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En stemme på hvad??? 

Så er tiden kommet for årets store studentervalg på statskundskab – eller er det nu egentlig 
så stort? Svaret på dette afhænger ofte af, om man har engageret sig i denne del af IFSKs 
foreningsmiljø eller ej. For den engagerede gruppe menes svaret at være selvindlysende, da 
det jo er meget vigtigt at vi får den og den person indvalgt de og de steder, således at de stu-
derendes interesser kan blive varetaget på behørig vis. For andre og her vil jeg trods mang-
lende statistiske beviser tillade mig at sige, at den overvejende del af de studerende er valg-
dagen lig med muligheden for, via den ringe indsats af at have sat sit kryds udfor et navn, at 
få gratis æbleskiver og gløgg. 
 
Til trods for chancen for medbestemmelse og godter var det dog stadigvæk kun lidt over 
30% af de statskundskabsstuderende, der sidste år var med til at hylde de demokratiske prin-
cipper. At vi dermed ligger langt over Handelshøjskolens stemmeprocent på 1,5 ved deres 
sidste valg, siger vel egentlig mere om dem end om os. 
 
Begrundelser som manglende interesse, vanskeligheden ved at se forskellene på kandidater-
ne er, samt en antagelse om at de studerende alligevel ingen indflydelse har, ligger højt på 
ranglisten, når man taler med folk om manglende stemmeafgivning. Årsager jeg sagtens kan 
nikke genkendende til efter de to første af mine år på statskundskab at have tilhørt gruppen, 
for hvem de gratis fornøjelser spillede en stor rolle, og stemmen blev givet til det navn, man 
kendte på listen. I år var det så meningen, at det skulle være anderledes, for vi giver jo trods 
alt de valgte et mandat til på vores vegne at udtrykke vores holdninger som studerende. Men 
hvor stærkt er dette mandat egentlig reelt, er det altid på de studerendes vegne at de udtaler 
sig, og hvem er disse studerende? På et studie, hvor alle siges at have en mening om alt, vir-
ker det underligt, at der ikke skulle herske en vis mangfoldighed af meninger, når det gælder 
vores hverdag. Her synes et af de største problemer for studenterpolitikerne at ligge - de vil 
os alle det åh så godt. Alle vil de varetage de studerendes interesser, men hvor er den store 
forskel, grunden til at jeg skal stemme på lige netop den kandidat eller liste. Der må da være 
andre forskelle i ”den studerendes” interesse udover duellen om at være apolitisk eller ej. 
 
Når det gælder spørgsmålet omkring de studerendes indflydelse kan man jo bare kigge tilba-
ge på de studerende i studienævnets medvirken til den nye studieordning. Så med det i mente 
og med tanke på at jungletrommerne er begyndt at buldre om, at de eksterne censorer  måske 
kan afskaffes, så er det nok en overvejelse værd at få stemt på én, der vil kæmpe din sag. 

Af Jens Jørgensen 
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Karrierevej for specialister? 

Nyuddannede - ingen udviklingsopgaver! 
”Nyuddannede kan ikke komme på udvik-
lingsopgaver”, var PLS Rambøll underdi-
rektør Susanne Nielsens budskab, da hun 
lagde ud med et oplæg ved Foreningen af 
Udviklingsforskeres (FAU’s) arrangement, 
”Karriereveje inden for u-landsområdet”, d. 
8/10 på IFSK. Nyuddannede har ikke den 
erfaring og de redskaber, der skal til, argu-
menterede Susanne, der selv er statskund-
skabskandidat, og supplerede med dét råd, 
at det er en god idé at blive specialist i et 
område, før man søger ud, for eksempel ved 
at få erfaring som ansat i en dansk kommu-
ne. 
Godt med erfaring 
Erfaring er i det hele taget godt, når man 
skal søge job inden for u-landsområdet, var 
det generelle budskab fra panelet, som be-
stod af fem deltagere, der alle arbejder med 
udviklingsspørgsmål. Organisationserfaring, 
politisk erfaring, praktik, studieophold i ud-
landet, ja selv arbejde som ikke er fagligt 
relevant tæller på et CV. Derudover er det 
godt at kende konkrete redskaber som for 
eksempel regneark og budgetlægning. 
Intet lønnet arbejde 
”I NGO-verdenen kan man let komme ind” 
mente Bjarke Rambøll, ingeniør og medlem 
af NGO’en ”International Bosætningsser-

vice”; man kan blot ikke forvente at få løn-
net arbejde. Men man kan indhente sig erfa-
ring som frivillig i en NGO under studieti-
den. Projektrådgivningen er i den forbindel-
se et godt sted at henvende sig, fordi den 
kender til de fleste NGO’er i området. 
Anton Baaré, antropolog, fra Nordic Con-
sulting Group opfordrede de over 90 delta-
gere til at gøre sig nogle alvorlige overvejel-
ser om, hvorfor man i det hele taget vil ar-
bejde indenfor u-landsområdet. Hvad er det, 
man vil bruges til, som en lokal ikke kan 
gøre ligeså godt? Han nævnte også, at der 
indenfor konsulentverdenen kan opstå en 
slags ”lejesoldat-mentalitet”, hvor kontrak-
ten skal hjem uanset hvad. 
Tro på at det nytter 
Det er vigtigt at tro på, at det nytter, er alle 
paneldeltagere enige om. Selvom man ikke 
skal være naiv idealist, må man heller ikke 
blive kyniker. Rent menneskeligt kan det 
være givtigt at arbejde indenfor u-
landsområdet. Lone Svenningsen, 
cand.scient.pol., fuldmægtig i Børn-og Un-
geafdelingen i Århus Amt og tidligere JPO i 
Malawi, ville ikke have undværet sine to år 
i Afrika, også selvom det ikke gjorde det 
lettere for hende at finde job, da hun kom 
hjem. JPO erfaring er altså ikke ubetinget 
en fordel i Danmark, hvis ikke lige man vil i 
Udenrigsministeriet. Man kan også tage sin 
partner med som JPO, for det er muligt at 
finde arbejde på ambassader, i FN eller lig-
nende, når man først er der, tilføjer Lone. 
Ph.D i udlandet 
Hvis man brænder for det faglige, kan man 
vælge at få en Ph.D grad, enten herhjemme 
eller i udlandet, og Jørgen Dige Pedersen 
fortalte lidt om mulighederne herfor. Med 

Af Mette Kjær 



5  

Kandestøberen       November 2003 

Danskhed og moral  
– debatmøde mellem Søren Krarup og Jørgen Poulsen 

Af Flemming Juul Christiansen 
 
 Alle siddepladser var optaget i Juridisk 
Auditorium, da der den 6. november om 
aftenen var et 2½ timer langt debatmøde 
arrangeret af Politologisk Forening mel-
lem folketingsmedlem Søren Krarup og 
lektor Jørgen J. Poulsen om emnerne 
’danskhed og moral’. Ordstyrer var lek-
tor Gorm Harste.  
 
Søren Krarup blev folketingsmedlem for 
Dansk Folkeparti efter valget i 2001. Han er 
tillige sognepræst i Seem sogn syd for Ribe 
samt redaktør af tidsskriftet Tidehverv. Med 
sit forfatterskab om politiske, kirkelige og 
kulturelle spørgsmål har han deltaget i 
’værdikampen’ i flere årtier. Mest udviklet 
er hans ideer nok i bogen ’Det moderne 
sammenbrud 1789-1984’, udgivet på Gyl-
dendal i sidstnævnte år.  
 
Jørgen J. Poulsen er fra vores eget institut 
og bekendt for adskillige årgange af første-
årsstuderende som forelæser i politisk teori 
og idéhistorie. Han har for nylig indleveret 
afhandlingen ’’The General Theory of Soli-
darity” til bedømmelse med henblik på er-
hvervelsen af doktorgraden i statskundskab. 
Poulsen har blandt andet interesseret sig for 
spørgsmål om rettigheder og multikulturali-

tet, fx i Politica 1998-2. Emner, som også 
blev taget op i debatten. Hver af de to de-
battører fik 25 minutter til indledning efter-
fulgt af to replikker.  
 
En fremmed er én fremmed 
Søren Krarup tog i sit indlæg udgangspunkt 
i et citat, han havde opfanget i en reklame 
for et par år siden: ”En fremmed er en ven, 
du endnu ikke har mødt”. (Det er i øvrigt et 
irsk ordsprog. Red.). Dette udtryk betegne-
de Krarup som ’indlysende selvmodsigen-
de’ og ’lallende nonsens’, idet man ikke på 
forhånd kan vide, om en fremmed er ven 
eller fjende, førend man lærer vedkommen-
de at kende og får set ham an. For at der 
meningsfuldt kan tales om nærhed og kær-
lighed, må der også være noget andet, som 
er på afstand, tilføjede han.  
 
Krarup gav udtryk for, at ’ligemagerne’ har 
villet udslette grundlaget for kristendom-
mens tale, der handler om almindelige men-
neskers konkrete liv med familie, folk og 
fædreland, og at man ved på den måde at 
ville gøre alting ’lige gyldigt’ tillige gør al-
ting ’ligegyldigt’. Op mod dette ville han 
sætte danskheden, som er ’sammenhold, 
sprog, kultur, sange, skikke og traditioner’. 
Nationen er der, hvor man er født, hvor 
hjertet har hjemme – det modsatte er at væ-
re et hjem- og rodløst ulykkeligt menneske. 

erhvervs-ph.d.-ordningen er der opstået mu-
lighed for, at man kan lave et ph.d.-projekt, 
som er tilknyttet en virksomhed, for eksem-
pel en international organisation eller et 
konsulentfirma. På trods af det lidt nedslå-
ende budskab om det vanskelige jobmarked 

fik vi en god debat mellem fem inspirerende 
paneldeltagere og et stort interesseret publi-
kum. Der vil helt sikkert være basis for et 
tilsvarende arrangement, når den næste ge-
neration af kommende kandidater er klar 
om et år eller to. 
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Pointerne blev illustreret med citater af Ib-
sen og senere Grundtvig: ”Modersmål er 
vort hjertesprog, kun løs er al fremmed tale, 
det alene i mund og bog kan vække et folk 
af dvale.” 
 
Søren Krarup opridsede, at man i det ’fatale 
tiår’, 1960’erne, havde glemt ’Besættelsens 
lære’, den nationale besindelse. Derved var 
Danmark blevet åbnet for indvandring, sam-
tidig med at ’inkvisitionen af 1968’ forfulg-

te alle dem, der ikke dyrkede et multireligi-
øst, multikulturelt og multietnisk samfund. 
Men ved valget i 2001 skete der ifølge Kra-
rup et systemskifte, hvor ’løgnen blev vip-
pet af pinden’. Krarup sluttede af med den 
vurdering, at ’en ny ånd er ved at bryde 
frem i det danske folk’. 
 
Moral har universalistisk gyldighed 
Jørgen Poulsen tog i sit indlæg udgangs-
punkt i, at rettighedstænkningen med Hob-
bes og Locke har rødder i netop protestan-
tisk politisk teori, hvorved korporative 
’mellemled’ mistede deres obligatoriske 
status, men alene blev til frivillige fælles-
skaber. Den protestantiske bevidsthed om 

menneskets syndernatur førte til, at der blev 
opstillet såvel individuelle rettigheder som 
kontrolinstanser.  
 
Derefter gik Poulsen videre til begrebet 
danskhed. Han sondrede mellem ’typisk’ 
danskhed (fx at gå på to ben, men det gæl-
der også alle andre folk) og ’distinkt’ dansk-
hed (det som kun kendetegner danskere). 
Denne sidste kategori omfatter ikke mange 
forhold, mente Poulsen, idet han dog også 

var åben for, at det distinkt danske kunne 
omfatte en særlig konfiguration af træk og 
han pegede på følgende: En kulturel kristen-
dom (dvs. en ikke-teologisk funderet kri-
stendom, som i officielle statistikker anføres 
som ’fritidsaktivitet’ lavere end sportskam-
pe), socialdemokratiske ideer om det kol-
lektive, tolerance overfor sex og alkohol, 
nationale mindesmærker (som Jellingstenen 
og Roskilde Domkirke) samt sproget, som 
vi bruger til at føle og opfatte. Men i denne 
danskhed så Poulsen ingen moralske impli-
kationer: ”Der findes ingen distinkt dansk 
moral, ligesom der - på trods af Niels Bohr - 
ikke er en distinkt dansk atomfysik”. Moral 
har universel gyldighed, anførte Jørgen 
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Poulsen, og sondrede mellem personlig mo-
ral (ærlighed, ansvarlighed og rimelighed) 
samt borgerdyd (retfærdighedssans, som 
sikrer, at vi alle kan leve sammen).  
Det nationale kan spille en vigtig rolle, 
mente Poulsen, ved at stå for en moralsk 
opdragelse af ungdommen. Denne opdragel-
se må nødvendigvis være ’multikulturel’ og 
ikke ’monokulturel’, mente han, da den tek-
niske og sociale udvikling kræver fleksibili-
tet og evne til at sætte sig i andres sted. Po-
inten illustreredes ved at citere Herodot, der 
beretter om, hvordan grækere og indere un-
derlagt perserkongen Darius henholdsvis 
brændte og spiste deres afdøde, og at de 
nægtede at gøre andet. Kongens forståelse 
for, at begge folk derved ærede deres efter-
ladte, anså Jørgen Poulsen for at være en 
kompetence, der kan erhverves gennem en 
multikulturel opdragelse. Ved en sådan vil 
danskheden blive fornyet og styrket, slutte-
de han sit indlæg af. 
 
I sin replik før pausen afviste Søren Krarup 
for det første, at vi skulle leve i en fleksibel, 
multipræget verden, og for det andet at 
menneskerettighedstænkningen var kristen-
dom, da førstnævnte byggede på ideer, ide-
ologi, hvorimod sidstnævnte handlede om - 
idet han refererede til Kierkegaard, og sam-
tidig tog afstand fra Marx, Hegel og Rous-
seau - at være sat i verden under ansvar for 
Gud, være sin eksistens tro i et ansvarligt, 
enfoldigt liv forpligtet på næsten, som altid 
er den konkrete næste. Krarup anførte, at 
man ikke selv vælger sine forældre, sit land, 
folk og sprog, men at det vælger en derved, 
at man er født ind i det.    
 
Jørgen Poulsen afviste i sin replik, at rettig-
hedstænkningen nødvendigvis fører til rela-

tivisme og ophævelse af personlig moral, 
men gav udtryk for at der både findes uni-
verselle og konkrete forpligtelser for et 
menneske, og at disse må afbalanceres af 
individer med moralsk autonomi. Poulsen 
pegede på, at han tog sit udgangspunkt mere 
i Kant og Locke end i Hegel og Rousseau. 
Samtidig rejste han spørgsmålet, om ikke 
det er muligt at bedømme, om en lov er ret-
færdig eller ej. Derefter var der pause i det 
efterhånden stegende hede auditorium. Den 
efterfølgende debat med spørgsmål fra salen 
kom omkring flere emner.  
 
Hvorfor fik vi et systemskifte? 
Til spørgsmålet om systemskifte eller ej, 

mente Poulsen, at en gruppe af vælgere hav-
de været utilfredse med Nyrup snarere end 
med de kulturradikale, og at der ikke lå no-
get omfattende underliggende værdiskifte til 
grund. Krarup fastholdt sin tolkning og anså 
danskerne for at være Europas modigste 
folk, der er gået til modstand - modsat sven-
skerne, ’de feje hunde’ - for at forhindre, at 
danskerne ender i reservater på samme må-
de som de oprindelige befolkninger i ind-
vandrerlandene USA, Australien og Cana-
da.  
 
Der blev spurgt til betydningen af ideologi. 
Det anså Krarup for at være djævelskab, der 
altid ender i tyranni, fordi det erstatter den 
personlige eksistens. Demokrati anså han 
ikke for at være en ideologi - til forskel fra 

Der blev spurgt til 
betydningen af ideologi. Det anså 
Krarup for at være djævelskab, der 
altid ender i tyranni, fordi det 
erstatter den personlige eksistens.  

” 

” 
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demokratisme, altså ligemageri - men alene 
en styreform, og han betonede stærkt, at na-
tionalstaten er en nødvendig forudsætning 
for denne styreform. Jørgen Poulsen ville 
gerne nå ind til, hvordan en politiker så kan 
træffe beslutninger, når der ikke blot skal 
øves ret, som en dommer gør, men også 
skabes ret og retfærdighed, som en politiker 
gør, og om ikke argumentation og overbe-
visning spillede en rolle i den henseende.  
 
Børn har ingen rettigheder 
Foranlediget af et spørgsmål om Kaj Munks 
stillingtagen under Besættelsen, kom debat-
ten ind på det personlige offer for en sag, 
som Søren Krarup først sluttede sig til. Jør-
gen Poulsen anførte, at det personlige offer 
ydet af terroristerne ved angrebet på World 
Trade Center og Pentagon manglede rime-
lighed og besindelse, hvilket Krarup vist 
accepterede og pegede på det uhyrlige i, at 
uskyldige blev slået ihjel for en muslimsk 
’hellig’ sag.   
 
Der blev dernæst spurgt til de fremmedes 
betydning. Søren Krarup mente, at de 
400.000 fremmede udgør ’en tikkende bom-
be under det danske samfund’, som bliver 
overladt til næste generation, da gruppen er 
meget vanskelig at integrere og føder flere 
børn end danskerne. Jørgen Poulsen mente, 
at danskheden var solid nok, og at der ville 
ske en dobbeltpåvirkning. Globaliseringens 
rolle blev der også spurgt til. Krarup mente, 
at den alene havde overfladisk betydning, 
og at vi grundlæggende lever det samme liv, 
som vi altid har gjort. Poulsen fandt der-
imod, at globaliseringen gjorde en forskel, 
også i vores personlige liv, fx over internet-
tet, og at vi på tværs af grænser besidder 
ligheder som mennesker på et abstrakt ni-

veau.  
De afsluttende spørgsmål omhandlede bl.a. 
afskaffelsen af den fysiske vold i samfundet 
og børns rettigheder. Søren Krarup anså al 
tale om børns rettigheder for at være rent 
vrøvl, da børn heller ingen pligter har. For-
ældres revselsesret – efter ’gammel dansk 
sæd og skik’ - så han gerne genindført, men 
beklagede at det ikke længere var muligt på 
grund af ’den voldskultur, som mange ind-
vandrere har bragt med sig’. Endelig mente 
han, at der var meget vold i samfundet, men 

at New York er et eksempel på, at mere po-
liti på gaden er løsningen på dette problem.  
 
