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”Democracy is the worst form of government except for all those others that have 

been tried”, sagde Winston Churchill engang, og hans ironiske kritik kan næppe siges at være 

ubegrundet. Siden det athenske demokrati tog de første spæde skridt i antikken, har styre-

formens svagheder altid været åbenbare: flertallets tyranni, populisme, ’pøbelvælde’, infor-

mationsforvridninger, fravær af fælles demokratiske normer, kortsigtede løsninger, bureau-

krati og man kunne blive ved. I normativ demokratiteori rendyrker man idealtyper på det 

teoretiske plan, men går på kompromis, når det gælder virkelighedens mere ufuldkomne de-

mokratier. Demokratiet er ikke en perfekt konstruktion! Og på en historisk skala er det re-

præsentative demokrati da også en opfindelse af relativt sen dato — og en opfindelse der til 

tider har ligget meget tæt på afgrundens rand.   

 

Men som good old Winston også antyder, er der endnu ikke nogen, der har fundet på noget 

bedre. Intuitivt er et liberalt demokrati, trods alt, den bedste måde at få individerne til at 

føle sig som del af den politiske beslutningsproces. Demokratiet skal plejes og fejlene fore-
bygges, men for et velfungerende demokrati opvejer fordelene, til overmåde, ulemperne. Eks-

treme holdninger kan udgøre en fare, men et klassisk spørgsmål er, om vi gør demokratiet en 

bjørnetjeneste ved at udelukke sådanne holdninger og standpunkter fra at blive hørt.  

 

Uanset hvad svaret er, synes det ganske foruroligende at køre langs en befærdet vej i Århus 

og se samtlige valgplakater for listen ’Århus mod Moskeen’ revet ned, revet over, og vandali-

seret til ukendelighed. Uanset hvor stor ens foragt for listens modstand i forhold til et mus-

limsk bedehus måtte være, giver det aldrig nogen sinde personer ret til at intervenere i den 

demokratiske proces med sådanne midler. Vi kan diskutere, om demokratiet er i færd med 

at blive undergravet af mediernes populærkultur. Vi kan diskutere, hvordan det gode sam-

fund skal indrettes. Vi kan diskutere, om der skal være en moske i Århus eller ej, men vi skal 

ikke diskutere med mennesker, der forsøger at begrænse andre menneskers demokratiske 

rettigheder ved at vandalisere, uanset hvilken politisk overbevisning og hvilket mål man 

måtte have— også selv om der blot er tale om valgplakater. Det er princippet der skal opret-

holdes.  
 

Normalt er valgene til universitetet og instituttets forskellige organer kendetegnet ved en 

noget lavere frekvens af vandalisme og fysiske manifestationer. Det sidste skulle da lige be-

stå i  den overflod af æbleskiver, der som regel er belønningen efter at have benyttet sin de-

mokratiske ret. Og sådan bliver det forhåbentligt ved med at være. Valget på IFSK vil være 

det altdominerende tema for denne måneds udgave af Kanden. Du, kære læser, vil blive præ-

senteret for kandidater, lister, kritiske artikler, der netop sår tvivl ved, om demokratiet er så 

velfungerende på IFSK, og sidst men ikke mindst en opfordring til at gøre brug af din demo-

kratisk ret. Vi kan altid gøre det lidt bedre!. Så værsgo’ at tage for dig af retterne og sæt dit 

kryds... 

Leder: 
Af Anders Ziegler Kusk 
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Af Anders Ziegler Kusk 

 

Det er i DJØF’s medlemslokaler i en hygge-

lig baggård i Frederiksgade, at jeg møder 

de Aktive Djøf’ere. To af dem er allerede på 

vej ud af døren. De skal til Aalborg for at 

mødes med en repræsentant for cementfa-

brikken Aalborg Portland. En virksomhed 

hvis evigt rygende skorstene og enorme 

fabriksområde sikkert er et kendt syn for 

de af jer, der har kørt på motorvejen uden 

om Aalborg. Jeg når knapt at undre mig 

over, hvad repræsentanter fra en samfunds-

videnskabelig brancheorganisation vil på 

en cementfabrik, før jeg præsenteres for de 

resterende tilstedeværende medlemmer. 
Inge Frank Nielsen som er kandidat i mate-

matik-økonomi. May-Britt Sabroe Thom-

sen og Stine Hansen som begge er 

cand.scient.pol’er og endelige Jan Olsen 

som er jurist.  

 

Alle har for nylig afsluttet deres uddannel-

se og er i færd med at finde et ståsted i ver-

den uden for de gule mure. May-Britt for-

klarer,: ”Formålet er at skabe kendskab til 

Djøf’ere ude blandt små og mellemstore 

virksomheder. Problemet er, at erhvervsli-

vet ikke ved hvad de kan bruge os til. Det 

vil vi gerne forsøge at ændre ved at afdæk-

ke de behov og den efterspørgsel, der er 

ude blandt virksomhederne, og matche 

dem med vor egne kompetencer.” 

 

Netværket er løsningen 
Aktive Djøf’ere er et netværk der primært 

henvender sig til jobsøgende kandidater. 

De seneste års stigende ledighed blandt 

dimitterende samfundsvidenskabelige kan-

didater samt regeringens omstrukturerin-

ger indenfor det offentlige har tvunget 

mange til at søge nye, utraditionelle græs-

gange i det private. Men hvordan henven-

der man sig individuelt til virksomheder, 

organisationer o. lign., der ikke på forhånd 

har kendskab til en statskundskabers 

kompetencer og forcer? Her har de aktive 
djøf’ere valgt en anden fremgangsmåde: at 

skabe et netværk, der kan lette jobsøgnin-

gen for arbejdsløse kandidater:  

”Der er store fordele forbundet med at kontakte 

erhvervslivet gennem netværket frem for blot at 

møde op som enkeltperson. I sig selv er det at være 

en del at et netværk noget, som arbejdsgivere ser på 

med positive øjne. Man kommer ud med mere pon-

dus, når man repræsenterer et netværk – som om 

at der står en større pulje af erfaring bag ved en”.  

Og Inge indskyder: ”Selv er man fri for at føle 

sig håbløs, hvis ens jobsamtale ikke går. I stedet 

deler man sine erfaringer med de andre i netværket 

og lærer gode samtalesætninger og teknikker af 

hinanden”. De aktive djøf’ere benytter sig i 

høj grad af indbyrdes sparring, men støtter 

også hinanden i jobsøgningsprocessen – en 

I en tid hvor dimittendledigheden kan 

tvinge selv den mest ambitiøse kandidat 

til at tage til takke med en kantinestilling 

i Skjern kommunes ældreforsorg, har en 

lille gruppe af Djøf’ere valgt at tage tyren 

ved hornene og har startet deres egen 

jagt på beskæftigelse i det private er-

hvervsliv. Kandestøberen har mødt 4 re-

præsentanter for netværket Aktive 

Djøf’ere. 

Jobsøgende kandidater i offensiven 
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proces der ellers kan være præget af usik-

kerhed og afmagt. 

 

En offensiv jobansøgning 
Før Aalborg-delegationen tager af sted, bli-
ver jeg præsenteret for den CV-mappe, som 

de tager med til cementfabrikken. I map-

pen er samtlige medlemmer af netværket 

beskrevet med navn, uddannelse, cv og en 

lille præsentation af dem selv. Mappen 

vækker associationer til modelbureauers 

casting-kataloger eller ejendomsannoncer. 

Ved en af profilerne er der endda skrevet 

ANSAT, med fed skrift, skråt henover si-

den, hvilket ikke gør analogien til ejen-

domsmægleren mindre holdbar. Mappen 

bliver altid overrakt til den potentielle ar-

bejdsgiver. Jan beskriver fremgangsmåden: 

”Indledningsvist tager vi kontakt til virksomheden 

over telefonen. Vi fortæller dem, at vi er interesse-

ret i et møde i størrelsesordenen en halv time. Hvis 

vi får arrangeret et møde, tager vi to personer der-

ud – ofte en erfaren og en ny i netværket – præsen-

terer netværket og hvad de forskellige typer djøf’ere 

besidder af kompetencer. Endeligt overrækker vi en 

cv-mappe til erhvervslederen eller organisationen, 

som vedkommende efterfølgende kan kigge nærme-

re i. Vi benytter så at sige en de samme metoder, 

som en salgskonsulent ville benytte sig af.”  

Stine fortsætter: ”Derefter evaluerer man besø-

get – hvad gik godt, og hvad skal gøres anderledes. 

Dermed skaber man en fælles vidensbank. Og deler 

sine kompetencer. Hvor det at vente på den rette 

jobannonce er en defensiv måde at søge job på, er 

det vi gør en offensiv måde.”. 

 

I de 3 måneder, hvor Aktive Djøf’ere har 

eksisteret, har de bl.a. været i kontakt med 
virksomheder og organisationer såsom 

DFDS, Energi Danmark, Dansk Tekstil og 

Beklædning og Envision. Virksomheder af 

en karakter, der næppe kan siges at være 

inden for særligt mange statskundskabs-

studerendes umiddelbare jobfokus, mens 

studiet er i gang.  

 

Erhvervsorientér din uddannelse! 
Men netop det er et problem, som institut-

tet burde tage mere seriøst, ifølge Stine og 

May-Britt: ”På statskundskab mangler der et 

fokus på, hvad vi skal lave, når vi ikke er på studiet 

længere. Uddannelsen er meget forskningsrettet, 

men det er jo reelt kun få promille, der går den vej, 

når det kommer til stykket. Derfor skal vi på en 

eller anden måde kunne knyttes tættere sammen 

med erhvervslivet, og det skal præciseres, hvad vo-

res kompetencer er. Da man gik på studiet, tog man 

det for givet, at man kunne en masse ting, men når 

man kommer ud, ser virkeligheden ofte anderledes 

ud. En statskundskaber er så at sige en administra-

tiv organisatorisk håndværker. Rent konkret kun-

ne IFSK oprette brobyggerstillinger og præcisere 

vores kernekompetencer” 

 

For at blive en del af netværket, som natur-

ligvis er mest relevant, hvis man er i slut-

ningen af sit studie, er der kun få krav: Du 

skal være jobsøgende, være djøf’er og ellers 

have lyst til at yde dit bidrag til netværkets 

kontakt- og jobsøgningsarbejde. Informati-

on kan hentes i studievejledningen og en 

hjemmeside er på vej. 
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På vegne af ”udvalget for afvikling af  
stemningsprocessen af valget af  
Årets Underviser og Årets Forsker”    

Årets underviser og forsker 2005! 
 
 

 
Af Jens og Krog 

 

Nu er nisserne igen begyndt at dukke op i re-

klamerne, og så ved man jo godt, at det er tra-
ditionernes højtid, der nærmer sig. Således 

også den traditionsrige kåring af årets under-

viser og årets forsker. 

 

I en tid, hvor selv studieordningen er blevet offer for globaliseringens krav om evig foran-

dring, kan vi berolige med, at reglerne for afstemningen er, nøjagtig som de plejer. 

Men for russernes og arveprins Knuds skyld tager vi dem lige igen: Du vil i den nærmeste 

fremtid modtage en stemmeseddel i form af en mail. Som studerende skal du returnere den-

ne mail med navnet på den underviser, som du synes er den bedste. Det er desuden et krav, 

at du skal have haft den pågældende underviser inden for de sidste to semestre. 

Samtidig vil underviserne få lejlighed til at give en stemme til den af deres kolleger, de mener 

skal skrives ind i historiebøgerne som ”Årets Forsker 2005”. 

Vinderne vil blive offentliggjort i forbindelse med julefesten den 7. december. 

 

Gør din indflydelse gældende – afgi´ din stemme!!! 

 
Af Lois og Clark 

 

PF´ere, journalister, fagfolk og debattører 

havde i ugevis forberedt sig på det forestå-

ende gilde. De indbudte debattører var et 

bredt udvalg af folk med særlig ekspertise 

inden for temaet, og arrangørerne havde 

brygget og brudt deres hjerner for at gøre 

cocktailen så farverig som mulig – debat og 

højt fagligt diskussionsniveau var blandt 

de vigtigste ingredienser.  

Var du én af de kanaljer der bevidst valgte 
at overse diverse flyers, plakater, mundtli-

ge annonceringer og derudover en abnormt 

intensiv og informativ PF kampagnestrate-

gi? Så kig med over skulderen, når Lois og 

Faglig Dag:  Verdens brændpunkter 

Faglig dag er fast inventar i efterårsseme-
stret, år efter år, på lige fod med Elle, 
Palle, Toge og de andre sølvræve med 
hele pladen fuld. Denne gang med tema-
et »Verdens Brændpunkter«. Dagen er 
arrangeret af PF i samarbejde med Stats-
rådet, og i år støttet af DJØF. 
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Clark i det følgende opsummerer et udpluk 

af dagens guldkorn og udpeger helte og 

skurke. 

