optager 

flertallet af borgerne særligt meget - undtagelsen er 

i kriser eller krig. Men det betyder nok også, at de 

områder, som får hjerterne til at banke og dem man 

vil dø for, ligger hos nationalstaterne.   

 

Borgernes dagsorden – spild af tid? 
Uffe Østergård er helt klar på, at EU er et 

elitært projekt: 

Den funktionalistiske strategi (Monnet 
metoden), som hidtidigt har været driv-

kraften for EU er i Uffe Østergårds øjne 

blevet modfunktionel ”fordi nogle borgere føler 

sig overlistede, og de andre er ligeglade”. Hvordan 

man løser dette problem, er der ingen der har et 

klart svar på, men man kan sige, at Danmark lige 

for tiden forsøger at være en slags model land for, 

hvad der kan gøres for at skabe en livlig debat. Og 

jeg skriver og optræder pligtskyldigt, men jeg er 

fuldstændigt sikker på, det vil mislykkes. Dette er 

spildte penge. Men jeg kan ikke se noget alternativ.” 
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Københavnerkriterierne 
For at blive medlem af EU, skal landet opfyl-

de nedenstående kriterier fra EU-topmødet i 

København i juni 1993. 

 

Politisk kriterium: Demokrati, retsstats-
forhold, respekt for menneskerettig-

heder og beskyttelse af mindretal. 

Økonomisk kriterium: Krav om en funge-

rende markedsøkonomi økonomisk 

styrke til at klare konkurrencen i det 

indre marked. 

Acquis Communautaire: Overtagelse af 
forpligtigelserne ved medlemskab, 

herunder overtagelse og håndhævelse 

af EU’s regelsæt. 

”… og enten skal vi bruge det gode 

gamle ord ’imperium’ om EU eller 

også skal vi opfinde et nyt ord, for det 

er hverken en konføderation eller en 

føderation. Det er noget andet, som, 

hvis det skal fungere, på nogle områ-

der skal have flere kompetencer, men 

på langt de fleste områder have min-

dre kompetencer.”    
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Af Elisabeth Steiner og Louise Jørgensen 

 
Med andre ord – EU, hvad nu?  
Da den såkaldte »tænkepause« indtraf i 

juni sidste år, besluttede regeringen, at Eu-

ropaudvalget i samarbejde med en række 

organisationer skulle sætte en tematisk, 

økonomisk og organisatorisk ramme for 

tænkepausen, kaldet Borgernes Dagsorden. 

Formålet er at skabe et forum, hvor borgere 

og politikere kan mødes og diskutere Euro-

pas fremtid. 

 Ved et af projektets mange arrange-

menter finder vi en eftermiddag i marts 

Lykke Friis (tidligere Europapolitisk Chef 
for DI, og netop indsat som pro-rektor ved 

KU) godt opvarmet til en spændende de-

bat under overskriften »EU – hvad nu?«. 

Lykke har til lejligheden medbragt en bun-

ke sjove udklip fra diverse blade og aviser, 

og retorikken er skarp men jordnær og i et 

sprog tømt for fremmedord og firefeltsta-

beller, præcis som tonen skal være. Der er 

lagt op til en livlig debat, hvor EU-emnet 

for en gangs skyld tages ud af sin ghetto og 

diskuteres på århusianernes præmisser.  

 

»Man må stille sig spørgsmålet: Kan vi få EU-

debatten bedre koblet op på folks hverdag og inte-

greret i indenrigspolitikken? Det spørgsmål synes 

jeg er altafgørende. Hvis sådanne emner hele tiden 

lægges ud i en bestemt ghetto, tror jeg det bliver 

utrolig vanskeligt at gøre dem populære. Det er 

utrolig vigtigt, at de aktiviteter, man har fra poli-

tisk hold, ikke bare bliver for »tordenskjolds solda-

ter«, hvor det altid er de samme mennesker, der 

optræder«. 

Netop kommunikationen mellem borgere, 

politikere og eksperter har været et væ-

sentligt problem, idet den har foregået på 

forskellige niveauer og hastigheder. Disse 

kommunikationssvigt har blandt andet 

været årsag til den skeptiske holdning 

overfor forfatningstraktaten. 

Et Uidentificerbart Politisk Objekt: et 
supranationalt samarbejde? En modpol til 
USA? Et frihandelsprojekt? Hvem skal 
definere, hvad EU skal være, og ud fra 
hvilke kriterier? Skal politikerne ændre 
deres visioner for at imødekomme bor-
gerne – eller omvendt?  

Fælles EU-dagsorden savnes – Lykke 
Friis: »Statskundskabere, hjælp mig!«  

Britisk fagforeningskampagne mod EU 
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»Traktaten er per definition lidt en 

indslumringspille, fordi det handler om 

institutionerne og om nogle spillereg-

ler.” 



             Marts 2006 

29 

 

Ifølge Lykke Friis er forfatningstraktaten 

blevet misforstået, idet den reelt ikke ville 

ændre EU's struktur, men blot havde til 

formål at sammensmelte tidligere trakta-

ter. EU ville for en gangs skyld ikke bygge 

til, men bygge om – til dels for at skabe en 

mere overskuelig struktur og dels for at få 
et fælles udgangspunkt for alle medlems-

lande – også de nye.  

»Traktaten er per definition lidt en indslumrings-

pille, fordi det handler om institutionerne og om 

nogle spilleregler. Jeg plejer som fodboldfanatiker 

at sammenligne det med off-side reglen - den inte-

resserer jo heller ikke nogen. Det, der interesserer 

folk, er, om man får bolden i kassen, altså selve 

spillet. Har man tilsvarende en EU-debat, der næ-

sten udelukkende drejer sig om, hvorvidt vi skal 

have en ny traktat eller ej, og hvor mange kommis-

særer der skal være, så får man altså ikke folk op af 

stolene«. Århusianerne kom dog meget hur-

tigt op af stolene efter Lykkes ouverture, 

som klart signalerede en tro på, at EU-

projektet ikke er uddøende. Hun formåede 

dog ikke at forankre sine visioner om frem-
tidens EU dybt nok i de skeptiske stål-

arbejdere, idéhistorikere og pensionerede 

landmænd, hvis små kritiske indlæg hur-

tigt gav indtryk af, at danerens interesse 

stadig primært vedrører det nære. Der blev 

både talt stålpolitik fra midt-80´erne, græ-

ske guder og helte og Marshall-hjælp. Lyk-

ke Friis fik sin sag for i forsøget på at mane 

til besindighed, og udråbte i lutter frustra-

tion over debattørernes kortsigtede ver-

densopfattelse:  »STATSKUNDSKABERE, 

HJÆLP MIG«.  

Det blev klart, at det er vigtigt, at vi finder 

et fælles forum, som rent faktisk kan formå 

at mobilisere den brede befolkning i en me-

re livlig debat. 

Så længe EU bliver ved med at være et 

uidentificerbart politisk objekt, er det 

svært at skabe en fælles dagsorden. Den 

almene forståelse af EU som ”noget der-

ude”, langt væk fra vores egen hverdag, der 

flittigt beskrives med negativt ladede ord 

som krise, stilstand og kaos er et tvivlsomt 

udgangspunkt for en konstruktiv debat – 
og derfor også for at få integreret EU som 

et velfungerende, dynamisk, fremadskri-

dende projekt. Det er derfor ikke overra-

skende, at europæerne har svært ved at de-

finere sig som EU-borgere, for hvorfor 

skulle man identificere sig som barn af en 

UPO? José Manuel Barroso—formand for EU-kommisionen.  
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Det er utrolig vigtigt, at de aktivite-

ter, man har fra politisk hold, ikke 

bare bliver for »tordenskjolds solda-

ter«, hvor det altid er de samme men-

nesker, der optræder«. 
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Det demokratiske overskud i EU 

Af Morten Barsballe Schmidt 
 

EU har i store træk udviklet sig igennem 

kriser, men EU’s krise er ifølge Rasmus Pe-

dersen mere alvorlig end tidligere. Nejet 
sidste år er bundet i et folkeligt mandat i 

de store lande, og det er svært at komme 

væk fra status quo situationen.  

 

”Plan D” for demokrati. 
Rasmus mener, det er et stort problem, at 

politikerne ikke har haft en plan B og et 

alternativ klar. Nu er EU gået over til den 

klassiske ”plan D”, som er at starte demo-

kratidiskussionen igen: ”Man (politikerne) gør 

den klassiske antagelse om, at hvis vi skal have folk 

til at bakke op om EU, så skal vi bare forklare 

dem, hvad det går ud på, og så skal de nok makke 

ret og blive kloge, og så stemme ja”. Dette er nok 

ikke den bedste strategi. For Rasmus er det 

centralt, at EU er grundlagt på diplomati-

ske principper, og det er spørgsmålet, om 

EU overhovedet kan gøres til genstand for 

en effektiv demokratisk kontrol. 

 
Demokratisk overskud i EU 
Rasmus understeger, at det tragiske ved 

krisen er, at jo mere vi diskuterer EU, jo 

mere åbner vi op for demokratiet i EU, og 

dermed forværres krisen. Normalt taler 

man om demokratisk underskud i EU, men 

spørgsmålet er, om der ikke er et demokra-

tisk overskud? EU er faktisk et af de mest 

udviklede check and balances systemer i 

verden med hele 4 institutioner i lovgiv-

ningsprocessen. F.eks. skal direktiver ved-

tages med langt større flertal i Ministerrå-

det, end hvad man ser i nationale parla-

menter. Den nye trend med folkeafstem-
ninger er endnu et led i den politiske pro-

ces, som gør samarbejdet sværere: ”Det de-

mokratiske overskud i EU bremser for den videre 

udvikling”.  

 Samtidig er det et problem, at man i 

demokratidebatten evaluerer EU ud fra 
nogle kriterier, som man dårligt nok ud-

sætter nationalstaterne for. Det mener Ras-

mus Pedersen er lidt ude af proportioner:  

 

Manglen på lederskab i krisesituationen 
Problemet i EU er ifølge Rasmus Pedersen, 

at der mangler lederskab til at løse krisen. 

Dynamikken i EU-samarbejdet kommer 
normalt fra Frankrig og Tyskland, men ik-

ke i øjeblikket: Chirac er nærmest gået i 

stå, og Merkel har fokus på de indenrigspo-

litiske opgaver. Der er med andre ord brug 

for, at den fransk-tyske motor skal genstar-

tes med visioner for projektet fra de to lan-

de. Rasmus forventer ikke nogen løsning 

på krisen foreløbig, ikke før der har været 

fransk præsidentvalg næste år. 

Normalt tales der om, at EU lider af et 
demokratisk underskud, men EU’s nuvæ-
rende krise skyldes ifølge ph.d. stipendiat 
Rasmus Brun Pedersen faktisk et demo-
kratisk overskud i samarbejdet. Samtidig 
betyder prioriteringer fra EU’s sværvæg-
tere, at der vil gå flere år, før krisen lø-
ses. 
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”Man spørger jo ikke borgerne, 

om man er for eller imod Dan-

mark, ligesom borgerne i Dan-

mark nok heller ikke forstår det 

danske politiske system 100%.” 



             Marts 2006 

31 

D
en P

olitiske V
inkel: E

U
 

Af Helge Frandsen 
 

At forfatningstraktaten er død og aldrig 

bliver til noget i dens nuværende form, 

kommer nok ikke som den store overra-

skelse for de fleste. Derek Beach mener, at 

det er utopi at tro, at man kan ratificere 

denne aftale i alle medlemslande efter sid-
ste års to rungende nej’er i Frankrig og 

Holland. Men hvad skal vi så gøre for at 

komme videre med det europæiske samar-

bejde? Her mener Derek Beach, at det er 

vigtigt, at man i de forskellige medlemslan-

des regeringer ser sandheden i øjnene. 

Først og fremmest at den nuværende for-

fatningstraktat er død, og dernæst, på læn-

gere sigt – og måske vigtigere – at EU ikke 

foreløbigt bliver et folkeligt projekt. 

 

Væk med det institutionelle navlepilleri 
Herudover er det vigtigt, at man i de for-
skellige regeringer begynder at give EU 

credit for det gode, og at man bruger de 

redskaber, der allerede nu er til rådighed, 

mener Derek Beach. Man skal altså holde 

op med at bruge EU som syndebuk, hver 

gang ens vælgere er utilfredse med en be-

slutning, der er taget i EU regi. Hvis denne 

manøvre lykkes, kan det på længere sigt 

måske lykkes at få EU’s befolkninger til at 

acceptere og endda i sidste ende holde af 

EU. De områder, som Derek Berach mener, 

man med fordel kan samarbejde om, er 

overstatslige områder, som de problemer 

globaliseringen medfører og terrorbekæm-

pelse. Derek Beach har en appel til alle 

EU’s regeringer om at begynde at bruge EU 
til, hvad det kan, i stedet for at køre fast i 

institutionelt navlepilleri. 

 

En koalition af pragmatiske lande 
I det videre arbejde med EU’s fremtid har 

Derek Beach også et par råd til den danske 

regering: Ligesom andre EU skeptiske lan-

de, som Storbritannien, bør Danmark ikke 

være det land, der melder klart ud, at for-

fatningstraktaten er død. Herudover bør 

man vente med folkeafstemninger om for-

beholdene som ØMU’en, da tilliden til EU 

er meget lav i øjeblikket. Til slut mener De-
rek Beach, at Danmark bør indgå en slags 

koal i t ion  med andre  såkaldte 

”pragmatiske” lande som Sverige og Stor-

britannien, som så skal forsøge at gennem-

føre de ovennævnte tiltag. Om dette lyk-

kes, vil kun fremtiden vise. 
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Denne udtalelse kommer fra vores egen 
lektor her på IFSK Derek Beach. Vi har 
sat ham stævne for at høre lidt om hans 
syn på, hvordan man i EU kommer vide-
re med den skibbrudne forfatningstrak-
tat. Hvordan skal de danske politikere 
agere i fremtiden overfor EU? 