Jørgen Poulsen fik det sidste ord, takkede 
Søren Krarup for at være kommet og sagde, 
at arrangementet havde vist, at det var godt 
med debat, selvom der ikke opnåedes enig-
hed. Derpå gav de to debattører hinanden 
hånden. Et intenst debatmøde med skarpt 
markerede holdninger var afsluttet. 
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FAK-festen - Den store familiefest! 
Af Helle K. Bendixen 
 
Fest: Fakultets fest, dermed et arrange-
ment udført af både ØF, JUS og PF  
Sted: Turbinehallen  
Tid: Fredag den 3. oktober, kl. 21-04.30 
 
Så blev det tid til den årlige familiekom-
sammen på det samfundsvidenskabelige 
fakultet, hvor jura-, økonomi- og statskund-
skabs studerende mødes i noget der ligner 
en skøn forening af druk, mundvand og fine 
fine hotdogs. Igen i år var rollerne som ful-
de onkler og beduggede tanter fuldt besat, 
mens rollen som familiens sorte får igen i år 
gik til psykologi.  
Og der var så sandelig disket op med alver-

dens lækkerier: Først og fremmest var der to 
rigtig fede livebands på programmet, hvor 
undertegnet desværre gik glip af SP Just og 
Frost. Ifølge anonyme kilder havde de dog 

givet den gas, hvilket indebar masser af 
svingende rytmer og en omgang fællespolka 
på dansegulvet. Omkring kl. to gik liveband 
nr. to Robbie.dk på og gav den på ægte 
Robbie manér masser af show og en lind 
strøm af hits. Det var klasse og sparkede 
ganske enkelt festen godt og grundigt over 
skinnebenet. Så samlet set var stemningen 
lidt sløv i ny og næ, men absolut i top under 
Robbie.dk.  
 
Dertil kommer at Turbinehallen udgjorde en 
rigtig appetitlig kulisse; god plads og rige-
ligt med barer og tilbagetrukken siddeplads, 
men men men, det er jo ikke vores egen 
bingo-hal… for som enhver ved så er "ude 
godt men hjemme bedst" (pølsevognen må 

egentlig godt følge med hjem).  
Al kritik skal der særligt lyde en efterlys-
ning på "Sommertider...hey hey" fra DJ Bo-
nes´ side, som dermed til stor skuffelse kan 
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erklæres for "ikke-svensk-hit-kyndig". Men 
ellers udfyldte denne hr. Bones med stor 
ihærdighed og ynde sin plads på sin gang-
bro under taget - jo der var sandelig stil over 
foretagnet.  
 
Et lille minus ved al festivitasen var de rela-
tivt dyre biletter, som stod i hele 90 kr. pr 
stk. og det for medlemmer, samt den alen 
lange kø ved gaderoben.  
Samtidigt, og det skyldes måske det faktum 
at der weekenden inden havde været PF-
fest, samt at det ikke er langt, man skal 
skrue tiden tilbage for at havne i både RUS-
fest (hvor en væsentlig del af den samlede 

mængde af IFSK´er deltog) og en super fed 
TV-2 koncert fandt sted, fornemmede man, 
en relativ sløv opbakning til fak-festen fra 
stud. scint. pol´erne. Køen kunne klares 
med en hotdog fra den yderst belejlige pøl-
sevogn, og billetprisen var okay taget den 
store mængde live musik i betragtning. Den 
lidt sløve opbakning skal herfra lade sig tol-
ke til at være en opfordring til at rykke fak-
festen til den noget tyndere festbelagte for-
årssæson. Summer summarum er at festen 
får én kande for stedet, to kander for musik-
ken, én for samlet indtryk og pølsevogn, 
men også et minus for den tidsmæssige pla-
cering. Dermed ender jeg på tre kander.      

Profil: Leif Beck Fallesen 

Da jeg blev cand.scient.pol. i 1978 behø-
vede jeg ikke at foretage et karrierevalg. 
Jeg tog sideløbende med studiet en jour-
nalistuddannelse og arbejdede som jour-
nalist på erhvervsredaktionen på Aarhu-
us Stifstidende.  
 
Kort før jeg fik eksamensbeviset blev jeg 
ansat som økonomisk medarbejder på Mor-
genavisen Jyllands-Posten, som da lancere-
de de lyserøde erhvervssider, og jeg har ar-
bejdet i medierne frem til i dag. 

Havde jeg haft journalistisk arbejde i Kø-
benhavn, var  jeg helt givet blevet cand. po-
lit. I Århus fandt jeg cand. oecon-studiet for 
orienteret mod driftsøkonomi, og min inte-
resse for økonomi var dengang meget ma-
kro-orienteret. Undervisning og eksamen i 
nationaløkonomi var fælles for oecon’er og 
scient.pol.’er, med fremragende lærere som 
nu afdøde Karsten Laursen og Palle Schelde 
Andersen, i dag topøkonom ved BIS i 
Basel. Da jeg også var og er særdeles poli-
tisk interesseret, så var scient.pol.-studiet et 
attraktivt og stærkt valg. 
 
Udlandsophold  kan anbefales 
I 1973-74 læste jeg ved Europakollegiet i 
Brügge, og fik overført eksamen derfra som 
kursusfag til statskundskab. Jeg var samti-
dig Bruxelles-korrespondent for Aarhuus 
Stifstidende, og eksamensbeviset fra Euro-
pakollegiet erstattede også den dengang kun 
tre måneder lange teoretiske del af journa-
listuddannelsen. Mine medstuderende kun-
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ne flere år senere hjælpe mig med kildead-
gang og materiale i deres hjemlande, da jeg 
skulle skrive mit EU-speciale. Så udlands-
ophold under studiet kan varmt anbefales. 
 
Fra Morgenavisen Jyllands-Posten kom jeg 
til Radioavisen  som økonomisk medarbej-
der, men samarbejdede tæt med den politi-
ske redaktion og havde ansvaret for en stor 
del af EU-dækningen, bl.a. blev jeg sendt 
ud til topmøderne og vigtige ministerråds-
møder. I 1984 blev jeg økonomisk redaktør 
for dagbladet Børsen, sideløbende med det-
te startede jeg den elektroniske nyhedstjene-
ste Telebørsen (i dag RB-Børsen) og Greens 
Analyseinstitut. 1990 blev jeg chefredaktør, 
1996 ansvarshavende chefreaktør, og 
i 2002 tillige administrerende direktør. 
 
Statskundskab - en god ballast  
Statskundskab har i hele mit karriereforløb 
været en meget stor støtte. Som det fremgår, 
har mine interesser været meget økonomi-
ske, men på dette sted er det overflødigt at 

uddybe, hvorfor der er en tæt sammenhæng 
mellem økomi og politik. Da jeg i perioden 
1984-1996 og et enkelt semester siden var 
ekstern lektor i international økonomi i et 
europæisk perspektiv ved det engelskspro-
gede DIS-program ved Københavns Univer-
sitet var det i perioder næsten lige dele poli-
tisk økonomi og makro-økonomi. Den aktu-
elle debat om ØMUen og Vækst- og Stabili-
tetspagten giver også kun mening i dette 
dobbelte perspektiv. 
 
Scient. pol.’er på lederposter  
En sidste bundlinjebemærkning. Selv om 
det var offentlig ledelse, der var pensum, da 
jeg læste, så var der dog fokus på ledelse. 
Jeg tror, det er med til at forklare, at der er 
så mange scient. pol.’er på lederposter i den 
private sektor, og at der kommer endnu fle-
re. Kan uddannelsen i fremtiden også tilby-
de kursusfag med forretningsledelse,  så vil 
Århus-studiet ikke blot vedligeholde den 
elite-status det har, det vil kunne styrke sin 
position yderligere. 

Den omvendte verden !! 
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Bag om underviseren: Martin Paldam 

”…Økonomi er jo altså fantastisk fasci-
nerende…” Professor, cand. Polit., Dr. 
Oecon. Martin Paldam lægger ikke skjul 
på sin interesse for og glæde ved økono-
mi. Men hvem er manden, der på stats-
kundskab mest er kendt som undervise-
ren, der grinende fortæller om Chicago-
boys og inflationsrater i Venezuela? Vi 
har mødt ham til en snak om øl, udlands-
rejser, hans mangeårige samarbejde med 
Peter Nannestad og ja – økonomi! 
 
Martin Paldam er født og opvokset på Fre-
deriksberg i København, i hvad han selv 
kalder ”…en god københavnsk, socialdemo-
kratisk akademikerfamilie.” Faderen var 
ledende socialdemokrat og økonom og gjor-
de karriere i bl.a. Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd. Moderen var fra Chile – et land 
Paldam senere selv skulle komme til at bo i. 
 
Paldam startede sine akademiske udfoldel-
ser med at læse teoretisk fysik, men fandt 

alligevel økonomien mere spændende og 
skiftede derfor, så han i jan. 1969 blev cand. 
Polit. fra København Universitet. Herefter 
fulgte 6 år med arbejde i Det økonomoske 
Råds sekretariat og for UNDP i Nigeria. 
Siden har han haft orlov til 1 år i Verdens-
bankens forskningsafdeling og 1 år som gæ-
steprofessor i Chile samt været på missioner 
i en del lande bl.a. for Interamerican Deve-
lopment Bank og FN. Til de 2 år som FN 
ekspert i det nordlige Nigeria  bemærker 
Paldam: ”Der fik jeg også en stærk interesse 
for korruption.” – selvom han bestemt ikke 
fandt det særlig positivt. 
 
Efter de to år i Nigeria vendte Paldam næ-
sen hjemad mod danske himmelstrøg og 
mod Aarhus Universitet. Her blev det til en 
doktorafhandling i 1982 og få år efter til et 
professorat på økonomi. Her har han været 
siden, og det er da også blevet til en lang 
række videnskabelige artikler og bøger bl.a. 
sammen med Peter Nannestad. Samarbejdet 
med Nannestad må siges at være det mest 
omfattende i Paldams videnskabelige pro-
duktion, og glæden ved det lægger han ikke 
skjul på: ”…det har jeg haft stor glæde af, 
og jeg tør vædde på, vi kommer til at skrive 
10 papers mere!” Men det er ikke kun med 
Nannestad, der drives forskning. Paldam er 
ofte til konferencer rundt omkring i verden, 
6-7 stykker om året, og også sociologer 
samarbejder han med. ”Så der er hele tiden 
noget” – konkluderer han. 
 
En berejst herre 
På trods af hans tilknytning til Aarhus uni-
versitet er det dog også blevet til nogle ud-
landsophold på andre universiteter, og rejse-

Af Simon Krøyer & Rasmus Tovborg 

Foto: Anton Skjernaa 
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aktiviteten i især Østeuropa er stadig stor - 
indenfor de sidste 3 år er det blevet til ca. 10 
rejser og næsten ½ års sammenlagt ophold. 
Interessen for andre lande havde han allere-
de som helt ung, hvor han bl.a. kørte rundt i 
Afghanistan og andre muslimske lande med 
nogle venner. Også i studietiden blev det til 
ture til det planøkonomiske Østeuropa , men 
som han tilføjer så ”…vendte man ikke til-
bage som nogen særlig stor tilhænger af det 
system.” 

De chilenske aner og Chiles enestående 
Chicago-boys økonomiske eksperiment, fik 
i 1991 Paldam til at tage et gæsteprofessorat 
i Chile, og det er ikke mere end nogle få 
måneder siden, han var på en kort genvisit i 
det sydamerikanske. Det er heller ikke mere 
end et par år siden han opholdt sig længere 
tid i Rusland og som han siger: ”Russere er 
jo ikke særlig mærkelige, når man lærer 
dem at kende.” Dog kan han ikke lade være 
at more sig lidt over opsparingen i Rusland: 
”…så folk gemmer dem (pengene, red.) i 
deres lejligheder, og så har de panserdøre,” 
-  siger han grinende, mens han entusiastisk 
viser med hænderne hvor tykke de er, og 
hvordan man drejer på håndtaget for at åbne 
dem og tilføjer så: ”…selvfølgelig kunne 
man sprænge den op, men det ville kræve 
en del sprængstof.” 
 
Økonomi og ægteskab 
Men hvad med hjemmefronten? Her er der 

hans kone og 4 børn, hvorom han i ægte 
økonomiske termer siger: ”Det er meget 
dyrt, men der er absolut en positiv velfærds-
gevinst.” Og interesser? Svaret er nærmest 
givet på forhånd: Økonomi! Men derudover 
sniger der sig også en interesse for fugle ind 
samt en interesse for øl, hvilket han fortæl-
ler mens han bemærker, at den ene af inter-
viewerne, har en sweater fra München, som 
bevis for sin deltagelse i dette års oktober-
fest i Bayern. ”Det er noget dejligt øl, men 
lidt for stærkt det der Oktoberbräu. Det er 
lige i overkanten, fordi man helst skal have 
en liter eller to… men det er vældig godt 
selvfølgelig.” – udtaler en tydeligt erfaren 
herre. 
 
Men hvad skal Martin Paldam så i fremti-
den? Bliver han aldrig træt af disse akade-
miske kredse? Svaret, som vi har fornem-
met på forhånd, er klart nej og om hans 
forskning er der jo ”…hele tiden noget…” 
så vi kan nok forvente os mere fra den kant. 
Om at arbejde på Aarhus Universitet siger 
han: ”…hvis man har det på den måde, at 
man synes, det er enormt skæg, det man la-
ver, så er det jo det bedste sted, man har ar-
bejde, og det må jeg sige: Det synes jeg, det 
er.” Og når man spørger, hvor lang tid han 
har tænkt sig at blive, er svaret klart: ”…til 
jeg er 70.” Men som han hurtigt tilføjer: 
”Hvis jeg får lov til at blive lidt længere, så 
gør jeg det da.”  

Faktabox:  
Født 1942 
Starter på teoretisk fysik i 61 
Starter på økonomi (kbh) i 64 og færdig i 
69 
4 børn på hhv 18, 24, 26, 31 
fritidsinteresser: øl og fulgekiggeri 

: ”Russere er jo ikke særlig 
mærkelige, når man lærer dem at 

kende.” Dog kan han ikke lade være at 
more sig lidt over opsparingen i Rusland: 
”…så folk gemmer dem (pengene, red.) i 
deres lejligheder, og så har de 
panserdøre.”  

” 

” 
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Hviderusland ud af isolationen 

Som en opfølgning på sidste udgave af 
Kandestøberen bringer vi her endnu en 
artikel om SILBA’s Hvideruslandspro-
jekt. Projektet søger at styrke både kend-
skab og samarbejde mellem Hviderus-
land, dets nabolande og Danmark. Målet 
er afholdelsen af 62 forskellige seminarer 
i Hviderusland i indeværende og kom-
mende år. Projektet er midtvejs og en 
række seminarer er allerede afholdt. Vi 
ønsker derfor at berette om erfaringerne 
hidtil. 
 

For begges vedkommende må vi indrømme, 
at kendskabet til Hviderusland tidligere ikke 
var stort. Gennem projektet har vi fået både 
teoretisk og praktisk kendskab til landet. 
Det, man bør vide om Hviderusland, er først 
og fremmest, at det betragtes som det sidste 
diktatur i Europa. Præsidenten (Aleksandr 
Lukashenko) har om ikke uindskrænket 
magt, så i al fald både formelt og reelt en 
indflydelse, der bryder med adskillige de-
mokratiske principper. Landets placering op 
mod EU efter udvidelsen burde fordre et 
større samarbejde mod Vest, end landet har. 
Markedsøkonomi er ikke indført, og dårlige 
økonomiske dispositioner har skabt et land 
tæt på økonomisk ruin. De udenlandske for-
bindelser, landet har, er alle rettet mod Rus-
land. Det forhold hæmmer også den økono-
miske udvikling, idet man ikke finder uden-
landske investorer i Hviderusland. Den dår-
lige økonomi omfatter ligeledes høj inflati-
on, høj arbejdsløshed og generel lav leve-
standard. Myndighedernes behandling af 
borgerne kan være både vilkårlig og kor-
rupt. Grebet om de få frie medier strammes 
konstant, og borgerne lever generelt en me-
get ufri tilværelse præget af propaganda og 
bureaukrati. 
  
Social i Hviderusland 
Mødet med Hviderusland har været både 
positivt og negativt. Et visum er generelt 
nemt at få, men selve passagen over græn-
sen er straks sværere. Vi foretog stop ved 
tre forskellige grænseposter, før vi fik tilla-
delse til indtrædelse. Bagagen blev under-
søgt, hvilket skabte en del nervøsitet, idet en 
del af undervisningsmaterialet var forfattet 
på russisk og dermed belastende for vores 

Af Anne Marie Kindberg (Rad. Ungdom)  

 Og Henrik Brink (Venstres Ungdom) 
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samarbejdspartnere. Vi kom dog til Minsk 
uden væsentlige problemer. 
 
I Minsk delte undervisningsholdene sig og 
begav sig af sted mod de forskellige byer, 
der skulle undervises i. I Brest udstedte ar-
rangørerne et midlertidigt udgangsforbud 
for underviserne, medmindre det skete un-
der ledsagelse. Præsidenten ville besøge 
byen næste dag for at åbne et kæmpe sports-
palæ, hvilket medførte en del KGB-aktivitet 
i området. Tilstedeværelsen af vestlige per-
soner kunne i værste fald tiltrække uønsket 
opmærksomhed og  dernæst medføre en ud-
visning af landet. Forløbet i de andre byer 
var mere fredeligt. Generelt er fascinationen 
af vesterlændinge stor. På de enkelte semi-
narer var spørgelysten ganske overvælden-
de. Dette gjaldt både spørgsmål om semina-
rernes teoretiske indhold og konkret empi-
risk viden om andre lande. Uddannelserne i 
Hviderusland giver et højt teoretisk kend-
skab indenfor de forskellige fag, men i dette 
land er det tydeligt at der er langt mellem 
teori og praksis.  
 
Kvindesyn og gæstfrihed 
Som kvindelig gæst i Hviderusland må man 
være forberedt på en vis negligering af ens 
person. Kvinder er ikke vigtige på samme 
måde som i Danmark; de bestrider oftest 
ikke høje politiske poster. Det er en del af 
den hviderussiske kultur, at mænd ikke gi-
ver hånd eller hilser på kvinder ved et mø-
de. Før man forstår, at dette ikke er person-
ligt ment, kan man som dansk kvinde føle 
sig lettere fornærmet. Denne problematik 
løste sig dog hen af vejen, da tolkene be-
gyndte at orientere nytilkomne om, at det er 
en del af den danske kultur at udvise samme 
høflighedsgestus overfor både mænd og 

kvinder. 
 
Den hviderussiske gæstfrihed er værd at 
berette om. Vi oplevede, at folk åbnede de-
res hjem og tilbød mad og overnatning, selv 
i situationer hvor familien intet har haft. 
Den hviderussiske festglæde er mindst lige 
så stor. I Hviderusland forstår man at feste 
på den ægte, lidt traditionelle, østeuropæi-
ske måde med øl, vodka og pølse. Vi har 
fået tilbudt vodka både morgen, middag og 
aften. Helt sikkert et gavnligt element i be-
stræbelserne på at styrke det dansk-
hviderussiske venskab. Turen ud af Hvide-
rusland blev for nogles vedkommende 
straks mere problematisk. Mødet med en 
korrupt grænsevagt, der ikke umiddelbart 
ønskede at lade gruppen stige på det venten-
de tog, skabte stor nervøsitet. Forhandlinger 
på ophidset russisk prægede stemningen. 
Efter betaling af en vis mængde bestikkel-
sespenge, endte gruppen dog med at kunne 
bestige toget. Karakteren af de forskellige 
oplevelser i Hviderusland har således været 
stærkt varierende (klart overvejende positi-
ve), men alle vigtige for helhedsindtrykket. 
 