 

I den kontante kantine var der frit valg 

mellem kærgården og lurpak. Med krum-

mer i mundvigen fik vi her en guidet rund-

visning igennem udenrigskorrespondent 
Flemming Roses kosmos. Roses rundvis-

ning var et ganske finurlig og fornøjelig 

potpourri af egne erfaringer og refleksioner 

over journalisternes omdiskuterede rolle 

og jargon i medieverdenen. Som korrespon-

dent for Jyllandsposten har han blandt an-

det oplevet kivsmålet i Tjetjenien på nær-

meste hold og dækket nyheder fra Wash-

ington i Berlingske Tidende. Roses mange 

års erfaring som markarbejder afspejler ev-

nen til på den ene side at være politisk kor-

rekt og professionel i sin fremlægning af 

den dybdeborende journalistik. Modsat er 

han ikke blind for de vanskeligheder, en 

journalist kan komme ud for i den konkur-

renceprægede medieverden. Vil man danse 

salsa med synonymerne, må man holde 

tungen lige i munden og balancere mellem 

objektiv udlægning af stoffet og salgs-

orienterede guldkorn.  

 

Efter rundstykker og medie-rundtur var 

der indlagt et motions-element; en proper 

cross-country-hiking rundt i de gule byg-

ninger på bjerget. Begivenhederne var nem-

lig nøje tilrettelagt og posterne skulle fin-

des i fjerne afkroge af instituttet. Anden 

post var »Fremtidens Magtstrukturer«, 

præsenteret af den stærke cocktail; IFSK´s 

IP-professor Georg Sørensen, Ole Kværnø 

– leder af Institut for Strategi på Forsvars-

akademiet, og endelig Nis Høyrup Chri-

stensen, Kina-ekspert og specialestuderen-

de ved KU.  

”Der er ikke en kinamands chance for, at de 

forskellige parter (Kina, EU og USA, red.) 

vil komme i totterne på hinanden” udbrød 

Georg Sørensen drillende – og kridtede 

hermed banen op. De andre debattører 
kunne dog kun nikke bekræftende til dette 

statement, og et nært forestående tiger-

spring fra Østen kan således ikke identifi-

ceres. Verden består de næste adskillige år 

stadig uden en arrig ballondans mellem 

supermagterne. Da debattørerne var blevet 

nogenlunde enige om denne detalje, lænede 

de sig tilbage i stolen, og foredraget endte i 

stilfærdig og informativ samtale, dog kryd-
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ret med et par spydige spots. 

 

Samtidig, et andet sted på bjerget, jongle-

rede tre tenorer med to bolde: fattigdom og 

frihandel. Sangerne var økonom Martin 

Paldam, Curt Sørensen - Professor emeri-

tus og Øst-Europa ekspert, og endelig 

Steen Folke - Seniorforsker i ´Afdeling for 
Udvikling´ ved Dansk institut for Interna-

tionale Studier.  

 

I 3. Etape havde vi fornøjelsen af at overvæ-

re de to fremtrædende  personligheder, Vi-

beke Sperling - tidl. chefredaktør for Infor-

mation og Ruslandseksperten Erik Kula-

vig, bidrage til debatten om et af  verdens 

politiske minefelter: Rusland-Tjetjenien. 

Det gjorde de med stor håndværksmæssig 

ekspertise.  

Selvom Sperling er ”persona non grata” i Rus-

land, er hendes lidenskab for det tjetjenske 

folk ikke forsvundet. Denne lidenskab var 

fundamentet for hendes tilgang til diskus-

sionen. Kulavig tilførte en anderledes teo-

retisk dimension med udgangspunkt i sin 

dybdeborende historiske kompetence på 

gebetet. Efter en ambrosisk og informativ 

halvleg, fandt debattørerne enighed i en 

klar frustration over verdens ignorance 

overfor problemet. Der må lægges pres på 

både det russiske semi-autoritære styre og  

de tjetjenske eliter. Konflikten i Tjetjenien 

skal bringes til ophør, ikke mindst fordi 

den svækker Ruslands muligheder for de-

mokratisk udvikling.  

 
Som afslutning på rundturen var der mu-

lighed for en indføring i Mellemøst-

demokratisator Jørgen Elklits empiriske 

univers. Han fandt sit ideologiske modspil 

i Venstres MF´er, Troels Lund Poulsen, og 

sammen førte de de få rå Statskundskabere 

igennem et virvar af Mellemøstens demo-

kratiske udviklingsprocesser..  

 
Hele arrangementet var en fortræffelig mu-

lighed for en afveksling fra de ellers til tider 
monotone moduler, som danner hverdagen 

på instituttet. Som næsten nyankomne 

studie-fisk fik vi udvidet vores snævre ho-

risont, både hvad angår akademiske ansig-

ter og ukendte afkroge af vores universitet.  

 

Én ting kan dog undre: Man kunne med et 

hurtigt blik rundt i auditorierne se, at 

mange af de indbudte var udeblevet. Med 
rynket pande søgte vi svar på denne mær-

kelige smag i munden og fandt, at antallet 

af deltagere faktisk plejer at være endnu 

mindre end i år! Skyldes det, at den sam-

fundsbærende kaste ængstes ved konfron-

tationen med verdens brændpunkter? Eller 

er det sølle fremmøde slet og ret tegn på, at 

Faglig dag for de studerende er, hvad Uffe 

Ellemann var for international politik.... 

Vi klør os i skægget og håber i fremtiden at 

få lejlighed til at falsificere teorien om en 

stigende asymmetri mellem udbud og ef-

terspørgsel på ekstraordinære arrangemen-

ter på IFSK.  

”Skyldes det, at den samfundsbærende kaste 
ængstes ved konfrontationen med verdens 
brændpunkter? Eller er det sølle fremmøde 
slet og ret tegn på, at Faglig dag for de stude-
rende er, hvad Uffe Ellemann var for interna-
tional politik.” 
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Af Inie Nør Madsen og Lise Helene Koustrup 

 

Jørn Mikkelsen lagde ikke skjul på sin be-

gejstring og overraskelse over, at ca. tyve 

unge havde valgt at møde op til en diskus-
sion om Tyskland i disse tider, hvor tysk 

kultur ikke er det mest ”glamourøse” 

blandt unge.  
Han lagde ud med at redegøre for status 

quo og problemerne omkring regerings-

dannelsen. Det er endt med en storkoaliti-

on, da der ikke fandtes en anden matema-

tisk løsning (flertal er påkrævet for rege-

ringsdannelse). SPD kunne have valgt at 

indgå i regering med PDS (”Die Linke”, det 

tidligere kommunistparti) og dermed dan-

net et rent venstreflertal, men denne mu-

lighed var afvist af SPD allerede inden val-

get. Dette kommer sig bl.a. af, at PDS ikke 

har taget opgøret med det tidligere DDR 

(”suspekte” partimedlemmer), og at partiet 
derfor ikke er ”stuerent” i en tysk sammen-

hæng.  

 

Merkel som kansler  
Med storkoalitionen har CDU sat sig på 

kanslerposten, men Mikkelsen satte 

spørgsmålstegn ved, om partiet har solgt 

ud ved at afgive de ”tunge” poster til SPD, 

som bl.a. får den utaknemmelige post som 

finansminister. Finansministeren skal slås 

med 5 millioner arbejdsløse – et tal der 

ville være endnu højere, hvis kvinderne ik-

ke havde en 3 år lang barselsorlov pr. barn 

(Vi understreger 3 år!!).  

Netop pga. de mange arbejdsløse var der en 

kraftig reaktion på CDU’s forslag om en 

fladskat på 25 %, hvilket resulterede i at 

CDU tabte terræn, som valget nærmede 

sig. CDU er dog i mange vælgeres øjne me-

re troværdig til at løse de store økonomi-

ske problemer, som Tyskland slås med. 

  

Dyr genforening   
Umiddelbart efter murens fald blev den 

tyske økonomi boosted, idet alle østtyske-

re ønskede sig vestlige forbrugsgoder så-

som køleskabe, Audi’er og Coca Cola.  

DDR blev rent ud sagt overdraget som fal-

litbo til Vest, som opkøbte Øst. Genfore-

ningen kan derfor ses som forklaring på de 

aktuelle problemer, og det er værd at be-

mærke, at man igennem de sidste 15 år har 

bidraget med 2,5 billioner årligt til det tid-

ligere DDR!! 

I dag plages den tyske økonomi af, at virk-

somheder flytter til Polen, og at Tyskland 

holder den lidt triste rekord i at være det 
dyreste land for, at få produceret varer.  

 

Lynkursus i tysk politik 
Frit Forum havde inviteret Jørn Mikkel-
sen, chefredaktør ved Morgenavisen Jyl-
lands-Posten og tidligere korrespondent i 
Bonn, til at oplyse og udrede trådene 
omkring valget i Tyskland for den social-
demokratiske ungdom samt andre tysk-
landsinteresserede.  
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Tyskland i forandring 
Mikkelsen anser Tyskland som værende et 

land i forandring. Landet er blevet mere 
”skandinaviseret”, idet partitrofastheden er 

svækket, og vælgerne er blevet mere sagso-

rienterede. Tyskland er begyndt at skæve 

til Danmark, idet man ønsker større fleksi-

bilitet på arbejdsmarkedet. Dvs. at det skal 

være lettere at fyre ansatte, da der i ud-

gangspunktet kan skabes flere arbejds-

pladser, hvis arbejdsgiveren har mulighed 

for at komme af med arbejdskraften, skulle 

det blive nødvendigt. 

 

Merkel vs. Schröder 
Ligesom Schröder er Merkel imod tysk del-
tagelse i Irak-krigen primært grundet hi-

storiske årsager, idet man ikke ønsker, at 

Tyskland skal deltage aktivt i en krig uden 

FN-mandat.    

Mht. EU-kursen forventer man ingen æn-

dring (Tyskland vil stadig være foregangs-

land), men Tyrkiet skal ikke regne med 

stor opbakning fra den nye kanslers side i 

deres EU-optagelsesproces. For Schröder 

var det netop en topprioritet, at få Tyrkiet 

inkluderet i det europæiske fællesskab.    

Merkel bliver anset som værende meget 

ideologisk, og som tidligere DDR-borger 

har hun en tro på markedskræfterne. Hen-

des opbakning i eget parti er dog ikke bred, 
og der er flere inden for CDU, der står klar 

til at tage over, skulle hun ikke kunne klare 

opgaven som Tysklands kansler. Mikkel-

sen forventer således, at koalitionen kun 

holder frem til næste valg, samtidig med at 

han ikke ser Merkel som kansler, når peri-

oden er slut.       

 

Det ”korrekte” Tyskland    
Selvom der kan findes ekstremistiske 

strømninger i tysk politik, er det ikke 

sandsynligt, mener Mikkelsen, at disse 

partier vil få en nævneværdig tilslutning. 

Historikken er af stor betydning herfor, og 

Tyskland har i den henseende stadig et 

spøgelse at slås med. Overvejelserne  om-

kring hvad udlandet tænker er af stor be-

tydning for tysk politik, og de træk som 

tyskerne føler vil være tilladelige udadtil. I 

forlængelse heraf kan man henvise til den 

uvilje, som SPD havde mod at indgå i koali-

tion med PDS, så længe partiet ikke har 

taget opgøret med det østtyske kommu-

niststyre. 

 

Temaaftenen afholdt af Frit Forum var en 

oplagt mulighed for at blive klogere på 

tysk politik og kultur. Hovedlinjerne blev 

trukket op af Jørn Mikkelsen, og aftenens 
udsendte kunne gå tilfredse fra mødet med 

en paratviden om de tyske forhold, der alt 

andet lige var betydelig forøget. 
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Studenterrådet 
Den største organisation for studerende på 

Aarhus Universitet -  arrangerer en lang 

række begivenheder og opstiller kandidater 

til de forskellige organer på universitetet. 
Dermed har studenterrådet visse partika-

rakteristika, men arbejder ud fra apolitiske 

målsætninger og er pt. repræsenteret i alle 

universitetets styrende organer. Rådet er en 

samlet betegnelse for: 

•  Styrelsen – daglig ledelse af Stu-
 denterrådet. Disse er internt valgt 
 af Fællesrådet. 

•  Et sekretariat – ansatte 

•  Fællesrådet – 30 mandater 
 indstillet af fagrådene 

•  Fagråd – alle fag har et sådan, 
 eks. Statsrådet, hvor andre lister 

 som Frit Forum også stiller op.  