Forfatningstraktaten er stendød 
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Af Anders Ziegler Kusk 

 

Ekstremisme, islamofobi, sha’ria, islam og 

islamisme er blot nogle få eksempler på de 

mange upræciserede begreber, som blev 
introduceret, da Muhammedkrisen kulmi-

nerede. Naser Khader dannede et netværk, 

der tog afstand fra sidstnævnte, mens 

Dansk Folkepartis sorte præster skabte en 

nærmest deterministisk sammenhæng mel-

lem islam og krig samt brugte begreberne i 

flæng.  

 Manifestet selv sætter islamisme i 

båd med totalitære ideologier som nazisme 

og stalinisme. Den beskrives som ”en reak-

tionær ideologi, der dræber lighed, frihed 

og sekularisme, hvor end den findes”. Men 

når tilsyneladende kaotiske tilstande ved 

den danske ambassade i Damaskus, eller en 

spontan flagafbrænding i Indonesien, toner 

frem på skærmen, synes det vanskeligt at 
se ligheden med det 20. århundredes velor-

ganiserede militaristiske tankesystemer. 

Mehdi forklarer: ”Den gang fascismen opstod, 

startede det også med små celler, hvis farlighed 

ingen troede på. Islamismen er måske nok diffus, 

men det gør den ikke mindre farlig. Snarere tværti-

mod”.  

Han påpeger samtidig, at islam og islamis-
me ikke er to sider af samme sag, selv om 

adskillelsen kan være vanskelig at se i lyset 

af de seneste måneders begivenheder,:  

” Gennem historien har der været mange facetter af 

Islam, der ikke har været politiske. Og koranen 

fortæller faktisk ikke hvilken type regering eller 

stat, man skal have, selv om Muhammed selv var en 

statsmand. Islamismen derimod er en ideologi - 

selvfølgelig baseret på Islam - men den foreskriver 

altomfattende komponenter så som livsform, tro og 

et politisk regime. Individet har ingen frihed i et 

sådant samfund.” 

 

Opgør på venstrefløjen  
Manifestet var resultatet af et dansk-

fransk initiativ, der var påbegyndt, længe 

før Muhammedkrisen gik i gang. En af fak-

torerne var den, ifølge Mehdi, uheldige kul-

turrelativisme, som nogle venstreorientere-

de i Europa stod for. Det udartede sig i en 

uhellig alliance med visse islamister, hvor de 

to grupper nærmest blev hinandens for-

kæmpere. Denne udvikling så andre ven-

Manifestet og Mehdi:  
”Ytringsfriheden: det ultimative valg” 
Som man troede at krisen omkring Jyl-
lands Postens Muhammedtegninger var 
begyndt at stilne af, publicerede den fran-
ske ugeavis Charlie Hebdo, for 2 uger si-
den, et manifest, der opfordrede til kamp 
mod den nye totalitarisme: islamismen. 
En totalitarisme båret af teokrater, hvis 
formål, ifølge manifestet, er at kvæle de-
mokrati, ytringsfrihed og oplysning. 12 
forfattere og intellektuelle i debatten om 
islam, heriblandt Salman Rusdie, Ayaan 
Hirsi Ali og Ibn Warraq underskrev ma-
nifestet. Blandt underskriverne var såle-
des også IFSK’s Mehdi Mozaffari. Kanden 
har talt med underskriveren. 

”Hvis nogle udtaler sig om ulighed 

mellem mænd og kvinder – stening osv. 

– så siger man, at det er islamofobi. Jeg 

synes, det er farligt at forhindre folk i 

at kritisere religion.” 
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streorienterede på med bekymring, hvor-

med de påbegyndte arbejdet med manife-

stet. Dermed var alle underskriverne ikke 

venstreorienterede, men de fleste var.  

Hvad er problemet med kulturrelativis-

men? Ifølge Mehdi er den udtryk for en 

misforstået tolerance: 

”Vi mener ikke, at man kan bygge et samfund på, at 

alle kulturer er lige gode. Der er både demokratiske 

kulturer og ikke-demokratiske kulturer. Forskelli-

ge kulturer kan sagtens sameksistere, men det kræ-

ver, at der er noget fælles – en ker-

ne, som står over de individuelle 

kulturer, samtidig med at forskelle 

kan eksistere. Og der findes ikke 

noget andet end demokratiet, og 

dets værdier, der kan forsyne så-

dan en kerne. Hvis alle kulturer 

betragtes som lige, betyder det så 

også, at vi accepterer ulighed mel-

lem kvinder og mænd og under-

trykkelse? Måske kommer der en 

anden kultur, og siger at mishand-

ling af børn og afhugning af lem-

mer, er i orden. Og det må vi acceptere, fordi det er 

en anden kultur? Hvordan kan man leve i et sådant 

samfund?” 

 

Et enten-eller spørgsmål 
Ytringsfrihedens grænser og rækkevidde 
blev som bekendt et centralt emne for Mu-

hammedkrisens talrige debatter og medie-

indslag. For mange politikere var ytrings-

friheden en urørlig værdi, mens der for an-

dre fulgte ansvar med ytringsfriheden. Og 

endelig satte Uffe Ellemann-Jensen, Biskop 

Desmond Tutu og såmænd Gorm Harste 

spørgsmålstegn ved dens universalitet. Ma-

nifestets standpunkt er på dette punkt 

ganske klart. Der ”plæderes for ytringsfrihedens 

universalitet,, så man på alle kontinenter kan ud-

øve sin frie ånd mod alle overgreb og dogmer”. Jeg 

beder Mehdi forklarer hans forståelse af 

ytringsfriheden,: ”I debatten har mange sagt, at 

ytringsfriheden er absolut, men at man skal respek-

tere andres symboler, religion og kultur osv. Det er 

naturligvis korrekt og alle ville gerne, at man kun-

ne gøre begge dele. I sidste instans kommer man til 

et valg mellem én af disse to. Det centrale, dramati-

ske valg. Ytringsfriheden giver mulighed. Ytrings-

friheden er det ultimative endelige 

valg.” 

 

Mehdi mener selv at mange af de 

muslimer der bor i Europa, fak-

tisk har langt bedre kår her, end 

i de lande hvor de kommer fra.  
Her kan de frit have deres mo-

skeer, skoler, sprog osv. Men 

hvad med de enorme integrati-

onsproblemer og en stigende 

nationalisme, som mange euro-

pæiske lande præges af i disse 

år? Er vi virkeligt bedre, når det 

kommer til stykket?: 

”Integration handler ikke kun om religion, men 

også om sociale problemer. Optøjerne i Paris var 

f.eks. ikke kun muslimer. Men på trods af den di-

skrimination, der eksisterer f.eks. af navne, arbejde 

og hudfarve, har muslimerne det alligevel meget 

bedre her, end i de lande, de kom fra, hvor de ikke 

havde nogen frihed overhovedet.  Nogle islamister 

forsøger at spille på en offerrolle og sige, at vi er 

ofre for islamofobi for at fastholde tilhørerne til 

religionen. Hvis nogle udtaler sig om ulighed mel-

lem køn – stening osv. – så siger man, at det er isla-

mofobi. Jeg synes, at det er farligt at forhindre folk i 

at kritisere religion. Det var jo det, som europæer-

ne gjorde for at komme udover afladshandlen og 

den katolske kirkes dogmer. Denne mangel på kri-
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tik af religioner forhindrer al udvikling.” 

Fremtiden 
Til sidst lader jeg Mehdi kigge i krystal-

kuglen for at få hans svar på, om forholdet 

mellem Vesten og Islam er blevet forbedret 

eller forværret af Muhammedkrisen og se-

nest manifestet. Svaret er langt fra enty-

digt: Det er en dynamisk proces, som kan falde ud 

ti l begge sider. Kampen mellem demokrater og 

ikke-demokrater bliver skærpet. Men hvordan al-

mindelige muslimer reagerer, er svært at sige. Med 

globaliseringen håber jeg, at folk kommer til at 

forstå hinanden bedre og respektere hinandens tro. 

Gennem dialog kan meget lykkes, men kampen mod 

anti-demokrater kan ikke vindes med dialog alene. 

Kun en af lejrene vil vinde, og det bliver en af ker-

nerne i det 21’ende århundrede.  

MANIFEST: 
 
Efter at have overvundet fascismen, nazismen og stalinismen står verden nu over for en ny 
totalitær global trussel: Islamismen 
Vi forfattere, journalister og intellektuelle opfordrer til modstand mod den religiøse totali-
tarisme og fremme af frihed, lige muligheder og sekulære værdier for alle.  De seneste begivenheder, der har fundet sted efter offentliggørelsen af tegninger af Muham-
med i europæiske aviser, har afsløret behovet for at kæmpe for disse universelle værdier. 
Denne kamp skal ikke vindes med våben, men på den ideologiske slagmark. Det er ikke civi-
lisationernes sammenstød og heller ikke et modsætningsforhold mellem Vest og Øst, vi er 
vidner til, men en global kamp med demokrater på den ene side og teokrater på den anden.  
Som alle former for totalitarisme næres islamismen af frygt og frustration. Hadets prædikan-
ter spiller på disse følelser med henblik på at danne bataljoner, der skal gennemtvinge en 
frihedsfjendsk og ulige verden. Men vi siger klart og bestemt: Intet, end ikke fortvivlelse, kan 
berettige, at man vælger obskurantisme (modstand mod tankefrihed og kulturelle frem-
skridt), totalitarisme og had. Islamismen er en reaktionær ideologi, der dræber lighed, frihed 
og sekularisme, hvor end den findes. Islamismens sejr kan kun føre til en verden præget af 
dominans: mandens dominans af kvinden og islamisternes dominans af alle de andre. For at 
modarbejde det må vi sikre universelle rettigheder til undertrykte og diskriminerende men-
nesker. Vi forkaster den ’kulturrelativisme’, der består i at acceptere, at mænd og kvinder i 
den muslimske kultur skal berøves deres ret til lighed, frihed og sekulære værdier af hensyn 
til respekten for kulturer og traditioner. Vi nægter at give afkald på vores kritiske ånd af 
frygt for at blive beskyldt for ’islamofobi’, et uheldigt begreb, der forveksler kritik af islam 
som religion med stigmatisering af dens tilhængere. Vi plæderer for ytringsfrihedens univer-
salitet, således at man på alle kontinenter kan udøve sin frie ånd mod alle overgreb og dog-
mer.  
Vi appellerer til alle demokrater og frit tænkende mennesker i alle lande om, at vores år-
hundrede kommer til at tilhøre Oplysningen og ikke obskurantismen   
Mehdi Mozaffari, Salman Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq, Chahla Chafiq Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy, Irshad Manji, Maryam Namazie, Taslima Nasreen, Antoine Sfeir, Philippe Val. 



             Marts 2006 

35 

 
Af Christian Nordbek  

 

 
Billetsalget til PF’s Berlintur fandt sted den 

første onsdag i marts fra kl. 10. Allerede fra 

kl. 8 og frem begyndte der at samle sig en 

gruppe af eventyrlystne IFSKere foran PFs 

kontor på foreningsgangen. Jeg var selv en 

af disse, for hvem Berlin er mere end navnet 

på en vammel, men dog lækkert smagende 

Donutagtig kage. 

 I løbet af de par timer, man sad og 
drak kaffe, forsøgte at løse en ”let” soduko, 

kunne man observere, hvordan studenter 

og undervisere fandt vej til henholdsvis 

læsesalen og kontorer. Stort set alle spurg-

te interesseret til, hvorfor der dog sad op 

mod 30 mennesker på en gang sådan en 

onsdag morgen, men der var dog én person, 

der skilte sig negativt ud. Ligesom man i 

poker kan ”sætte” en person til at have en 

given hånd ud fra reaktions- og spillemøn-

stret, kan man ved at studere personer med 

en vis sandsynlighed se, hvor på Universi-

tetet de hører til. 

 

Denne person, som kommer ind, vil jeg helt 

klart sætte til at være jurist med smag for 

regelrytteri, for det eneste hun tørt spørger 

os om er, om vi ikke er klar over, at vi sid-

der på en brandvej? Øhh, nej det var vi ik-

ke, og vi spærrer jo ikke mere end, at vi i 
tilfælde af brand selv ville flytte os. Jeg 

kunne forstå, hvis vi direkte havde barrika-

deret os, men det var ikke helt tilfældet. 

Ikke desto mindre insisterede vedkom-

mende på at hente sikkerhedspersonalet, 

hvilket vi ikke rigtig tog alvorligt. Der gik 

dog ikke længe, inden en af disse personer, 

hvis magtliderlighed ikke er for børn, kom 

og beordrede os væk. Det var ganske tyde-

ligt, at han virkelig nød at kunne bruge den 

smule magt, han som sikkerhedsansvarlig 

er blevet tildelt. Undrende over at nogle få 

går så meget op i så lidt, måtte vi pænt flyt-

te os, da sagen tydeligvis var vigtigere for 

ham end for os.. Man burde næsten spørge 

ham om, hvilken sejr der var størst – om 
det var bortvisningen af os, eller det fak-

tum at det lykkedes ham at tvinge Colaau-

tomaten ind i et læsegrupperum?? 

Endnu engang får brandregulativerne det 
værste op i visse folk….en beretning fra 
den virkelige universitetsverden set fra 
Statskundskabsside. 

Man Undres! 
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Af Clark 

 

Google 
Lige på og hårdt. Som vi jo elsker det! Google: Tre 

hits på ”Mick Bundgaard Dige” 

 

Hvis vi tager den første: Fagligt sommerseminar. 

Hmm nørd? Outlier?  

He he he. Overhovedet ikke. Fordi præcist, 

det sommerseminar mødte jeg aldrig op 

til… 

 

Nummer to: Offentliggørelse af din bachelor… Det 

er tre år siden. Hvad har du gået og lavet? 