Fremover 
SILBA’s projekt vil fortsætte ud i fremti-
den. Der vil blive søgt om flere bevillinger, 
der kan gøre det muligt at fortsætte i Hvide-
rusland og starte op i Ukraine og Kalinin-
grad lande med nye som de allerede udvik-
lede seminarer. Projektet er beundringsvær-
digt i sin helhed. Det vigtigste, vi har fået 
med gennem vores medvirken, er en stor 
respekt for de hviderussiske seminardelta-
gere. De risikerer fængsel ved deres delta-
gelse, og alligevel trodser de det påbud og 
deltager i processen for at bringe Hviderus-
land tættere til det Europa, vi kender. 
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Indsendt af: Jarlen, Haliz Piff & Negeren 
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Fredag den 7. november var en dag med 
mange spændende arrangementer. F.eks. 
ankom juleøllen planmæssigt kl. 20.59 i 
kantinen til de tørstige studerende. De 
videnshungrende havde allerede kl. 13.00 
muligheden for at få lagrene fyldt med 
spændende viden om forholdene i Hvide-
rusland. 
 
Elena Gromova gav en kort præsentation af 
Hviderusland, da hun nok mente, at selv på 
statskundskab var kendskabet til Hviderus-
land begrænset, selv om ekspertisen på om-
rådet var højere end en gennemsnitlig for-
samling, da der både var en hviderusser til-
stede og studerende fra slavisk institut. 
Førstnævnte medførte lidt diskussion blandt 
de tilstedeværende hviderussere om, hvor-
dan forholdene i Hviderusland var, men 
enig blev de da. 
 
Herefter fortalte Elena om hendes engage-
ment i Civil Forum, der er en politisk ung-
domsorganisation - ikke noget der er nor-
malt i Hviderusland. 
Blandt de tilstedeværende blev mange 

spørgsmål berørt, f.eks. om hvad manglende 
registrering som public non-governmental 
youth organisation vil medføre for hendes 
organisation, og om denne registrering vir-
kelig skulle ske ca. hvert 3 år.  
 Også pressens forhold blev berørt. Elena 
gjorde blandt andet opmærksom på, at man 
aldrig kunne vide om oppositionsjournali-
sterne virkelig havde de historier, som de 
fremsatte i deres aviser, eller de bare havde 
opdigtet for at få præsidentens styre til at stå 
i et dårligt lys. Hvem der generelt havde 
mest ret kom hun ikke ind på. 
For den interesserede, der have mod på at 
læse lidt aviser, havde Elena medbragt et 
bredt udvalg af hviderussiske aviser fra så-
vel oppositionen som de statskontrollerede 
medier. Dermed kunne man få indblik i, 
hvad mediebilledet af Hviderusland var, for 
det var ikke det indtryk man fik i ved at læ-
se de vestlige medier. 
 
Problemet med det manglende politiske en-
gagement blandt landbefolkningen blev og-
så berørt. Elena troede ikke, at der var stor 
mulighed for at befolkningen på landet blev 
aktiveret lige foreløbig, men man måtte i 
første omgang starte med at aktivere de få, 
det var muligt at aktivere. For godt nok si-
ger nogle forskere at partierne er i krise i 
Danmark, men i Hviderusland er der færre 
endnu, som engagerer sig, for det betyder 
alligevel ikke noget. 
 
Endnu et spændende foredrag på IFSK, 
hvor man fik mulighed for at udvide hori-
sonterne.  

Af Jesper Villumsen 

En hviderusser på J-dagen 
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  Valg den 20. november   
til StatsRåd, studienævn og universitetsbestyrelse 

Af Lisbet Tegllund, StatsRådssekretær 

Som hvert år i november afholdes der 
også i år valg på universitet. Dog adskil-
ler valget sig på nogle punkter fra de fo-
regående år på grund af universitetslo-
ven der trådte i kraft d. 1. juli 2003. Der 
afholdes valg til StatsRåd, studienævn og 
universitetsbestyrelse, derimod er der 
ikke valg til institutbestyrelse, samt Fa-
kultetsråd, da disse begge bliver nedlagt. 
 
En ting er, som det plejer at være, nemlig 
valget til StatsRådet, der er de studerende 
ved IFSK’s eget demokratisk valgte råd. 
Dog blev der sidste år afholdt fredsvalg til 
StatsRådet, da der var opstillet 19 kandida-
ter til StatsRådets 19 pladser. Heldigvis er 
der i år igen en større interesse for at deltage 
i studenterpolitik ved IFSK, og det er heller 
ikke uden grund, at man skal interessere sig 
for, hvad StatsRådet går og laver. 
Ny studieordning, nye læsepladser, specia-
lepladser, biblioteksombygning, er alle sam-
men områder, der berører de studerendes 
hverdag, hvor StatsRådet på den ene eller 

den anden måde har været inde over. På 
møderne i StatsRådet diskuteres emner ved-
rørende studiet, der er blevet gjort opmærk-
som, hvorefter et eller flere medlemmer ta-
ger kontakt til underviserne, studielederen, 
institutlederen, eller hvem, der nu ellers skal 
have øjnene op for, at der findes et problem 
for de studerende. Både på formel og mere 
uformel måde, fungerer StatsRådet altså 
som ”øjeåbner” for de instanser, der ikke 
altid som det første tænker på de studeren-
des interesser. Endnu vigtigere er det imid-
lertid, at man i StatsRådet ”gør noget” – 
man gør ikke blot opmærksom på eventuel-
le problemer, men man sørger også for, at 
problemerne bliver fulgt til dørs, og der ar-
bejdes for, at de rent faktisk bliver løst. Det 
er således vigtigt, at vi hele tiden holder le-
delsen og underviserne i ørerne og arbejder 
med de ting, vi mener kan forbedres. 
 
  

 
 
Suppleantvalg  
Som nævnt er valget 2003 ikke helt som det 
plejer at være på grund af den nye universi-
tetslov. Dette betyder, at der ikke afholdes 

StatsRådet 
Der skal vælges 19 studerende fra IFSK. 
Det er medlemmerne af StatsRådet, der 
både varetager de studerendes interesser 
på IFSK, men samtidig fungere som bag-
grundsgruppe for de studerendes repræ-
sentanter i de styrende organer. Derud-
over fungerer StatsRådet som baggrunds-
gruppe for DJØF-Stud.Samf. 
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ordinære studienævnsvalg i efteråret 2003, 
men at de nuværende medlemmer – både på 
underviser og på studenterside – får deres 
funktionsperiode forlænget, og forlængel-
sesperioden vil mindst blive til 1. juli 2004, 
og den kan komme til at strække sig ind i 
efteråret 2004. Der er derfor kun valg til 
suppleantposterne denne gang for at sikre, 
at der er nye repræsentanter, hvis de nuvæ-
rende medlemmer skulle træde ud. 
 
 

 
 
Universitetets øverste politiske organ, Kon-
sistorium, bliver erstattet af universitetsbe-
styrelsen, der skal træde til fra 1. februar 
2004.  
I den nye universitetsbestyrelse er der to 
pladser til de studerende, som skal repræ-
sentere samtlige studerende ved Aarhus 
Universitet. Det afgående StatsRåd har hele 
to spidskandidater til universitetsbestyrelsen 
blandt sine indvalgte, nemlig Dina Bloch fra 
Studenter Politisk Liste, der opstiller som 
nr. 1 på ”Studenterrådets liste på det Sam-
fundsvidenskabelige fakultet”, samt Steen 
Daugaard, der opstiller som nr. 1 på Frit 
Forums liste. StatsRådet har som lokalt fag-
råd under Studenterrådet givet sin opbak-
ning til Dina Bloch, da hun opstiller på Stu-
denterrådets liste på de samundsvidenskabe-
lige uddannelser. 
 
 

Studienævnet 
Studienævnet har 8 medlemmer, hvor de 
studerende og underviserne har 4 pladser 
hver. De studerende sidder i studienævnet 
for at varetage de studerendes faglige og 
undervisningsmæssige interesser på IFSK. 

 
  
Hvorfor? 
Det er vigtigt at få opbakning fra de stude-
rende. Den opbakning kan du give ved 
valget, og samtidig har du mulighed for at 
stemme på den person, du tror vil varetage 
de studerendes interesser bedst muligt i de 
forskellige råd, nævn og bestyrelser. Sam-
tidig er det også vigtigt i forhold til de stu-
derendes samarbejdspartnere (undervisere, 
ledelse m.fl.), at de ved, at de studerende 
støtter de medlemmer, så man forsøger at 
repræsentere deres interesser bedst muligt. 
 
Hvor og hvornår? 
Til sidst opfordres alle til at komme og 
stemme torsdag d. 20. november, og tradi-
tionen tro vil der blive serveret gløgg og 
æbleskiver ved valgstederne hele dagen. 
 
Valget finder sted i Forhistorisk Kantine i 
bygning 322, og valgstederne har åbent fra 
kl. 9-16 
– og husk at medbringe gyldigt studiekort. 
 
For nærmere information om valget og de 
enkelte listers valgprogrammer, henvises 
der til StatsRådets Valgavis, der vil blive 
uddelt  på instituttet mandag d. 17. novem-
ber. 
 
  

Universitetsbestyrelsen 
Universitetsbestyrelsen er universitetets 
øverste styrende organ og består af 2 stu-
derende, 2 VIP’er og 1 TAP’er, der  alle 
vælges blandt deres respektive kolleger, 
samt af 6 eksterne medlemmer, som blev 
udpeget i oktober af det afgående Konsi-
storium. Formanden vælges blandt de eks-
terne medlemmer. 
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Bevar studenterindflydelsen 

StatsRådets spidskandidat på Studenterrå-
dets liste på Samfundsvidenskab. 

 
Der står utroligt meget på spil ved valget 
til universitetets bestyrelse den 20. no-
vember. Der er en stor udfordring i at 
fastholde de studerendes indflydelse i 
universitetets øverste organ med det store 
skift i ledelseskulturen, der er lagt op til.  
 
I Studenterrådet mener vi, at vi er bedst til 
at varetage alle studerendes interesser. Vi 
har mange års indsigt i og erfaring med le-
delsesarbejdet på Aarhus Universitet, og det 
er nødvendigt for at kunne påvirke universi-
tetets nye øverste ledelse, som kommer til at 
bestå af et flertal af eksterne medlemmer. 
 
Via Studenterrådets organisationsstruktur 
har vi en direkte linje til fagrådene, som re-

præsenterer de studerende på de forskellige 
institutter, og vi har stor erfaring med at ta-
ge sager op på vegne af fagrådene. Det be-
tyder i praksis, at vi kan tage et problem på 
for eksempel Statskundskab op med univer-
sitetets øverste ledelse og dermed sætte 
dagsordenen for, hvordan problemet løses 
på en måde, der også tilgodeser statskund-
skabsstuderende. Samtidig sikrer vores or-
ganisationsstruktur, at vi er i stand til altid 
at være på forkant med, hvilke problemstil-
linger der skal diskuteres i ledelsen. Denne 
indsigt er afgørende for, at vi som studeren-
de kan gøre vores indflydelse gældende. 
 
Forskning og undervisning 
Forskningsfriheden skal bevares. Universi-
tetet skal fortsat have ansvaret for vores ud-
dannelser, men vi skal samtidig blive meget 
bedre til at indgå i en dialog med aftagerne 
af de kandidater, vi uddanner. Det er et af 
de områder, Studenterrådet har sat fokus på 
gennem det seneste års arbejde i universite-
tets øverste ledelse. 
Det er vigtigt, at vi som studerende er med 
til at præge dialogen mellem universitetet 
og aftagerne. I Studenterrådet mener vi 
blandt andet,  at universitetet skal være 
langt bedre til at tage hensyn til, hvilke 
kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger 
hos nyuddannede kandidater. Derfor skal 
aftagerne også inddrages i arbejdet med at 
udvikle undervisnings- og eksamenformer. 
For eksempel efterspørger mange arbejdsgi-
vere kandidater, der er i stand til at kombi-
nere teori og praksis. Denne kompetence 
kan blandt andet udbredes ved, at flere stu-
derende får mulighed for at skrive BA-

Af Dina Bloch 
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opgaver og specialer i samarbejde med virk-
somheder eller ved, at flere kommer i prak-
tik. 
 
Ingen partipolitik 
Et andet fokusområde bør være udvikling af 
undervisernes pædagogiske kompetencer. 
God forskningsbaseret undervisning forud-
sætter undervisere, der er lige så interesseret 
i at udvikle deres undervisning, som de er i 
at udvikle deres forskning. Studenterrådet 
vil arbejde for, at der bliver skabt positive 
incitamenter for underviserne til at udvikle 
deres undervisning. Blandt andet skal un-
dervisningskompetencer spille en langt stør-
re rolle i forbindelse med ansættelser og for-
fremmelser end det reelt er tilfældet i dag. 
 
I arbejdet for de studerendes interesser har 
Studenterrådet den fordel, at vi ikke er bun-

det af et stramt partipolitisk principprogram. 
Vi er ikke er partipolitikere, vi er studenter-
politikere. Det afgørende for os er udeluk-
kende at repræsentere de studerende ved 
Aarhus Unversitet på bedst mulig vis. Vi er 
hævet over partiskel, men samtidig er det 
vigtigt at understrege, at vi faktisk har et 
bredt politisk netværk, også på landsplan. 
Vi holder jævnligt møder med samtlige 
forsknings- og uddannelsesordførere i Fol-
ketinget, og vi samarbejder med dem, der 
vil være med til at fremme de studerendes 
interesser – uanset deres partipolitiske til-
hørsforhold. 
 
 
Studenterrådet er bedst til at sikre mest mu-
lig indflydelse for alle studerende ved Aar-
hus Universitet. Derfor er vi det oplagte 
valg torsdag den 20. november. 

What´s the difference?! 
Af Martin Krog Frederiksen og Ane Yde 
Skaksen 
 
Valget til Statsrådet står for døren, men 
hvorfor stemme? Gør det en forskel? Og 
ikke mindst er listerne forskellige? 
Formålet med nedenstående lille sag er et 
forsøg på at afdække ovennævnte spørgs-
mål, dvs. undersøge om der er en forskel, 
da det er vores erfaring, at vi ikke er de 
eneste på IFSK, der har stillet sig selv 
disse spørgsmål. 
 
Som Kandens udsendte satte vi tre repræ-
sentanter fra Statsrådets stævne for at få op-
klaret ovenstående. Som repræsentant fra 
Studenter Politisk Liste (SPL) mødte Anne 
Katrine Bojsen Jakobsen op, fra Frit Forum 
(FF) Steen Daugaard og fra den Radikal-

liberale liste (Rad/Lib)  Kristian Hansen.. 
Vi fandt hurtigt ud af, at Statsrådet rent fak-
tisk gør en forskel. Således er Statsrådet  
baggrundsgruppe for studenterrepræsentan-
terne i Studienævnet, hvor de studerende er 
repræsenteret på lige fod med underviserne, 
de har fire repræsentanter hver. Studienæv-
net beskæftiger sig med pensumlister, di-
spensationer, klagesager, studieordning etc.. 
Kort sagt alt hvad der har med indholdet af 
studiet at gøre. ”Således er der altså en 
grund til at stemme”, spurgte vi opklarende. 
”Ja”, var det prompte svar fra både Anne 
Katrine, Steen, og Kristian. 
”Men når nu alle listerne er enige om, hvad 
der er vigtigt, er det så ikke ligegyldigt, 
hvem man stemmer på. Altså er listerne ikke 
bare pro forma for at få et ´folketings-agtigt 
look´”? Igen var listerne enige, men denne 
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gang enige om, at de var uenige! 
 
Ingen grund til ideologi 
Uenigheden bestod i, om studenterpolitik er 
politisk, eller om det i højere grad handler 
om at repræsentere de studerende. På den 
ene side er der en opfattelse af, at de stude-
rende har omtrent de samme præferencer i 
forhold til politikken vedr. studiet, og at det 
derfor ikke er gavnligt at inddrage mere ide-
ologiske overvejelser i studenterpolitik. 
”Det er netop grunden til at SPL, ikke er 
partipolitiske” udtaler Anne Katrine. 
På den anden side hersker der en opfattelse 
af, at studenterpolitik er politik. Med andre 
ord, som go´e gamle Easton fremfører, 
hvordan ”knappe ressourcer med gyldighed 
fordeles” på et studie. Kristian udtaler i for-
længelse heraf: ”Som al anden politik, 
handler det om grundlæggende holdninger, 

ergo har de studerende ikke ens præferen-
cer.” Hertil supplerer Steen: ”Det handler 
om andet end antal stole i kantinen og eva-
lueringer. Det handler også om, i hvor høj 
grad man er konsensussøgende, f.eks. når 
der skal spares”.  
 
Altså 
Konklusionen er, at studenterpolitik er et 
politisk spørgsmål, men er det, eller skal det 
være, et værdipolitisk ditto? Dette spørgs-
mål vil vi ikke afgøre her. Det synes vi der-
imod, at du skal tage stilling til ved valget d. 
20. november. 
Da formålet med artiklen er at undersøge, 
om der er en forskel mellem de tre lister, og 
ikke hvad denne yderligere beror på, er vi 
ikke gået nærmere ind på indholdet af selve 
forskellen. Hertil kan vi henvise til den 
kommende valgavis, der vil blive udgivet 
umiddelbart før det forestående valg. 
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Den Radikale / Liberale Liste 
Medbestemmelse og indflydelse i samfundet starter allerede her på studiet. Du har mulighe-
den for at præge din uddannelse og kommende hverdag, som studerende gennem valget den 
20. nov. 
Den Radikale / Liberale Liste er en gruppe studerende med udgangspunkt i social-liberale 
holdninger. At vi er social-liberale betyder ikke, at Fogh er vores guru, eller at Jelved er vo-
res åndelige moder. Det er derfor medlemmerne på listen og ikke de politiske partier, der 
afgør listens studenterpolitiske synspunkter. At vi er social-liberale betyder, at vi vedkender 
os et politisk værdigrundlag, således at du som studerende ikke køber katten i sækken. Kort 
sagt: ”Politics Matters”. I et demokratisk og alsidigt studiemiljø mener vi, at det er centralt, 
at der findes en spredning, der dækker de forskellige værdigrundlag på studiet, således at der 
med udgangspunkt i en alsidig og saglig debat kan opstå et forum, hvori de studerendes inte-
resser varetages på bedst mulig måde. Dette mener vi bedst kan opstå hvis man melder klart 
ud og instituttets studenterpolitik ikke bliver bestemt af en lille gruppe studerende, men på 
baggrund af en saglig og varieret debat. 
 