Universitetsbestyrelsen 
6 eksterne medlemmer 

2 studerende 

3 interne 

Bestyrelsen tager beslutninger om 
universitetets økonomi og beslutter, 

hvilke uddannelser der skal udbydes. 

Akademisk Råd, Samfundsvidenskab  
16 medlemmer hvoraf der er 1 studerende 

fra hvert af fakultetets 4 

studier. 

Rådet beslutter, hvad der ske på 
fakultetet, f.eks. hvordan ressourcerne 

skal fordeles. Rådgivende for dekanen. 

Statsrådet 
19 studerende 

Ingen beslutningskompetence – 

danner diskussionsforum for udformningen  

af studenterpolitiske spørgsmål.  
- fungerer som baggrundsgruppe 

for personerne i de andre organer 

Studienævnet , IFSK 
4 undervisere 

4 studerende 

Tager beslutninger angående uddannelses-

mæssige spørgsmål på institutniveau samt 
tager stilling til studerendes klage- og  

dispensationssager. 

Et overblik over universitetets politiske struktur: 

Valget for 2 år siden 

Af Helle K. Bendixen 
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Does studenterpolitik matter? 

 
Af Martin Brun Jensen 

 

Helt ærligt, hånden på hjertet, fingeren op 

af kagedåsen: Dem som melder sig ind i 

studenterpolitik, er ikke andet end CV-
hungrende mediedarlings med hang til 30 

min. solskin fra undervisernes side, mens 

de gnasker kage i sig fra de få møder om 

året i statsrådet. Og SÅ stor forskel er der 

vel heller ikke på ”Beton-demokratisk-

sådan-nogen-som-os-har-brug-for-en-

kæreste”-liste og ”Café-latte-individet-i-

centrum-alle-andre-i-periferien” – liste. 

Måske skulle studenterpolitik i virkelighe-

den hedde ungdomspolitik, for semester-

gennemsnittet for dem, som stiller op, er 

ca. 3. semesterstuderende. Så kan man jo 

spørge sig selv, om det 

er et tegn på frisk og ny 

energi med vilje til at 
lave hele systemet om, 

eller om det er en gen-

nemgribende naivitet 

med håb om forandring, som de lidt ældre 

studerende har gennemskuet som en umu-

lighed. Lur mig om ikke det sidste ikke er 

mere realistisk… 

Hvis De nu ikke er enig med mig i min 

holdning om studenterlisternes fremragen-

de omstillingsparathed og nyhedstænk-

ning, så lad mig tage Studenter Politisk Li-

stes program som eksempel. Hvis De synes 

at sætningen ”Hvem kan stemme for en liberal 

indretning af biblioteket eller en socialdemokratisk 

evalueringsform” lyder bekendt, så er det 

nok, fordi at SPL har brugt den samme 

sætning (med små ændringer hvert år) si-

den oprettelsen i 2002. SPL har desuden 

siden 2003 haft som mål at forbedre evalu-

eringen, og sørge for at evalueringen får 

konsekvenser for underviserne. Hvis De 

nu, kære læser, tænker nogle semestre til-

bage og lederne tankerne hen på Deres fo-
relæsere, kan De jo overveje, om De synes, 

at SPL har haft held med at ændre evalue-

ringenskulturen... 

Heldigvis er SPL ikke de eneste, der tænker 

nyt og spændende i deres programerklæ-

ringer. Frit Forum ”er ikke bundet af nogen”, 

og det var de heller ikke i 2002, 2003 og 

2004. Hvert medlem i Frit Forum har ret til 

egne holdninger og selvbestemmelse. Til 

gengæld er listen formuleret ud fra et ”Klart 

socialdemokratisk grundlag”. Så er det, man 

må undre sig lidt. Enten er Frit Forum et 

omvandrende argument 

for ”Policy’s, not Politics 

matter”, eller også betyder 

grundlaget noget, og så er 

Frit Forum måske alligevel 

en smule bundet? For re-

sten så er Frit Forum imod 

e- 
mails… Ja det kan man godt tænke lidt over 

ik’? 

Nu sidder De måske derude og tænker 

”Jamen, får listerne slet ikke gennemført noget for 

Der er ikke noget værre end journalister, 
der har en dagsorden, men som prøver 
at skjule den igennem en gennemskuelig 
objektivitet. Så lad mig være ærlig fra 
starten. Oppositionen under kammerat 
Stalin ændrede relativt mere i det russi-
ske samfund, end studenterpolitik har 
held til at ændre på instituttet.  

For det andet er det meget svært at må-
le, om listerne nogensinde får gennem-
ført deres politik. Det meste af valgflæ-
sket er så generelt, at det mere nærmer 
sig populisme end politik.  
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os studerende?”. Hertil skal først knyttes to 

kommentarer. For det første at forandrin-

ger ikke nødvendigvis betyder, at det er 

listerne, som er primus motor i processen. 

De nye printere kan lige så godt være frem-
skaffet pga. IT-afdelingens pres (eller Kan-

dens, red.) som pga. de studerendes. For 

det andet er det meget svært at måle, om 

listerne nogensinde får gennemført deres 

politik. Det meste af valgflæsket er så gene-

relt, at det mere nærmer sig populisme end 

politik. Den Radikale/liberale liste skriver i 

2002, at ”Målet er til stadighed at forbedre kvali-

teten af undervisningen”. Hvordan kan nogle 

studerende være imod det, og hvordan fin-

der man egentlig ud af, om det er lykkedes?  

Ligeledes skriver Frit forum i 2003: ”Vi ar-

bejder for de studerende og deres forhold i de sty-

rende organer”. Det er jeg personligt rimelig 

glad for. Det modsatte ville da også være 

forholdsvis sort, men mon Frit Forum er 

alene i denne betragtning – gælder det ikke 

de fleste lister? Retfærdigvis skal det siges, 

at der få gange er formuleret konkrete mål. 

Noget som alle listerne er enige om, er be-

varelsen af den eksterne censur. SPL havde 

desuden i 2004 et ønske om et trådløst net 

på studiet… tjaa der er måske en grund til, 

at listerne ikke er så konkrete med deres 

politik: Det kunne jo hænde, at den ikke 

blev gennemført. 

 

Kierkegaard skrev, at ”Det er Tyrannie, at Alle 

vil regjere”. Med det mente han, at monarki-

et var at foretrække frem for pøbelvældet. 

Pointen med denne Ekstrabladets venlige 

artikelform er ikke at underkende stude-

rendes arbejde i de forskellige råd, men at 

påpege to væsentlig forhold. 

 

For det første, at studenterpolitik mest 

minder om en teaterverden, som Goffman 

vil beskrive det. Studenter og undervisere 

kender deres roller og replikker, og politik-

ken er ikke andet end det rollespil, som 

hver især udfører. Min konklusion på dette 

teaterstykke er det, Aristoteles kalder en 

tragedie/komedie. 
For det andet, at listeopstilling er til skade 

for studenterpolitikken. Det er ikke lister-

ne, men personerne på listerne, som er inte-

ressante. Listepolitik skader de studeren-

de, da den overdriver og dermed udstiller 

politikken. Der er ikke så store skillelinier i 

studenterpolitik, som nogle af listerne prø-

ver at skabe. De opstillede studerende er i 

øvrigt selv opmærksomme på dette. I et 

interview i Kanden november 2004 siger 

en opstillet fra SPL: ”Det vigtigste er, at man 

stemmer på en person, man tror vil kunne gøre et 

godt stykke arbejde for de studerende, da der egent-

lig ikke er nogle store basale forskelle listerne imel-

lem.”. 

Så meget for Hørups ” Vi deler os efter ansku-

elser”. 

Vil De selv undersøge listernes politik, så 

gå ind på www.ps.au.dk/kanden/ og læs de 

gamle novembernumre af kanden. 

 

Vor kære politikere! 
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Af Helge Frandsen 

 

 

Hvad laver universitetsbestyrelsen? 

For lige at få helt på plads især for nye stu-

derende, men også for gamle, der stadig 

ikke forstår det, fik vi Dina Bloch til at give 

en kort redegørelse for, hvad bestyrelsens 

arbejde egentlig består i. Helt basalt består 

bestyrelsen af 11 medlemmer. Heraf er de 

seks, altså flertallet, såkaldte eksterne 

medlemmer. De er ikke ansat på universite-

tet, men har måske studeret der tidligere. 

Den nuværende formand er således tidlige-

re administrerende direktør for Arla Foods, 

og også direktøren for Kræftens Bekæm-
pelse Arne Rolighed er medlem. De er der 

for at bringe input udefra. Udover dette er 

der fem interne medlemmer. De består af to 

repræsentanter fra det videnskabelige per-

sonale, hvoraf vores egen Grønnegård er 

den ene. Så er der en enkelt repræsentant 

fra det teknisk administrative personale, 

og endelig de to sidste pladser, vi studeren-

de har indflydelse på: To af vores egne 

medstuderende. 

 

Bestyrelsen arbejder i korte træk med at 

udarbejde de overordnede beslutninger og 

rammer for uddannelse og forskning for 

det samlede universitet. Den har strategi-
ske diskussioner og har f.eks. lige indgået 

en udviklingsplan med videnskabsministe-

ren for de næste fem års prioriteringer for 

Aarhus Universitet. Udover dette er der 

selvfølgelig det sædvanlige bestyrelsesar-

bejde med økonomi og regnskab. 

 

Fem travle år i bestyrelsen 

Dina Bloch har som sagt siddet i bestyrel-

sen de sidste 
fem år. Men al-

lerede i gymna-

siet var hun 

e l e v r å d s f o r -

mand på Århus 

Katedralskole. 

Hun har derfor 

fra starten væ-

ret meget opta-

get af studiepo-

litik og havde 

det som et klart mål, at hun ville være med 

til at præge den uddannelse, hun skulle gå 

på. Allerede to uger efter starten på IFSK, 

lige efter gymnasiet, kunne man derfor op-
leve Dina Bloch i Statsrådet, og et år efter 

var hun så blevet valgt ind i universitetsbe-

styrelsen. Fra første færd har hun brændt 

for arbejdet, da hun mener, at det er vigtigt 

personligt at engagere sig i sit uddannel-

sessted, men også at Danmark generelt i 

fremtiden vil nyde godt af studenterpoli-

tisk aktive studerende. 

 

Det kommer derfor ikke som nogen overra-

skelse, at Dina Blochs tid har været meget 

optaget af studenterpolitik. Ikke nok med 

at hun har repræsenteret os studerende i 

vores egen bestyrelse, så har hun også væ-

ret med i vigtige forhandlinger på lands-

Farvel og tak og velkommen til... 
Kandestøberen har taget sig en snak med 

to SPL’erer: Afgående bestyrelsesmed-

lem Dina Bloch og nyopstillede Simon 

Krøyer. 

TEMA                                                              Valg på IFSK 

Dina Bloch 
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Simon Krøyer 

plan. En del af dette arbejde har blandt an-

det været i forhandlinger med videnskabs-

ministeren om den nyligt vedtagne univer-

sitetslov. Udover dette har en generel mær-

kesag i hele Dina Blochs karriere i bestyrel-

sen været at sætte fokus på den pædagogi-

ske uddannelsesdel. ”Det skal give prestige 

at være en god underviser, ikke kun en god 
forsker”, mener Dina Bloch. Det skal beløn-

nes og komme til udtryk i lønforhandlin-

ger, at man er en ligeså god underviser som 

forsker. Arbejdet med dette har foregået og 

føres stadig videre i en speciel arbejdsgrup-

pe under videnskabsministeriet, som Dina 

Bloch også har været en del af. Noget af 

arbejdet har udmøntet sig i oprettelsen af 

et undervisnings CV for de ansatte på uni-

versitetet. Det er et vigtigt skridt, da det 

gerne skulle være med til at give selve un-

dervisningsdelen en større status. 

 Dina Bloch har på bedst mulig måde 

forsøgt at repræsenterer alle studerende på 

Aarhus Universitet og siger: ”Jeg har haft et 

godt grundlag for at repræsentere alle stu-
derende på universitetet og et endnu bedre 

grundlag for at repræsentere statskund-

skab”. Og det siger vi tak for. Tiden frem-

over skal bruges til at færdiggøre den over-

bygning hun er i gang med. Dina Bloch 

glæder sig til at komme tilbage til studieli-

vet, og opfordrer folk på IFSK til at stem-

me på Simon Krøyer. 
 

Fremtidens mand 
Simon Krøyer, der ligesom Dina Bloch har 

været formand i det tværfaglige Studenter-

råd, er opstillet til valget i bestyrelsen. 