Jeg har taget nogle fag, og en større portion 

af tiden har jeg hygget mig. Samtidig har 

det at være metodeinstruktor selvfølgelig 

taget meget af min tid og kræfter. Men jo 

jeg har måske fedet den lidt for meget. 

 

Hvad er fremtidsudsigterne? 

Fremtidsudsigterne siger jul. Omkring jul 

er jeg færdig, hvis alt går godt. Og det gør 

det sku nok ikke. Så i starten af 2007 skulle 

jeg være der. 

 

Den sidste: forsoningnu.dk? 

Det er jeg blevet presset ind i. Det var fak-

tisk min kæreste, der gjorde mig opmærk-

som på den her side, og det skulle jeg selv-

følgelig skrive noget til. Jeg synes for det 

første, at det var en skide god ide. En hjem-

meside, hvor man kunne skrive til verden 
og gøre opmærksom på, at det ikke var alle 

danskere, der er komplette idioter og raci-

ster. Og så skrev jeg, synes jeg selv, en me-

get poetisk og smuk tekst om, hvad dan-

skere er for nogle. 

 

Alle disse hits er for dit liv efter du kom til AU. 

Livet før havde intet med Internettet at gøre? 

Jeg er vokset op et sted, hvor Internettet 

ikke rigtig var opfundet. Jeg er jo en stille 

og rolig thybo. Det har medført positive og 

negative ting. Positivt: Jeg er stille og rolig. 

Negativt: Jeg er til tider for stille og rolig. 

Der er specielt et eksempel, hvor det for 

stille og rolige trådte i karakter. Det var da 

jeg var færdig med forvaltningsretseksa-

men, og troede: Det her er virkelig gået 

godt. Det ender så med, at jeg får en karak-

ter der er noget under det, jeg forventede, 

og spørger hvorfor? Jamen det gik rigtig 

godt siger censor så, men du snakkede bare 

for langsomt. 

 

Peter Larsen… 
Hvis jeg spørger dig mere end 30 gange på forskelli-

Studenterunderviseren:  Trickie Mickie 

Lige børn leger bedst, skæve børn leger 
sjovest og rastløse studerende stiller lige-
gyldige spørgsmål. Føler du dig alligevel 
”intriged” ved ordene: Rune Stubager, 
bagfra og spirit? Så hæng ved... 

Trickie Mickie og den evige Hang-around… 
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ge dage om, hvordan du har det. Hvad ville dine 

svar så være normalfordelt om? 

De ville samle sig omkring godt. 

 

Er det så med jydens: Det går nogenlunde! Og i vir-

keligheden rigtig godt? 

Jeg vil sige, at det er klart over middel. Jeg 

har en hel del dage, hvor jeg har det fremra-

gende. Og så har jeg nogle få, hvor jeg har 

det af lort. Det var f.eks. i går. Jeg er træt af 
at vågne op om morgen og se, at der er 

kommet sne, når min cykel er så elendig at 

kæden hopper af 4 gange på vej herop. 

Men i alt normalfordelt om 4 på en skala 

fra 1-5 

 

Blev du hjemme opdraget efter ”Den centrale græn-

seværdisætning”? 

Jo, det gjorde jeg måske. Hvis du, Mick, 
hver aften spiser 8 kartofler så skal du nok 

blive til noget stort. 

 

Hvad med ærterne ved siden af? 

Jeg skulle også spise ærterne. Porer fik jeg 

også. Kan du kun spise to frikadeller, så er 

det også okay. 

 

Spiste du meget tærte? 

Nej, det har jeg aldrig gjort. Jo pæretærte. 

Jeg har ikke noget generelt imod tærter, 

men jeg synes, det er lige lovlig populært. 

 

Der går rygter om misbrug blandt metodeinstruk-

torne. Må jeg høre. Hvor meget kaffe drikker du? 

Jeg drikker et pund om ugen. 

 

Ryster du? 

Jeg ryster om morgenen indtil jeg har fået 

min kaffe. Og så ryster jeg omkring ved 17 

tiden igen, fordi jeg har fået for meget kaffe. 

 

Der går rygter om, at Max Harvelaar vil opkalde 

deres nye produkt efter din førstefødte? 

Vi har faktisk Max på kontoret lige nu, og 

han er ikke min type. 

 

Hvad med Merrild. Er hun sød? 

Merrild hun er sød, men hun er ikke min 

favorit. Peter Larsen, han er nu den bedste. 

 

En herlig jyde med fingeren i jorden? 

Lige præcis. Jamen jeg elsker Peter Larsen. 

 

Ikke politisk korrekt med Max. Så hellere Peter? 

Jamen det må være kaffens kvalitet, der er 

afgørende. 

 

Dvs. kvalitet frem for kvantitet?  

Kvalitet, helt klart. 

 

Peter Larsen????????? 

Ja man kan måske nok få bedre kvalitet 

end Peter Larsen men ikke til prisen 28,95. 

Så det må vel komme an på kontekst. Jeg 

kan også godt drikke billige øl. 

 

Hvis jeg så efterfølgende informerer om, at en gris 

kan få orgasmer op til 30 min. af gangen men at en 

løve kan have sex 50 gange om dagen? 

Jeg er nok mest misundelig på grisen. 

 

Det svar lader jeg stå for sig selv. Hvad skal dine 

børn hedde? 

Jamen de skal da hedde Peter Larsen. 

 

Uanset køn? 

Ja… 

 

Til fornavn? 

Lige præcis… 

 

Hvordan ville konfidensintervallet, med et signifi-

kansniveau på 5 %, se ud over hvor lækker din dat-
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ter skal være på en skala fra 1-10? 

Hun skal være tryg og derfor er det måske 

godt hun ikke er alt for lækker. På en skala 

fra 1-10 skal hun have 7. og det må blive 

med et meget smalt konfidensinterval. Me-
get tæt på 7. Det må blive [6,99;7,01]. 

 

Nulhypotese og alternativhypotese for hvor gam-

mel du bliver? 

Jamen nulhypotesen må være 90. og den 

forkaster vi med det samme. 

 

Ingen test? Vi forkaster med det samme? 

Ej, jeg tror faktisk jeg bliver 90. Jeg spiller 

lidt fodbold. Jeg har det godt. Jeg laver no-

get jeg gerne vil. Jeg drikker bajere, ja, men 

det er også medvirkende til at jeg har det 

godt. Og så ryger jeg også, men det skal jeg 

stoppe med, når jeg får min datter. 

 

Som hedder Peter Larsen!!! Måske hun skulle være 

mere end en 7’er for ikke at blive mobbet i folkesko-

len med det navn? 

He he. Hun skulle måske være en 9’er. Jeg 

tror rent faktisk, hun kommer til at hedde 

Miriam. 

 

Metode Med Mere 
Hvilken formel i metode er så den mest sexede? 

Uha der er mange. 

 

Jamen er det ikke et nørd træk? 

Nej altså det er overhovedet ikke nørdet. 
Det er mere et udtryk for intim interesse. 

HA HA HA… 

Men hvis der er en formel som er smuk, så 

synes jeg det er varians-formelen. Den er 

simpel i sig selv. Vi udregner en difference i 

forhold til et gennemsnit eller en andel. Og 

det skal vi selvfølgelig have opløftet i an-

den ellers går det i nul. Og så går du et lille 

step videre og tager kvadratroden, og så 

har du standardafvigelsen. Jeg har det 

egentlig bedst med simple formler, og over-

lader trygt de mere avancerede til frøken 

SPSS. 

 

Og Rune Stubager?  

Ja selvfølgelig. 

 

Tror du han klarer ph.d. forsvaret? 

Ja Rune klarer den med bravur. Det er jeg 

sikker på. 

 

Mr. Herlufsholm! 

Mr. Herlufsholm? 

Ja! Det har jeg døbt ham. 

Hvorfor? 

 

Fordi han ligner sådan en rigtig Herlufsholm-

dreng? 

Virkelig? Det ville han blive stolt af… 

 

Det er ikke negativt. 

Nej men det tror jeg heller ikke. Det er mig 

der har været ud og købe hans gave, og jeg 

har holdt fast i den der lidt dekadente Her-

lufsholm-dreng. 

 

Så han får en Georg-Jensen? 

Nej han får en konge whisky. 

 

Den bliver han glad ved!!! 

 

Hvis jeg kommer med et punktestimat, på en skala 

fra 1-10, over, hvor godt jeg tror du kan lide mig, og 

Interviewet anmeldt af Rune Stu-

bager: ”Det er sort som cash og 

Guiness!” 
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Historier fra Afrika II: 
 Zambia – en udviklingsnørds paradis 

Af Anne Stine Jørck 

 

 

Zambia, Lusaka... 

Varme - i luften, i 

velkomsten i luft-

havnen, i solen på 

den stykvist blå 

himmel.  Mørke 

mennesker, brede 

hvide smil, imødekommenhed, små børn på 

deres mødres rygge - indsvøbt i farvestrå-

lende sarier slynget om kvindernes hærde-

de skuldre og videre ned om hoften. Boder i 

vejkanten. Her sælges grøntsager til livets 

opretholdelse, kvinderne rister majs på 

små bål med en rist henover – røgen stiger 

op og fylder ens næsebor. 
 Det er en anden ting ved Lusaka, lug-

tene. Her er mange af dem og de trænger 

sig på, kan ikke ignoreres; bilosen fra de 

turkis minibusser, lugten af våd jord efter 

et regnskyl, lugten- fornemmelsen af varme 

og fugtighed. I kombination med imøde-

kommende zambianerne, lyden af chikader 

og græshopper på ens ydermur og følelsen 

af langsommelighed, et andet tempo, ja, det 

I stedet for de traditionelle artikler om  
praktik- eller studieophold har vi denne 
gang valgt at følge en IFSK’er over længe-
re tid fra de indledende forberedelser til 
flyet lander igen i Danmark. Dette er an-
den artikel i serien om Anne Stines afri-
kanske eventyr... 

FORTSÆTTES SIDE 54... 

du kommer med et over, hvor godt du tror, jeg kan 

lide dig! Ville der så være mulighed for pooling? 

Foxy… 

He he he. Det er fandme et godt spørgsmål. 

Jamen det tror jeg da helt klart. Det er jeg 

helt overbevist om faktisk. Vi skulle nok 

finde ud af noget pooling. 

 

Hvis min ”standardafvigelse” yderligere var tæt på 

dobbelt så stor som din, ville der så igen være mu-

lighed for pooling? 

Ja, altså det må testen jo i sidste ende afgø-

re, men jeg går ind i det med et positivt 

sind! Positivitet er i øvrigt et ord jeg sætter 

meget højt. 

 

Hvordan vil du selv definere det? 

Gejst og energi. Så går alt godt. 

 

Spirit? 

Spirit og bare vi er glade, så går alt godt. 

For lige at vende tilbage til forrige spørgsmål. Hvis 

der var mulighed for pooling, ville du så betragte 

mig som den afhængige variabel og dig som den 

bagvedliggende uafhængige variabel? 

Øhh jeg tror, at jeg som uafhængig variabel 

nok ville kunne forudsige din reaktion. 

Men jo jeg tror jeg ville trække mig lidt til-

bage og så styre showet. 

 

Bagfra? 

Ja, du kan formulere det. 

 

Nu vi er ved snakken. SPSS. Står det for: Saftig 
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er Zambia, som jeg har oplevet landet i den 

første tid hernede. Godt en måned har jeg 

tilbragt under afrikanske himmelstrøg, og 

her er dejligt. 

 

Efter sne og kulde i Danmark landede jeg 

den 8. februar i Lusaka lufthavn og blev 

modtaget af 26 graders varme samt en re-
præsentant fra den danske ambassade, der 

med et håndtryk og en bil var det bedste, 

der kunne hænde mig netop dér. Efter tre 

dages rejse fra Kastrup lufthavn og en ba-

gage, hvis where abouts fortabte sig i Bri-
tish Airways’ tåger, var jeg mør og parat til 

at se det land og de mennesker, som jeg 

havde haft i mine tanker siden meddelelsen 

om praktikopholdet var dumpet ind i min 

mailboks omkring juletid. 

 

RUC i højsædet 
Denne ankomstdag fyldtes hastigt med 

indtryk på række. Mine øjne stod på stilke 

på køreturen ind til Lusaka ad Great East 

Road  - en fryd endelig at være her, at se 

zambianere på ramponerede cykler – bast-

tråd, elastikker på rat og hjul, og dog cyk-
ler de, altså cyklerne. Afrikanske træer, 

som er flade på toppen og ligner noget fra 

den nærmeste savanne og endelig at få sig 

en sludder om løst og fast med diplomaten 

ved rattet, som viste sig at være af samme 

art; en statskundskaber. Det er en glæde at 

opdage, at det hæderkronede fag er rigt 

repræsenteret i det diplomatiske liv i Lusa-

ka. Såvel på den danske ambassade, som i 

FN, og sikkert også i de utallige konsulent-

virksomheder, der slår deres folder i det 

zambianske udviklingsmiljø, Cowi og Karl 

Bro er blot et par eksempler. 
 Det højt estimerede fag overhales 

imidlertid indenom af - ja af hvad, hold 

godt fast! – RUC og den internationale ud-

viklingslinje dér. Det kan om ikke overra-

ske, så måske sætte statskundskaberens 

ufejlbarlighed og overlegenhed i perspek-

tiv, i hvert fald i en udviklingskontekst. 

 

Fra ”Manda Hill” til ”Kalingalinga” 
Min første dag i Zambia bød dels på intro-

duktion til ambassaden og dens medarbej-

dere, og dels på en tur rundt i området. En 

af de tidligere praktikanter var til mit held 
stadig i landet og agerede på bedste maner 

guide ud i det zambianske. Den første fro-

kost blev indtaget på en irsk inspireret pub 

på ’Manda Hill’- ét af de to storcentre i Lu-

saka – cafelivet i byen er nemlig ikke a la 

Parié eller Roma, så de sociale folder slås 

gerne på storcentrenes enemærker. Denne 

sociale færden gælder såvel expats (= ex-

patriotes, udsendte diplomater og deres 

familier) som zambianere med lidt penge 

på lommen til luksus. 