Vi vil arbejde for et fleksibelt studieforløb med gode muligheder for bl.a. praktik og ud-
landsophold. Målet er til stadighed at forbedre kvaliteten i undervisningen, at sikre den nød-
vendige frihed af studiet, således at der er plads til den enkelte studerendes individuelle mål 
og behov. Vi ønsker fuld åbenhed om evalueringen af undervisernes pædagogiske og faglige 
formåen. Som udgangspunkt er det den enkelte studerendes ansvar at tilegne sig viden, men 
dårlige undervisere er spild, både af de studerendes tid og samfundets ressourcer. For at sikre 
den bedst mulige undervisning, bør evalueringen af underviserne få konsekvenser. Vi støtter 
derfor op om pædagogiske kurser til underviserne. Forskning er vigtigt, da det faglige niveau 
på de videregående uddannelser skal opretholdes og gerne udbygges med opdateret viden på 
de relevante områder. Et højt forskningsmæssigt niveau – og et højt uddannelsesmæssigt ni-
veau er gensidigt afhængige – og ikke hinandens modsætninger. 
Listen opstod i begyndelsen af 80’erne, da de Radikale studerende og liberale studerende på 
statskundskab blev enige om, at en stor liste var bedre end to små, når man ønskede indfly-
delse på studenterpolitik. Tiltaler det ovenstående dig, vil vi kraftigt opfordre jer til at sætte 
kryds ved en af Den Radikale / Liberale Listes kandidater: 
    

      
Kristian Hansen,  Mads Skødt   Niels Christian  
5. semester og  Andersen,  Selchau-Mark,  
1 års erfaring i 1. semester.  1. semester 
Statsrådet 

Alle børnene på statskund-
skab var fremmedgjorte – 
undtagen Karl – han var nem-
lig Radikal/Liberal 



24  

Kandestøberen       November 2003 

DEN 20. NOVEMBER ER DER VALG til 
de styrende organer. Et valg der handler om 
de nære værdier. Et valg der afgør, hvordan 
IFSK skal se ud i fremtiden. En stemme på 
Frit Forum er mere end at stemme på en så-
kaldt ”studenterpolitisk liste.” En stemme på 
Frit Forum den 20. november er en stemme 
på en liste der arbejder på et klart social-
demokratisk grundlag. 
 
FRIT FORUM er en landsorganisation for 
socialdemokratiske studerende. Selvom vi 
arbejder udfra et socialdemokratisk værdi-
grundlag, er vi dog ikke bundet af et stramt 
partiprogram. Faktisk er vi ikke bundet til 
nogen. Vi skaber vores egne holdninger og 
politices. Nogen gange er de pragmatiske, 
andre gange af mere principiel karakter. Når 
vi opstiller under navnet Frit Forum, er det 
fordi vi åbent erkender, at vores studenterpo-
litiske udgangspunkt er inspireret af socialde-
mokratiske holdninger.  
  
EN STEMME PÅ FRIT FORUM  den 20. 
november er en stemme på sikkerheden for, 
at borgerlige og liberale kræfter ikke får lov 
til at tegne studenterpolitikken alene. En 
stemme på Frit Forum er en stemme på et 
solidt studenterpolitisk engagement i de sty-
rende organer. Et engagement der sikrer, at 
der i tæt dialog med universitetets ledelse 
bliver ført en politik, der retter sig imod at 
gøre universitetet bedre på både det faglige 
og det menneskelige plan. Vi arbejder for de 
studerende og deres forhold i de styrende 
organer 
  
FRIT FORUM KANDIDATER står som ga-
rant for en politik, der betyder, at der fortsat 
skal værnes om de studerendes vilkår. Vi vil 

Frit Forum 
bekæmpe, et der i stigende grad skubbes 
økonomiske udgifter over på de studerende 
bl.a. ved at undervisningsnoter i stigende 
grad  rundsendes pr. mail, hvorved de stude-
rende selv betaler for mangfoldiggørelsen 
over deres egen printerkonto. Vi vil arbejde 
for, at den eksterne censur bevares, så de stu-
derendes retsstilling opretholdes. Vi arbejder 
imod, at det er de studerende alene, som skal 
bære byrden af den borgerlige regerings be-
sparelser på universitetsområdet i form af 
ringere undervisningsforhold m.m. Andre 
områder på universitetet må også holde for. 
Frit Forum opstiller 1 kandidat til universi-
tetsbestyrelsen, 5 kandidater til studienævnet 
og 7 kandidater til Statsrådet. 
 
TIL UNIVERSITETSBESTYRELSEN 
opstilles Steen Daugaard, som er medlem af 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd, 
og som har betydelig studenterpolitisk erfa-
ring.   
 
TIL STUDIENÆVNET opstilles Cecilie 
Binderup, Anne Sophie Madsen, Mathias 
Faaborg, Katrine Lindegaard & Martin 
Randrup. 
 
TIL STATSRÅDET består vores kandidat-
liste af følgende personer: Henrik Sauer, 
Louise Enevoldsen, Steen Daugaard, Eva 
Bagger Larsen, Jesper Madsen-Østerby, 
Mathias Faaborg samt Jesper Moltrup- 
Nielsen  
 
Vi håber, at du den 20. november vil sætte 
dit kryds ved Frit Forum. For studenterpolitik 
er også politik! 
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Studenterpolitisk Liste - SPL 
Så er det valgtid igen – og valgflæsket skal på bordet. Her er det så blevet tid til, at vi fra 
Studenterpolitisk Liste præsenterer vores ”flæsk”. 
 
Studenterpolitisk Liste er den eneste liste i Statsrådet uden et partipolitisk ståsted. Vi define-
rer os således hverken partipolitisk eller ideologisk som liste, idet vi mener, at man som stu-
derende har nogle fælles interesser på tværs af partipolitikken. Vi anser nemlig ikke partipo-
litik for værende særligt væsentligt, når man i hverdagen skal varetage de studerendes inte-
resser. Hvem kan f.eks. forestille sig en socialdemokratisk evalueringsordning eller en libe-
ral indretning af læsesalene? 
I det forgange år har vi haft repræsentanter i Konsistorium, Institutbestyrelsen, Studienævnet 
og (naturligvis) Statsrådet. 
 
 Vi har fået gennemført: 

• Ny mentorordning, så udvekslingsstuderende har fået bedre vilkår 
• Implementeringen af den nye universitetslov, for at sikre de studerende mest mulig 

indflydelse 
• Ny specialepladsordning, så alle har større chance for at få en specialeplads, fordelt 

efter mere retfærdige kriterier 
• Og meget andet... 

 
 Vi vil i det kommende år arbejde for: 

• At fremme pædagogikken, så undervisere ikke kun bliver ansat ud fra deres faglige 
kompetencer 

• At synliggøre studenterpolitik, og sørge for en bredere deltagelse i debatten om de 
studerendes vilkår 

• At forbedre evalueringsordningen, så den fungerer optimalt for forbedringen af un-
dervisningen 

• Derudover vil vi arbejde aktivt for de sager der måtte komme på den studenterpoli-
tiske dagsorden det kommende år 

 
Til Universitetsbestyrelsen opstiller: Dina Bloch 
Til Studienævnet opstiller: Camilla T.N. Bentzen, Simon Krøyer og Anne Katrine B. Jakob-
sen 
Til Statsrådet opstiller: Jonas Elsborg, Simon Krøyer, Dina Bloch, Max Nielsen, Camilla 
T.N. Bentsen, Søren Uhre, Emil Brødsgaard, Anne Katrine Bojsen Jakobsen, Karen Povlsen 
og Rune Munch Christensen. 
 
 Med håb om valg – husk at stem d. 20. november! 
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Hvad synes de om PF? 

Med fyldt drikketank på ryggen, lånt kuglepen og en tilfældig plakat fra opslagstavlen  
som skriveblok begav Kandens udsendte sig til PFs jubilæumsfest. Vi ville ud fra devi-
sen; noget for noget (læs; en slurk for en kommentar) undersøge holdningen til den gla-
de jubilar PF. 

Jens Peter Frølund Thomsen 
Det er jo fantastisk - jeg er jo VIP 

Helle 7. semester 
Man kan sige rigtig mange negative ting om 
PF -  men host host... sælger de smøger i 
PF? - men så længe man ikke har været til 
generalforsamling kører det nok ok. 

Marie, Iben og Anne 1. semester 
Spiser for meget på skatteborgernes regning - godt med lidt syd-
amerikansk. 

Af Jay-Jay og Razz-T 
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Søren Degns ven: Peder fra ØF 
Ganske udmærket, det er jo vores lillebror  - 
rart at se lillebror er blevet myndig. 
Læs mere om ØF’s eskapader i ”første aften 
på skuden”. 

Anders 1. semester 
Fedt nok at de holder fest, så møder man 
jo op - men ellers har jeg ikke nogen me-
ning. 

Christian 3. semester 
Hvis jeg var en Ceres-øl ville jeg være i 
utrolig godt humør. 

Helle 3. semester og Lone 7. semester 
De serverer øl med et smil. Prisen er høj 
proportionalt med kvaliteten. 

Anonym 
Søren Degn og Peter Amstrup er kærester. 
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Besøg i Bosnien 
Vi fløj og det samme gjorde tiden.  

På Piradios © vegne 
Niels, Natteravn, Pedersen 
 
Det man normalt forbinder med Bosnien 
er den altødelæggende borgerkrig, der 
hærgede regionen fra 1992-1995. Derfor 
var det en, på én gang, skræmmende og 
interessant tanke, at skulle besøge landet 
på studieturen.  
 
At der var en anseelig portion "respect" for-
bundet med at rejse til en af verdens brænd-
punkter, kom til udtryk allerede ved græn-
sen mellem Bosnien og Kroatien, hvor der 
nærmest opstod tumultagtige tilstande da 
vores pas skulle stemples - folk ville bare 
have det bosniske stempel. 
Den generation, som vi tilhører, er blevet 
politisk og internationalt bevidste under kri-
gen på Balkan - vi kan huske krigen, bille-
derne af det ødelagte Sarajevo. Hvornår var 
det muslimer, der skød på serbere? Hvorfor 
var det, at serberne bombede Dubrovnik? 
Hvad var det nu med den bro i Mostar? 
Hvordan kan det overhovedet forholde sig 
sådan udfra historien, at der er muslimer i 
Bosnien? Er der serbere i Bosnien og bosni-
ere i Serbien? Hvad var det egentligt der 
skete i Srebenica?  etc etc. 
Det var med andre ord spørgelystne unge 
mennesker som tog af sted. 
 
Tid og sted 
Et interessant aspekt ved det sted, vi skulle 
hen var, at Balkankrigene er forbundet med 
en nærhed både tidsmæssigt og geografisk. 
Krigen sluttede i 1995 med Dayton-
fredsaftalen, og her var vi 8 år efter de sam-

me steder, hvor tre etniske grupper havde 
været i kamp mod hinanden. Vi gik imellem 
huse, der var helt eller halvt faldet sammen 
og kunne tydeligt se skud- og granathuller-
ne. Det var her civile, unge som gamle, var 
blevet ofre for snigskytter og naboer skilt 

fra hinanden, idet de tilhørte forskellige 
grupper. Men det er også et område, der er 
indenfor Europas grænser og dermed tæt på 
hvor vores rejse startede, hjemme i trygge 
Danmark. Hvorfor var det lige her, at sådan 
noget kunne ske? Og hvordan ser fremtiden 
ud for Bosnien? Hvilket ansvar har vi som 
nære naboer? 
 
"It's your NEIGHBOURS!", som det lød fra 
den amerikanske ambassadør Hayes hos 
OHR. 
 

Sover artiklens skribent eller tager han noter?  
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Rejste i flok 
Vi rejste af sted 54 statskundskaber på tværs 
af hold og årgang - lige fra en enkelt russer 
til et par specialestuderende. Det er specielt 
at rejse i sådan en stor gruppe, og det ad-
skiller sig væsentligt fra, hvad man ellers 
havde prøvet af rejseform nemlig med ryg-
sækken på ryggen. En stor gruppe har den 
fordel, at det er nemmere at få aftaler med 
organisationer som OKC, OHR og OSCE, 
men kan modsat virke som en stor og bom-
bastisk masse, der skræmmer lokale væk. 
Vi følte, vi fik et godt samlet billede af Bos-
nien, men det var fortrinsvist ud fra mødet 
med internationale organisationer. De kunne 
præsentere en masse økonomiske, politiske 
og sociale fakta, men hvordan livet var for 
den enkelte serber, kroat eller bosnisk mus-
lim fik vi kun glimt af. Vi fik muligheden 
for at møde organisationer, der udøver et 
forhindringsfyldt arbejde i et land, der sta-
dig på mange områder er påvirket af krigen. 

Hvilke opgaver påtager NGO'er sig i en så-
dan situation? Hvilke opgaver og ikke 
mindst beføjelser har OHR som repræsen-
tant for det internationale samfund? Det var 
rigtig spændende og en pludselig aktualise-
ring af det pensum, vi ellers kun oplever i 
vores kære bøger. 
 
Hvad er det for et sted?  
Når vi nu er kommet hjem, er det svært at 
sætte ord på de oplevelser, vi havde, og det 
har været meget individuelt, hvilke forhold 
der har gjort de største indtryk. Dette kunne 
ikke undgå at påvirke vores oplevelse af 
Bosnien, at landet stadig er meget påvirket 
af krigen både fysisk, med de mange øde-
lagte bygninger, men også psykisk hos de 
folk som stadig boede op og ned af hinan-
den. Især i Sarajevo og Mostar var ødelæg-
gelserne stadig meget markante. Vi besøgte 
et bjerg ved Sarajevo, hvor serbiske stillin-
ger havde været. De havde efterladt et bjerg 
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fyldt med miner som en påmindelse om de-
res tilstedeværelse. Et bjerg der f.eks. under 
Vinter OL i 1984 var fyldt med liv, men nu 
stod tomt kun med selskab af ufattelig man-
ge miner, der var blevet placeret tilfældigt 
og på skråningerne, og dermed umulige af 
finde igen. 
Vi oplevede, at folk tænkte sig som serber, 
kroat eller bosnisk muslim og ikke som ind-
bygger i Bosnien. Eksempelvis var Mostar 
lige delt mellem bosniske muslimer og kro-
ater. Mostar er en by, men med to totalt ad-
skilte etniske grupper. De har hver deres 
fodboldhold, skolesystem, valuta, pas, elek-
tricitetsselskaber og renovationssystem, 
selvom byen ikke har flere end 126.000 ind-
byggere. Renovationssystemerne skulle dog 
samles i et, men det var kun efter en lovning 
på flere millioner dollars fra FN, og accep-
ten kunne først gives af de to grupper den 
sidst mulige dag. 
 

Tag dog med næste gang! 
Vi fik fyldt rygsækken med en mange fagli-
ge oplevelser, men derudover har vi også 
fået nye venner og bekendtskaber, vi på to-
tal sej vis kan kaste håndtegn til, når vi gli-
der igennem kantinen. Der blev på turen 
dannet en radio (Piradio ©), der på busture-
ne kunne give gruppen indsigt i alt, sports-
resultater, herunder den samlede stilling 
mellem turens mange cykelhold, nattens 
sexede sladder og filosofiske tankespind. 
Hvad er nu det? Vi siger det ikke, men det 
var sjovt ☺ 
Tag med næste gang - en studietur har det 
hele. 
Tak til Karen og Louise for at arrangere en 
fed tur. 
 
PS. Yderligere detaljer, dagbog og billeder 
kan findes på PF's hjemmeside 
www.polfor.dk 
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De bedste? 
Af Martin Krog Frederiksen og Ane Yde 
Skaksen 
 
Vi kender vel alle sammen dét, at man i 
et uovervejet øjeblik eller et anfald af 
hovmod siger noget, som støder andre. 
Dette er sjældent umiddelbart konstruk-
tivt, da reaktionen på kommentarer af 
den kaliber ikke altid er lige positiv eller 
fremmende for forståelsen, men ofte 
gemmer der sig en form for sandhed bag 
sådanne mere eller mindre velovervejede 
kommentarer. 
 
Man kan vælge to løsningsmodeller i for-
hold til at komme videre fra denne til tider 
lidt akavede situation. Den ene er at sige: 
”Undskyld, jeg mente det ikke”, og så ikke 
snakke mere om det. Problemet ved denne 
løsning er, at man taber den sandhed, der 
kunne ligge gemt i den uovervejede kom-
mentar. Derfor er en bedre løsning måske at 
sige: ”Ok, jeg var måske lige kæk nok, 
men...”. Med andre ord forsøge at modifice-
re sin udtalelse og finde frem til, hvad der 
udløste den. 
 
Artiklen Statsministerskolen i Weekendavi-
sen d. 3. oktober i år, tegnede et billede af 
Statskundskab i Århus, som de færreste her 
på instituttet formodes at finde særligt flat-
terende. Artiklen affødte en del reaktioner 
både her på stedet – ”var vi virkelig så selv-
fede, som artiklen gav udtryk for” – men 
også på Statskundskab i København. I deres 
pendang til Kandestøberen skrev institutle-
der Lars Bille artiklen ”At skryde og skræp-
pe...” der tager sit udgangspunkt i artiklen 
Statsministerskolen. Han bemærker bl.a.: 

”Jeg troede – en tro som er blevet under-
bygget af det frugtbare forskningssamarbej-
de jeg og mange andre fra København har 
haft med kollegerne i Århus – at vi var kom-
met væk fra den historisk betingede kultur, 
hvor det gjaldt om at nedgøre hinanden. 
Det er åbenbart ikke helt tilfældet. Ifølge 
Weekendavisens artikel lever den i hvert 
fald stadig blandt de studerende. Og et eller 
andet sted må den åbenbart også blive næ-
ret. Men ærligt talt, bliver det ikke i læng-
den trods alt både for småt og for kedsom-
meligt?” . Han anfører i forlængelse heraf, 
at karaktergennemsnittet er det samme for 
begge institutter, og at han desværre kan 
nikke genkendende til lidt af denne samme 
ånd på Statskundskab i København, som 

han ser beskrevet i WA. 
At ånden tilnærmelsesvis er den samme på 
de to institutter underbygges af Tom Vile 
Jensen, studerende ved Statskundskab i Kø-
benhavn, da han i en artikel, ”Institut for 
filosofkonger?”,  skriver, at den ´vi-ved-
bare-bedre-attitude´, lever i bedste velgåen-
de i København. Artiklen handler ikke om 
forholdet mellem de to institutter, men om 
at holdningen til sig selv på hvert af de to 
institutter kan resultere i en selvtilstrække-
lighed, som ikke er berettiget. F.eks. kan vi 
i den demokratiske debat ofte være lidt for 

Artiklen affødte en del reaktioner 
både her på stedet – ”var vi 

virkelig så selvfede, som artiklen gav 
udtryk for” – men også på Statskundskab 
i København. I deres pendang til 
Kandestøberen skrev institutleder Lars 
Bille artiklen ”At skryde og skræppe...”  

” 

” 
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hurtige til at affærdige personer, der ikke 
har det samme indblik i politologien, som vi 
antages selv at have. Som han skriver: 
”Altså, at man har læst alt mellem Platon 
og Habermas (begge inklusive) betyder ikke 
nødvendigvis, at man har fattet, hvorledes 
det politiske system faktisk fungerer.” 
 