Ydermere har Simon Krøyer siddet i insti-

tutbestyrelsen og akademisk råd på IFSK. 

Det er hans styrke efter hans egen mening. 

Han har en ballast og et bredt kendskab til 

alle studieretnin-

gerne, så han kan 

være en god re-

præsentant for 

alle studerende på 

Aarhus Universi-

tet. I sit hidtidige 

virke i studenter-
politik har han 

lært, at åbenhed 

og en konstruktiv 

tilgang er godt. Det hele kan opsummeres 

således: ”Det, der er mest effektivt for os, 

er, at overbevise dekanen om, at det er 

ham, der har fået en god ide”. 

 Til spørgsmålet om, hvorfor man skal 

stemme på ham, svarer Simon Krøyer med 

et glimt i øjet: ”I al beskedenhed er jeg den 

bedste”. Qua sit formandskab i studenter-

rådet kender han meget til de studerendes 

hverdag. En mærkesag for Simon Krøyer er 

evalueringsordninger. Fint i tråd med det 

arbejde Dina Bloch har gjort med at bringe 

undervisningen i fokus, skal man også ud-
arbejde nogle evalueringsformer, der kan 

hjælpe til at gøre dette endnu bedre. Simon 

Krøyer mener, at man bl.a. bør indføre pæ-

dagogikum for alle undervisere, men samti-

dig skal der være en vekselvirkning hos 

den enkelte mellem undervisning og forsk-

ning. Her vil Simon Krøyer gerne gøre en 

forskel og mener at kunne gøre det, når han 

kigger tilbage på sit virke i studenterpoli-

tik. Ellers vil han bare opfordre folk til at 

stemme. Ikke nødvendigvis på ham, men 

udnyt chancen for at få indflydelse. Din 

stemme giver endnu mere legitimitet til de 

to studenterrepræsentanter i bestyrelsen. 

TEMA                                                              Valg på IFSK 



Kandestøberen           

16 

Et par skarpe til de tre lister 
Mange er af den opfattelse, at valget til de studenterpolitiske poster på instituttet og 
universitetet er ligegyldigt, da de ikke kan se forskel på de forskellige lister. Kanden 
har stillet listerne de samme skarpe spørgsmål, for at I studerende har en mulighed for 
at se, hvorledes de forskellige lister adskiller sig. 

 
Hvad vil I ændre? 

Frit forum 
• Ønsker at arbejde for hurtigere svar på dispensationer og foreslår som eneste liste at 

bevare et underudvalg angående dispensationer i studienævnet, der kan hasteindkal-

des. 

• Ønsker at arbejde for flere skriveøvelser i de enkelte fag, som det nu er blevet indført i 

kom. Pol. 

• Evalueringerne bør gøres mere kvantitative for at have et bedre argument overfor un-

derviserne, da det er svært at spore en entydighed i de kvalitative evalueringer 

Rad. Lib. 
• I forbindelse med nedlæggelse ad trykkeriet og den stigende digitalisering af undervis-

ningsmaterialet vil Rad. Lib. arbejde for at prisen pr. print nedsættes, da der ellers læg-

ges øgede omkostninger over på de studerende 
• Vil i det hele taget lægge vægt på økonomi og personligt ansvar. 
• Evalueringerne skal i større grad have konsekvens for underviserne 
 

SPL 
• Arbejde for billigere printerpriser efter nedlæggelsen af trykkeriet. 
• Arbejde videre med processen omkring internationaliseringen på instituttet 
• Forbedre evalueringsordningen både mundtligt og skriftligt. 
 

Er der uenighed mellem de tre store partier i Statsrådet? 

Frit Forum 
Nej, da vi både i Statsrådet og Studienævnet har nogle praktiske og administrative proble-

mer, som vi skal have løst i fællesskab. Særligt er det vigtigt, at de studerende i Studienæv-
net står sammen som gruppe over for underviserne 

Rad. Lib. 
Nej, da der er tale om nogle konkrete problemer der skal løses både i forhold til Statsråd og 

Studienævn. Som eksempel kan nævnes, at medlemmerne i Statsrådet varetager en masse 

praktiske udvalgsposter i f.eks. Kantine og Sikkerhedsudvalget, hvor de repræsenterer den 

studerendes interesser. 

 

TEMA                                                              Valg på IFSK 

Af Christian Nordbek & Jakob Nørgaard-Petersen 
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SPL 
Nej, der er minimal forskel, da der er få ting at differentiere sig i forhold til, og alle har en 

fælles interesse i studenterlivet. Derfor ingen grund til, at listerne har et ideologisk funda-

ment. 
 
Hvilken langsigtet konsekvens vil en tilbagegang på et mandat få for jeres liste? 

Frit Forum 
I forhold til Statsrådet er det ligegyldigt med det enkelte mandat. Det er værre, at der er 

mangel på personer, der ønsker at stille op i det hele taget. Vigtig med vores mandat i studie-

nævnet, hvor SPL ellers kan få det absolutte flertal. 

Rad. Lib. 
I forhold til Statsrådet vil det have begrænset effekt. Det er noget vigtigere med hensyn til 

Studienævnet, hvor de Radikale ikke stemmer på os, hvorfor der er risiko for at vi som liste 

mister vores plads i Studienævnet 

SPL 
Ingen effekt i forhold til Statsrådet. Vigtigt i studienævnet, hvor vi har haft to mandater, 

hvilket er vigtigt, da vi er den liste som har den bredeste basis, grundet vores kontakt til be-

styrelsen og akademisk råd. 
 

Nævn de tre vigtigste ting som din liste har været med til at gennemføre siden sid-
ste valg! 

Frit Forum 
• Vi har fået indført flere holdtimer i Kom. Pol, som en del af en handel ved vedtagelsen 

af den ny studieordning i et kompromis, der gjorde, at dele af den eksterne censur blev 

afskaffet, men hvor vi så til gengæld fik indført flere holdtimer. 
• Vi har kæmpet for indførelse af flere skriftlige øvelser, og det er nu lykkedes i forhold 

til Kom. Pol. 
• Arbejdet for at styrke internationaliseringen i form af engelsksprogede seminarer, da 

det er vigtigt at have pladser til udenlandske studerende, da det åbner for, at vi selv 

kan sende flere til Universiteter i udlandet 

Rad. Lib. 
• At der kun er dobbelte holdtimer på bachelordelen. 
• Udviklingen af internationaliseringen på instituttet. 
• Forbedret forholdene omkring Ø-fag 

SPL 
• At der kun er dobbelte holdtimer på bachelordelen. 

• Udviklingen af internationaliseringen på instituttet. 
• At man, når man søger 2 sammen, er sikret et delebord eller borde i samme rum. 

 

Tror du, de studerende er klar over det, og hvordan vil I skabe mere opmærksom-
hed om studenterpolitik? 

TEMA                                                              Valg på IFSK 
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Frit Forum 
Er bange for, at det ikke er tilfældet, hvilket også afspejler sig i stemmeprocenten på 25 % 

ved sidste valg. Vi skal klarere gøre opmærksom på os selv, og ikke kun via foldere. Eventu-

elt kunne Statsrådet få en fast side i Kanden. Der skal ligeledes gøres en større indsats for at 

få fat i de nye i forbindelse med rusarrangementet, da det ofte er tutorer, der hiver folk med. 

Rad. Lib. 
Nej, og det er vi meget kede af, og det skal forbedres. Statsrådet har nedsat et PR-udvalg, der 

skal øge vores synlighed 

SPL 
Nej, kunne forbedres med nedsættelsen af PR-udvalg i Statsrådet. Vi prøver at forbedre vil-

kårene for de studerende og er trætte af vores ”ligegyldige” image. Det vil være rart med lidt 

mere opbakning, også for at sikre mere legitimitet. Hører kun fra de studerende, når de er 

utilfredse. Håber at artikler i Kanden ved større tiltag vil kunne øge opmærksomheden om-

kring statsrådets arbejde. 
 

Har I interne kampe i jeres parti? 

Frit Forum 
Nej 

Rad. Lib. 
Sjældent, da vi er en lille gruppe, der skal have det til at fungere. Dog stiller de Liberale stu-

derende op til bestyrelsen, hvilket de naturligt er gået en del op i. 

SPL 
Ja – men arbejder os altid i retning af konsensus og har ikke haft afstemning internt i år. 
 

 Synes du ikke snart, det er tid til en ny studieordning? 

Frit Forum 
Der skal ikke være ændringer hele tiden; det er vigtigere at korrigere, men måske er det også 

et spørgsmål om, at sætte fokus på de enkelte ændringer og forklare baggrunden herfor. 

Rad. Lib. 
Det er en lang sej kamp, og vi synes, at det er en god studieordning vi har nu, og vi synes, at 

vi skal bevare instruktorordningen, som den er nu, i stedet for at indsætte undervisere, som 

der ellers er nogen, der argumenterer for. Spørgsmålet skal først overvejes grundigt! 
Vi indrømmer, at det er forvirrende med de mange nye ordninger, men der var nogle konkre-

te ting i den gamle ordning der skulle forbedres, ligesom den nye regering ligeledes har stil-

let nye krav til Universiteterne, som de enkelte Studienævn skal forholde sig til 

SPL 
Nej, men der kommer hele tiden ting fra ministeriet, man skal tage hensyn til, og studieord-

ningen kræver også til tider små ændringer. 
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Hvorfor bliver der ikke lyttet til de studerendes holdninger ift. Colaautomatens 
placering? 

Frit Forum 
Der er taget en beslutning i Kantinebestyrelsen om, at den skal flyttes og sættes op igen efter 

sommeren 2006. Beslutning om den fremtidige placering er afhængig af brandtilsynet. 

Rad. Lib. 
Det var os, der tog sagen op, da den ikke sælger og samtidig er generende, og den bliver nu 

flyttet fra læsegrupperummet 

SPL 
Det diskuteres tit, men beslutningen ligger under kantinebestyrelsen. 
 

Har valgkampen reelt en betydning, eller er det vigtigste at stå i æbleskiveboden? 

Frit Forum 
Til Statsrådet er betydningen begrænset, da der ikke er nok opstillede til de 19 pladser 
Det er vigtigere til Studienævnet, hvor vi for at sikre vores indflydelse har indgået valgfor-

bund med Rad. Lib., da vi gerne vil balancere SPL 

Rad. Lib. 
Nej. Det centrale er, at vi får et mandat i Studienævnet, da vi håber, at de studerende ligesom 

os lægger vægt på særligt økonomi og ansvar, som en del af et godt studie 

SPL 
Ja, det er vigtigt, at der er mange der stemmer for at legitimere ens mandat, der skal jo også 

være mulighed for at udskifte de valgte, hvis de studerende er utilfredse med dem. Det cen-

trale i valgkampen er dog stemmerne i forhold til studienævnet og akademisk råd. 
 

Vil I gå til valg på at afgive jeres kontor til Kanden, da I vel har forståelse for, at 
Kanden er vigtigere end Statsrådet for de studerende? 

Frit Forum 
Det er nu et vigtigt kontor, hvor der foregår meget studenterpolitisk arbejde. Blandt andet 

holder Studienævnsmedlemmerne formøde. Men vi vil gerne arbejde for bedre lokaleforhold 

for foreninger generelt 

Rad. Lib. 
Ja, hvis I tager nogle udvalgsposter og andet af det rent faktisk store arbejde, der ligger i 

Statsrådet 

SPL  
Ikke umiddelbart. 

TEMA                                                              Valg på IFSK 

TEMA                                                              Valg på IFSK 
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Den Kinesiske drage i pomp og pragt 

Af Lars Højholt 

 

Forinden var gået måneders forberedelse af 

de 45 forventningsfulde IFSK’ere, der kækt 
havde fået stukket Kina-lektier i hånden 

før sommerferien. ”Læs – og bliv klogere,” 

lød de velmente ord fra den 2 meter høje 

tour-de-force guide Jakob Stjernholm, der 

sammen med Maria Graversen havde lagt 

hoved og hale i blød for at kunne kvittere 

de mange opsparede skejser (eller tabte 

fredagsbarøl) med 10 fantastiske dage. Så 

alt imens vi interesseret fulgte Kina-

foredrag af IFSK’s Kina-ekspert Clemens 

Stubbe og KU’s ditto in spe Nis Høyrup for 

langsomt at kunne danne os et bedre bille-

de af et land, om hvilket ens viden fjernt fra 

stod til måls med de mange fordomme om 

kommunistisk betonstat og kinesere som 
små fattige og farveløse arbejdsmaskiner, 

havde de to PF’ere brygget et potpourri af 

faglige og kulturelle perler. 