 Langt størsteparten af zambianere er 

imidlertid fattige, virkeligt fattige, som og-

så var at forvente, da Zambia er et af ver-

dens fattigste og mest forgældede lande. 

Når budgettet end ikke rækker til skole-
gang til ens børn eller en luksusvare som 

nye sko, så holder man sig selv sagt væk fra 

de prangende storcentre, og er istedet at 

finde i de lokale compounds. Én af dem 

hedder Kalingalinga og ligger omtrent tre 
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kilometer fra det pæne nabolag Kabulonga, 

hvor ambassadens praktikanter bor. 

 

Giv en hånd til Zambia... 
Nu kunne man jo så spørge, hvad en prak-
tikant på en dansk ambassade i det afri-

kanske udviklingsmiljø bedriver på sin 37 

1/2 timers arbejdsuge...? Det har jeg i hvert 
fald altid tænkt på, førend det blev min tur 

til selv at rotere på kontorstolen. 

 Ambassadens kontorer og korridorer 

summer af udviklingssnak, og man bliver 

dagligt konfronteret med forskellige aspek-

ter af udviklingsverdenens dilemmaer – 

skal donormidlerne hældes ned i statens 

budget eller investeres på mikroplan hos 

den jævne bonde, der forsøger at overleve 

på et stykke jord, som ofte ikke engang er 

hans eget?? Skal donorerne partout støtte 

de fattigste i befolkningen eller er der mere 

vundet ved at støtte andre sektorer, hvis 

det er dér potentialet er størst? Der gives 

ingen lette svar – én ting er dog sikkert, 

Zambia har brug for en håndsrækning, 
man kan ikke være andet bekendt. 

 Praktikanternes opgave på ambassa-

den er først og fremmest at suge til sig, så 

de får et facetteret billede af 

’forretningsgangen’ på stedet. I skrivende 

stund har jeg fået indblik i så forskellige 

områder som naturressource forvaltning, 

vand og sanitet samt udannelsessektoren. 

En snigende fornemmelse siger mig, at man 

er lidt af en Afrika-udviklings-nørd, når 

man finder alle områderne næsten lige inte-

ressante. Det næste halve år skal jeg sand-

synligvis se nærmere på mulighederne for 
at skabe ’public-private partnerships’ på 

lokalt niveau i de små landsbysamfund ude 

på landet. Dette krydres med lidt decentra-

liseringstiltag, som gerne skulle betyde me-

re magt til ’kommunerne’ og mindre til sta-

ten…. Spændende om det kan lade sig gøre 

med en zambiansk centralmagt med slag 

i…. Herudover følger jeg en uddannelses-

NGOs bestræbelser på at udbrede 

’Education for all’ i Zambia, samtidig med 

at den skal overbevise donorerne om dens 

investeringspotentiale. 

Alt i alt er hverdagen på ambassaden af-

vekslende og interessant for en studerende 

med hang til udvikling. Min første måned i 

Zambia har budt på mange oplevelser – her 
er eksotisk og fyldt med søde mennesker. 

Forhåbentlig fortsætter den gode ’trend’, så 

oplevelseshungeren til fulde kan stilles. 
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Af Allan Birkmose 

 

Velkommen kære læser. Denne klumme 

var jo oprindeligt tænkt som et socialt-

avantgardistisk eksperiment, men efter-

hånden synes den at have bidt sig fast som 

fugleinfluenzaen i Europa. Dette synes at 

være en passende analogi, for der er faktisk 

mange lighedstegn mellem fugleinfluenza 

og denne klumme, kære læser: De er begge 

aldeles overvurderede, de fylder for meget i 

nyhedsbilledet, er formentlig begge helt 

uskadelige og hverken fugleinfluenza eller 

Birkmoses Buldren® har endnu smittet fra 

menneske til menneske. 

 

Om der blandt alle de travle politologiske 

himmelstormere skulle findes en 

stud.scient.pol med et så voldsomt over-

skud, at han er villig til at kalde sig en tro-

fast læser af denne klumme, vil denne læser 

vide, at jeg i sidste udgave for første gang 

valgte at harcelere over begivenheder 

udenfor de gule mure: i virkelighedens ver-

den med andre ord. Dette skyldtes, at jeg 

på grund af juletravlhed ikke havde haft tid 

til at hidse mig op over irritationsmomen-

ter på selve instituttet. Dette var naturlig-

vis beklageligt, men desværre må jeg endnu 

engang – med skam i stemmen – meddele, 

at jeg på trods af en omfattende søgen hel-

ler ikke denne gang har kunnet finde noget 
at blive sådan rigtigt godt gammeldags 

muggen over på her på Institut for Polito-

logisk Himmelstormeri. Det har endda vist 

sig, at min tidligere Buldren® har båret 

frugt, således at forholdene på læsesalsgan-

gen er forbedret betragteligt. Jeg vil natur-

ligvis ikke tage hele æren, men efter succe-

sen med indførslen af de nye printere er det 

lykkedes at skaffe støjdæmpere på læse-

salsdørene. Den opmærksomme iagttager 

vil vide, at der på samtlige læsesalsdøre nu 

er monteret støj- og støddæmpende aggre-
gater kaldet gummidutter. Det er vel ikke 

uden grund, at man kalder medierne for 

den 4. statsmagt? 

 

Men for at kompensere for min manglende 

vrede vil jeg i stedet betro Dem, kære læser, 

en hemmelighed af allerstørste betydning. 

Det drejer sig om en nyhed, der synes nok 

så væsentlig, men tilsyneladende ikke rig-

tig kan trænge igennem den mediemæssige 

firewall. I øjeblikket er der - i al hemmelig-

hed og gennemført med hidtil uset diskre-

tion – protestaktioner i den muslimske 

verden. Protestaktionerne drejer sig øjen-

synligt om, at man åbenbart har bragt visse 

anstødelige tegninger i en mindre dansk 
provinsavis. At man tilsyneladende betaler 

voksne mennesker for at tegne tegninger er 

Birkmoses Buldren 
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jo ganske bekymrende, så der er ikke noget 

at sige til, at der har rejst sig en bølge af 

vrede rettet mod den vestlige verden i al-

mindelighed og Danmark i særdeleshed. 

Denne vrede er fuldt forståelig. Hvis jeg var 

en fattig og marginaliseret muslim, der 

kæmpede en daglig kamp for at brødføde 

mine børn, ville jeg også blive aldeles forar-
get over, at der åbenbart findes samfund 

med en sådan overflod, at man har råd til at 

betale voksne mennesker for at udføre bør-

nearbejde. Det plejer jo at være omvendt: at 

man betaler børn for at udføre voksenar-

bejde. Denne vrede og de efterfølgende am-

bassadeafbrændinger har sat sindene i kog 

i verden og bragt tankerne hen på Hun-

tingtons ”Clash of Civilizations” (en ud-

mærket bog, der i skrivende stund er må-

nedens udsolgte bog i PB, hvor den ikke kan 

købes formedelst 89 kr.). 
 

Det var naturligvis meningen, at det skulle 

have været holdt hemmeligt, at man sådan i 

Danmark kan blive betalt for at tegne, da 

det var åbenbart for enhver, at dette ville 

vække anstød i mere fattige dele af verden. 

Det måtte jo også betragtes som en ren in-

denrigspolitisk sag i Danmark, da det jo 

ikke kommer folk i Mellemøsten ved, hvad 

vi danskere betaler voksne mennesker for 

at lege med tuscher. Sådan skulle det imid-

lertid ikke gå, for et sted i Århus sad der en 

forsmået og lettere usoigneret lærervikar, 

der – med en vis berettigelse – var vred 

over, at han grundet en mindre uoverens-

stemmelse med sin tidligere arbejdsplads 
ikke længere har lov til at arbejde med teg-

ninger eller børn. 

 

Denne tidligere lærervikar rejste derfor 

sammen med en gruppe af sine bedste ven-

ner til Mellemøsten for at fortælle, hvor 

svært det er at få lov til at tegne i Danmark 

– især hvis man tegner fra højre mod ven-

stre. Dette havde de naturligvis stor sym-

pati for i den muslimske verden, især da 

han viste dem et billede af en mand, der 
havde fået penge for at iklæde sig en grise-

tryne. Dette var dråben, som fik bægeret til 

at flyde over for de ellers så fredelige men-

nesker, så de gik en tur hen på den danske 

ambassade for at spørge, om det virkeligt 

kunne være rigtigt, at man i Danmark beta-

ler folk for at lege grisebasser, mens andre 

mennesker sulter. Ingen ved rigtigt, hvad 

der herefter skete, men tilsyneladende var 

der under besøget på ambassaden et uheld 

med nogle tændstikker, som medførte, at 

ambassaden stak i brand. Under branden 

gik der desværre ild i Dannebrog, men hel-

digvis reagerede de tilstedeværende resolut 

og forsøgte at slukke ilden ved at trampe 

på flaget. 
 

Siden har sagen været præget af en del mis-

forståelser. Fx kom det forleden frem, at en 

tegnernes døtre var blevet opsøgt på sin 

skole af 12 voksne mænd. Det har dog siden 

vist sig, at det drejede sig om 5 af pigens 

veninder, som ville høre, om pigen ikke 

kunne få sin far til at tegne en tegning til 

skolen – sådan lidt pro bono. Men sådan kan 

det jo gå, når den ene misforståelse følger 

den næste, hvilket også er grunden til, at 

denne klumme på anbefaling af PET, FE og 
de andre frygtindgydende forkortelser ikke 

er illustreret. 
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Moldova – den svære transitionsproces 

Af Henrik Lindbo Larsen 

 

Det fattigste land i Europa 
Moldova med 4,5 mio. indbyggere ligger 

fastklemt mellem Rumænien og Ukraine 

på et areal lidt mindre end Danmark. Lan-

det opnåede selvstændighed fra Sovjetuni-

onen i 1991, og indtil nu har det været op ad 

bakke med de politiske og økonomiske re-
former. 

 Da Sovjetunionen brød sammen, op-

levede Moldova en dramatisk økonomisk 

nedtur. Med en gennemsnitsmånedsløn på 

omkring 80 $ er landet i dag blevet overha-

let af omkringliggende lande som Albanien 

og Ukraine og befinder sig nu – overra-

skende – på niveau med lande som Elfen-

benskysten og Uganda. I vidt omfang er 

Moldova en selvforsyningsøkonomi, hvor 

kun de velstillede bor i byerne, fordi man 

på landet har mulighed for at dyrke sin 

egen føde og dermed kan leve fra hånden til 

munden. 

 Hovedstaden Kichinev er dog præget 

af en vis modernisering, med moderne ind-
købscentre og vestlige biler og ej at for-

glemme de mange kirker, pladser og de mo-

numentale parlaments- og regeringsbyg-

ninger. Den russiske ambassade, som den 

ligger placeret på hovedboulevarden, ligner 

i sig selv en regeringsbygning, hvilket vid-

ner om den stærke kommunistiske arv og 

den eksterne dominans, der historisk har 

præget Moldova. 

 

Moldovas politiske system 
Endnu sidder det kommunistiske parti mo-
nopolitisk på magten, og der er ikke udsigt 

til, at dette vil ændre sig inden for en nær 

fremtid. Moldova kan ikke karakteriseres 

som en fuldbyrdet diktaturstat den hvide-

russiske, men snarere som noget midt imel-

lem demokrati og autoritær styreform. Op-

positionskandidater har ret til at stille op 

til valg, og der foregår ikke massiv valgma-

nipulation, men omvendt er det politiske 

system i vidt omfang præget af uigennem-

skuelighed, medierne er enten statskon-

trollerede eller direkte udsat for repression, 

og de politiske og retlige institutioner bli-

ver misbrugt som instrumenter for stats-

kontrol. For oppositionen er det derfor me-

get svært at organisere sig og udgøre et re-

elt alternativ til de kommunistiske magt-

havere. 
 

Korruption og separatisme 
Som det blev os klart på seminaret, hvor 

der også deltog studerende fra Holland, 

Ukraine og Moldova, er det slet ikke ual-

Gennem organisationen SILBA deltog 4 
IFSK'ere i et 10-dages seminar i Moldova 
i februar måned. Moldova – et ellers 
'glemt' land i Europa – udgør et spænden-
de eksempel på et land, der kæmper mod 
korruption og fattigdom på den smerte-
fulde vej mod demokrati. 
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mindeligt, at man som universitetsstude-

rende i de tidligere Sovjet-lande kan be-

stikke sig til at bestå eksamen eller få en 

høj karakter. Fænomenet eksisterer nær-

mest som en del af undervisningskulturen, 

som ud fra en vestlig, meritokratisk tanke-

gang dog kan virke chokerende. Inden for 

politivæsenet er tilstandene ikke meget 

bedre: lønningerne er så lave, at det for en 

politimand er fristende at skaffe sig lidt 

ekstra indtægter ved at trække folk ind til 

siden og anklage dem for en forbrydelse – 

'forseelsen' kan som oftest ordnes på stedet 

med nogle euro. 

 

Inden for den officielle, moldoviske lande-

grænse eksisterer den uofficielle udbryder-

provins Trans-Dniester. Flertallet af indbyg-

gerne her består af etniske slavere, og pro-

vinsen er beskyttet af russiske tropper ef-

ter en mindre krig med Moldova efter Sov-

jetunionens sammenbrud. Provinsen er ik-

ke anerkendt af det internationale sam-

fund, hvorfor fx den lokale rubel ikke kan 

bruges andre steder end i Trans-Dniester. 

Provinsen befinder sig med andre ord i et 
slags diplomatisk og økonomisk tomrum. I 

gadebilledet dominerer de gamle sovjet-

symboler, som om den gamle kommunisme 

her forsøges holdt i live: hammer og segl, 

Lenin-statuer og udtjente tanks stilles til 

skue på offentlige pladser. Præsident Smir-

nov har siddet tungt på magten siden 1991 

og lederen af "oppositionspartiet" er hans 

søn. Et symptomatisk tegn på den omfat-

tende nepotisme, der hersker i landet. 