Lars Billes artikel kan opfattes som et ind-
læg vedr. ”konkurrencen” mellem Århus og 
København om, hvem der er de ´bedste´ til 
Statskundskab. Spørgsmålet er ikke enkelt 
at besvare, og man kan højst sandsynligt 
ikke nå frem til en endelig konklusion, da 
der er mange faktorer, der spiller ind. Vi har 
på den baggrund bedt Jørgen Grønnegård 
Christensen kommentere på polemikken 
omkring artiklen Statsministerskolen. Grøn-
negaard skriver bl.a.: ”Statistikken viser, at 
det ikke er ligegyldigt, hvilken uddannelse 
man har, ej heller hvor man er uddannet. 
Vore kandidater klarer sig i den sammen-
hæng forholdsvis godt, hvad der ikke bety-
der, at alt på det bare lidt længere sigt er, 
som det skal være,…,Der er endelig spørgs-
målet om teoriens rolle i uddannelsen. Den 
er og bør være stærk, men først og fremmest 

som et redskab til analyse. Det farlige er at 
gøre den teoretiske diskurs til et mål i sig 
selv, for så risikerer vi at lukke studenterne 
ind i en verden, som ingen udefra ved af, 
endsige kan genkende. Vores undervisning 
lever ikke op til aftagernes krav, hvis den 
dumper på Foghs hvad-mener-du-selv-test”. 

 
Vi vil opfordre til at læse hele Grønnegårds 
artikel ”Den gode generalist” på de efter-
følgende sider, da den på en god og hæder-
lig måde gør rede for kvaliteterne og mang-
lerne ved IFSK. 
 
Det andet aspekt af ´vi-ved-bare-bedre-
attituden´, rækker udover den interne debat 
mellem statskundskabsinstitutterne i Dan-
mark, da vi ofte bliver opfattet som værende 
for selvfede og arrogante uden for institut-
tets beskyttende mure. Det er netop dét, 
Tom Vile Jensen ser, som en scient.pol´ers 
problem i den demokratiske debat: ”Jeg 
tror, at vi som scient.pol´er må forstå, at det 
vi lærer, ikke er den eneste viden, der er 
berettiget og tæller med i den demokratiske 
debat.” 
 
For at vende tilbage til indledningen, kan 
man sige, at vi måske ikke er de bedste, 
men at der stadig er grund til at være stolt af 
at gå på IFSK. Man skal dog passe på, at 
stoltheden ikke bliver til hovmod, måske 
især når man taler politik med folk uden for 
det politologiske miljø, da politologi jo ikke 
er det samme som politik, men blot læren 
om denne. 
  

”Altså, at man har læst alt mellem 
Platon og Habermas (begge inklusive) 
betyder ikke nødvendigvis, at man har 
fattet, hvorledes det politiske system 
faktisk fungerer.” 

” 

” 

Referencer: 
Weekend Avisen: Nr. 40, 29. sept. – 5. okt. 2003: 
”Statsministerskolen”  
SK: Oktober 2003, Lars Bille – At skryde og skræp-
pe – se http://www.polsci.ku.dk/SK2/
Redaktoer/2003-10-2/6.htm 
og Tom Vile Jensen – Institut for filosofkonger? – se 
http://www.polsci.ku.dk/SK2/Redaktoer/2003-10-
2/5.htm  
Politiken 20. september 2003 - Jørgen Grønnegaard 
Christensen – ”Samfundsvidenskaber i krise” 



33  

Kandestøberen       November 2003 

Den gode generalist 

Institut for Statskundskab uddanner ge-
neralister, som primært finder ansættelse 
i den offentlige forvaltning.  
I det omfang cand.scient.pol.’er finder be-
skæftigelse andre steder, er det på arbejds-
pladser, som ligner forvaltningen 
(interesseorganisationernes sekretariater) 
eller arbejder for forvaltningen 
(konsulentfirmaer). Generalistens formode-
de styrke er evnen til hurtigt at sætte sig ind 
i et problem og på det grundlag forberede 
eller træffe en beslutning. Den er også for-
holdsvis tvangfrit at kunne bevæge sig fra et 
område til et temmelig anderledes felt. 
Generalistens svaghed er dobbelt: Det er for 
det første den manglende beherskelse af en 
specifik problemløsningsteknik som lægens 
eller elektronikingeniørens, og i forlængelse 
heraf fraværet af et indgående kendskab til 
et bestemt sagområde. Det er for det andet, 
og måske nok så alvorligt, at generalisten 
snildt kan erstattes af en specialist, mens det 
omvendte ikke gælder. 
 
Beskæftigelsen er truet 
Det har aldrig været noget problem for 

cand.scient.pol.’er. De har fraset fra en peri-
ode i 1970’erne, haft nemt ved at finde an-
sættelse, og der er ikke det sted i den offent-
lige sektor, hvor man ikke løber ind i kandi-
dater fra instituttet. Men der er tydeligvis 
ingen garanti for, at det bliver ved. Beskæf-
tigelsen er truet, dels på grund af en almin-
delig afmatning i konjunkturerne, dels på 
grund af en mindre opstramning i centralad-
ministrationen. Det har øjeblikkeligt sat sine 
spor i arbejdsløshedsstatistikken, hvor ar-
bejdsløshedsprocenten for kandidater fra det 
sidste år nu er oppe på omkring 28. 
 
Den triste udvikling har samtidig gjort det 
klart, at vores kandidater ikke er alene på 
markedet for generalister. Der uddannes 
cand.scient.pol.’er og det, der hedder admi-
nistrative kandidater, andre steder. Der er 
yderligere konkurrence fra jurister og øko-
nomer. De første har været der hele tiden, 
mens de sidste i nogle år i høj grad har fore-
trukket den private sektor med dens gen-
nemsnitligt højere lønninger og i adskillige 
kredse højere prestige.  Statistikken viser, at 
det ikke er ligegyldigt, hvilken uddannelse 
man har, ej heller hvor man er uddannet. 
Vore kandidater klarer sig i den sammen-
hæng forholdsvis godt, hvad der ikke bety-
der, at alt på det bare lidt længere sigt er, 
som det skal være. 
Det kan man formulere på en anden måde, 
og spørge, hvad det er for træk ved uddan-
nelsen i Århus, som det er værd at værne 
om og endog styrke. Det kan formuleres i 
nogle positive og negative anbefalinger, 
som vedrører såvel uddannelsens indhold 
som dens form. 
 

Af Jørgen Grønnegård Christensen 



34  

Kandestøberen       November 2003 

Lette ofre 
Lad os starte med det sidste. Statskund-
skabsstudiet lægger stor vægt på studenter-
nes arbejde med selvstændige opgaver. Det 
sker først og fremmest på seminarerne. Vi 
ved fra censur, hvor embedsmænd, der re-
præsenterer aftagerne, ofte medvirker, at det 
er en kvalitet, som de bemærker. Som en 
departementschef bemærkede under censur 
af bachelor-opgaver, så havde nogle, ja 
mange af opgaverne i bunken en kvalitet, 
som adskillige af ministeriets embedsmænd 

ville have svært ved at leve op til. Min kon-
klusion er, at det er et element, som vi skal 
holde fast i. Det gælder så meget mere, som 
konkurrenterne ikke altid har det samme 
stærke skriftlige, selvstændige og ganske 
individuelle element i uddannelsen. 
Det næste er, at mange bidrag til løsningen 
af mange problemer forudsætter en betyde-
lig faktisk viden. Det er uomgængeligt nød-
vendigt for en embedsmand at have et godt 
kendskab til den danske offentlige sektors 
og EU’s organisation og virkemåde. Det 
samme gælder i øvrigt de politiske instituti-
oner på nationalt og lokalt plan. Det er sam-
tidig rimelig klart, at studenterne på dette 
område ved for lidt.  
Det gør dem til lette ofre for den sidste mo-
debølge inden for den offentlige manage-

ment, og det er i den sammenhæng aldeles 
klart, at man ikke kan basere en undervis-
ning i f.eks. offentlig forvaltning på den ene 
prædiken efter den anden om New Public 
Management eller Network Governance. 
Gør man det, giver man studenterne en for-
vrænget opfattelse af den politiske og admi-
nistrative virkelighed, og man stiller dem 
umådelig svagt i konkurrencen med jurister 
og økonomer. 
 
Vores konkurrencedygtighed 
De kan nemlig noget tredje. Juridiske og 
økonomiske kandidater kommer hver for sig 
med solide metodiske færdigheder, som er 
knyttet sammen med deres uddannelse. De 
er også generalister, men juristens færdighe-
der er stærkt efterspurgte af forvaltningens 
politiske chefer, fordi mange politiske og 
administrative problemer, bliver omformu-
leret til om ikke juridiske problemer, så dog 
problemer med et væsentligt juridisk aspekt. 
Og økonomens færdigheder med hensyn til 
statistisk analyse giver tilsvarende et for-
spring, når det gælder analysen af bare lidt 
komplekse problemer. På det sidste punkt 
kan vi gøre vore kandidater mere konkur-
rencedygtige, end de allerede er. Men det 
kræver, at man besinder sig i vores studiele-
delse, og at den hensygnende metodeafde-
ling får et spark bagi. 
Der er endelig spørgsmålet om teoriens rol-
le i uddannelsen. Den er og bør være stærk, 
men først og fremmest som et redskab til 
analyse. Det farlige er at gøre den teoretiske 
diskurs til et mål i sig selv, for så risikerer 
vi at lukke studenterne ind i en verden, som 
ingen udefra ved af, endsige kan genkende. 
Vores undervisning lever ikke op til aftager-
nes krav, hvis den dumper på Foghs hvad-
mener-du-selv-test. 
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Første aften på Skuden PF! 
Af Eva Bagger 
 
Der var dømt forrygende galla, der var 
dømt lækre svedige latino-rytmer og der 
var dømt knald på fra første færd, da jeg 
havde min debut som rekrut på skuden 
PF den 24. oktober, i det herrens år 2003! 
At være medhjælper til en PF-fest kan nem-
lig ikke klares med lukkede øjne og en alko-
holprocent i blodet, der rækker langt ud 
over sædvanen. Er du først blevet lokket ind 
i PF’s omsiggribende net, bliver der nemlig 
forventet initiativ, energi og ansvar. På den 
rigtig fede måde! 

Selvom en vanlig aften i PF-regi blandt an-
det indebærer, at man skal slæbe cirka halv-
delen af kantinens indhold andetsteds, at 
man skal være kreativ dekoratør, at man 
skal være evigglad og colgate-smilende bar-
tender (på trods af de utallige, udslidte be-
mærkninger fra jurister og økonomer!), ja – 
så får man med garanti stadig en enestående 
aften! 
Med salsamusikken drønende fra det store 
salsaband på scenen og med de mange 
smukke, festklædte kandidater (og andre 
wannabe kandidater) var dansegulvet ikke 
længe om at blive fyldt. Skoene var kridte-

de, håret var tilbage og pigernes skørter 
flagrede i vinden! De listige trin havde man 
jo netop også haft mulighed for at tilegne 
sig, til den stort anlagte salsaundervisning 
dagen før, hvilket gjort den sydlandske au-
tenticitet stemningsfuld og ganske enkelt 
optimal! 
Da klokken slog 2.00, blev det dansende og 
festende folk gelejdet i de dertil indrettede 
busser og røg til fortsat festivas på Socialen. 
Det var nu på IFSK blevet tid til 2. afdeling 
af en PF-fest: Oprydningen! (Det sure med 
det søde, hedder det sig jo!). For her kom-
mer mutter med kost og spand, - nu også 

med mænd! Der blev fejet 
og skrubbet og skuret i et 
par timer, dog i et afslappet 
tempo med god tid til tisse-
pauser og druk i arbejdsti-
den! Det var ikke desto 
mindre først, da alting var 
som taget ud af en ajax-
reklame og den gode port-
ner havde sagt god for vo-
res umage, at fik vi lov til 

at få de længeventede sandwiches og en lille 
én til halsen (Fishermans, uha, det godt!). 
At være medhjælper til en PF-fest skulle 
vise sig at være en udfordrende og til tider 
hård tjans, hvor det positive dog langt over-
skygger det negative. Man får gratis øl og 
kan føre sig frem bag baren, samtidig med 
at man møder et bredt udvalg af IFSK’s ak-
tive, søde mennesker på tværs af årgange - 
og stadig har tid til at hygge med sit eget 
hold! Så en tur med Skuden PF er absolut 
anbefalelsesværdigt, og jeg tror ikke, der 
går længe, før jeg selv hopper ombord på 
ny… 
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Den pæne fest 
Af Bente Larsen 5. semester 
 
For enhver organisation eller forening 
markerer nogle datoer og årstal særlige 
milepæle. Således også for PF, der dette 
efterår har kunnet fejre 25 års jubilæum 
som samlingspunkt for faglige og festlige 
arrangementer.  
Derfor mener jeg heller ikke at det var ube-
rettiget, at forventningerne til jubilæumsfe-
sten d. 24. oktober var skruet godt op, og 
familieforpligtigelser som en fødselsdag 
blevet udskudt. Overskriften lød ”Galla lati-
no fest” og der blev opfordret til at kridte 
danseskoene til salsa, hvilket der aftenen før 
blev sørget for med fælles salsaundervis-
ning. Det nåede jeg desværre ikke, men jeg 
har da set Ricky Martin vride hofterne, hvor 
swær ka æ være? 
 
Forventningens glæde…. 
Da vi ankom til festen var den røde løber 
rullet ud, og i det fjerne hørtes god musik 
fra en højttaler, så efter at have betrådt den 
røde løber var jeg allerede i hopla. Det tog 
dog ikke lang tid at opdage, at de fleste, 
især fyre (eller også var det bare dem jeg 
lagde mest mærke til), havde læst galla men 
overset latino og derfor troppet op i smo-
king eller jakkesæt. Nu er det ikke sådan, at 
der er noget galt i det, det ser skam pænt ud, 
men det er altså ikke beregnet til løssluppen 
salsa dans. Nu er det heller ikke sådan, at 
jeg forventede at støde ind i lutter latinolo-
vers, men det gav festen en meget mærkelig 
stemning med habitklædte fyre. Et for pænt 
udtryk til noget musik, der kunne være fedt 
at slå sig løs til. Bandets udtryk var også 
meget pænt tenderende til det kedelige og 

monotone, de formåede ikke at fylde rum-
met med salsastemning. Det var som om 
dansegulvet aldrig blev det lim, som mine 
fødder normalt helst vil klistre sig fast på. 

….er altid den største. 
Det resulterede i at jeg tog hjem en time før 
festen sluttede, noget som aldrig er hændt 
før, derfor ved jeg heller ikke om stemnin-
gen har eskaleret den sidste time, men noget 
siger mig at det kun har været festdeltager-
nes brandert der nåede nye højder. Retfær-
digvis skal siges, at det ellers virkede som 
om at folk var glade og hyggede sig. En god 
idé med hyggebar i forhistorisk, især da det 
ikke er alle, som kommer for at danse. Man 
kunne have lavet forhistorisk endnu mere 
lounge præget og derved skabt en større 
kontrast til det, der skulle have været et sal-
sabrag i den store kantine. Hvis der skal slås 
en milepæl i jorden, skal det måske overve-
jes en anden gang at den stil og det humør, 
festdeltagerne opfordres til at komme i, ger-
ne må harmonere lidt mere med hvilken 
musikgenre der spilles. Statskundskabere 
kan jo rent faktisk godt løsne slipset og 
hæmningerne, men det kræver, at der sen-
des andre signaler end galla. Vi er så pæne 
til hverdag, lad os da når vi holder fest i ste-
det sparke lidt røv! 
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Mulighed for internationalt samarbejde 
mellem statskundskabsstuderende? 

Af Maria Øksenhøj Madsen og Marianne 
Lyngby.  
 
PF er medlem af "International Associa-
tion for Political Science Stu-
dents"(IAPSS). For femte år i træk holdt 
foreningen generalforsamling, og PF hav-
de sendt to "internationale udsendinge" 
til Ljubljana, hvor det hele skete. Efter at 
have tilbragt en fornøjelig uge sammen 
med statskundskabsstuderende fra 15 
andre lande gør vi os nogle overvejelser 
om, i hvilken retning organisationen be-
væger sig. Efter vores mening har for-
eningen stort potentiale, men bærer sta-
dig præg af at være på begynderstadiet. 
Under alle omstændigheder er det et godt 
tilbud til studerende, der ønsker erfaring 
i at begå sig i et internationalt miljø. 
 
For nogle kan det måske lyde som den rene 
ferie, at være en uge i Slovenien for at del-
tage i en generalforsamling for en internati-
onal statskundskabsforening. Vi havde da 
også været ude at låne et par guidebøger om 
Ljubljana til anledningen....dem fik vi ikke 
brug for...Der var højt tempo hele ugen. 
Programmet var booket op fra kl. 9-22 med 
politiske foredrag, IAPSS-workshops om 
visioner og projekter samt forberedende 
møder til de sidste tre dages generalforsam-
ling. Derefter var der mulighed for at gå i 
byen med 60 statskundskabsstuderende fra 
15 forskellige lande, og det ville man jo 
helst heller ikke gå glip af. Spørgsmålet er 
så, hvad alt det hårde arbejde resulterede 
i… 
 

Hovedsæde i Ljubljana 
Den vigtigste beslutning der blev taget på 
generalforsamlingen var, at der fra efteråret 
2004 skulle være strukturelle ændringer i 
IAPSS. Indtil nu har foreningen fungeret 
således, at en studenterforening på general-
forsamlingen vælges til at have formandska-
bet for IAPSS det efterfølgende år. Det blev 
besluttet på generalforsamlingen, at der fra 
efteråret 2004 skal være et fast hovedsæde i 
Ljubljana, mens afholdelsen af den årlige 
generalforsamling fortsat skal gå på tur mel-
lem medlemsforeningerne. Hovedsædets 
opgave er, at opretholde kommunikationen 
til medlemsforeningerne, opdatere hjemme-
siden, udgive Politikon samt udvikle organi-
sationen og undersøge muligheder for nye 
tiltag. Vedtægten om det nye hovedsæde 
virker meget lovende. For det første er det 
en betingelse for at få økonomisk støtte fra 
EU, at foreningen har et fast hovedsæde. 
Derudover giver denne struktur mulighed 
for, at entusiastiske IAPSS-folk kan samles 
fysisk, og derfor er der grund til at tro, at 
der kan komme mere kontinuitet i IAPSS-
projekter. Sidst men ikke mindst får stats-
kundskabsstuderende muligheden for, at 
tage på udveksling et år i Slovenien, hvor de 
indgår i IAPSS' bestyrelse. Udover at 
IAPSS og det politologiske fakultet i Slove-
nien yder økonomisk støtte til bolig og mad, 
vil det uden tvivl være en stor oplevelse, 
som giver megen erfaring i såvel organisati-
onsarbejde som at begå sig i et internatio-
nalt miljø.  
 
Et globalt kommunikationsnetværk 
Efter mange, lange diskussioner, ordkløveri, 
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kulturelle og sproglige misforståelser ved-
tog generalforsamlingen desuden en vision 
og værdier for IAPSS: At generere og frem-
me muligheder for statskundskabsstuderen-
des udfoldelse gennem et globalt kommuni-
kationsnetværk. Netværket bygger på vær-
dier som engagement, viden og politisk uaf-
hængighed.  

På det lidt mere konkrete plan, blev det be-
sluttet, at IAPSS fortsat skulle arbejde for, 
at få et institutionaliseret samarbejde med 
internationale organisationer for undervisere 
i statskundskab så som IPSA, APSA og 
EPSNET.  
Derudover vil der på IAPSS’ hjemmeside 
blive oprettet et link med informationer om 
den politiske situation og links til relevante 
medier i de forskellige lande. Endelig skal 
der fortsat arbejdes for regionalt samarbejde 
fx med regionale konferencer. 
 