 Den grundige indføring i kinesiske 

forhold gik over personlige beretninger af 

danskere i Kina – fra en studerende til 

udenrigskorrespondenten Inge Kjær Sø-

rensen til de officielle institutioner repræ-

senteret i Kina. FN, EU, Danmarks ambas-

sade bidrog alle til forståelsen af arbejdet i 

og med Kina, og sammen efterlod de ind-

trykket af et progressivt land, der på den 

økonomiske front har smidt de kommuni-

stiske tøjler. Det er ganske vist et billede 

mange allerede har erkendt, men betryg-

gende var det også at erfare, at på den hu-

manitære front sker der ligeledes markante 

fremskridt. Med nyt afgørende fokus på 

den eskalerende sociale ulighed (Gini-

koefficient på 0,45) samt forbedring af be-
handling af fanger og andre udsatte grup-

per, tegner der sig efterhånden et billede af 

et land, der trods stadige afgørende proble-

mer dog er i støt fremgang på alle fronter. I 

et yderst interessant diplomatisk møde 

med generaldirektøren fra udenrigsmini-

steriet blev der trukket mange små stikpil-

ler op ad hatten, men den sympatiske kom-

munistleder afværgede med et skjold af er-

kendelse og forsikringer om selv samme 

konstante fremskridt. Anerkendelsen af de 

historiske tragedier i forbindelse med Kul-

turrevolutionen og massakren på den Him-

melske Fredsplads beretter om et land, der 

til dels vedkender sig sine fejl, og forsøger 

at lære deraf. 
 

Papmaché-Kina 
Man kunne dog i denne forbindelse savne 

et programpunkt, der kunne føre de 45 for-

førte IFSK’ere ud i de regioner, hvor ulighe-

den i den grad står i kontrast til storbyens 

økonomiske eskalering. Vækstprocenter på 

omkring 20% ved kysterne viser sig i kra-

nerne evige summen, der vidner om den 

markante urbanisering – skyskrabere rager 

mod nye højder hver dag, og i de mange 

glasfacader kan en velklædt kineser spejle 

sig i sin succes, før han tager elevatoren op 
på 45.sal. Men kigger man bag papmaché-

bygningen og bare træder ind i en af de 

Årets studietur blev en overdådig lykke-
kage med en besked til Vesten om et Ki-
na i massiv fremgang - økonomisk, poli-
tisk og kulturelt. I en hat med mange ka-
niner vil undertegnede forsøge at trække 
de bedste op af hatten i håb om at kunne 
formidle indtrykket af succesfuld studie-
tur, der forløb over al forventning. 
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mange sidegader ser man et noget ganske 

andet billede, end det forherligende image 

boheme-kulturens Kina-repræsentant Erik 

Messerschmidt serverede i en af de mange 

nye kontorbygninger. Fra sin ”sky” på det 

danske kulturinstitut afleverede han alt fra 

en blanding af interessante personlige erfa-

ringer til et direkte populistisk og fejlagtigt 
skønhedsbillede af Kina, der for første gang 

skabte en antydelse af, at mødet med de 

mange massive indtryk en by som Beijing 

kan byde på, nemt kan forblænde de øj-

ne ,der ser. I gyderne bag de imponerende 

bygninger, der omgiver den Himmelske 

Fredsplads ligger nemlig murbrokker side 

om side med tiggere og usle boligforhold.  

 

Dansk øl-kultur drukner i kinesisk ris-
brændevin 
Ingen studietur uden det sociale element, 

der ofte får 45, for hinanden forholdsvis 

ukendte ansigter, til at smelte sammen til 

en gruppe med fællesskabet bundet i et 

væld af oplevelser - kulturelt, fagligt og so-

cialt. San li tun - Kinas svar på Jomfru Ane 

Gade dannede mere end én gang rammen 

for drukfældige danskeres forsøg på at 

skylle dagens begivenheder ned i halsen. 

Høje og højlydte fylder man jo meget i ga-

debilledet og forargelsen måtte stå skrevet 

i ansigterne på de mange kinesere… det var 

en tilbagevendende frygt hos undertegnede 

ikke mindst. At det alligevel ikke rigtigt 

virkede sådan, stod straks klarere, da vi 
matte og stadigt præget af tømmermænd  

på en kulturel restaurantoplevelse en ons-

dag aften sad flankeret kinesiske forret-

ningsfolk på Callella-trip. På scenen hev 

den kinesiske Ung-rejs guide den ene voks-

ne mand i jakkesæt efter den anden op til 

drukspil samt tihi-fnisende uskyldige lege 

med seksuelle undertoner, vi troede hørte 

liderlige 17-årige på sommerferie til. 

Usandsynlige mængder af risbrændevin 

blev skyllet ned og rykkede efterhånden 

flere og flere kinesere op på bordene og ef-

terlod 45 minus 3 måbende danskere sid-

dende.  

 

En pose af souvenirs 
Så hvad vil jeg efterlade læseren med efter 

at have læst denne beretning. Jeg kunne 

have fremhævet mange flere oplevelser, 

men vil hellere slutte af med beretning om 

Kina under huden. Fagligt og kulturelt kan 

man få nok så meget at vide, men de bedste 

minder kommer altid af oplevelser. Sprogli-

ge barrierer umuliggører de fleste samtaler, 

men sporten er et sprog alle taler. I en 

gruppe på 4 drog vi en aften på tilfældigt 

taxa-togt ud i den kinesiske nat. På en op-

lyst basketballbane endte vi i en five-on-

five kamp med en flok forundrede kinesere,  

hvor den sportslige fornedrelse blev opve-
jet af den fantastiske oplevelse af at stå an-

sigt til ansigt med almindelige kinesiske 

unge, der bare vil spille bold. Det alminde-

lige blev det forunderlige - mange fordom-

me brister i lyset af den glæde, der stod 

skrevet i ansigtet på de sejrende kinesere. 

Danmark har et godt navn i Kina, og det er 

ikke med frygt, at vi skal se på Kinas frem-

gang. Der er ingen stormagtsdrømme om 

verdensherredømme, der skinner igennem i 

de oplevelser, der mødte os i Kina, men 

derimod et land, der på ufatteligt kort tid 

gennemlever den industrielle revolution og 

fremgang, der efterlod Vesten med 2 ver-

denskrige og mange spændinger, før vi op-

nåede den stabilitet Kina har idag. I det lys 
kan man aflevere den ilde sete konklusion 

at kommunismen er en lille pris at betale, 

men det er tvivlsomt om en demokratise-

ring vil komme landet til gode, før de har 

nået et tilstrækkeligt økonomisk niveau.  

Tak Maria og Jakob for en fantastisk tur... 
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Af Carsten Bagge Laustsen, Søren Flinch Midtgaard og  

Per Mouritsen 

 

Disse og flere spørgsmål af samme type står 

centralt i en ny uddannelse i politisk teori 

og filosofi. Uddannelsen er blevet til som et 

samarbejde mellem lærerkræfter på hen-

holdsvis Institut for Statskundskab og In-

stitut for Filosofi og Idéhistorie. Udgangs-

punktet har været, at man i dag i en lang 

række jobfunktioner konfronteres med 
spørgsmål af politisk teoretisk og filosofisk 

art. Det bliver for stadig flere en nødven-

dighed at kunne agere i et offentligt rum. 

”Holdningsbearbejdning”, ”pr.”, ”spin” og 

”marketing” er ikke længere blot opgaver 

for politisk ansatte embedsmænd og kan-

didater fra handelshøjskolerne med specia-

le i salg og marketing. Kampen om værdier, 

holdninger og meninger på den ene side og 

den moralske og etiske stillingstagen på 

den anden er og bliver stadig mere vigtig. 

Og her taler vi om relevans i forhold til et 

spektrum gående fra virksomheden, som 

gerne vil formulere en ansvarlig grøn profil, 

til holdningsmarkerende og bearbejdende 

interesseorganisationer og råd og nævn. 

         

   Uddannelsen er en etårig såkaldt supple-

ringsuddannelse, og den kan søges af alle 

med to års fuldførte studier på universitet. 
Lige nu underviser vi det første hold på 20 

studerende. De studerende kommer fra fag 

som historie, antropologi, informations- og 

medievidenskab og så nogle få fra sprogfa-

gene. Uddannelsen er tværfaglig, hvilket 

mere konkret vil sige, at vi tilbyder de stu-

derende en række forskellige værktøjer til 

at analysere og diskutere politiske pro-

blemstillinger ud fra såvel filosofiske og 

idéhistoriske som sociologiske og mere em-

piriske synsvinkler. De studerende skulle 

således gerne erhverve sig begreber og bag-

grund for at forstå og analysere moderne 

socio-politiske dynamikker som fx globali-

sering, indvandring, presset mod velfærds-

staten, individualisering og den politiske 
offentligheds forandring. 

 

Uddannelsen er som sagt etårig og løber 

derfor over to semestre. I det første seme-

ster følger de studerende et fælles grundfag 

”Kommunikation, retorik og idealer i of-

fentlighed og politik” samt grundkurset i 

politisk teori og idéhistorie her på stedet 

og så ”socialfilosofi og politisk filosofi” hos 

filosofferne. I modsætning til vores forløb, 

der fokuserer på den idéhistoriske konge-

række, fokuserer forløbet hos filosofferne 

på en række politisk teoretiske emnekred-

se, eks. multikulturalisme, frihed, lighed og 

Hvilken betydning har indvandringen for 
opretholdelsen af et politisk fællesskab og 
en demokratisk debatkultur? Hvordan 
skaber man et politisk rum præget af 
værdier som tolerance og respekt, der 
imidlertid samtidig kan danne et bolværk 
mod fundamentalistiske værdier og be-
vægelser? Er det muligt at opretholde en 
demokratisk offentlighed i et multikultu-
relt samfund? Og fordrer et sådant yder-
mere en ny tænkning af velfærdsstatens 
grundlag? Og endnu mere generelt: er 
vores måde at tænke det politiske fælles-
skab så bundet til en nationalstatslig ram-
me, at vi basalt set er på hælene i forhold 
til den ofte omtalte globalisering? 

”Politisk teori og filosofi”  
   - en ny uddannelse  
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Af Michelle Pedersen 

 

Jeg lægger kort og kontant ud med spørgs-

målet om, hvad søren der får en kandidat, 

efter fem til syv år på IFSK, til at lægge 

endnu fire år oveni, og hvorfor hun ikke 

hellere vil prøve det ”virkelige liv”. Marie 

Østergaard forklarer, at for hende er dét at 

tage en Ph.D. det virkelige liv. Faktisk har 

hun siden overbygningen vidst, at det var 

det, hun ville, og søgte da også Ph.D. sti-

pendiet, allerede inden hun havde færdig-

gjort sit speciale. Hun betragter de fire år 

som et rigtigt arbejde, samtidig med at hun 

får lov til at beskæftige sig med det, hun 

allerbedst kan lide. Et arbejde på en kom-

mune, synes hun, lyder kedeligt, og med 

Ph.D.-stipendiet følger også muligheden 
for at komme på flere konferencer og kur-

ser, hvilket hun synes er utrolig spænden-

de. 

 Mens jeg med tungen lige i munden 

skribler ned på min blok, forklarer Marie 

Østergaard mig, at hendes Ph.D.-

afhandling skal omhandle sociale patologi-

er mellem sundhedsvæsen og socialforvalt-

ning, og hvordan forskellige diagnoser skal 

undersøges for sociale karakteristikker, 

omfang og betydninger i et normalitetsper-

spektiv. Hun synes, at det er interessant at 

fokusere på, hvad sundhed og sociale pro-

blemer er, og så er sundhedspolitik overor-

dentlig relevant, fordi der ikke er nogen, 

der er uenig i vigtigheden af netop dette. 
Marie Østergaard er dog ikke startet på at 

skrive sin afhandling endnu, som skal afle-

veres i december 2008. Lige nu arbejder 

hun som en del af Ph.D.-studiet et år for 

Viborg Amt, som hun skal lave to selvstæn-

dige kvalitative analyser for. De skal begge 

”Ph.D.’ere kan faktisk være sjove!” 
En smule forudindtaget mødte jeg en for-

middag op på Marie Østergaards kontor 

med en stille forventning om at møde en 

grå og halvkedelig Ph.D.’er. Men faktisk 

grinede hun under en stor del af inter-

viewet siddende der i tøj i alle regnbuens 

farver og endte med at proklamere, at 

”PhD’ere kan faktisk være sjove!”. 

retfærdighed. Grundfaget skulle gerne dan-

ne grundlag for alt dette gennem introduk-

tioner til forskellige metoder og gennem 

diskussioner af den intellektuelles rolle, 

nationale debatkulturer og forskellige of-

fentlighedsforestillinger. I det andet seme-

ster følges et overbygningsseminar på en-

ten Institut for Statskundskab eller Insti-
tut for Filosofi og Idéhistorie. Der vil være 

mellem 5 og 10 seminarer med politisk teo-

retisk/filosofisk indhold at vælge imellem. 