Udsigten til EU-medlemskab 
Et af temaerne på seminaret var Moldovas 

udsigt til at blive medlem af EU. Som så 

mange andre tidligere kommunistiske/ so-

cialistiske lande, udgør udsigten til et EU-
medlemskab et positivt mål at stræbe efter 

for mange moldovere. Et forestående EU-

medlemskab kræver omfattende politiske, 

økonomiske og sociale reformer, som Mol-

dova med sit nuværende agrar-samfund har 

lange udsigter til at opfylde. 

 Et skøn fra formanden for et ikke-

kommunistisk parlamentsparti lød, at 

Moldova vil være klar til EU-medlemskab 

om 25 år, for som han udtrykte det, ville 

det ikke være nogen byrde for Unionen at 

optage et mindre land som Moldova. Den-

ne tidshorisont kan dog forekomme noget 

optimistisk, idet Moldovas evner til at im-

plementere de fælles EU-regler må vurde-

res at være begrænsede på nuværende tids-

punkt og inden for en tidshorisont på en 

generation. På den anden side udgør Mol-

dovas nære nabo, Rumænien, og det fore-

stående rumænske EU-medlemskab et vid-
ne om, at vejen til demokrati og økonomisk 

fremgang slet ikke er en utænkelighed. 

 

 

”Præsident Smirnov har siddet tungt på magten 

siden 1991 og lederen af "oppositionspartiet" er hans 

søn. Et symptomatisk tegn på den omfattende nepo-

tisme, der hersker i landet.” 
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Negere, fastelavn og 1 meter shots! 

Festen denne fredag var heldigvis ingen 

undtagelse, og at den nye PF-bestyrelse 

havde valgt – måske inspireret af kalende-

ren, hvem ved? – et fastelavnstema gjorde 

det ikke mindre festligt. Som traditionen 
byder, havde den tidligere PF-bestyrelse 

stillet deres værdifulde erfaring til rådig-

hed for den nye bestyrelse, så festen kunne 

afvikles med vanlig succes. PF-festerne har 

jo ydermere et særkende, som altid er ga-

rant for et brag af en fest: shots i metervis! 

Denne institution i samfundsvidenskabelig 

kantine er den sikre vej til sociale udskejel-

ser for selv den mest generte statskundska-

ber, og til denne fastelavnsfest blev danse-

gulvet da også stadig mere fyldt i  

takt med, at trærammerne med inkarneret  

social energi blev langet over disken og 

DJ’en MC Helge spillede op til dans og an-

den festivitas. 

 

 

 

PF Fastelavsfest: 24. februar. 4 Kander 
 

Det mest iøjenefaldende til denne fest var, 

at fastelavnstemaet havde slået igennem i 

imponerende omfang. PF-festen er altid 
præget af yderst fantasifulde temaer, men 

det er sjældent, at antallet af udklædte 

statskundskabere overstiger en lille hånd-

fuld. Fastelavnstemaet havde dog pirret det 

indre udklædningsgen, som mange menne-

sker går rundt og udtrykker i det daglige, 

således at der næsten var flere udklædte 

end ikke-udklædte! Imponerende – og det 

giver altså lige et ekstra pift til festen, når 

politogiske himmelstormere blandes med 

neger-disco-danse-damer, prinsesser, sørø-

vere, Scream-mordere og en enkelt Zorro. 

Sidstnævnte udklædning stod undertegne-

de selv for, men jeg må da nok indrømme, 

at min lidt traditionelle udklædning faldt 
noget igennem, når den blev stillet overfor 

fantasifulde indslag, som de to 6. semester-

spiger, der tilsammen dannede fugleinflu-

enzaen (den mest hypede sygdom siden 

pest) eller en flere meter høj PF’er i kængu-

ro-kostume og endelig en lille håndfuld 

Fredag d. 24. februar ringede klokkerne 
atter ind til en PF-fest, som vi kender og 
elsker dem. PF-fester er altid en behage-
lig blanding af snak med gode venner og 
alkoholindtagelse i et næsten obskønt 
omfang.  

Af Allan ”Zorro” Birkmose 

To mikrofoner smiler til kameraet 

Calamity Jane med obligatorisk, indisk guru 
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disconegere. Den sidstnævnte kategori skal 

jeg senere vende tilbage, da de kom til at 

spille en hovedrolle i uddelingen af præmi-

erne for bedste udklædning. 

 

Jeg måtte selv sande, at det er vanskeligt at 

finde en udklædning, hvis man er lige et 

nummer for voksen til Fætter BR og ikke 

er nogen symaskine-virtuos. Således måtte 

jeg i BR opgive at finde en Zorro-kappe, 

der nåede mig længere end til midt på ryg-

gen. Til gengæld erhvervede jeg mig en ud-

mærket Zorro-kårde, der endog havde et 
kridt i enden, så man kunne sætte sit bo-

mærke på uskyldige, intetanende menne-

skers rygge. Dette kridt led dog en krank 

skæbne, da det blev slugt af en tidligere 

PF-pige. Jeg skal ikke gøre mig klog på, 

hvad det hvide i enden af den lange, sorte 

kårde mindede denne pige om, men væk 

var kridtet i hvert fald. 

 Med sådan et potpourri af fantasiful-

de udklædninger, shots i endeløse baner og 

en veloplagt MC Helge kunne denne fest jo 

kun blive en succes og sådan blev det na-

turligvis også. Altså en helt igennem vel-

lykket debut for den nye PF-bestyrelse, 
som vi sikkert kan vente os mange gode 

oplevelser fra. Næste chance er under  tors-

dagscaféen med Berlin-tema den 16. marts. 

Hvis der var arrangementsmæssige fejl 

denne fredag aften, var jeg vist for fuld og 

feststemt til at bemærke dem. 

 Slutteligt skal det selvfølgelig be-

mærkes, at de fantasifulde og meget gen-

nemførte disconegere vandt prisen for bed-

ste udklædning. Man kan jo håbe, at glæ-

den ved denne pris stod mål med den van-

skelige udfordring, det må have udgjort, at 

vaske disse piger rene for negersminke. Alt 

i alt en dejlig PF-fest af vanlig høj kvalitet. 

Denne skribent tildeler derfor festen 4 ud 

af 5 Kander for den underholdende, men 

lidt rutineprægede præstation (på trods af 

den nye bestyrelse) 

Nik og Jay, under kærlig behandling af sygeplejestudine 

En stille, filosofisk stund mellem sømand/pilot og kænguru 

Pipi Langstrømpe og alkoholiseret Ninka Ninus som stand-in 

for Hr. Nielsson 
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Af Jens Jørgensen og Rasmus Tovborg 

 

Send venligst spørgsmål til kanden@ps.au.dk, og vi vil 

forsøge at give et svar hurtigst muligt, hvis der ikke 

kommer andet i vejen, så som kendisser som har pro-

blemer, for det er jo altid vigtigere at hjælpe de kendte 

videre i livet. Hvis man har brug for akutte svar så henviser vi til fredagsbaren eller PF-fester 

hvor vi gerne står til rådighed, og samtidig opnås der her fuld diskretion, da vi normalt ikke 

kan huske noget dagen efter.  

 

 

  

Kære unge og letsindige brushoveder 

Vi indrømmer blankt, at vi har været en smule 

kritiske, så derfor vil vi nu hylde noget mere, 

men dog kun, når der virkelig er noget at hyl-

de! Timingen er derfor perfekt – tiden er inde 

til at strø om sig med superlativer for det 

fantastiske arbejde, som topledelsen i social-

demokraterne har udøvet den seneste tid.  

 

 

Den klare politiske linje 
Lad os starte med galionsfiguren Helle T., som nogle jo desværre har døbt Gucci-Helle, selv-

om hun jo selv er hårdt arbejdende arbejder og i øjenhøjde med den lille mand. Helle har ud-

vist en fantastisk lederevne og overskud ved at tage på ferie midt i en udenrigspolitisk krise: 

som de siger i ledelsen ”krisen løber jo ingen steder”, og samtidig viser lederen også, at hun jo 

ikke er bange for at møde fremmede. Samtidig er der jo heller ingen tvivl om den 

(komplicerede) politiske linje, som socialdemokraterne har lagt, hvilket er kommet i stand i 

en smuk syntese af gamle og nuværende lederes holdninger. Det er smukt at se, hvordan 

gamle og nye kammerater står sammen i sagen om at lave et overskueligt og forståeligt prin-
cipprogram, der tydeligvis kun har et budskab og en politisk linje: Ytringsfriheden er en 

grundsten i det danske demokrati, men samtidig skal man jo også tage hensyn til andre; Ef-

terlønnen og faktisk hele den sociale servicesektor skal bevares og måske endda udbygges, 

men samtidig er det vigtigt med reformer og besparelser; Den hårde udlændingepolitik skal 

bevares, men samtidig skal vi være mere humane; Og sidst men ikke mindst kan ingen være i 

tvivl om, at socialdemokraterne vil have sat skatten op eller ned, når blot man har læst det 

100 siders oplæg. Med sådan et fantastisk program og det utrolige sammenhold, de gamle 

ledere udviser, samt en stålfast og yndig leder, så kan planen om at ”forhandle regeringen ud 

Spørg Kanden... 

Hej gnavne gamle mænd 

 
Vi er flere, der har undret os over, 

hvorfor I er sådan nogle mavesure 

gamle mænd, der kun kan se det ne-

gative i alting. Er der virkelig ikke 

noget, der kan begejstre jer? 
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af ministerierne” på ingen måde slå fejl.  

 

Metaforens mester 
Nu når vi er så godt i gang med at rose, kan vi lige så godt fortsætte stilen med at rose den 

mesterlige måde, hvorpå Socialdemokraterne håndtere brugen af metaforer. Håndteringen 
viser med al tydelighed, at ledelsen i Socialdemokraterne har nærlæst alle grundbøger inden 

for metaforteori. Teorien siger for det første, at man skal sørge for at bruge en passende me-

tafor, dvs. den skal ikke hævde en ligestilling, men derimod en lighed, og her må man jo sige, 

at Jens Rohde jo er indbegrebet af et lavtgående missil – det kan enhver se!  

 Andet skridt i metaforhåndteringen behersker Socialdemokraterne også til fulde. I te-

orien hedder det, at man kan forvente, at metaforer bliver vendt af modtager mod afsender, 

fordi den nemmeste måde at modgå eller forsvare sig mod en metafor er at vende den mod 

angriber. Når Rohde derfor siger, ”at Socialdemokraterne ikke har set hans missil endnu”, så 

er det igen tydeligt, at Socialdemokraterne har læste metaforteorierne, siden de råber op om 

sexisme, og de ikke forstår hvorfor Fogh har en politisk ordfører, som nedlader sig at tale på 

et så lavt niveau. For hvordan kunne man dog tro, at en dårlig metafor kom tilbage som en 

boomerang? – det står jo kun i alle lærebøger. 

 I stedet for efterfølgende at opløse metaforen, hvis den ikke virker, skal man som Soci-

aldemokraterne endelig blive i den tilbagevendte metafor og for gud skyld lade være med at 

fortsætte det angreb, som metaforen var påhæftet i starten. For havde Socialdemokraterne 

gjorde dette i stedet for, ville Socialdemokraterne jo kunne komme til at udstille Jens Roh-
des manglende vilje til at svare på det oprindelige spørgsmål. Og her må vi jo igen rose Soci-

aldemokraterne for ikke at ville nedlade sig til at nedgøre andre partier – det har de jo en for 

glorværdig fortid til at gøre.  

 

De rosenrøde orakler  

 

 

 

Kære naive studerende 

Senere på studiet vil I lære, at når man, 

som i dette tilfælde sociologiundervi-

serne, har gjort en ting i tilstrækkeligt 

mange år i træk, så har man vundet 

hævd på at fortsætte med denne prak-

sis. Dette er også årsagen til, at studiele-

delsen, selvom I måske synes det virker 

grotesk, på ingen måde gør eller kan 
gøre noget ved problemet.  

 

Jeres alvidende orakler 

Hej vise orakler 

 

Vi forstår ikke, hvordan det kunne lade sig 

gøre, at karaktererne i sociologi ikke kom 

til tiden. Hvis vi afleverer for sent er der jo 

ingen pardon. 

 

Hilsen de frustrerede på 3. semester 
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Liberalisterne - partiet uden navn 

Af Denis Hansen og Kristian Leer 

 

 

Meget rammende er Liberalisterne navnet 

på partiet. Det blev startet op i efteråret 

2005 af formand Torben Mark Pedersen, 

der sammen med andre følte sig svigtet af 

den borgerlige regerings førte politik. 

Blandt de nuværende 165 medlemmer fin-
der vi Bjarne Jessen, der er lokalformand i 

Århus og medlem af hovedbestyrelsen. Han 

trådte ind i bevægelsen, da han mente, at 

der fandtes et politisk vakuum, hvor libera-

lismen og hans værdier ikke blev repræsen-

teret. 

 

Værdier og mærkesager 
Beder man Bjarne Jessen om at beskrive 

Liberalisterne med tre begreber, er det: fri-
hed, flad skat og personligt ansvar. Han 

mener, at disse værdier kun omtales på et 

overfladisk niveau af Folketingets politiske 

partier: ”Det er meget sjældent, udover til festta-

ler, at man hører nogle partier tale om personlig 

frihed og fravær af statslig indgriben som et gode 

og et idealmål.” 

 Partiet har forsøgt at udtrykke sine 

værdier og budskaber i et velfærdsudspil, 

der blev offentliggjort på en pressekonfe-

rence i november måned sidste år. Dette 

udspil druknede imidlertid i mediernes 

omtale af Velfærdskommissionens udspil 

midt i december, mener Bjarne Jessen. 