Muligheder ved samarbejde 
Vores vurdering af konferencen er, at der 
fortsat ligger store udfordringer i at udvikle 
konkrete projekter, som IAPSS kan tilbyde 
de studerende. Vi ser beslutningen om det 
permanente hovedsæde i Ljubljana som et 
stort skridt i den rigtige retning, da det kan 
skabe bedre rammer for at udvikle IAPSS til 
en vigtig institution for statskundskabsstu-
derende. Efter at have deltaget i konferen-
cen er vi overbeviste om, at der er store for-
dele i at have mulighed for at komme i nær-
mere kontakt med statskundskabsstuderende 
fra andre lande. Det er en stor social ople-
velse, og man lærer meget om, hvilke kultu-
relle problemer der kan opstå i et internatio-
nalt miljø. 
 
Hvis nogen skulle have fået lyst til at høre 
mere om IAPSS, og hvilke muligheder der 
er for at engagere sig, holder PF indenfor 
nærmeste fremtid en IAPSS informations-
dag, hvor man kan komme ned og høre om 
IAPSS på PF’s kontor. Her vil der også væ-
re nærmere information om den regionale 
konference, der afholdes i Oslo til foråret, 
og en større konference i Tyskland til efter-
året. 

IAPSS er et internationalt net-
værk for statskundskabsstude-
rende, der har medlemmer fra 
25 lande. Medlemmerne er ho-
vedsageligt studenterorganisa-
tioner fra politologiske fakulte-
ter rundt omkring i verden, og 
derudover er der også individu-
elle medlemmer. Foreningens 
vision er, at skabe bedre udfol-
delsesmuligheder for statskund-
skabsstuderende via et interna-
tionalt kommunikationsnetværk. 
Foreningen er kun 6 år gammel 
og etableret af studerende. Ind-
til nu består netværket af en 
hjemmeside med oplysninger 
og debatmuligheder, tidsskriftet 
Politikon  hvor studerende kan 
udgive artikler, regionale konfe-
rencer samt den årlige general-
forsamling (se mere på 
www.iapss.org).  
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Magtudredningen: Præsentation af resultaterne 
Af Mikkel Schjøtt - Kristensen  
 
Onsdag den 5. november var Lise Togeby 
og Peter Munk Christiansen tilstede på 
IFSK for at redegøre for resultaterne af 
Magtudredningen 1998-2003.  
 
Magtudredningen blev igangsat på bag-
grund af en beretning fra Folketinget. En 
beretning der udtrykte en bekymring for 
folkestyrets vilkår, idet er række faktorer 
pegede på, at Folketinget havde mistet ind-
flydelse. Forskningsprojektet fik bevilget 50 
mio. kr., og status på udgivelseskontoen er 
27 bøger, 28 skrifter og slutrapporten, der-
udover mangler der at blive udgivet ca. 25 
bøger og 7 skrifter. Magtudredningen har 
været en kobling mellem videnskab og poli-
tisk debat således forstået, at forskningen 
har været drevet af videnskab men tilknyttet 
politisk debat, hvilket ifølge Lise Togeby 
har været en svær balance. 
 
2 hovedresultater 
Magtudredningen har 2 hovedresultater, og 
som Lise Togeby udtrykte det, så har en 
række medier haft svært ved at skille disse 
to fra hinanden, så det vil her blive forsøgt 
gjort. Kort fortalt så er den første konklusi-
on den positive, som siger, at selvom det 
danske samfund har gennemgået en omfat-
tende transformation, så har udviklingen 
været overvejende positiv. Den udvikling, 
der er tale om, er den øgede globalisering 
og individualisering af samfundet. Forsker-
ne er kommet frem til, at befolkningen er 
stærk, engageret og handlekraftig, og at folk 
har en opfattelse af at de ”har” magten til at 
tage beslutninger. Så opfattelsen af en apa-

tisk befolkning kan afkræftes. Ligeledes er 
de danske politiske institutioner robuste, 
og de har en god tilpasningsevne, hvilket 
gør dem i stand til at varetage komplekse 
offentlige opgaver. Om befolkningen ge-
nerelt har forskerne punkteret en række 
myter, idet de har fundet ud af, at den sti-
gende individualisering ikke har ført til 
mindre deltagelse men til en stigende del-
tagelse, der dog er mere snæver. Befolk-
ningen har generelt tillid til politikerne. 
Og undersøgelserne viser, at sammenflet-
ningen mellem elitegrupper er blevet min-
dre, ligeledes er der i dag mindre afstand 
mellem befolkningen og eliterne. En af 
grundene hertil er den øgede konkurrence 
mellem elitegrupperne. Om de politiske 
institutioner generelt viser det sig, at Fol-
ketinget er blevet styrket i forhold til rege-
ringen og administrationen. I lovforbere-
delsen er organisationerne blevet svækket, 
dog er mediernes rolle problematisk, men 
politikerne har trods alt en høj grad af ma-
nøvrefrihed. 
 
Kort fortalt er den anden konklusion den 
negative, som siger, at ikke alting har be-
væget sig i positiv retning, idet der på en 
række områder er demokratiske proble-
mer. Der er overordnet tre faktorer som 
spiller ind: nye skel i befolkningen, et de-
mokratisk underskud i  EU og en ændring 
af den politiske proces, hvorved beslut-
ningsprocessen er yderligere vanskelig-
gjort. De nye skel drejer sig om en margi-
nalisering af de svageste, der bliver for-
stærket af en række ressourcefaktorer. 
Økonomiske forhold og lav uddannelse 
fører til en social marginalisering, som 



40  

Kandestøberen       November 2003 

fører til en politisk marginalisering, idet de 
svage ikke har ressourcerne til politisk del-
tagelse. Forskerne peger også på den glemte 
kønsulighed. Kønsargumenter er på trods af 
de stadigt åbenlyse forskelle ikke længere 
legitime i den danske politisk debat. Det 
hænger måske sammen med, at 40% af Fol-
ketingets medlemmer er kvinder, hvilket da 
også gør Folketinget til den mest lige ar-

bejdsplads blandt de bedst lønnede. Til sam-
menligning er kun 7% af professorer kvin-
der, mens kun 1% af erhvervslivets toppo-
ster besiddes af kvinder. Gruppen af indvan-
drere og flygtninge fremhæves blandt de 
marginaliserede, fordi der her er fundet en 
sammenhæng mellem etniske og økonomi-
ske skel. Der er et fattigdomsproblem som 
har slagside hos etniske minoriteter. Dette 
er især synligt på arbejdsmarkedet. 
 
På EU-området består det demokratiske 
problem i et paradoks, hvor den på den ene 
side er sket en europæisering af befolknin-
gen og en stigende demokratisering af EU’s 

institutioner, mens der på den anden side i 
kraft af den lave deltagelse og tillid ikke er 
noget demokratisk liv i EU. 
Den ændrede politiske proces og vanskelig-
gørelsen af beslutningsprocessen skyldes 
blandt andet mediernes påvirkning på ha-
stigheden, hvormed beslutninger tages. Et 
eksempel er Kommunalreformen, som i 
1970 havde været 8 år undervejs, den nye 

reform vil, når den bliver sat i værk, kun 
have været omkring 2 år undervejs. Ligele-
des peges på en række faktorer, som mind-
sker offentlighedens indblik i og gennem-
skueligheden af beslutningsprocessen. Lov-
givning via Finansloven, svækkelse af det 
korporative system og mangel på reguleret 
offentlig adgang til Forvaltningen er nogle 
af disse faktorer. 
 
Den danske magtudredning 
Magtudredninger er et Nordisk fænomen, 
og der er tidligere blevet lavet udredninger i 
Norge og Sverige. Magtudredningen 1998-
2003 er den første i Danmark, og det nye i 
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denne udredning sammenlignet med dem i 
Norge og Sverige, er øget fokus på de svage 
grupper i samfundet, herunder især indvan-
drere. Som resultat af øget videnskabelig og 
forskermæssig kapacitet er meningsdannel-
se og definitionsmagt samt institutionernes 
betydning blevet analyseret mere indgåen-
de. 
 
Folkets eller forskernes udredning 
En central konklusion fra Lise Togeby var, 
at de nu har bevist, at det kan lade sig gøre 
at undersøge strukturel magt. Som alminde-
lig borger i Danmark synes problemerne 
vedrørende beslutningsprocessens uigen-

nemsigtighed og indvandrernes sociale og 
økonomiske marginalisering mere påtræn-
gende. Denne fokuskonflikt kan udledes fra 
foredragsholdernes indledende bemærknin-
ger om, at udredningen har haft et videnska-
beligt forskerperspektiv samt fokuseret på 
den politisk debat. Lise Togeby fremhæve-
de stramningerne på indvandrerområdet, 
blandt andet den lave startydelse, som årsa-
ger til den øgede marginalisering, så hvis 
der både kan komme forskermæssige samt 
politiske forbedringer ud af konklusionerne, 
er det jo ikke så ringe endda. 
Slutrapporten, der præsenterer de overord-
nede konklusioner, kan hentes på 
www.magtudredning.dk. 

Julefest-info 
For at undgå forrige års manglende viden om julefesten blandt de nye i famili-
en bringer vi her lidt public service om emnet. 
Lad os starte med at slå fast – Julefesten er årets fest på statskundskab – og der-
for også den begivenhed det vil være dummest ikke at møde op til. 
Dagen starter kl. 14 med den traditionsrige juletale i år ved Asbjørn Sonne. 
Dette bliver efterfulgt af den ikke mindre traditionsrige kåring af årets undervi-
ser og forsker. Efter at have dette vel overstået fortsætter dagen med at diverse 
foreninger, ph.d.er, instruktorer, etc. slår dørene op til deres julebar. Julebarerne 
findes rundt omkring i de forskellige lokaler på instituttet, men de nærmere be-
stemmelsessteder og temaer for barerne vil der utvivlsomt blive reklameret 
voldsomt for i dagene op til julefesten. Selv gode ting får sin ende og kl. 18 
lukker barerne, men bare rolig festivitasen fortsætter til kl. 2. For det første, da 
der både kl. 16 og kl. 18 er julerevy på programmet og ikke mindst fordi at der 
efter de sidste larmende klapsalver har lydt er sat sejl til det helt store brag af 
en fest om aftenen – dørene åbner her kl. 20 
 
Så husk at købe en billet til revyen og festen om aftenen ellers 
slutter festen kl. 18 og det vil du helt sikkert fortryde!! 
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I mangel på omtale har julerevyen i år 
allieret sig med en alt vidende læge, som 
kan give netop dig svar på alt mellem 
himmel og jord, en del af de gode råd 
som han med tiden har givet, er her 
bragt, som en reklame for os og ham.   
 
 
kære Doktor Nielsen 
Jeg har været til numerolog og fået at vide 
at jeg skal hedde ”Sten”, er det en god ide. 
MVH Holger Danske 
Kære Holger 
Nu skal du passe på der ikke kommer grus i 
maskineriet og bliver for hård over omver-
denen, så tag til julerevy og blød lidt op. 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg har været til numerolog og fået at vide 
at jeg skal få en kønsskifteoperation og skif-
te navn til ”Pil”. Er det noget du kan anbe-
fale 
MVH Robin Hood 
Kære Hood 
Nu skal du passe på ikke at spænde buen for 
hårdt, og blive for STRENG overfor dine 
omgivelser, så SPÆND af. 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg har en ven som ønsker sig en kønsskif-
teoperation og vil skifte navn til ”Pil”. Kan 
jeg blive RAMT af det. 
MVH Lille John 

Kære John 

Det lyder som en mulighed men hvis han 
ikke rammer plet, så kan I jo tage til julere-
vyen den RAMMER altid plet. 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg har kun det SJOV jeg selv blander… 
Hvad skal jeg gøre? 
MVH FUN 
Kære FUN 
Tag til julerevyen de har masser af ufortyn-
det humor 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg har været til numerolog og skiftet navn 
til PALLE, og nu er folk begyndt at læsse 
ting af på mig. Hvad skal jeg gøre? 
Kære PALLE 
Tror du ikke det vil være bedre med navnet 
KANT, så kan det være du slipper for byr-
den. Hvis det mod forventning ikke virker 
så tage til julerevy og LÆS af. 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg har fået en ledning op bag i, og koblet 
til en computer. Hvad skal jeg gøre? 
Hilsen M. Mouse 
Kære Mus 
Den bliver du nødt til at SKÆRM af, og 
hvis det ikke virker så tag til julerevy for de 
trykker på de rigtige knapper og der er drev 
i den. 
 
Kære Doktor Nielsen 
Jeg er blevet Bøsse. Er det et problem? 
Hilsen Franz Jäger 
Hej Franz  
Du virker ramt! i stedet for at skyde dig selv 
i foden, skyd da papegøjen og tag til julere-
vyen. 
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Praktikant i Hammel kommune 
Af Mikkel Schjøtt - Kristensen  
 
Så er Kandens føljeton om praktikanter 
nået til en praktikplads, der i høj grad 
har med den ”virkelige virkelighed” at 
gøre. Koordinationsproblemer, principal 
og agentforhold og markarbejderadfærd 
er særdeles relevante problematikker. 
Kanden har interviewet Mads Dybdahl, 
der er i praktik i Hammel Kommune. 
Mads er færdig med 6. semester og har 
altså valg et praktikophold som næste led 
i uddannelsen. 
 
Hvorfor valgte du et praktikophold i det 
hele taget?  
Jeg valgte praktik, fordi jeg var ved at være 
træt af at læse. Jeg havde været i gang i 5 år 
pga. et 2-årigt historiestudie før jeg begynd-
te på IFSK, derfor manglede jeg motivation 
til at komme videre med studiet. Derudover 
havde jeg lyst til at komme ud og prøve mig 
selv af i det virkelige liv og se, hvad jeg rent 
faktisk kan bruge mit studie til. 
 
Hvordan fik du pladsen i Hammel kom-
mune? 
Jeg svarede på et opslag ved studievejled-
ningen om et 4 måneders praktikophold i 
Hammel Kommune. Jeg havde læst et par 
meget rosende praktikevalueringer af Ham-
mel Kommune i studievejledningens prak-
tikmappe. Samtidig havde Hammel Kom-
mune en gulerod i et relativt kort og kon-
centreret praktikophold og et mindre veder-
lag. 
 
Hvilke overvejelser gjorde du dig vedrø-
rende praktikophold i en lille kommune? 

Ja, umiddelbart lyder Hammel Kommune 
som et kedeligt skræk-scenarium for de am-
bitiøse statskundskabere, men jeg valgte det 
for at kunne blive i Århus. Efter samtalen 
med socialchefen derude fik jeg på alle må-
der afkræftet fordommene om små, kedelige 
og uvisionære kommuner. Der er tale om en 
meget dynamisk kommune, hvor alle visio-
ner måske ikke følges op, men de visioner, 
der bliver konkretiseret, fører til projekter 
for praktikanterne. Samtidig havde jeg en 
forventning om, at praktikarbejdet i en lille 
kommune ville byde på forskelligartede og 
selvstændige opgaver, da der er meget få 
a/c-medarbejdere. Desuden håbede jeg at 
komme i kontakt med substansen - mulighe-
den for at følge markarbejderen - frem for 
teorien.. 
 
Hvad er din funktion i Hammel Kommu-
ne? 
Meget alsidig må man sige og absolut ikke 
stereotyp! Den bedste stillingsbetegnelse 
må være projektmedarbejder, idet vi sidder 
med selvstændige analyseprojekter på ek-
sempelvis overførselsområdet. Vores arbej-
de består i at skabe større gennemsigtighed 
på en række områder og derved udvi-
de/kvalificere det politiske beslutnings-
grundlag. Derudover har jeg fået lov til at 
være aktiv medspiller i forbindelse med 
kontraktforhandlinger med et par eksterne 
leverandører i Hammel Kommune, samt 
foretaget analysearbejde i forbindelse med 
besparelsesforslag. Alt i alt er min funktion 
meget alsidig og selvstændig, og man kan 
se, at ens arbejde har en direkte indvirkning 
på politiske og administrative beslutninger. 
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Hvordan er din praktikplads anderledes 
fra andre, ambassader, ministerier osv.?   
Eftersom jeg ikke har været lignende steder, 
kan det være svært at sige. Umiddelbart er 
jeg tættere på konsekvenserne af mit analy-
searbejde og beslutningernes implemente-
ring. Jeg kan se, at der i forlængelse af de 
analyser, jeg laver, sker tiltag for at forandre 
ting. Samtidig tror jeg også, at der på nogle 
punkter er større mulighed for selv at præge 
sit arbejde i kraft af de selvstændige analy-
seprojekter. Ydermere får man i en lille 
kommune virkelig lov til at mærke spæn-
dingerne mellem det administrative og det 
politiske niveau. Den primære forskel, tror 
jeg, er den meget direkte kontakt med kon-
sekvenserne af beslutningerne. 
 
Møder du skepsis fra folk på studiet fordi 
du har valgt en lille kommune? 
I meget begrænset omfang, men der er in-
gen tvivl om, at der på IFSK er en kultur 
om, at praktik helst skal foregå ”de store 
steder”, i EU, ministerier eller på ambassa-
der. Praktik er jo også meget et personligt 

valg, hvor jeg har prioriteret at kunne blive i 
Århus med min kæreste og undgå besværet 
og omkostningerne ved at skulle flytte fra 
en lejlighed. Ellers mener jeg ikke, at jeg 
har mærket nogen skepsis fra studie-
kammeraterne. 
 
Hvad kan du bruge opholdet til i dit vide-
re forløb? 
Jeg har for det første fået en lyst og energi 
til at vende tilbage til studiet. Samtidig har 
jeg fået en inspiration til at arbejde mere 
indgående med nogle kommunale proble-
matikker. Ydermere har jeg fået belyst nog-
le områder, hvor jeg kan forbedre mig med 
hensyn til min måde at arbejde på. 
 
Og Mads afslutter… 
Generelt må jeg sige, at jeg kun kan anbefa-
le Hammel Kommune både pga. mange 
selvstændige arbejdsopgaver, hvor du får 
stor indflydelse, og et godt socialt miljø bå-
de med de øvrige medarbejdere og de øvri-
ge praktikanter. I dette semester er der 3½ 
praktikant. 

Kåring af årets underviser og forsker 2003 
Så er det blevet tid for den traditionsrige kåring af årets underviser og forsker på 
IFSK. I vil derfor indenfor den nærmeste fremtid modtage jeres stemmeseddel i form 
af en mail. 
Som studerende skal du derefter returnere denne mail til Kanden med navnet på den 
du synes har været den mest fantastiske, dygtige, pålidelige, selvfede, sjove, bedste, 
flittigste eller hvad du ellers synes er grunden til at netop denne person bør blive årets 
underviser. 
Samtidig vil underviserne også få lejlighed til at give en stemme til den af deres kol-
leger de mener, skal have en tidlig julegave i form af trofæet som årets forsker. 
Vinderne vil blive offentliggjort i forbindelse med julefesten den 10. december. 
Gør din indflydelse gældende – afgi’ din stemme!!! 
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BOGANMELDELSE 

Krigens nye klæder 
Forfattere: Preben Bonnén og Poul Dahl 
155 sider, 199 kr. (hos PB: ca. 180 kr.) 
Udgivet 9. oktober 2003 af Lindhardt og  
Ringhof  
 

 
 
 

Med den nyligt udkomne bog "Krigens nye 
klæder" lægger forfatterne Preben Bonnén 
og Poul Dahl op til debat om det danske for-
svars fremtid. Titlen hentyder i bedste H.C. 
Andersen-stil til, at det danske forsvar i det 
21. århundrede ikke selv kan se, at det ikke 
er klædt på til de opgaver, det stilles over 
for i den aktuelle sikkerhedspolitiske situati-
on. 
 