Ved siden af seminaret skriver man en BA-

opgave, altså et lille speciale. 

Har du lyst til at høre mere om uddannel-

sen kan du henvende dig til Søren Flinch 

Midtgaard (midtgaard@ps.au.dk) eller 

Carsten Bagge Laustsen (cbl@ps.au.dk). 
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munde ud i en rapport, der underbygger 

afhandlingen som to pilotstudier. Desuden 

er det meningen, at de også skal indgå som 

bilag. Måske vil hun også kunne bruge 

nogle af sine resultater i selve afhandlin-

gen. 

 

Marie Østergaard er fascineret af den soci-
ologiske tilgang til forskningen, og jeg bli-

ver nødt til at vide, hvad det er ved sociolo-

gi, der er så fantastisk. Hendes fascination 

startede allerede på sjette semester, da hun 

tog et seminar i Luhmanns systemteori. 

Marie Østergaard forklarer, at sociologi er 

oplagt til at beskrive virkeligheden. Når 

det formelle ikke kan forklare mere, træder 

sociologien til og forklarer det uformelle. 

Derudover føler hun sig forført af den skri-

vestil og de iagttagelser, som man finder i 

sociologien. 

 

Gennem en stor del af sit studie har Marie 

Østergaard haft job som kontrollør på År-

hus Teater, hvor hun fik tid til at skrive sin 
bacheloropgave og læste til forvaltnings-

retseksamen, så for hende var det det per-

fekte studiejob. Lige nu underviser hun 

sideløbende med forskningen som instruk-

tor i offentlig politik. 

 I et forsøg på at finde ind til menne-

sket bag den intellektuelle facade, spørger 

jeg, om der også bliver tid til så banale ting 

som at se boligprogrammer på TV2. Marie 

Østergaard bryder med det samme ud i lat-

ter og understreger, at det er bestemt ikke 
noget, der interesserer hende. Med en to-

årig datter, er det begrænset hvor meget 

fritid hun har, og derfor må hun også ofte 

arbejde om aftenen. Men hun kan godt lide 

at slappe af med et glas rødvin, når en stille 

stund byder sig. Derudover sørger hun for, 

at holde weekenderne fri, når det kan lade 

sig gøre, så hun får tid til både datteren og 

kæresten, som arbejder som konsulent i 

kvalitetsafdelingen i Århus Amt, og for-

resten også er cand.scient.pol’er. 

 Inden Marie Østergaard må haste 

videre til et møde, får jeg lige et par ord om 

fremtiden, som for hende endnu er uvis. 

Der er jo også tre år, til afhandlingen bliver 

afleveret. Hun vil dog ikke afvise, at hun 
måske fortsætter med at forske, eller må-

ske vil tjene sine penge som konsulent. 

Af Peter Schøler  

 
Efter sommerferien 2005 har AULA for al-

vor vundet indpas hos undervisere og stu-

derende på IFSK. Fra instituttets ledelse er 

det blevet besluttet, at Aarhus Universitets 

e-læringsplatform for fremtiden også skal 

være platformen for kommunikation mel-

lem undervisere og studerende. Denne am-

bition om digitalisering af den faglige kom-

munikation må ses som et naturligt skridt 

ind i fremtiden, og udskiftningen af de of-

fentlige mapper har da også alle de positive 
implikationer, der følger af IT-

kommunikation.  

      Paradoksalt nok medfører denne opti-

mering af informationsveje i dette tilfælde 

også en reel informationsblokering. Da der 

Kommunikationsblokade!  
Implementeringen af det nye E-
læringssystem AULA har affødt et kom-
munikationsproblem på instituttet: man-
ge studerende tjekker ikke længere deres 
institutmail og går dermed glip af infor-
mationer af almen studieinteresse. Fra 
institutledelsens side ser man ikke umid-
delbart dette som et problem.   
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ikke længere er noget incitament for de 

studerende til at bruge de offentlige map-

per, bliver den negative sideeffekt, at insti-

tutmailen glemmes. Det er som bekendt via 

institutmailadressen, at de studerende 

modtager ikke-faglige men i høj grad stu-

dierelevante meddelelser, såsom tilbud fra 

PB, reklame for PF-arrangementer eller op-
lysninger fra studievejledningen. Det er 

denne information, og dermed også en del 

af den sociale sammenhæng på studiet, de 

studerende uundgåeligt vil savne. Nu er e-

mails ikke den eneste kilde til information 

– heller ikke i år 2005 – men ikke desto 

mindre en uomgængelig informationskilde 

til nem og hurtig kommunikation, f.eks. 

ved aflysninger af arrangementer. Og når vi 

nu engang har indført teknologien…   

 

Ser du ikke spøgelser?  
Problematikken kom til skue i forbindelse 
med årets rusarrangement, hvor det viste 

sig vanskeligt at formidle læsegrupper til 

de nye 1. semesterstuderende. Mens imple-

menteringen af AULA er forløbet problem-

frit, har det vist sig anderledes vanskeligt 

at få den nye årgang til at anvende institut-

mailen. På forespørgslen om hvorvidt der 

er et problem i, at 300 1. semesterstuderen-

de ikke bruger deres institutmail og der-

med misser information fra såvel forenin-

ger som instituttet, er Jens Blom-Hansens 

umiddelbare svar formuleret som et 

spørgsmål: ”Ser du ikke spøgelser?”  

 Sandsynligheden for at det kun er 

den halve sandhed, der så vidt er belyst, 

kan være til stede. For som institutlederen 
anfører, har 1800 studerende deres gang på 

instituttet, og kun én har gjort ham op-

mærksom på problematikken. Således op-

mærksom mener Jens Blom-Hansen: ”Hvis 

der er et problem, må nogen dokumentere 

det”. Dokumentationen er det foreløbigt 

småt med og indtil en sådan, i hvilken man 

fra instituttets side ikke vil foretage det 

opsøgende arbejde, foreligger, vil kommu-

nikationsblokaden bestå. Underforstået at 

der er et problem naturligvis. Tilsyneladen-

de uimponeret spørger institutlederen dog 

lidt ind til den ikke-eksisterende proble-

matik: ”Har man fortalt de studerende, at 
de skal tjekke deres mails?”     

 

Mens vi venter…  
Dette spørgsmål kan passende gå videre til 

årets russekretærer. Den ene af disse, Sem 

Birkler, påpeger, at de nye studerende er 

blevet introduceret til deres institutmails. 

”Det er dog ikke mit indtryk, at de bruger 

den. Dette kan jeg dog ikke dokumentere,” 

lyder det fra russekretæren.  

 Dokumentationen foruden er påstan-

den dog også fra dette hold, at der eksiste-

rer et problem. Denne påstand bakkes op 
på statsrådskontoret, hvor det oplyses, at 

problemet vil blive taget op på næstkom-

mende statsrådsmøde. Ved en forespørgsel 

til statsrådets områdeansvarlige for kom-

munikation - kommer der dog ikke yderli-

gere syn for sagen. Men nu er 7.+ semester-

studerende vel heller ikke de forsømte i 

denne sammenhæng. For de har jo modta-

get informationer om foredrag, debatter, 

fester, praktikvejledning, ph.d. forsvar, gæ-

steforelæsninger og eksamenstilmelding i 

metervis. Og de er bekendt med, at insti-

tutmailen ikke kun byder på information, 

overload fra diverse politiske partier og 

hjælpeorganisationer, men også studierela-

terede meddelelser af interesse for 
statskundskabere.     

Så indtil emailkommunikationsudrednin-

gen for IFSK 2005 foreligger, vil spørgsmå-

let gå videre: Har du tjekket din mail i dag/

denne uge/måned? Non of the above?      
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DEN POLITISKE VINKEL 

Den Politiske Vinkel             Kommunalreform 

I denne måneds udgave af den politi-
ske vinkel sætter Kandestøberen spot 
på den kommende kommunalreform. 
  
• Indledningsvist taler vi med Jens 

Blom-Hansen omkring myter og 
sandheder forbundet med refor-
men. 

• Dernæst taler Kanden med en 
person tæt på strukturrefor-
mens omvæltninger: kommunal-
direktør i Gram kommune.  

• Og endeligt har vi kigget på, hvil-
ken betydning reformen vil få for 
de jobs, som statskundskabere 
traditionelt har gået efter. 

Strukturreformens myter og sandheder 

 
Af Jens Jørgensen og Helle Bendixen 

 
 

Argumentet om stor-
driftsfordele ved gen-
nemførelsen af struktur-
reformen er en politisk 
and!  
Uden tvivl i stemme erklæ-

rer Jens Blom-Hansen sig enig: ”Jeg tror, det 

er en politisk and … der er ikke nogen forskning, der 

viser, at der er økonomiske fordele ved større kom-

munale enheder.” Videre uddyber Blom-

Hansen, at hvis der i så fald skulle være 

økonomiske fordele ved sammenlægnin-

gerne, vil det skulle findes på de kommu-

nale serviceområder for at udgøre en 

mærkbar fordel, idet serviceudgifterne ty-

pisk udgør 60-70 procent af det samlede 
budget. Derved bliver det et todelt spørgs-

mål, hvor det bliver afgørende, at store 

kommuner er lig med store institutioner, 

som udbyder services til borgerne. Nogle 

resultater viser, at der er stordriftsfordele 

ved store institutioner, men ikke at store 

kommuner automatisk giver store institu-

Hvordan kommer det kommunale land-
skab til at forme sig efter strukturrefor-
men? Et spørgsmål mange stiller sig selv 
op til det kommende kommunalvalg. Vi 
tog forbi Jens Blom-Hansens kontor for 
at få afklaret et par myter om konse-
kvenserne af strukturreformen.  
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tioner. ”… kæden hopper af … institutionernes 

størrelse har mere med en kommu-

nes urbaniseringsgrad at gøre. Det 

er en central betragtning i forhold 

til kommunesammenlægningen, al 

den stund at fire landkommuner 

ikke bliver til en bykommune, fordi 

de bliver langt sammen, og de vil 

derfor forsat have de nuværende 

problemer med små institutioner.” 

En anden omdiskuteret vin-

kel er, at reformerne giver 

stordriftsfordele på det kom-

munalt administrative plan. 

Denne påstand stiller Blom-Hansen sig kri-

tisk overfor, da baggrunden for at kunne 

sige noget om dette er ringe: ”Problemet er, at 

alle analyserne på området er lavet med udgangs-

punkt i de kommunale budgetter og regnskaber, 

dvs. det er det samme datamateriale, men at den 

måde, hvorpå disse regnskaber er specificerede, 

ikke gør dem specielt velegnede til den type af ana-

lyse, fordi det, der er registreret som kommunale 

udgifter, kun er de centrale administrative udgif-

ter, dvs. selve rådhusadministrationen, mens den 

decentrale administration på de enkelte institutio-

ner ikke indgår. Og da man i de 

store kommuner har en højere grad 

af decentralisering af de admini-

strative opgaver, har man ved den 

form for analyse en tendens til at 

undervurdere omkostningerne ved 

at administrere en stor kommune.” 

Der tegner sig dermed ikke 

noget klart billede af, om der 

er besparelser knyttet til stør-

re kommunale enheder, men i 
stedet et billede af, at det er et 

brugbart politisk argument, 

som skaber bred forståelse for reformerne.  

 

Det lokale islæt i form af lokallister vil 
forsvinde med kommunalreformen! 
”Der er ting, der trækker i begge retninger – men 

når folk siger, at lokallisterne dør, så er det bl.a. 

med tanke på kommunalreformen i 1970´erne, hvor 

tilslutningen til lokallisterne blev halveret.” Blom-

Hansen vil dog ikke afskrive lokallisterne. 

For det første pga. erfaringerne fra kommu-

nesammenlægningen på Bornholm, hvor 

lokallisterne var de store vindere ved det 

første valg. Han fremhæver dernæst, at der 

regionalt sker en oprustning blandt lokalli-

sterne, hvor det bl.a. er på tale at indgå i et 

fælles listeforbund under samme bogstav. 