 Hovedindholdet i Liberalisternes ud-

spil er et opgør med tanken bag velfærds-

staten og omfordelingsprincippet. Ydelser 

som SU, efterløn og pension reduceres eller 

afskaffes til fordel for en nedsættelse af bå-

de virksomheds- og indkomstskatten. På 

spørgsmålet om dette opgør med velfærds-

staten vil skabe større ulighed i samfundet, 
svarer Bjarne Jessen: 

 På dette punkt adskiller Liberalister-

ne sig markant fra de nuværende partier, 

og mener derfor, at de har noget markant 

anderledes at tilbyde den danske befolk-
ning. Bjarne Jessen mener, at partiet har en 

lyst til at debattere områder, som de nuvæ-

rende politikere har berøringsangst over-

for. Et eksempel på denne berøringsangst 

var sidste års debat om ulighed, som hur-

tigt blev skudt ned af samtlige af Folketin-

gets partier. Han understreger i denne for-

Diskussionen om ideologiernes endeligt 
og konsensus om et nyt fælles mål for li-
beralisme, konservatisme og socialisme 
blev fremført i 1950’erne, og er fortsat 
op til i dag. Denne diskussion skal ikke 
tages her, men en vis sammenhæng mel-
lem dette udsagn og tendensen i dansk 
politik findes. Rene ideologier er i stigen-
de grad tilsidesat for en midtersøgende 
linje, hvor stemmemaksimering og hold-
ninger til enkeltsager i medierne spiller 
en stigende rolle. Denne tendens er tilsy-
neladende så kraftig, at en gruppe men-
nesker har valgt at starte et nyt parti, 
baseret på en ideologi de mener ikke re-
præsenteres i det danske politiske spek-
trum: liberalismen. 

”Det kan godt være der kommer større ulighed, men der 

skulle også gerne komme den dynamik og større økono-

misk vækst, der gør, at alle får det bedre - også de svage-

ste.” 

Torben Mark Pedersen: Stifter af 
og formand for partiet Liberalisterne. 
Han er uddannet i økonomi (cand. 
polit.) og samfundsfag og forvaltning 
fra Københavns Universitet, har læst 
økonomi på Harvard University og ved 
University of Chicago og skrevet 
Ph.D.-afhandling i økonomi på Køben-
havns Universitet. 
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bindelse, at partiet ikke skal betragtes som 

et protestparti til Venstre, men som et seri-

øst parti med ambitioner både lokalt og 

nationalt. 

 Partiets erklærede mål er opstilling 

til næste folketingsvalg og reel indflydelse 

på de politiske beslutninger i Danmark. 

Første skridt i realiseringen af denne plan 
har været opstarten af lokalforeninger 

rundt om i landet. Indtil videre har partiet 

med succes startet afdelinger op i både 

Odense, Århus og København. Næste 

skridt bliver at sprede sig rundt om i lan-

det, både med ungdomsorganisationer og 

flere lokalforeninger. 

 Bjarne Jessen erkender, at det for et 

nystartet parti kan være svært at komme 

ud til befolkningen gennem medierne. Pla-

ner om ansættelse af en medierådgiver eller 

fremtrædende politikere 

har været drøftet, men er 

blevet sat i bero grundet 

partiets beskedne størrel-

se og økonomiske res-
sourcer. 

 

Striden om navnet 
Som nystartet parti støder 

man på mange problemer, og Liberalisterne 

er stødt på et mere bemærkelsesværdigt af 

slagsen. Partiet er principielt uden et lov-

ligt navn, da Venstre- Danmarks Liberale 

Parti ikke vil tillade partiet at anvende nav-

net Liberalisterne. Dette problem blev eks-

plicit, da partiet ved sidste kommunalvalg 

havde en kandidat opstillet i Greve. Han 

måtte ikke stille op under Liberalisterne, 
men i stedet under navnet ”Det Liberale 

Centrum”. Kandidaten blev i øvrigt ikke 

valgt ind, men om dette skyldtes det falske 

partinavn er tvivlsomt. Sagen om partiets 

navn er til behandling i Indenrigsministeri-

et, og har været det siden efteråret 2005. 

 Om Liberalisterne kan få en indfly-

delsesrig plads i dansk politik er svært at 

spå om. Partiets målsætning om at blive 

opstillet til næste folketingsvalg virker am-

bitiøst med 

dets nuværen-

de situation in 
mente. Hårdt 

slid og held 

kræves, hvis et 

parti uden 

navn og med 

blot 165 med-

lemmer skal 

kunne samle de 

underskrifter, det kræves for at blive op-

stillingsberettiget til Folketinget. Spørgs-

målet er også, om der i befolkningen er op-

bakning til et opgør med velfærdsstaten og 

dens goder? Kun tiden vil give svaret, men 

sikkert er det, at liberalismen har fået en 

ny repræsentant i dansk politik. 
 

Milton Friedman 

Adam Smith 

Liberalisternes skattepolitik: 
 
Liberalisterne har udarbejdet et samlet udspil til 
en liberal skatte- og velfærdspolitik, der indfø-
rer en flad skat på 38% over 70.000 kr., som 
sænker kapitalindkomstbeskatningen til 25%, 
nedsætter selskabsskatten til 20% og sænker 
bilafgifterne med en tredjedel. 
 
Skattesænkningerne kan gennemføres gradvist 
over en 6-årig periode i takt med, at der skabes 
råderum. Skatteudspillet er fuldt finansieret, og 
det sker uden at skære i den offentlige service 
eller reducere den disponible indkomst for dag-
penge- og kontanthjælpsmodtagere. 
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Af Katrine Barslev og Maren Grønbæk 

 

Familien er det vigtigste i Jørgens liv. Den 

består udover ham selv af hans kone, to 

døtre, svigerbørn og børnebørn. Jørgen 

mødte sin kone, mens de studerede. Ko-

nen blev efter stu-

dierne gymnasielæ-

rer, og det var Jør-

gen, efter eget ud-

sagn, nok også ble-

vet selv, hvis ikke 

han var kommet 

her til instituttet. 

De bor tæt ved Od-

der, hvor de netop 

har købt en gård – som den gode hr. Elklit 

dog var glad for, at han ikke skulle sætte i 
stand! Jørgen og kone har netop fejret 40 

års bryllupsdag. Her var Jørgen dog et 

smut i Sydafrika, for arbejdet skal jo pas-

ses. Men heldigvis er hans kone meget for-

stående over for de mange rejser. 

 

Vi bad Jørgen Elklit om at sætte ord på 

det der har betydet mest for ham i hans 

karriere, og det kommer her i ganske vil-

kårlig rækkefølge. 

 

Da Jørgen var 6 år bosatte familien sig 

i Randers, og her voksede han op. Den-

gang var der kun ét gymnasium i Randers, 

og elever fra mange folkeskoler måtte 

igennem en meget hård udskilnings/
udskillelsesproces for at blive optaget. 

Jørgen Elklit husker selv, at det var den 

sværeste prøve han nogensinde har været 

ude for. Han kom dog igennem nåleøjet og 

siger, at det var meget stort. Gymnasiet 

var meget anderledes end den lokale kom-

muneskole. Her var det kun de bedste ele-

ver, mens der i kommuneskolen var stor 

social spredning, hvilket har givet Jørgen 

en forståelse for forskellighed, som han 

har kunnet bruge sidenhen. I gymnasiet 

fik Jørgen en ganske særlig hobby, der gik 

ud på at han deltog i stilekonkurrencer og 

vandt rejser til forskellige steder i Europa. 

Den gang var det endnu ikke almindeligt 

at rejse, og de mange ture åbnede Jørgens 
øjne for verden uden for Randers. 

 

Efter gymnasiet drog den unge Elklit 

til Aarhus for at læse økonomi drevet af et 

ønske om at ville ændre på verdens elen-

dighed. Han fandt dog med egne ord ud af 

at: ”Noget mere kedeligt end økonomi var 

svært at forestille sig”. Han bestemte sig i 

stedet for at skifte til historiestudiet for 

derigennem at få et indblik i, hvordan ver-

den hænger sammen. I 1969 blev han op-

mærksom på, at der var udskrevet en pris-

opgave inden for historiestudiet, og han 

begav sig i kast med at skrive en besvarel-

se hvor han fordybede sig i sociologiske og 
metodiske problemstillinger. Det tog 14 

Bag om underviseren: Jørgen Elklit 

Hvem er Jørgen Elklit? Er han den forelæ-
ser, vi alle har siddet i et auditorium og 
lyttet til, ham vi kender fra utallige læser-
breve og kommentarer i aviserne, eller 
den mand vi ved har haft så stor indfly-
delse på, at flere lande har fået fair og 
ordentlige valg indført. Ja, han er natur-
ligvis alle disse ting og et sandt koryfæ på 
IFSK, men han er også en helt masse an-
det. Kandens udsendte satte sig for at 
finde ud af, hvordan Jørgen Elklit vil ka-
rakterisere sig selv, og det blev til en 
spændende snak om de vigtige begiven-
heder i et langt og udfordrende liv. 

1 

2 
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måneder og endte med en guldmedalje – 

den højeste anerkendelse, som blev over-

ført til eksamenspapirerne og som svarer til 

at få 13 i sin kandidatafhandling! Det var en 

stor cadeau og viste Jørgen Elklit, at han 

var på rette hylde. Det førte desuden til, at 

han blev tilbudt en stilling på IFSK, hvor 

han bl.a. kom til at arbejde med folk som 
Svend Auken og Jacob Buksti. 

 

Efter nogen tid på IFSK fik Jørgen Elklit 

mod på at skrive en doktordisputats. Han 

havde da gennem lang tid været interesse-

ret i, hvordan valg foregår i forskellige lan-

de. Derfor valgte han at skrive om udviklin-

gen i Danmark og endte ud med ”Fra åben 

til hemmelig afstemning”, som heldigvis 

gik glat igennem. Det var en vigtig begiven-

hed, fordi netop den opgave førte til, at Jør-

gen Elklit kunne begynde at rejse rundt i 

verden og hjælpe forskellige lande med at 

ændre og forbedre deres valgsystemer uden 

at have en uafsluttet disputats hængende 

over hovedet. 
 

Hvem kender ikke vigtigheden af valget 

i Sydafrika i 1994? Hvad færre måske ved 

er, at Jørgen Elklit faktisk var en af arran-

gørerne bag valget. Han blev inviteret der-

ned til en konference i 1993, og var til at 

starte med noget tøvende pga. apartheid-

styret. Han blev dog så engageret i landet, 

at det endte med at han fik en af de afgø-

rende roller i det første legitime og fair 

valg, som endte med at Nelson Mandela 

kom til magten og mange års undertrykkel-

se blev brudt. På Jørgen Elklits kontor 

hænger der nu en hæder fra Sydafrika, et 

bevis på deres taknemmelighed og under-
skrevet af Nelson Mandela og Thabo Mbe-

ki, den nuværende præsident. 

 

I 1999-2002 kom Jørgen Elklit også til at 

spille en vigtig rolle i en anden kritisk situ-

ation. I Lesotho, et lille afrikansk land, hav-

de der netop været valg, men oppositionen 

anså valget for svindel og gennemførte pro-

testdemonstrationer. En del af militæret 

sluttede sig til opstanden og regeringen 

vurderede, at den ikke længere var i stand 

til at holde situationen under kontrol. Jør-
gen Elklit kom til landet og fik rollen som 

mægler mellem regering og opposition og 

det endte da også med et kompromis, valg-

loven blev ændret, og der blev udskrevet 

nyvalg. Den vigtige rolle, Jørgen Elklit her 

spillede, viser, at det han selv kalder ”min 

noget naive drøm om at ændre verden til 

det bedre” er lykkedes. 

 

Selv om Jørgen Elklit er over 60, er han sta-

dig meget aktiv. Han er nu medlem af be-

styrelsen for EISA (Electoral Institute for 

Southern Africa) og rejser stadig rundt i 

verden og udøver sit arbejde. Han mener 

dog, at han ikke rejser så meget, her i for-

året bliver det kun til ture til USA, Sydafri-
ka og Kina! Han har ingen konkrete planer 

om pension, dertil er der alt for meget, der 

skal nås endnu. Bl.a. ser Jørgen Elklit frem 

til et projekt i sensommeren og han har be-

stemt mod på flere udfordringer. Gennem 

alle årene har han været utrolig glad for at 

arbejde på IFSK og synes især, der som re-

gel har været en utrolig god stemning på 

stedet. Jørgen Elklit er så sandelig et bevis 

på, at en universitetsuddannelse kan føre 

til lidt af hvert.      

Kvinder og teknik X Jørgen Elklit og teknik 

Flertalsvalg i enkelt-
mandskredse 

Forholdstalsvalg X 

Forskning X Undervisning 

Pop/rock Klassisk X 

Madpakke X Kantinen 

Højtaljede bukserX Lavtaljede bukser 

3 

4 

5 
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Fortsat fra side 39 

Pooling for Super Svanse? 

En mulighed, men nu rammer du mig. Det 

gør ondt. Det er jeg dybt uenig i. Det der 

gør ondt helt ind i hjertet. 

 

What turns you on? Dikotomisering, pooling eller 

Rune Stubager aka. Johnny Cash? 

Jeg vil sige, at Rune er en rigtig fin fyr. Men 

nej. Dikotomisering har jeg et grundlæg-

gende problem med. Jeg vil måske gerne 

have så meget information med som mu-

ligt. Verden er ikke enten eller. Mit endeli-

ge svar må så være pooling. 

 

Kan vi poole? Og hvordan pooler vi? For at citere 

Rune Stubager!!! 

 

Ha ha ha… han kan sige det. Er det rigtigt? 

Sagde han det? 

Ja jeg har det i en forelæsningsnote et sted. 