Bogens tese er, at vi befinder os i 
"uklarhedens tidsalder", hvor man prøver at 
løse de sikkerhedspolitiske spørgsmål fra 
sag til sag. Politikerne og forsvarsledelsen 
mangler ganske enkelt mod til at opstille 
klare mål og definere hvilket forsvar, vi i 
Danmark ønsker at råde over. 
 
I det årti, der er gået siden Den Kolde Krigs 
afslutning er scenarierne for en militær ind-
sats blevet kraftigt forandret: hvor der før 
var brug for et mobiliseringsforsvar mod en 
fremmed invasion, er der i dag brug for at 
imødekomme terrortruslen ved fredsskaben-
de engagementer. Gennem humanitært ar-
bejde er det nødvendigt at sikre stabilisering 
og genopbygning af konfliktramte lande, 
som i f.eks. Irak og det tidligere Jugoslavi-

en, hvor de væbnede styrkers rolle mere ta-
ger karakter af politiarbejde. 
 
Det skorter ikke på kritikken af de nuværen-
de tilstande: i modsætning til de andre euro-
pæiske lande har vi stadig et forsvar 
("fallitbo"), der er beredt på en sovjetisk 
invasion på vores territorium. DIB er pga. 
manglende kapacitet til at sende soldater af 
sted mere berettiget til titlen 'Danmarks Ik-
ke-eksisterende Brigade'. Danmark har et af 
verdens mest lukkede forsvarssystemer, 
hvor kommunikationen til befolkningen 
stort set er ikke-eksisterende: der herskede 
uklarhed om den danske soldat, der omkom 
i Irak i august, og kun gennem den internati-
onale presse kunne vi erfare, at danske F-
16-jægere havde deltaget i bombardementer 
i Afghanistan – at "krigen mod terror" al-
drig er blevet en del af den danske selvop-
fattelse skal ses i den forbindelse. 
 
Situationen er så alvorlig, at ikke evolution, 
men en revolution af forsvaret er påkrævet. 
Her vil blot blive fremdraget nogle af de 
væsentligste aspekter ved en transformering 
af forsvaret, som fremgår af bogen. 
 
* I lyset af det ændrede sikkerhedsbillede 
og i erkendelse af at slagskraftigt militært 
isenkram ikke alene bidrager til en mere 
sikker verden, foreslås oprettelsen af HIB, 
en humanitær indsatsbrigade. Konceptet bag 
HIB er at skabe sikre rammer for gennemfø-
relse af humanitært arbejde som sundhed, 
infrastruktur, forsyninger. HIB-beredskabet 
kan med fordel indsættes til løsning af sik-
kerhedsproblemerne i f.eks. Irak, uafhæn-
gigt af det konventionelle forsvar. 

Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 
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* Der advokeres for en anderledes rekrutte-
ring af militærpersonel, der frem for en vær-
nepligt mere er baseret på en værneret. Al-
ternativer til værnepligten i forsvaret lyder 
på en samfundspligt, mere kortvarig og med 
vægt på sundhed og beredskab, hvilket vil 

skærpe den enkeltes bevågenhed overfor 
terrortruslen. 
 
* Det moderne forsvarssystem skal i det he-
le taget være mere fleksibelt, hvilket synes 
realiserbart gennem afbureaukratisering og 
indførelsen af virksomhedskultur med an-
sættelseskontrakter og branding. Finansie-

ringen af det højere internationale engage-
ment skal ske gennem afvikling af det natio-
nale forsvar. 
 
Idet vi med hastige skridt nærmer os tiden 
for et nyt forsvarsforlig i 2004, synes 

"Krigens nye klæder" at ud-
gøre et væsentligt bidrag til 
en efterhånden nødvendig 
debat om, med hvilket for-
mål forsvarsbudgettets nu-
værende 18 mia. kr. skal 
bruges. 
 
Bogen retter nogle provoka-
toriske angreb mod for-
svarsverdenen og de ansvar-
lige politikere, og man aner 
en vis internationalistisk-
aktivistisk holdning til 
dansk udenrigspolitik gen-
nem kapitlerne. Til forsvar 
for de nuværende tilstande 
synes det vel rimeligt at an-
føre, at lige så lidt som man 
var i stand til at forudsige 
Murens fald, lige så lidt kan 
man i dag vide sig sikker på 
morgendagens sikkerheds-
politiske billede – radikale 
transformeringer skal i så 
fald kun ske, hvis der er me-
get lav sandsynlighed for, 

inden for en generation, at en territoriel 
trussel mod Danmark igen bliver realistisk? 
 
For en samfundsvidenskabelig universitets-
studerende kan bogen måske ikke forekom-
me synderligt videnskabelig, men den er da 
også hovedsageligt ment som en debatbog – 
et frisk pust! 
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  Det er ikke nyt, at der er stridigheder 
mellem Stats- og Udenrigsministeriet. 
Under Nyrup så man det også. Det er ik-
ke overraskende, idet indenrigs- og uden-
rigspolitik i stadig højere grad flyder 
sammen. Alligevel forekommer den nu-
værende strid mellem Anders Fogh Ras-
mussen og Per Stig Møller mere mar-
kant, end hvad man tidligere har set. Den 
kalder derfor på særskilt forklaring. Reel 
uenighed om den udenrigspolitiske linje 
kan være en af dem. 
 
Denne artikel handler imidlertid ikke om 
motiverne bag ved konflikten. Jeg skal hel-
ler ikke forsøge at klarlægge, hvor stor en 
del af skylden hver af aktørerne bærer. Den-
ne artikel skal i stedet for handle om, hvor-
for Fogh tør gøre det, som han tilsyneladen-
de gør, nemlig at tage mindre hensyn til 
udenrigsministeren, end denne må finde ri-
meligt. Dette spørgsmål er selvfølgelig pri-
mært interessant, fordi udenrigsministeren 
ikke tilhører samme parti som statsministe-
ren. Hvorfor er Fogh ikke bange for, at de 

konservative tager deres gode tøj og går? 
Her må man jo for det første konstatere, at 
det ikke er de konservatives leder, der er 
tale om. For det andet kan man gøre den 
betragtning, at udenrigsministerens uden-
rigspolitik og begrænsningerne på hans 
udfoldelsesmuligheder næppe i sig selv er 
vigtige for de konservatives vælgertilslut-
ning. Alligevel må man gå ud fra, at der 
også her er grænser for, hvor dårligt Fogh 
kan behandle koalitionspartneren, jf. sym-
patitilkendegivelserne over for Per Stig 
Møller på det nylige konservative lands-
møde. Hvorfor er Fogh tilsyneladende ik-
ke bange for at prøve disse grænser af? 
 
Kan Venstre køre  solo 
Her er det naturligt at overveje, hvad der 
ville ske, hvis de konservative forlod rege-
ringen. Hvilken regering ville da være den 
mest sandsynlige? Svaret beror på yderli-
gere to spørgsmål: Ville Venstre være i 
stand til at fortsætte alene under forudsæt-
ning af de konservatives accept, og ville 
de konservative give denne accept? 
Venstre har før dannet regering alene. Si-
den Anden Verdenskrig er det sket to gan-
ge: Under Knud Kristensen 1945-47 og 
igen under Poul Hartling 1973-75. En ren 
Venstre-regering ville, hvis den blev dan-
net nu, råde over 55 mandater (og me-
ningsmålingerne tyder ikke på en drama-
tisk nedgang ved næste folketingsvalg). 55 
mandater er flere mandater end de 54 So-
cialdemokratiet havde, da Anker Jørgen-
sen dannede regering i 1975 og væsentligt 
flere end Hartlings 22. En regering har, 

Når man nu kan falde tilbage 
på en ren Venstre-regering… 

Af Asbjørn Skjæveland 
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hvis den skal være langtidsholdbar, brug for 
et vist antal mandater, for at kunne løfte de 
praktiske byrder forbundet med hvervet. 
Vigtigst er, at man skal have tilstrækkeligt 
mange kvalificerede MF’er til at kunne be-
sætte de fleste af ministerposterne og stadig 
have solide folk i Folketingets stående ud-
valg. Spørger man folketingsmedlemmer, 
hvor mange der skal til, svarer de i omegnen 
af 35 – de færreste vil mene, at Venstre har 
for få. Så Venstre ville være i stand til at 
fortsætte alene, forudsat at de konservative 
og Dansk Folkeparti ville acceptere det. Ef-
ter næste folketingsvalg kan der være brug 
for flere partiers accept, men det påvirkes 
principielt ikke af, om de konservative er 
med i regeringen eller ej, så længe de bare 
accepterer en Venstre-regering. I praksis 
kunne en ren Venstre-regering ligefrem ha-
ve bedre manøvremuligheder. 
 
Alternativer for de Konservative? 
Hvad skulle de konservative gøre, hvis de 
trådte ud af regeringen her og nu og ikke 
ønskede en ren Venstre-regering? En rege-
ring af konservative, Kristendemokraterne 
og Det Radikale Venstre er urealistisk bl.a. 
pga. dens begrænsede mandatgrundlag, og 

en regering af de konservative og Dansk 
Folkeparti ville også være meget overra-
skende, om ikke af andre grunde så bare 
fordi det største koalitionsparti næsten altid 
får statsministerposten. Fogh kunne princi-
pielt behandle de konservative så dårligt, at 
de ville pege på en socialdemokratisk ledet 
regering, men her forekommer det, at Fogh 
har en betydelig slingremargen: Et er at træ-
de ud af regeringen, noget helt andet at støt-
te den traditionelle modstander. Fraværet af 
attraktive muligheder uden Venstre gør det 
faktisk også mere usandsynligt, at de kon-
servative i det hele taget skulle træde ud af 
regeringen. 
 
Fogh har ikke brug for Per Stig 
Det er også indlysende sandt, at alle fakto-
rer taget i betragtning så foretrak Fogh ved 
regeringsdannelsen, at de konservative kom 
med i regeringen. Det gør han stadig. Ellers 
ville de konservative nemlig ikke være at 
finde i regeringen. Men tanken om en ren 
Venstre-regering er næppe synderligt 
skræmmende for statsministeren, og derfor 
behøver han ikke at tage nævneværdige 
hensyn til sin konservative udenrigsmini-
ster. 
  

Harry Potter Bar 
- magien indtager PB 

Julebar i PB, onsdag den 10. december fra 
kl.14.00 

 Oplev blandt andet: 
- den fabelagtige tryllekunstner 

Harry Potter 2 på video 
højtlæsning fra den nye Harry Potter bog 

og meget mere godt… 
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Kollektiv eller individuel – nødvendig 
eller irrelevant, holdningerne er mange 
og forskelligartede til spørgsmålet om 
opgavetilbagemelding. 
 
Der hersker næppe nogen tvivl om, at un-
dervisere og studerende på IFSK ønsker at 
bevare eller endda forbedre positionen som 
det 5. bedste institut for statskundskab i Eu-
ropa. Men hænger det sammen med stedets 
politik og de studerendes holdning til opga-
vetilbagemelding? 
 
Tilbagemelding i form af forelæsning? 
I begyndelsen af september havde jeg for-
nøjelsen af at overhøre den kollektive tilba-
gemelding på eksamensopgaverne i IP. 
Knud Erik Jørgensen lagde ud med at kom-
mentere de negative ting, underviserne var 
stødt på i forbindelse med læsningen af op-
gaverne, mens Georg Sørensen fortsatte 
med det, der var positivt, og som han sagde: 
”Det er der jo heldigvis meget, der er”. 
Imens sad et fattigt udbud af de studerende 
og transskriberede flittigt, for at forhindre 
de samme fejl i af indtræffe i kommende 
eksamensopgaver.  
Jens Ladefoged sluttede af med at give nog-
le gode råd til den generelle opgaveskrive-
proces - alt sammen struktureret og lige ef-
ter bogen… 
 
Det, der skilte vandene og fik nogen af os i 
den alt for lille forsamling af studerende til 
at vågne op, var udmeldingen fra Georg Sø-
rensen om, at underviserne på afdelingen 
for International Politik havde svært ved at 
blive enige om, hvor meget individuel opga-

vetilbagemelding de ville tilbyde. Det for-
holdt sig således, at dé studerende, der fik 7 
og derunder, kunne få en personlig tilbage-
melding på opgaven, mens de resterende 
måtte nøjes med den kollektive. IP-
afdelingen ville altså hjælpe efter laveste 
fællesnævner princippet, hvor studerende, 
der får 8, ikke får hjælp til at yde noget over 
middel. Således fik jeg det noget overra-
skende indtryk, at IFSK er tilfreds med mid-
delmådige studenter.  
 
Oplevelsen mundede ud i en uofficiel debat 
mellem fortørnede studerende, som alle i 
større eller mindre grad ser den individuelle 
tilbagemelding som den mest givtige og re-
levante, mens den kollektive tilbagemelding 
som regel ikke tilfører noget nyt til dem, der 
har skrevet en opgave til middel. Disse stu-
derende har jo formodentlig anvendt rele-
vante teorier, besvaret opgaven og bibeholdt 
en forholdsvis stringent struktur, på et no-
genlunde tilfredsstillende niveau. Derfor er 
det svært for den enkelte under den fælles 
gennemgang at sætte fingeren på, hvad der 
kunne gøres bedre.  
 
”Well done”  
Hændelsen er sikkert ikke unik og langt fra 
entydig, fordi det jo handler om, at de en-
kelte undervisere især på grundforløbene 
ikke har tid og ressourcer til at se hver en-
kelt studerende og give en personlig tilbage-
melding på alle opgaver. Samtidig har man-
ge af dem oplevet, at de studerende ikke 
kommer for at lære noget, men derimod går 
den tunge gang op til undervisningsgange-
ne, dels for at få noget skyts til en klagesag, 
dels for at blive klappet på skulderen og få 

Opgavetilbagemelding – et diffust område!! 
Af Trine Barnøe  
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et ”Well done” med på vejen. Desuden fore-
slår nogen enkelte studerende, at de kunne 
få udlevet opgaven med rettelser, fordi det 
ville spare noget tid for underviseren. Men 
det vægrer mange undervisere sig til gen-
gæld ved, fordi det er sket, at ”spontane” 
tilføjelser og strøtanker i marginen på en 
opgave kan bruges af studerende til at føre 
en klagesag i forbindelse med en mindre 
god karakter. 
Studieleder, Gorm Harste oplyste, at det har 
været svært at samle underviserne bag en 
generel politik på området, fordi den altid 
har været flydende, og samtidig er holdnin-
gen til spørgsmålet meget varierende blandt 
de enkelte undervisere. Alligevel er det ble-
vet besluttet, at de allesammen skal afsætte 
tre formiddage eller eftermiddage til opga-
vetilbagemelding, efter  at klagefristen på 
14 dage er udløbet. Således er det den stu-
derendes eget ansvar at ”booke” en tid. Det 
er naturligvis op til den enkelte afdeling, om 
de vil tilbyde mere vejledning, som det 
f.eks. er tilfældet på IP, hvor tilbagemeldin-
gen fylder en uge på underviserens skema.  
 
Det går begge veje 
Jeg erfarede altså et mindre paradoks, da jeg 
researchede til denne artikel. Generelt øn-
sker både undervisere og studerende at be-

vare den individuelle opgavetilbagemel-
ding, men som med så meget andet, handler 
det først og fremmest om ressourcer. Når 
det så er sagt, er der imidlertid en forholds-
vis bred ramme for mængden og formen på 
tilbagemeldingen, som det er op til undervi-
seren og den pågældende afdeling at udfyl-
de, som det så er op til den studerende at 
udnytte hensigtsmæssigt.  
 
I den forbindelse er det vigtigt at både stu-
derende og undervisere holder fast i en fæl-
les referenceramme, hvor tilliden til den an-
den part går begge veje. Det kan altså ikke 
nytte noget, at undervisere til dels sætter 
lighedstegn mellem tilbagemelding og kla-
gesager, eller at de studerende udelukkende 
anser muligheden for at være en brokkeven-
til og en rygklapperfunktion. 
 
De studerende skal blive bedre til at møde 
op til de kollektive tilbagemeldinger, og 
dernæst må de enkelte undervisere naturlig-
vis følge op på stedets politik om minimum 
tre dages respons på opgaver, men også tage 
udgangspunkt i, at de studerende selvfølge-
lig kommer for at lære noget, fordi vi netop 
ikke ønsker at være middelmådige eller ud-
gøre laveste fællesnævner.           
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Af: Nikolaj Waedegaard, Stine Fiedler og Flemming Jensen 
 
FN-forbundet, Århus arrangerer i samarbejde med Humanity In Action en foredrags- 
og debatrække om menneskerettigheder, der afholdes i november og december måned. 
Med tre foredrag sættes indledningsvist fokus på menneskerettigheder i et idehistorisk, 
juridisk og praktisk perspektiv, hvorefter forløbet afsluttes med en politisk diskussion 
med flere folketingspolitikere som debatkombattanter.   
 
 
”Menneskerettigheder er grundlaget for menneskets eksistens…menneskerettigheder er det 
som gør os til mennesker” (Kofi Annan). Selvom citatet er sagt i slutningen af det 20. år-
hundrede, så kan grundtanken bag citatet føres mere end totusinde år tilbage til stoisisternes 
ide om, at der findes moralske og juridiske normer, som er fælles for alle mennesker uanset 
tid, sted eller traditioner. Gennem mange år har vi kunnet sætte spørgsmålstegn ved gyldig-
heden af menneskerettighederne andre steder i verden, når krænkelserne bliver det underlig-
gende tema i nyhedsindslag om fjerne krige, fattigdom og undertrykkelse.  
 
 
Krænkelser på menneskerettighederne i dansk regi har mest været påpeget ved Amnesti´s 
løftede pegefinger omkring isolationsfængsling, og politikerne syntes tidligere mere pernitne 
med at lægge øre til og ikke stille spørgsmålstegn ved internationale organisationers anbefa-
linger på området. Men noget har ændret sig de seneste år, når det gælder om at lytte og 
adlyde internationale organisationers advarsler om dansk lovgivnings koalitionskurs med 
menneskerettighederne. Stramningerne på udlændingeområdet og mulighederne for familie-
sammenføring i Danmark ligger ifølge nationale og internationale organisationers vurde-
ring på kant med menneskerettighederne, men tidligere tiders lydhørhed overfor disse orga-
nisationer synes mindre hos stadig flere politiske partier.  
 