En tredje faktor, som Blom-Hansen peger 

på, er at spærregrænsen i kraft af et øget 

antal pladser i kommunalbestyrelsen (Pt. 

består kommunalbestyrelsen af minimum 

11 pladser, hvor der efter reformen er krav 

om 25-31 pladser), vil falde betydeligt og 
dermed give rum for lokallisterne, fordi der 

simpelthen ikke skal så mange stemmer til 

for at komme ind i varmen. Endeligt kan 

det tænkes, at de overskydende borgme-

stre, som ønsker at forsætte i lokalpolitik, 
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ikke er interesseret i eller kan indordne sig 

under det parti, de var borgmestre for i den 

gamle kommune, ser muligheden for at 

komme til at stå i spidsen for en lokalliste i 

stedet og derved strække stemmer til lo-

kallisten. Blom-Hansen konkluderer såle-

des på vores bekymring 

for det lokale islæt at ”… 

jeg vil være varsom med at 

afskrive lokallisterne.” 

 

De små partier vil i 
højere grad præge 
kommunalbestyrelserne end før kom-
munalreformen! 
Til den påstand kan Blom-Hansen kun sva-

re bekræftende med henvisning til, at den 

øgede repræsentation af småpartier på 
valglisterne giver større spredning i væl-

gernes stemmeafgivelse, idet man i højere 

grad end tidligere, hvor ikke alle folketin-

gets partier har repræsentanter på lokal-

plan, kan stemme på netop det parti, som 

ligger nærmest egne præferencer. Igen an-

gives den lavere spærregrænse som kernen 

til, at der sandsynligvis efter den 15. no-

vember vil være en bredere repræsentation 

rundt om i kommunerne. Til hvorvidt re-

formen vil have indflydelse på selv blok-

dannelsen, som hidtidigt har været domi-

neret af Socialdemokratiet og Venstre pga. 

den nuværende høje spærregrænse, udtaler 

Blom-Hansen at:  

”Kommunalpolitik bliver måske mere landspoliti-

seret end det har været før, men hvad det betyder 

for blokdannelse er et godt spørgsmål.” 

 

Den nye regionsinstitution er  
pseudoamter, idet de ikke indkræver 
skatter!  
”Jeg er meget enig i betegnelsen ’pseudoamt’ også 

med begrundelsen om, at de ikke har en selvstændig 

skatteudskrivnings ret” Risikoen er, at amter-

ne blot vil vende ansigtet mod staten og 

bede dem om at sende flere penge, og 

Blom-Hansen understreger, at der er grund 

til bekymring ud fra et udgiftspolitisk 

synspunkt. ”Der er 

nok mere tale om, at man 

har ønsket på den ene 

side at skabe nogle mere 

bæredygtige regioner og 

på den anden side få nog-

le regioner, som ikke var for magtfulde.” Blom-

Hansen mener derfor, at der har været en 

afvejning af andelen af opgaver under regi-

onen overfor hvorvidt regionsrådene skulle 

sidde på et direkte eller indirekte mandat. 

Det endelige resultat er et organ på et 

stærkt folkeligt mandat, men med få opga-

ver under sig, sådan at regionerne ikke kan 

komme til at udgøre for stærke konkurren-

ter til Folketinget. 

 

Kommunalreformen skaber øget afstand 
mellem beslutningstagerne og vælgerne 
– dvs. en svækkelse af nærdemokratiet!  
”Traditionelt har man jo sagt, at demokratiet har 

det bedst i små nære kommuner, da det let kan bli-

ve mere diffust og fjernt, jo større kommunerne 

bliver.” En tese som forskningen, ifølge 

Blom-Hansen, igennem årene har vist også 

gælder for Dan-

mark. Det ænd-
rede en under-

søgelse fra 

Odense Univer-

sitet dog på ved 

at vise, at det 

ikke længere 

gælder for Dan-

’Målt på klassiske parametre som eksem-
pelvis tillid til, viden om og mulighed for at 
overskue det lokalpolitiske område viste 
der sig ikke at være nogen sammenhæng 
mellem kommunestørrelse og demokrati’ 
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Kommunalreformen tæt på: Niels Koustrup 

Af Michelle Pedersen 

 

Hvilke ændringer medfører kommunal-
reformen for dig i dit professionelle ar-
bejde, når den træder i kraft? - Kan du 
mærke nogle af ændringerne allerede på 
nuværende tidspunkt? 
I 2006 er jeg fortsat kommunaldirektør i 

Gram Kommune. I 2006 skal jeg bruge me-

gen tid i den kommende direktion for den 

nye kommune og deltage i møder dér, sam-

tidig med at Gram Kommune skal afsluttes 

på en god måde. Jeg skal i 2006 referere til 

to byråd og to borgmestre. Der vil være to 

økonomiudvalg. Hvornår der i realiteten 

træder faste udvalg i kraft, i den nye kom-

mune, er uvist. 2006 vil desuden give mu-

lighed for mange krydsende loyalitetsfor-

hold for vore ansatte. Er loyaliteten hos 
den arbejdsplads, hvor man har været i op 

til 35 år, eller hos en ny arbejdsgiver, hvor 

de ansatte endnu ikke kender deres ar-

bejdsområde, chefer eller fysiske placering? 

Så jeg, og vore øvrige chefer og tillidsre-

præsentanter, vil få et stort arbejde på per-

sonalesiden. Kommunalreformen vil mange 

steder medføre en "professionalisering" af 

sagsbehandlingen. I de mindre kommuner 

har vi ikke eksperter på alle områder. I de 

større kommuner vil der være mulighed for 

Niels Koustrup har siden 1. maj 1997 væ-
ret kommunaldirektør i Gram Kommu-
ne. Når kommunalreformen træder i 
kraft d. 1. januar 2007, er han fra den po-
litiske styregruppe udset til at skulle være 
direktør for sundheds- og borgerservice i 
den nye Haderslev Kommune. Her for-
klarer han, hvilke konsekvenser kommu-
nalreformen vil få for ham i hans daglige 
arbejde. 

mark. Målt på klassiske parametre som 

eksempelvis tillid til, viden om og mulig-

hed for at overskue det lokalpolitiske om-

råde viste der sig ikke at være nogen sam-

menhæng mellem kommunestørrelse og 

demokrati. ”Konklusionen var derfor, at demo-

kratiet fungerer lige dårligt eller godt i små som 

store kommuner. Undersøgelsen tog livet af demo-

kratiargumentet for modstanderne af kommune-

sammenlægningen, og fortalerne vendte det til et 

argument om, at der ikke er demokratiske betæn-

keligheder ved at lægge kommuner sammen. Selv-

om de så overser, at det heller ikke er noget argu-

ment for at gøre det. Demokratidebatten er 

derfor ifølge Blom-Hansen endt neutralt i 

forbindelse med sammenlægningerne. 

 
Overgangen til den nye struktur ender i 
rent kaos, hvor både ansatte og borger-
ne bliver taber! 
”Det er jeg meget uenig i. Jeg synes, at man både 

centralt, regionalt og lokalt har godt fat om pro-

cessen. Selv om det er en kæmpe opgave, både at 

skulle lægge kommuner sammen og rokere rundt på 

hele opgavefordelingen mellem niveauerne.” Blom 

Hansen vil dog ikke udelukke, at der kan 

opstå diverse småproblemer omkring ind-

førelsen af den nye organisering. ”Det kan 

godt være, der bliver lidt flimmer på tråden ind 

imellem de næste par år, men kaos det tror jeg be-

stemt ikke der bliver” 
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Af Anne Stine Jørck 

 

I Silkeborg kommune ser personalechef 

Frank Høj positivt på djøfernes jobmulig-

heder efter kommunesammenlægningn 

med Them, Gjern og Kjellerup kommuner 

pr. 1. januar 2007. Meget tyder på, at de nye 

og større kommuner vil kræve mere akade-

misk arbejdskraft end de cirka 20 procent 

akademikere, som nu er ansat i Silkeborgs 

400 mand store administration. En stor del 

af denne nye akademiske tilgang forventes 

at komme fra Djøf’s medlemmer. 

 

De nye opgaver 
Men hvad skal alle de nye djøfere så rent 
faktisk lave i kommunens kringlede korri-

dorer og travle kontorlandskaber? Her 

kommer de nye opgaver fra staten og am-

terne ind i billedet. Især nye opgaver in-

denfor beskæftigelse, miljø/natur, sundhed 

og vej/trafik vil blive djøfernes arbejdsom-

råder .  Her  forventes  det ,  at 

cant,scient.polerne, juristerne og økono-

merne kan levere varen i form af ekspertise 

og akademisk viden til centrale funktioner 

i kommunens hverdag. Der tænkes specielt 

på det omfattende analyse- og udviklings-

Djøfernes jobmuligheder efter kommunalreformen 

Det ser lyst ud for kommende djøfere på 
arbejdsmarkedet. Både kommunerne og 
Djøf selv forventer en høj vækst i behovet 
for akademisk arbejdskraft i det nye og 
større kommunale landskab, som indta-
ger arenaen pr. 1. januar 2007. 

en specialisering og bedre mulighed for at 

opbygge faglige miljøer.  

 

Hvilke fordele og ulemper ser du ved 
kommunalreformen i dit arbejde? 
For mig selv betyder kommunalreformen, 

at jeg bliver direktør i en kommune med 

over 55.000 indbyggere. Dette medfører et 

mere begrænset ansvarsområde, men også 

en mulighed for mere fordybelse. Sund-

hedsområdet med sundhedsfremme og fo-

rebyggelse har meget stor bevågenhed i 

mange kommuner; således også blandt le-

dende politikere i Ny Haderslev Kommune, 

og blandt de, som jeg ser, har en god chan-

ce for at blive valgt til de nye byråd. Som 

kommunaldirektør i en lille kommune har 

jeg haft meget tæt kontakt med borgmester 
og en del af de øvrige byrådsmedlemmer. 

Jeg har også deltaget i erhvervsrådsarbejde 

og begivenheder i Gram Kommune. Dette 

falder til dels bort, og det er jeg da lidt ked 

af. 

Hvordan er stemningen generelt om-
kring reformen på din arbejdsplads? 
Kommunalreformen eller rettere struktur-

reformen virker meget forskelligt i de en-

kelte kommuner og amter. Første led har 

været overflytningen af hele skatteområdet 

til staten og de fleste inkassomedarbejdere 

her 1. november 2005. For vort vedkom-

mende er det gået ret smertefrit. Det stør-

ste problem er, at processen er så langvarig. 

Det er muligt, at en del af vore medarbejde-

re først får endelig besked om arbejdssted 

mv. kort før 1. Juli 2006. Det er længe at 

vente og vil kunne medføre en del uro og 

usikkerhed blandt vore ansatte, herunder 
måske især hos mellemlederne.  
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arbejde, som kommunerne står overfor som 

følge af de nye kommunale opgaver. Kom-

munerne skal nemlig via analyser og evalu-

eringer af mål, midler og effekter indenfor 

de nye arbejdsområder, klædes på til at lø-

se opgaverne bedst muligt og derigennem 

blive ”borgerens indgang til det offentlige”, 

som Frank Høj siger. Så det tegner umid-
delbart godt for generalisterne på stats-

kundskab, jura og økonomi. 

 

Flere Djøf’ere i job 
I Djøf’s kontorer i København er meldin-

gerne også opmuntrende for folket på 

IFSK. En undersøgelse - ”Djøfernes jobmu-

ligheder i amt og kommune” - fra foråret 

2003 peger nemlig på, at 50 procent af alle 

større kommuner mener, at de om to år har 

ansat  flere djøfere, uanset at det samlede 

antal beskæftigede i kommunalt regi ellers 

forventes at falde. Denne påstand bakkes 
op af Mette Knudsen, medarbejder hos 

Djøf, som også påpeger, at behovet for djø-

fere i kommunerne allerede i 2005 er for 

opadgående, men at kommunesammenlæg-

ningerne højest sandsynligt vil forstærke 

denne tendens. Det er især indenfor mål- 

og rammestyring i kommunerne, som har 

til formål at professionalisere sagsbehand-

ling og service, at djøferne forventes at 

kunne bidrage med deres brede akademi-

ske viden. 

 

Lagkagen er større for alle 
På falderebet fremhæver Mette Knudsen 

også, at den forventede udvikling er gun-
stig for djøfere på adskillige måder. Ikke 

alene får vi en umiddelbar jobgevinst, men 

de djøfere, som allerede er ansat i den of-

fentlige sektor, får også mulighed for at sø-

ge et nyt job, hvis deres gamle job i virak-

ken omkring strukturreformen er blevet 

flyttet til en anden geografisk region. Som 

toppen af kransekagen kommer, at det iføl-

ge Djøf’s undersøgelse primært er nyud-

dannede kandidater, som de store kommu-

ner søger, der er dog også behov for erfarne 

djøfere og ledere. 