 

 

Trickie Mickie 
Jeg har tænkt på et øgenavn til dig. Jeg nævner en 

masse forslag og så kan du sige hvad du lige hæfter 

dig ved! Licky Mickie, Dick Mick, Mick Flick, Slick 

Mick The Mick Stick, Dickless Mick, The Mickster, 

Mick Pik, Metode Mick, Mick Med Mere, Shic 

Mick, Micksie, Micker-Drengen, Mickie Boy, 

Trickie Mickie?  

Der er to. Der er Trickie Mickie. Det synes 

jeg, var ret fedt. Der er lidt mystik. Måske 

lidt friskt over det. 

 

Friskt pust over landet? 

Ja og kækt. Det andet er Mickster. Det kan 

jeg faktisk rigtig godt lide. Der er faktisk 

folk, der kalder mig Mickster. 

 

Folk der ikke kan lide dig eller? 

Folk der kan lide mig, eller det går jeg ud 

fra, de kan. Mickster jeg synes det er sødt. 

 

Jeg faldt over udtrykket: Brændt barn spyr ild. Set i 

lyset af dine nutidige metodekundskaber, har du så 

tidligere brændt dig på metode? 

Ja selvfølgelig brændte jeg mig i starten. 

 

Og så fik du en aha-oplevelse, og vågnede på den 

anden side? 

Præcis. 

 

Og nu går du rundt med en flammekaster? 

Nej, jeg har fået en pistol. 
 

Og vil gerne opgradere? 

Ja flammekaster lyder fedt. 

 

Får Rune Stubager så en flammekaster hvis alt går 

godt? 

Ja det må det være. Jamen alle kommer ud 

på den anden side med en lille pistol. Enten 

med kugler eller med vand. 

 

Poetisk og smuk afslutning. Tak 

”Latter er ikke den dårligste begyndelse på 
et venskab, og det er langt den bedste af-
slutning." (Oscar Wilde). Oscar har givet 
mig modet til at erklære min kærlighed til 
Trickie Mickie. Det var herlige 60 minutter 
i dit selskab, der startede og sluttede med 
smittende humør og satire. 
 
Jeg er solgt til stang-lakrids. Friends fore-
ver, love Clark. 
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Af Morten Schmidt 
 

Rasmus søgte et Ph.d. 

stipendiat på IFSK, for-

di han altid har været 
glad for at studere og 

s y n e s  g o d t  o m 

”branchen”. Fordelen 

som Ph.d.er er, at man 

virkelig får muligheden 

for at fordybe sig med det, man virkelig sy-

nes er interessant. Samtidig er der en høj 

grad af frihed, og det er ifølge Rasmus et 

kæmpe plus selv at kunne tilrettelægge sit 

job. Selvom der er stor grad af frihed i pro-

cessen, eksisterer der mange deadlines og 

evalueringer undervejs, som er med til at 

disciplinere arbejdet.  
 

Ph.d.-projektet 
Interessen for EU startede helt tilbage ved 

Maastricht afstemningen i 1992, som Ras-

mus betegner afgørende for hans interesse 

for området. Ph.d.-projektet ligger i forlæn-

gelse af hans speciale, og formålet er at un-

dersøge, hvad der forklarer staters positio-

nering i EU-regeringskonferencer. Tilgan-

gen er en kombination af forhandlingsteori 

og europæisk integrationsteori. 

 Han vil opstille hypoteser 

for,hvordan forhandlingsprocesserne i EU 

egentlig virker, mere konkret hvordan for-

handlingsaktørerne (lande og EU-

institutioner) er i stand til at kunne mani-
pulere med informationsasymmetrier.  
 

Ph.d. netværk 
Det at være ph.d.er er ifølge Rasmus langt 

fra et enspænder projekt, som man måske 

kunne forvente. På IFSK er der ca. ph.d. 

oplæg en gang om ugen,  Ph.d.erne mødes 

en dag om ugen til frokost, ligesom der fin-

des en fælles morgenmadsordning. 

Dermed er der løbende feedback og kon-

takt med de andre på instituttet. Udover 

det interne netværk mødes Rasmus også 

med de andre EU ph.d. stipendiater fra an-
dre universiteter 3-4 gange pr. semester. 

Her holdes der oplæg, og der gives sparring 

på artikler og projekter.”Den myte med, at 

man som ph.d.er kun sidder alene på sit kontor og 

tænker store tanker, den holder altså ikke helt i 

virkeligheden” 
 

Fremtiden 
Først og fremmest ser Rasmus frem til at 

udbyde to seminarer, der vil omhandle eu-

ropæisk integrationsteori og forhandlings-

teori/internationalt diplomati. Rasmus har 

før været instruktor i 2½ år og synes godt 

om at undervise, fordi han godt kan lide 

den umiddelbare kontakt med de stude-

rende: ”Det bliver spændende nu at skulle tilrette-

lægge selv, og et af de store plusser ved forløbet et 

at få lov til at undervise.  

Faktaboks: Rasmus Brun Pedersen 
Alder: 27 
Født/opvokset: Svogerslev ved Roskilde 
Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Syd-
dansk Universitet jan. 2005 
Speciale: 
En begrænset informationsmodel for europæiske 
forhandlinger: Processer, Information og strategier 
Beskæftiger sig med: Sammenhængen mellem 
national politik og udfaldet af europæiske rege-
ringskonferencer 
Tidligere jobs: 
Studietid: Instruktor i IP, Metode og sammenlig-
nende statskundskab 
Studentermedhjælper i et større dansk parti på 
Christiansborg 
Praktikophold på Den Danske Ambassade i Riga 
Efter studiet: Projektansat fuldmægtig i Viden-
skabsministeriet 
Job i et konsulentfirma 

Ph.d.-stipendiat Rasmus Brun Pedersen 
Kandens udsendte reporter har haft en 
snak med en af instituttets nye ph.d.ere 
om projektet og om det at være ph.d.er.  
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Af Kresten Ørnbjerg og Jonathan Knudsen, YATA DK AU 

 

Hvorfor Iran må! 
Siden Hiroshima og Nagasaki har ingen af 

verdens atommagter gjort brug af dette vå-

ben i offensiv henseende. I et historisk per-

spektiv er atomvåben derfor de facto defen-

sive. De stater, der har opnået atommagts-

status, har således brugt dette som en af-

skrækkelseseffekt imod angreb fra fjendtli-

ge stater. Dette er den altoverskyggende 
logik, der under den kolde krig gik under 

betegnelsen ’terrorbalancen’. Efter den kol-

de krigs op-

hør gør denne 

logik sig til-

syneladende 

stadigt gæl-

dende, idet 

forholdet 

mellem Indi-

en og Pakistan er blevet forholdsvis stabilt, 

efter at sidstnævnte blev en atommagt i 

1998 (derved ikke sagt at forholdet har væ-

ret godt). 

 På baggrund af den ovenstående lo-
gik må det derfor være naturligt, at Iran 

forsøger at erhverve sig atomvåben, efter at 

Bush i sin berømte tale omtalte Iran, Nord-

korea og Irak som ’Axis of Evil’ og USA ef-

terfølgende invaderede sidstnævnte. Eller 

sagt på en anden måde; Iran har bestemt 
ikke lyst til at være et nyt Irak. Atomvåben 

er for Iran den eneste måde at undgå dette 

på. 

 Såfremt Iran opnår atommagtsstatus, 

vil det således have en stabiliserende effekt. 

Effekten kan tænkes at udmønte sig i en 

latent gensidig respekt, idet man bliver 

nødt til at tage Iran, og især hvad de siger, 

mere seriøst. I forlængelse heraf vil Irans 

rolle i det internationale samfund ændres. 

Det kan argumenteres, at lande der i 

90’erne er blevet atommagter, har ageret 

mere ansvarsfuldt i internationalt regi, her 

tænkes specielt på Pakistan, og det kunne 

således også tænkes at gøre sig gældende 
for Irans vedkommende. 

 

Hvorfor Iran ikke må! 
Det store problem ved ovenstående argu-

ment er, at det er induktivt; bare fordi Eng-

land, Frankrig, Rusland, Kina, Pakistan, 

Indien og Israel ikke har brugt a-våben of-

fensivt, betyder det så også at Iran ikke vil 

gøre det? At Iran kan have aggressive in-

tentioner overfor nabolande, herunder Isra-
el, men også andre lande som USA, viser 

ikke decideret international ansvarsbe-

vidsthed. Et eksempel herpå er, når Irans 

præsident Mahmoud Ahmadinejad genta-

ger Ayatollah Khomeinis opfordring til at 

fjerne Israel fra verdenskortet. Man kan 

derfor langt fra sige, at Iran som atommagt 

vil være en stabiliserende faktor. 

De fleste lande i verden har underskrevet 

Sikkerhedspolitisk Info:  
Hvorfor må Iran ikke få A-våben? 

I det seneste år har der foregået diplo-
matiske stridigheder mellem Vesten på 
den ene side og Iran på den anden i for-
bindelse med sidstnævntes atompro-
gram. Iran fastholder, at atomprogram-
met kun er til fredelige formål, mens Ve-
sten og IAEA fastholder, at det er en del 
af et våbenprogram. I den følgende arti-
kel antager vi, at Vesten har ret, og at 
Iran anskaffer sig atomvåben for derefter 
at spørge: Hvorfor må Iran ikke få atom-
våben?  
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’The Nuclear Non-Proliferation Treaty’ og der-

med tilkendegivet, at nuklear teknologi 

kun skal bruges til fredelige formål. Man 

har set, at besiddelse af atomvåben ikke 

medfører mere sikkerhed, men i stedet 
større trusler mod 

den nationale sik-

kerhed. 

 Dette argu-

ment forstærkes 

yderligere af, at 

Iran har tætte for-

bindelser til Hiz-

bollah, der optræ-

der på både EU’s 

og USA's terrorli-

ste. Hermed er der større risiko for, at ik-

ke-statslige aktører kommer i besiddelse af 

WMD’s, hvilket af mange anses for at være 

den største trussel mod den globale sikker-
hed. Idet ikke-statslige aktører kan få let-

tere adgang til eksempelvis atomvåben gør, 

at argumentet om atomvåben som stabili-

serende faktor bliver udvandet. 

 

Implikationer? 
Hvad sker der for tiden, og hvad er de 

fremtidige scenarier i denne internationale 

krise? I øjeblikket hersker der en koncert 

mellem USA, EU3 (Frankrig, Tyskland og 

England) og Rusland om at presse Iran til 

at opgive deres uran berigelse. Yderligere 

tiltag, hvis Iran kontinuerer med at mod-

sætte sig, vil blive målrettede sanktioner 

fra FN’s side. Det er så spørgsmålet, om 

sanktioner vil afhjælpe situationen? Her er 

det nærliggende at sammenligne, hvilken 

effekt sanktionerne mod Irak havde. I Irak 

medførte sanktionerne, at den almindelige 

borger blev yderligere forarmet, mens le-
derne i Irak rent faktisk blev rigere grundet 

den udbredte korruption, der eksisterede i 

FN’s olie-for-mad-program. Dette scenario 

kunne sagtens tænkes at gentage sig, hvis 

Iran bliver udsat for Irak-lignende sanktio-

ner. Derudover er det vigtigt at påpege, at 

sanktioner kan have en ’counter-productive’ 

effekt, i og med at Iran vil føle sig endnu 

mere presset til at opbygge et ’forsvar’. 
 

Fremtidige scenarier 
Summa Summarum, 

set fra Iran’s ’point of 

veiw’ befinder landet 

sig i en ’Axis of Evil’, 

hvor eneste forsvar 

kan være at udvikle 

atomvåben. Det bliver 
derfor yderst interes-

sant at følge Irans bestræbelser herpå og 

dermed også, hvilke midler det internatio-

nale samfund vil tage i brug for at undgå 

dette. Disse midler kunne som sagt være, at 

der indledes FN-sanktioner mod Iran, men 

også det mere skræmmende scenarium, 

hvor Israel foretager et ’preemptive-strike’ 

mod Irans nukleare faciliteter, som de gjor-

de mod Irak i 1981. Såfremt det ikke lykkes 

for det internationale samfund at hindre 

Iran i at blive en atommagt, opstår endnu 
et interessant aspekt; vil kold-krigs-

logikken stadig gøre sig gældende, således 

at Iran som atommagt kan blive en stabili-

serende faktor? 

Irans præsident Mahmoud Ahmadinejad 
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Ærede Kanden læsere. 

 

Hermed en opdatering af hvad der er sket i PF siden sidst. 

Den første fest er løbet af stablen. Det var, som bekendt, en fastelavnsfest med alt hvad dertil 

hører. Der var en rigtig god stemning til festen, og det var dejligt at se så mange udklædte og 

festglade mennesker. Der var gang i baren og dansegulvet både i kantinen og forhistorisk, 

hvor vi havde lejet en dj til at sætte gang i løjerne. 

Til festerne kan vi kun opfordre jer til, at I kommer tidligere. Dørene åbner kl. 21.00, og jo 
tidligere I kommer, jo større sandsynlighed er der for, at I undgår at skulle stå i kø alt for 

længe. 

 I forlængelse heraf kan I allerede nu sætte kryds i kalenderen og gøre jer klar til de 

kommende arrangementer, bl.a. en semi-lang fredagsbar d. 24. marts og PF-fest d. 31. Marts. 

 

Desuden er der torsdagsbar d. 16. marts. Denne torsdag vil bestå af en helt fantastisk tysker-

bar. Da studieturen går til Berlin, er det oplagt at markere dette med tyske traditioner såsom 

en god gang Bierstube-stemning, tyrolerhatte, trabanter og Tysklands quiz. Alt dette spæ-

des til med klassikerne fra den tyske kulturkanon: Kleine Feigling, Underberg og måske en 

enkelt Franziskaner, og skummende fadøl i krus.  

 

Vores faglige udvalg har fået det første arrangement i hus. Foredraget med Fatih Alev var en 

stor succes med ca. 100 tilhørere. Der var en masse gode spørgsmål fra salen, som skabte en 

god debat. 