 
Et andet af de centrale spørgsmål i både dansk og internationalt regi er tilsidesættelsen af 
menneskerettighederne i staternes bekæmpelse af terrorvirksomhed – ikke bare på Guanta-
namo-basen, men ligeledes hvad angår de grænser, danske politikere synes der skal være i 
håndhævelsen af terrorlovgivning over for bestemte foreningers arbejde. Således er betyd-
ningen af menneskerettighederne kommet tættere på Danmark de seneste år. Det er emner 
som disse, der den 8. december vil blive berørt på et debatmøde om menneskerettigheder på 
Århus Universitet med Aage Frandsen (SF), Troels Lund Poulsen (V), Peter Skaarup (DF) 
og Eva Smith (juraprofessor ved Københavns Universitet) som debattørerne.  
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Politisk debatmøde om menneskerettigheder 

Er det nødvendigt/rimeligt at tilsidesætte menneskerettighederne i kampen mod internati-
onal terrorisme? 

Træder vores universalistiske velfærdsmodel frihedsrettighederne under fode? 

Er den danske udlændingepolitik på koalitionskurs med menneskerettighederne? 

  

Deltagere: 

Peter Skaarup, udenrigs-, udlændinge- og forsvarspolitisk ordfører (DF) 

Troels Lund Poulsen, udenrigs- og ligestillingsordfører (V) 

Aage Frandsen, gruppeformand (SF) 

Eva Smith, Juraprofessor ved Københavns Universitet 

Mandag den 8. Dec. i Juridisk Auditorium, Byg. 340 kl. 16 -18 

Kom til kandens Julebar!! 

Onsdag d. 10.12.03 fra kl. 14.00. Der er  vi ikke ”BLEGE” 
for at være politisk ukorrekte. 
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Af Søren Lund – på foreningens vegne 
 
Med efterårets komme følger traditionelt en travl tid. Men inden du kaster dig ud i juleklip, 
julefrokoster og muligvis også eksamenslæsning (forhåbentlig i bøger købt i PB) følger her 
lidt information, to gode tilbud og en opfordring fra Politologisk Bogformidling.  
 
Det er gennem det sidste stykke tid blevet nødvendigt for os at understrege et par ting om 
vores virke. PB er en non - profit forening, drevet af frivillige studerende, der ugentligt stil-
ler sig til rådighed, så du ikke skal købe dine bøger hos boghandlere med et andet formål. 
Bøgerne sælges så billigt, som det er muligt og derfor er der ikke ekstra rabat. Vi er en bog-
formidling - og heri ligger noget helt centralt: vi formidler de bøger underviserne har vurde-
ret, der er relevante for deres seminarer. Således er bøgerne på hylderne ikke udtryk for pen-
sum i det enkelte fag - information om dette findes i de autoriserede læseplaner og pensumli-
ster. Har du ikke nået at kigge der inden turen går til PB, og efterfølgende fortryder dine køb 
er der otte dages returret, hvis bogen er ubrugt og bon medbringes. Men otte dage er otte da-
ge og ikke to uger, en måned eller længere! 
 
Og så til det lidt sjovere. Hvis du har lyst til at sikre dig et frieksemplar af en aktuel bog er 
boganmelderfunktionen en god mulighed for at spare lidt på SU’en. Du vælger bogen, sen-
der en mail til Heidi (991607@ps.au.dk) og så står vi for at skaffe dig et gratis eksemplar, 
som du efterfølgende anmelder i Kanden.    
 
Det andet tilbud er månedens bog, som er den højaktuelle slutrapport fra Magtudrednings-
projektet. Så hvis du ikke har anskaffet dig alle udgivelserne undervejs, er der her en god 
mulighed for at få alle pointerne serveret i denne sammenhængende tilstandsrapport for de-
mokratiet i Danmark. Resten af november sælges bogen (hele 439 sider) til en nærmest lat-
terlig billig pris: 150.-  
 
Endelig opfordringen: hvis du har lyst til at vide mere om PB, kigge på bøger, snakke med 
de søde frivillige eller bare få en kop frokostkaffe er du altid velkommen til at kigge forbi - 
vi har åbent mellem 12 og 13 på alle hverdage.   

 
Og husk: vi holder priserne nede for din skyld. 
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Af: Peter Amstrup-Jensen, Mette Skou og Jesper Kronborg 
 
Julen står for døren, julefrokosterne venter og likviditetsproblemerne nager på kontoen. Men 
takket være PF kan du nu alligevel klare dine juleindkøb. Her følger 3 super billige og alde-
les anvendelige ideer, som kan bruges til enhver du har kær: 
 
Forslag 1 (Den kækkeste): Tag ned til ”Huset” og lav en lerkrukke til farmor. 
Forslag 2 (Den sødeste): Indtal en besked på et kassettebånd, hvor du fortæller din mor hvor 
glad du er for hende. 
Forslag 3 (Den bedste til prisen): Gavekort til 2 af PF’s forrygende faglige arrangementer. 
 
De Faglige arrangementer var der bl.a. stor tilslutning til i uge 45 med over 250 mennesker 
til hvert arrangement. Derfor er gaveforslag 3 selvfølgelig ikke noget at kimse af. Hvis man 
ikke kan vente til efter jul har vi to foredrag i den kommende tid. Det drejer sig om Anja 
Dahlgaard, som vil holde et oplæg under overskriften: Ny terror – nyt USA? Den amerikan-
ske strategi til bekæmpelse af international terrorisme. Desuden har vi en paneldebat om 
Jordskredsvalget i anledning af 30-års dagen. 
 
Inden fagligheden tager over, kan vi også byde på et socialt arrangement i særklasse. Tors-
dag d. 20/11 holder vi jazzcafé fra kl. 20-01. 
Semesteret lakker mod enden og ligeledes gør denne bestyrelsesperiode. Torsdag d. 4/12 
holder vi generalforsamling i PF og håber dér at få respons på årets gang og forslag til kvali-
tetsforbedringer. Desuden håber vi selvfølgelig at se en masse nye ansigter stille op til besty-
relsen. 
 
Til slut vil vi på vegne af bestyrelsen sige tak for tilslutningen til de forskellige arrangemen-
ter i løber af året. Det har været en stor fornøjelse at være en del af Politologisk Forenings 
bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen, 
 
PF. 



55  

Kandestøberen       November 2003 

Personalia: 
Helle Lilhauge Bangs ansættelse som bogbinderiassistent i trykkeriet er forlænget for perio-

den 1. november 2003 - 30. juni 2004. 
Lone Winther overgår pr. 1. oktober 2003 til beskæftigelse med 33 timer ugentlig i stillin-

gen som erhvervssproglig medarbejder (AC-bachelor). 
 

Bibliografisk nyt v/ Jørgen Elklit og Birgit Kanstrup: 
Ankersen, Pia Vedel (2003). Anmeldelse af Anette Borchorst (red.), Kønsmagt under for-
 andring, København: Hans Reitzels Forlag, 2002, Politica, årg. 35, nr. 3, pp. 350-352. 
Burau, Viola & Robert Blank (2003). Comparative Health Policy. Beyond Health Sy-
 stems?, Paper to be presented at the session on 'Comparative Methodology' at the 
 ESPAnet Conference on 'Changing European Societies. The Role for Social Policy', 
 13-15 November 2003, Copenhagen. Aarhus: Department of Political Science, Univer-
 sity of Aarhus. 26 pp. 
Christiansen, Flemming Juul (2003). The Inclusion of Challenger Parties into Legislative 
 Accommodations in Danish Parliamentary Politics, paper presented  at the ECPR 
 Conference, 18-21 September 2003, Marburg (Also presented at the 12th PhD Summer 
 School on "European Parties & Party Systems, Party-Political Elites in the New Euro
 pe: Governance and Legitimacy", Keele European Parties Research Unit (KEPRU), 
 SPIRE, Keele University, 5-16 September 2003). Aarhus: Department of Political Sci
 ence, University of Aarhus. 31 pp. 
Daugbjerg, Carsten (2003). "Hvor er EU's fælles landbrugspolitik på vej hen?", Newsletter 
 of Jean Monnet Center, No. 15, pp. 30-34. 
Daugbjerg, Carsten, Richard Tranter, Philip Jones, Thomas Knapp, Leonardo Costa 
 & Miguel Sottomayer (2003). Market Illusions in the CAP? The Visibility of Agricul
 tural Subsidies and Farmers' Perceived Dependence on them in Germany, Portugal 
 and the UK, paper for the 80th AEEA Seminar: New Policies and Institutions for Eu
 ropean Agriculture, 24-26 September 2003, Ghent. 13 pp. 
Diken, Bülent & Carsten Bagge Laustsen (2003). Becoming Abject. Rape as a Weapon of 
 War, paper for the conference "Constituting Communities. Political Solutions to Cultu
 ral Differences, 23-25 October 2003, Copenhagen. 24 pp. 
Diken, Bülent & Carsten Bagge Laustsen (2003). Party Zone. The Biopolitics of Sea, Sun, 
 and Sex, paper for the conference "Constituting Communities. Political Solutions to 
 Cultural Differences, 23-25 October 2003, Copenhagen. 15 pp. 
Diken, Bülent & Carsten Bagge Laustsen (2003). Postpolitik, arbejdspapir . Institut for 
 Statskundskab, Aarhus Universitet: Århus. 30 pp. 
Green-Pedersen, Christoffer (2003). "Det Radikale Venstres betydning i dansk politik. Er 
 den så stor, som vi går og tror?", Politica, årg. 35, nr. 3, pp. 274-286. 
Midtgaard, Søren Flinch (2003). "Justice, the Basic Structure, and Stability", Acta Politica, 
 Vol. 38, pp. 125-145. 
Mouritsen, Per (2003). "What's the Civil in Civil Society? Robert Putnam, Italy and the Re
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 publican Tradition", Political Studies, Vol. 51, No. 4, pp. 690-708. 
Pedersen, Anders Branth (2003). "Mange bud på den samfundsøkonomiske værdi af rent 
 vandmiljø", Ny Viden fra Miljøstyrelsen, årg. 5, nr. 5, pp. 70-74. 
Serritzlew, Søren (2003). "Kan udgiftsrammer begrænse væksten i budgetterne?", Politica, 
 årg. 35, nr. 3, pp. 255-273. 
Svensson, Palle (2003). Anmeldelse af Eva Sørensen, Politikerne og netværksdemokratiet. 
 Fra suveræn politiker til metaguvernør, København: Jurist- og Økonomforbundets 
 Forlag, 2002, Politica, årg. 35, nr. 3, pp. 340-343. 
Swinbank, Alan, Carsten Daugbjerg & Arlindo Cunha (2003). CAP Reform 2003: A Re
 form Worthy of the Name?, paper presented at the Annual Conference of the Danish 
 Society for European Studies, 27-28 September 2003, University of Aalborg. 21 pp. 
Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Torben Beck Jørgen-
 sen & Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra 
 Magtudredningen, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 433. pp. 

Nye specialer: 
Andersen, Jakob Westh, De otte Dødssynder. Aktualisering af Konrad Lorenz's værk: 

"Den civiliserede menneskeheds otte dødssynder". 
Andersen, Morten Brønnum, 'Bedst og billigst'? En analyse af den danske 3G-

spektrumauktion - et dynamisk nyinstitutionelt perspektiv. 
Andersen, Søren, Reform af FN's sikkerhedsråd. Om mulighederne for ændring af vetoret-

ten, ændring af SR's sammensætning og oprettelsen af en FN-styrke. 
Andreasen, René, Rationel institutionalisme og dansk arbejdsmarkedspolitik. En rationel 

institutionalistisk studie af udviklingen i den danske arbejdsmarkedspolitik i perioden 
fra 1993 til 2003. 

Bælum, Kristine, Sandhedskommissioner - et politisk instrument til konsolideringen af 
magt. (En analyse af sandhedskommissionerne i Filippinerne, Tchad, Uganda, El Sal-
vador og Guatemala. 

Bøge, Ina Risom (i samarbejde med Anne Heeager Christensen), Faglig bæredygtighed - det 
tredje argument i debatten om den optimale kommunestruktur. 

Christensen, Anne Heeager (i samarbejde med Ina Risom Bøge), Faglig bæredygtighed - 
det tredje argument i debatten om den optimale kommunestruktur. 

Christiansen, Mads Helleberg Dorff, Europæisk sikkerhed fra St. Malo til Helsingfors. En 
teoretisk analyse af årsagerne til oprettelsen af den Europæiske Sikkerheds- og For-
svarspolitik. 

Drengsgaard, Linda, Communist Legacies in New Democracies. A theoretical framework 
for analysing degree of politicisation of Central and Eastern European Civil services 
systems and a case study of the Slovenian civil service system. 

Hansen, Rune Heiberg, Clash of Perceptions? An Analysis of Perceptions of the Interna-
tional Society in the United States of America and European Union. 

Jensen, Ann Lene, Pastoralstuderendes holdning til en kirkelig handling for det registrerede 
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partnerskab. 
Johansen, Bjørn Holmgaard, Skabelonmodellen. En dynamisk modeltype til undersøgelse 

af kausale relationer. 
Kuntz, Søren, Interesseorganisationer i det moderne demokrati - En analyse af den teoreti-

ske udvikling over de forløbne 50 år. 
Miller, Jette, Bistandspolitik og den private sektor. Evaluering af bistandsinstrumentet Ord-

ningen for Blandede Kreditter - med Kina som eksempel. 
Mouritsen, Morten Reifenstein, Politisk sportskamp på TV. Om sportificeringen af Dansk 

TV's politiske nyhedsformidling. En analyse af TV2/nyhedernes dækning af Minister-
rokaden 23. februar 2000, og af DR-nyhedernes dækning af Velfærdsdebatten 15. maj 
2001. 

Mørch, Peter, Tre småstaters integrationspolitiske strategier - en analyse af Belgien, Dan-
mark og Finlands strategier i debatten om EU's fremtid i 2001. 

Ottosen, Jonas Märcher, Contracting Out Support Services in the Danish and Swedish 
Armed Forces. 

Stokbæk, Svend Åge, NGO-bistandens finansieringsmuligheder. - Analyse af finansierings-
mønstre samt deres virkning på NGO'ers uafhængighed og ansvarlighed. 

Sørensen, Mette Holm, Domstolenes politiske rolle - de danske domstoles udvikling siden 
1990. 

Weinreich, Louise, Rejsen til Utopia - et eventyr om folkeskolen og dens lærere i 90'erne. - 
Konstruktionen af lærernes diskursivt regulerede askese. 

Nye åbningstider i studievejledningen 
Mandag til fredag: 10-13   Telefontiden er fortsat: mandag til fredag: fra 13-14 
Desuden holder vi jule/vinter-lukket fra og med mandag d. 15. december til mandag d. 2. 
februar, dog med nogle ekstraordinære undtagelser, i januar. 

Kulturudveksling om juletræet 

Julen sig nærmer med 7-mile skridt og det er tid til at give familiehyggen en ekstra tand. 
Mange af vores udvekslingsstuderende kan se frem til en ensom jul på et koldt kollegievæ-
relse langt fra mor og far. 
Så i år har ISC besluttet at give sine medlemmer mulighed for at opleve jul i en dansk fami-
lie. Derfor giver vi dig og din familie chancen for at få besøg af en eller flere udvekslingsstu-
derende juleaften. Vi håber, at I kan tilbyde vores udvekslingsstuderende en helt almindelig, 
traditionel dansk jul med hvad det måtte indebære hos jer. Til gengæld får du og din familie 
et indblik i hvordan jul ellers kan fejres; måske med en sang, kage eller noget helt tredje. 
Har du lyst og mulighed for at deltage i vores kulturudveksling eller vil du vide mere, så 
kontakt ISC. 
Tilmeldingsfrist d. 5.12.2003     International Student Centre 
www.au.dk/isc /  ISC@au.dk     Willemoesgade 15D   
         89421798 
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Studenterredaktionen 

Studenterredaktionens skarpe penne består af stående fra venstre: Hanne Petersen, redaktør 
Trine Barnøe, redaktør Jens Jørgensen, Frederikke Beer, Martin Krog, Helle Bendixen og 
Ane Yde Skaksen. Siddende fra venstre: Rasmus Beltofte, redaktør Rasmus Tovborg og Si-
mon Krøyer. 
Fraværende på dagen var Jakob Nedergaard Mortensen, Mikkel Schjøtt-Kristensen, Eva 
Bagger Larsen, Henrik Boesen Lindbo Larsen, Michael Friis og Bente Larsen. Samtidig er 
Anton Skjernaa manden bag aftrækkeren og derfor heller ikke til stede på billedet. 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Flemming Juul Christiansen, Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Mette Skak 
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Redaktionelt 
Redaktører 
Trine Barnøe  (Ansvarshavende og ansvarlig for fællesredaktion) tlf. nr. 86105340. 
Jens Jørgensen  (Ansvarlig for studenterredaktion) tlf.nr. 20943193. 
Rasmus Tovborg (Økonomisk ansvarlig) tlf.nr. 89427008. 
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Mette Kjær tlf.nr. 89421278.  
 
Fællesredaktion  
Lektor Mette Skak, Adjunkt Mette Kjær, Institutsekretær Birgit Kanstrup, Ph.d. stipendiat 
Flemming Juul Christiansen, Rasmus Beltofte, Hanne Petersen, Trine Barnøe, Jens 
Jørgensen og Rasmus Tovborg.. 
 
Studenterredaktion  
Trine Barnøe, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Hanne Petersen, Ane Yde Skaksen, Anton 
Skjernaa, Frederikke Beer, Rasmus Beltofte, Martin Krog, Simon Krøyer, Helle Bendixen, 
Jakob Nedergaard Mortensen. Mikkel Schjøtt-Kristensen, Eva Bagger Larsen, Henrik 
Boesen Lindbo Larsen, Michael Friis og Bente Larsen. 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 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 mellem kl. 15.00 og 
16.00.   
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 
Næste deadline er mandag d. 1. december 2003, bladet udkommer mandag d. 15. december.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
November: 
17. Symposium over emnet ”Er Grundloven forældet?” kl. 10.15-16 i søauditoriets 

auditorium 1. 

17.  DJØF’s kandidatvejledning ”Vejen til dit første job”. Kl. 13-16 i byg. 250 audi-

 torium 3. 

19. Statsrådsmøde kl. 16.15 i lok. M2 byg. 350. 

20. PF-foredrag om terroisme ved Anja Dahlgaard kl. 16-18 i lok. 455 byg. 342 

20. Kritisk Profil afholder foredrag ved Jørn Loftager: ”Politisk kommunikation 

 mellem rollen som borger og (for)bruger” kl. 17 i aud. A1 i byg. 333. 

20. PF afholder torsdagscafé kl. 20-01. 

26. Studienævnsmøde. 

 

December: 
1. Ansøgningsfrist for U-landslære. 

1. Sidste frist for ændring af eksamensform ved 7-dages hjemmeopgaver. 

1. Sidste frist for tilmelding til kandidatuddannelsen. 

1. Deadline for Kandestøberen. 

3. Statsrådsmøde kl. 16.15 i lok. M2 byg. 350. 

4. PF-generalforsamling. Nærmere oplysninger tilgår - se www-polfor.dk 

4. PF-foredrag i anledning af 30-årsdagen for jordskredsvalget. Kl. 16-18 i Tvil-

lingeauditoriet lok. 0.25 byg 324. 

8. FN-forbundet afholder debatmøde om menneskerettigheder kl. 16-18 i Juridisk 

Auditorium byg. 340. 

10. Julebar/Julerevy/Julefest. 

15. Kandestøberen udkommer. 