 

I den nærmeste fremtid er der i samarbejde med Institut for Statskundskab arrangeret et 
foredrag med den israelske ambassadør om Israels politiske situation. 

 

Fredagsbarudvalget kan berette om en veloverstået fredag eftermiddag den 24. februar. Vo-

res fastelavnstema var spredt ud til at starte allerede her, hvor der var Kattens død ved kølle. 

De studerende, der havde fundet vej til fredagsbaren, kunne mindes deres barndoms tønde-

slagning. Tønden blev også hurtigt slået ned, og dagens kattekonge og kattedronning blev 

fundet. 

 

Til sidst kan berettes om en utrolig kødannelse foran PF-kontoret, da billetterne til forårets 

studietur til Berlin blev sat til salg. Billetterne blev revet væk, og vi er glade for at kunne 

meddele, at 44 forårsglade studerende kan drage af sted d. 20.-24. April. 

 

Som altid er vi at finde i fredagsbaren, hvor du kan nyde en øl med dine medstuderende, in-

den weekenden for alvor går i gang. 

 
PF-foreningen, der elsker jer! 
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Politologisk Bogformidling mod nye horisonter…. 
 
 

Af Christina Lindgaard 

 

Et af de faste indslag i PB-regi er månedens bog. Månedens bog er altid udenlandsk, maksi-

malt et par år gammel og gerne højaktuel – enten i forhold til fag på grunduddannelsen eller 

en igangværende samfundsdebat. Tag nu denne måneds bog: Samuel P. Huntingtons bog The 

Clash of Civilizations, som er yderst relevant i kølvandet på Muhammedkrisen. Så relevant, at 

vi allerede måtte melde udsolgt efter et par dage. For de interesserede kan jeg dog oplyse om, 

at vi har bestilt endnu et parti hjem af denne titel. 

 

I PB bestræber vi os altid på at finde interessante titler til månedens bog. Titler, som vi kan 

sælge til fordelagtige priser – gerne < 150,- kr. Hvis du sidder derude med en titel, som kunne 

være en mulig kandidat til månedens bog, så hører vi selvfølgelig gerne fra dig på 

pb@ps.au.dk. Alternativt kan du også kigge forbi og give os et praj – så kan du jo også lige få 

en kop kaffe…  

 

En anden fast bestanddel af PB er vores frivillige aktivister. Det er aktivisterne, som i samar-

bejde med vores bogholder og administrator får hjulene i det velsmurte maskineri til at køre. 

Vi vil egentlig helst ikke være ved det, men det sker, at aktivister forlader os. Midlertidigt, 

fordi de skal i praktik eller på udveksling. Permanent, fordi de har erhvervet kandidatgraden 

og nu skal ud at arbejde. Derfor sker det også, at vi har brug for nye kræfter i foreningen… 

 

Hvad indebærer det så at være aktivist i PB? Jo, hver aktivist forpligter sig til at have en fast 
ugentlig vagtdag. Derudover er der et månedligt møde, hvor vi planlægger og koordinerer 

arbejdet i PB. Hvis du gerne vil yde en indsats i PB, så lover vi til gengæld, at du får en masse 

igen. Vi kan garantere kaffe på kanden, hygge og spass – både til hverdag og til fest. Der er 

masser af spændende arrangementer for aktivister uden for lukketid, f.eks. foreningens jule-

frokost og sommerfest, aftener med bowling, pool, trivial pursuit, backgammon eller besøg 

på diverse beværtninger. Dertil kommer det nyeste skud på stammen i rækken af PB-

aktiviteter: En årlig hyttetur, som viste sig at være en stor succes. 

 

Hvis du har fået blod på tanden, så kom endelig ind og få en snak med os eller skriv en mail 

til Bjørn: 20040596@ps.au.dk. Vi glæder os til at tage dig under vores vinge…  
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Kritisk Profil 
 
Så er året så småt blevet skudt i gang i Kritisk Profil. Efter en generalforsamling er der nu 

blevet valgt en ny bestyrelse, der består af følgende personer: Thor Hvidbak, Kristoffer Ste-

geager, Mads Hovgaard, Emil Rasmussen, Kaare Østergaard, Tune Hammer, Rasmus Tov-

borg, Christian Korsbæk og Mads Nyborg. Thor Hvidbak er blevet formand for foreningen, 

mens Kristoffer Stegeager er genvalgt som kasser. Pladser som suppleanter er endnu ikke 

besat, så hvis nogen har interesse i foreningens arbejde, send en mail til kp@ps.au.dk og 

meld dig under fanerne. Bestyrelsesarbejdet er endvidere altid åbent, også selv om supple-

antpladserne skulle blive besat. 

 Foredragene i dette semester vil have to temaer som omdrejningspunkter. Det ene er 

rationalitet, mens det andet tema omhandler forskellige aspekter af international politik. 

Det første på programmet er et foredrag af schweiziske Jean-Robert Tyran, der er gæstepro-

fessor ved økonomisk institut på Københavns Universitet. Foredraget finder sted onsdag 

den 5. april. Hold øje med opslag for eksakt tidspunkt og sted. (Vi må desværre beklage, at 

Tyran ikke forsker indenfor international politik i emnerne diktatur og suverænitet! Det 

havde ellers passet godt). I stedet for vil Jean-Robert Tyran tale om følgende (hans manchet 

foreligger endnu ikke, så her citerer vi blot en mail): ”Bounded Rationality - The Behavioral and 

Experimental Economics Approach". The first part of the presentation would be quite general, explaining why 

I think it is important to study bounded rationality and how we do it in experimental economics. The second 

part could then be an illustration of what I said in part one by example, i.e. by one or several selected examples 

drawn from my own research. Der er således tale om de indsigter, som eksperimentel økonomi 

(og neuroøkonomi) beriger både statskundskabens og økonomiens mere klassiske antagel-

ser om rationel adfærd med. 

 Andet foredrag – også inden for rationalitetsdelen – vil være Otto Brøns-Petersen 19. 

april 2005. Han vil under overskriften Spilteori og rationalitet tale om følgende: Spilteorien er et 

ret nyt redskab i samfundsvidenskaberne, men har allerede fået betydelig udbredelse. Det har vist sig meget 

velegnet til at beskrive situationer, hvor aktører har hver deres strategiske interesser. Nobelprisen i økonomi 

gik sidste gang til Thomas Schelling og Robert Aumann for deres anvendelse af spilteori til at forklare hen-

holdsvis konflikten og samarbejdets anatomi. Nobelprisen er en gang før givet for spilteori - til John Nash 

(hvis liv blev beskrevet i filmen "A Beautiful Mind"). I mange spil er det en fordel at være rationel og nytte-

maksimerende. Men der er også mange eksempler på, at det kan være en ulempe. Spilteorien kan godt håndtere 

situationer, hvor spillerne ikke er fuldt rationelle - derfor har f.eks. biologer kunnet bruge den. 

 Herudover er der planlagt foredrag af følgende: Mikkel Thorup (26/4), Prof. Dr. Hel-

mut Willke (3/5), Prof. Jens-Erik Bartelson (10/5) og Prof. William Rasch fra Indiana Uni-

versity (18/5). Videre information følger. Med professorer fra Schweiz, Tyskland, Sverige og USA kan 

KP dette semester siges at bidrage til instituttets erklærede målsætning om internationalisering! 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
Medlemsskab: For hele foredragsrækken: 30 kr, mens et enkelt foredrag koster 15 kr. Fore-

dragene er støttet af DJØF/Stud.Samf, og medlemmer heraf har gratis adgang.  
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Nye specialer 
 
Brøndum, Niklas, Politisk lobbyisme på arbejdsmarkedet - hvordan er interesseorganisatio-

nernes mulighed for at påvirke de politiske partiers stillingtagen? 

Funder, Trine, Medarbejderindflydelse - styringsmæssige konsekvenser. 

Ifversen, Marie-Louise, Udliciteringens ’usynlige’ udgifter. En analyse af udliciteringer i 

Odense Kommune med henblik på en vurdering af fordelene ved udlicitering. 

Jensen, Kenneth Kjær, Et europæiseringsstudie: Implementeringen af emballagedirektivet i 

Danmark og Tyskland. 

Kjeldsen, Mette Lykke (i samarbejde med Hanne Petersen), Ledelse i kommunernes syge-

dagpengeforvaltninger - gør det en forskel? 

Kjellerup, Asger Krogager, Det danske drikkevands og grundvandsregulerings historiske 

udvikling. 

Madsen, Lone M. Ring (i samarbejde med Flemming Bækby Nielsen), Kontraktstyring og 

Offentlig-Privat Partnerskab. De danske kommuners opgavevaretagelse i organisati-

onsformer mellem hierarki og marked. 

Madsen, Morten Tindal, Humanitær intervention og den nationale interesse - Nøglen til re-

gional fredsskabelse? 
Nielsen, Flemming Bækby (i samarbejde med Lone M. Ring Madsen), Kontraktstyring og 

Offentlig-Privat Partnerskab. De danske kommuners opgavevaretagelse i organisati-

onsformer mellem hierarki og marked. 

Petersen, Hanne (i samarbejde med Mette Lykke Kjeldsen), Ledelse i kommunernes syge-

dagpengeforvaltninger - gør det en forskel? 

Riisager, Hanne, En komparativ analyse af amternes timemodelstyrede gymnasieskoler og 

de selvejende taxameterstyrede handelsskoler. 

Schønau, Agnete, Bistandsmodaliteter og samarbejdsrelationer - En komparativ analyse af 

sektorstøtte og generel budgetstøtte på parametrene, partnerskab, ejerskab og do-

norharmonisering i Tanzania. 

Sørensen, Preben Lynggaard, Takststyring i sygehusvæsenet - et velegnet styringsredskab? 

 

******* 

 

Personalia 
 

Line Thomsen er ansat som kontorfunktionær i Studienævnssekretariatet som barselsvikar 

for Tina i perioden 1. marts 2006 - 31. august 2006. 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Peter B.Mortensen , Anne Binderkrantz, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

Studenterredaktionen bestående af:  
Fra venstre - bagerste række: Helge Frandsen, Kristian Larsen, Louise Jørgensen, Allan 

Birkmose, Jens Jørgsen, Martin B. Jensen, Peter Schøler Gaarskjær, Lars Højholt, Anders 

Ziegler Kusk. Fra venstre - forreste række: Helle K. Bendixen, Martin Krog, Rasmus Tov-

borg, Christian Nordbek, Anne Stine Jørck, Lise Helene Koustrup, Inie Madsen, Maja Mor-

tensen. Fraværende på dagen: Mikkel Schjøtt-Kristensen, Sara Ølholm, Katrine Barslev, 

Michelle Pedersen, Maren Bach Grønbæk, Jacob Nørgaard-Petersen, Lasse Laustsen, Johan 

Holtt Langlet, Carolina Kamil, Morten Schmidt, Kristian Leer 
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Redaktionelt 
Redaktører 
Anders Ziegler Kusk og Lars Højholt - begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 22358457 og 22767305.   
  
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1100 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/
kanden 
 
Næste Deadline:         Onsdag den 8. april 

KAleNDerEN 
MARTS: APRIL: 

4: Virksomhedsdating på sTUDENTER-

HUS åRHUS 

6: Fra studie til job, fordrag i søauditoriet 

kl: 9:00-15:00 

5: Kritisk Profil - foredrag med Jean-Robert 

Tyran om rationalitet og eksperimentel øko-

nomi 

8: Deadline til KANDEN   
19: Kritisk Profil - foredrag med Otto 

Brøns-Petersen om spil-teori og rationalitet 

20: PF: Studietur til Berlin - bier, bitte...                                           
20: Studienævnsmøde 

 

21: Ansøgningsfordrag, A1 kl. 16 

24: Semilang fredagsbar 

30: Studienævnsmøde 

31: PF-fest 
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Tønden 
For dem der synes ligegyldigheder er sjovere end forvaltningsret 

Menneskers værdi er umuligt at gøre op, men nu har en hjemmeside ved 
navn GoogleFight alligevel, gjort det muligt at måle menneskers relative be-
tydning. På siden kan man indtaste to navne, byer eller hvad man nu har lyst 
til at konkurrere om. Derefter finder siden, antallet af hits på søgemaskinen 
Google, så man kan se hvem der er vigtigst for menneskeheden. Men andre 
ord - et ganske uvidenskabeligt og tåbeligt tidsfordriv. Men det gør det ikke 
mindre sjovt af den grund. Her er et par eksempler på Googlefight-dyster: 
 

    Fritid vs. Lektier:  
7.670.000 / 267.000  

 
Palle Svensson vs. Jørgen Elklit 

10.600 / 10.100 
 

   Emile Durkheim vs. Max Weber  
616.000 / 2.420.000 

Prøv selv at spilde din tid på www.googlefight.com 

Den irakiske informationsmi-
nister Mohammed Saeed al-
Sahaf, bedre kendt som komi-
ske Ali, opnåede kultstatus 
under krigen i Irak. Nu har 
den nyvalgte regering fundet 
en efterfølger.  

”Øhh.. Der var 12 mænd…  
Med tatoveringer… Og af an-
den etnisk herkomst.. Men frygt 
ej… For de har endnu ikke set 
mit missil” 

Månedens diktatorcitat 

”Da vi ikke behø-
ver ham længere, 
er der ikke nogen 
gevinst ved  hans 
liv og intet tab ved 
hans død” (Pol 
Pot) 
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Historisk tilbageblik 
Kanden har bladret i gamle arkiver 

og har i et interview fra 1982 fundet 

følgende svar fra undervisningsmi-

nister Bertel Harder på spørgsmålet 

om studerendes lange studietider: 

”Jeg synes det alt sammen tjener de stude-

rende til ros. Af de studiekammerater jeg 

havde var mange af dem enormt lang tid 

om at blive færdige. De havde en dejlig tid 

og de tjente masser af penge, mens de stude-

rede. Det finder jeg ikke kritisabelt på no-

gen som helst måde.” Tonen skifter vel 

med alderen… 
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