 

Nye såvel som gamle på kontorgangene 
i de nye kommuner 
I det samlede billede går erfarne som nyud-

dannede djøfere således en lys fremtid i 

møde inden for det nye og større kommu-

nale område, som fra 2007 tegner en bety-

delig del af det politiske landskab i Dan-

Den Politiske Vinkel             Kommunalreform 

Den Politiske Vinkel       SLUT        Kommunalreform 



Kandestøberen           

32 

Specialelæsepladser på 

 

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 

 
Afdelingen for Europæiske studier 

 

På Dansk Institut for Internationale Studier tilbydes der et begrænset antal læsepladser for 

studerende, der er i gang med eller er lige ved at starte specialet.  Vi er interesserede i stude-

rende, der arbejder med problemstillinger i relation til Den Europæiske Union og herunder 

særligt med problemstillinger omkring de interne udviklingsdynamikker. Pladserne tilbydes 

for en periode på seks måneder, og da vi er interesserede i et aktivt miljø omkring speciale-

skrivningen, foretrækker vi ansøgere med begrænset erhvervsarbejde. Der vil dog – undta-

gelsesvist – kunne ske forlængelse af denne periode. 
 

Pladserne tilbydes per 1. december 2005, hhv. per 1. januar 2006.  
 

Ansøgningsfristen er 21. november 2005. Ansøgninger kan sendes elektronisk til afdelin-

gens sekretær Ulla Rødgaard: uro@diis.dk og skal indeholde: 

 

–  Specialetitel samt kort og præcis beskrivelse af problemstillingen (max. en A-4 side) 

–  Anslået tidsbehov (start- og forventet slutdato) 

–  Oplysning om vejleder. 
 

Ud over en læseplads m.v. tilbydes man at indgå i afdelingens almindelige faglige og sociale 

liv, hvor der vil være mulighed for at få diskuteret sine tanker om specialet. Afdelingen for 

’Europæiske studier’ består af omkring ti forskere med ret forskellige interesser og kompe-

tencer. Da enkelte af afdelingens medarbejdere kommer fra udlandet, må man beherske en-

gelsk på et rimeligt niveau. Læsepladsen indebærer ikke sekretærbistand, kontorartikler el-

ler mere specialiseret assistance fra biblioteket. Så vidt muligt stilles en computer til rådig-

hed på det fælles studenterkontor. 

 

Nærmere oplysninger om instituttet og afdelingen kan findes på www.diis.dk eller indhen-

tes hos Ulla Rødgaard (uro@diis.dk), alternativt hos afdelingsleder Gorm Rye Olsen: 

gro@diis.dk. 

 
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 

Afdelingen for ’Europæiske studier’ 

Strandgade 56 

1401 København K 
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Af Christian Nordbek 

 

 
Jeg havde forleden en mærkelig, ja nærmest 

bizar oplevelse, da jeg på foreningsgangen 

stod og ventede på en elevator, der skulle 

føre mig op i de højere luftlag i bygning 

1350…Jeg står og halvsover, som man jo ofte 

gør, når man står ansigt til ansigt med en 

lukket elevatordør, men ikke så snart er 

døren gået op, før jeg er ganske vågen. Da 

døren går op, er det, det bliver underligt. 

Normalt forventer man én af to følgende 

ting: 1. Elevatoren er tom eller 2. Der står 

nogle personer i elevatoren, som enten skal 

videre til næste etage, eller ud på den etage 

hvor elevatoren nu engang er. Men sådan 

var det ikke denne tirsdag. Da døren åbnes, 

sidder der en Blå mand på en stol. Han kig-
ger mærkeligt på mig, inden han trykker på 

kælderetagen; dørene lukkes og elevatoren 

kører nedad…..hvor mærkeligt er det lige 

det er??? 

 

Vi har vel alle været til undervisning i S1, 

som jeg mener, er det af de to lokaler der 

ligger længst væk fra ekspeditionen, ikk? 

Der må være andre end mig, der har tænkt 

over bordenes placering i forhold til den af 

de to døre, der er tættest på ekspeditionen. 
Den er utrolig svær at åbne helt, da der som 

oftest vil stå en stol eller andet i vejen, 

hvorfor man blive nødt til nærmest at 

krænge sig rundt om døren, for at komme 

ned på de bageste pladser, hvor vi alle jo 

helst sidder. Kunne man ikke have overve-

jet at lade døren åbne udad? Så slipper man 

også for at få smækket døren i hovedet, 

hvis man lige skal kigge ind for at se, om 

der er undervisning eller ej. 

 

Jeg kan i øvrigt meddele, at der endnu ikke 

er kommet nogen afklaring på bygnings-

numrenes ekspansion, men jeg forventer, at 

de ansvarlige giver sig til kende, inden de-

cember nummeret kommer på banen. Jeg 
kunne måske have spurgt den blå elevator-

mand, men hele situationen gjorde mig bå-

de paf og mundlam! 

 

Må de damer og herrer have en god novem-

ber. Det er jo i denne tid, at maden skifter 

karakter startende med fejringen af Morten 

Bisps flugt i andegården…umm jeg glæder 

mig, hvis bare man kunne slippe for snaps! 

 

Kære klummelæser 
 
Grundet tømmermænd og andre dårlig-
domme, er denne måneds undren redu-
ceret til små sjove finurligheder frem for 
en længere sammenhængende udred-
ning…. 

Man Undres! 
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Af Julius Revy 

 

 
Tiden sig nærmer. Og tænk sig, om det ik-

ke endnu engang kom bag os, hvor tidligt 

den egentligt nærmede sig i år. Og tænk 

sig, om ikke de allerede har stadset op nede 
i Byens Kurve med pyntegrønt og glaskug-

ler, mens Nettohunden har savlet over kon-

fekt og nougatmus i flere uger. Og tænk 

sig, om vi ikke allerede har læst Magasins 

julekatalog og smidt det på porten igen. Og 

tænk sig, om Absolute X-mas Let’s Party, 

som vi købte for vores sidste konfirmati-

onspenge, ikke er på gaden igen. Og nu læ-

ser jeg ikke selv Familie Journalen, men er 

det ikke for tidligt og for galt med nisse-

skabeloner allerede i oktober? 

 

Sig nærmer tiden  
Sig nærmer tiden, hvor Tv2 Østjylland sen-

der deres betroede medarbejder ned i Sal-

lings undertøjsafdeling for at lave det årlige 

indslag om manden, der er kommet i byen 

uden konens brystmål og derfor må forsøge 

sig med alt fra appelsiner til meloner over 

den kønne ekspeditrices udstillede barm, 

der blinker til kameraet i den gode sags 

tjeneste, mens reporterens fjogede ansigt 

ikke afslører, at han for få år tilbage havde 

våde drømme om krigskorrespondance og 

Cavling-pris. - Og hvor Danmarks Radio 

genudsender Bamseslænget og deres jule-

rejse for de mindste, mens hele familien 

hypnotiseres af TVTO’s Valhal-jul, hvis de 

da ellers er kommet ud af ”Vild med Dans” 

trancen. Og mon ikke det frygtede 

”Sportens Årsgalla” vender tilbage på ny i 

kaskaden af årskavalkader med Natasja 

Cronetaxa, Klaus Borre eller måske den 

nye dansedarling Andrea som vært? 

 

Nærmer tiden sig?  
Puha, det er til at blive helt forpustet af, 

hvis man da ellers havde tid til at blive for-

pustet i en termintid med gaver, der skal 

købes inden jul, opgaver, der skal afleveres 

inden fristen og en økonomieksamen, der 

skræmmende lurer om årsskiftets skarpe 

hjørne. 

      Men midt i denne årlige uredelighed er 

der et fast holdepunkt: en sammenslutning 

som aldrig forpasser sin rolle som 

statskundskaberens jublende joviale vagt-

hund i samfundet, og som ikke tøver med 
at smøre tykt på og sætte konspirationerne 

i selvsving, når omverdenen og egen ande-

dam ristes over den satiriske ild. 

      Så tilbage er kun at spørge: Nærmer ti-

den sig? Det gør den så bestemt! Og inden 

vi får set os om, er det blevet den 7. decem-

ber, dagen hvor alverdens statskundskabe-

re i mandtal lader sig indskrive til den årli-

ge julerevy. Og så bliver resten nok lidt let-

tere at leve med. 

 

Tiden sig nærmer  

Midt i den genstridige julevirkelighed er 
der et årligt fast holdepunkt for 
statskundskaberen: årets Julerevy.  
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Den stolte juletradition på IFSK skydes 

af onsdag d. 7. december - i år for 24. 
gang. 

 
Gå ikke glip af:  

Årets juletale  
Kl. 14 i forhistorisk, opfulgt af kåringen af årets 

underviser/forsker. 
 

Julebarerne  
Fra 14-18: Tag på julevisit i de mere end 10 forskel-

lige barer på IFSK og se hvem, der byder på den 
mest SU-venlige juleøl. 

 
Julerevyens STORE 24 års jubilæumsshow!  

 Forestillinger kl. 16 og 18. 
 

Julebal på IFSK  
Dørene til årets fest åbnes kl. 21. 

 
 

Billetsalg til Julerevyen og Julefesten fra onsdag d. 30/11 kl. 12 i kantinen. 
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Af  Kresten Ørnbjerg, Simon Jacobsen og Jonathan Knudsen 

 

 

De tre væsentligste lande i Sydkaukasus er, 

som det fremgår af kortet, Georgien, Arme-

nien og Azerbaijan. Alle tre lande hørte ind 

under Sovjetunionen indtil dennes sam-

menbrud i 1991, 

hvorefter de tre 

lande erklærede 

sig uafhængige 

(hvilket dog ik-

ke kan sidestil-
les med at de 

blev demokrati-

ske). 

 S a m m e n -

bruddet resulte-

rede i, at der op-

stod konflikter mellem de tre lande, hoved-

saligt fordi Sydkaukasus er et etnisk klude-

tæppe og pga. stormagtsinteresser i regio-

nen. Således handlede den tre år lange væb-

nede konflikt mellem Armenien og Azer-

baijan hovedsaligt om den lille enklave Na-

gorno-Karabakh, der tidligere var en del af 

Armenien, men som Sovjet-styret beslutte-

de skulle høre under Azerbaijan. 

 I 1992 erklærede Nagorno-Karabakh 

sig også uafhængigt, hvilket fik konflikten 

til at eskalere. Azerbaijan ville ikke erken-

de uafhængigheds-erklæringen. Armenien 

støttede Nagorno-Karabakh og fik yderli-

gere støtte fra Rusland. Azerbaijan søgte 
støtte hos Tyrkiet, som havde opbakning af 

USA. Nogen påpegede derfor, at Nagorno-

Karabakh var en stedfortræderkrig mellem 

USA og Rusland, hvilket er et paradoks, da 

den kolde krig jo var afsluttet. 

 I 1995 blev der opnået en våbenhvile, 

som stadig er gældende, men status for Na-

gorno-Karabakh er ikke blevet løst, og der 

eksisterer stadig en meget spændt stem-

ning mellem Armenien og Azerbaijan. 

 

Hvilke interesser har USA og Rusland i 
Sydkaukasus? 
Det kan et 

kendt citat af 

Clinton belyse: 

”It’s the economy, 

stupid!”. Eller 

som Bush ville 

sige: ”It´s the oil, 

stupid!”  Som det 

fremgår af cita-

terne, er det 

spillet om olien, 

der gør sig gældende i denne konflikt, som 

i så mange andre. Aktørerne i dette spil er 

Iran, Rusland, USA og Tyrkiet sammen 

med de olieproducerende lande i Sydkau-
kasus (hovedsageligt Azerbaijan). Kernen i 

konflikten er således spillet om, hvem der 

kan få indflydelse, på hvor olieledningerne 

Sydkaukasus – en glemt konflikt? 
Den 27/10 afholdte PF deres årlige faglige 
dag. I den anledning var der en debat 
med titlen: ”Tjetjenien – den glemte kon-
flikt?”. Hvis man bevæger sig nogle 100 
kilometer længere sydpå til det sydlige 
Kaukasus eksisterer der en konflikt som 
vel de færreste har glemt, idet de aldrig 
har hørt om den! Hvorfor er konflikten i 
Sydkaukasus interessant? Dette vil denne 
artikel forsøge at belyse selv med de rela-
tivt få ord der er stillet til disposition. In-
den dette dog besvares er det vigtigt at 
definere Sydkaukasus og kort ridse lande-
nes historie op. 
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gennem Kaukasus skal gå. Indtil 1999 var 

hovedledningen gennem Rusland. 

 USA’s strategiske politik overfor de 

nye stater i Sydkaukasus indbefatter en 

sikring af transport af olie og gas uden for 

russisk og iransk kontrol, med Tyrkiet som 

en vigtig medspiller. Dette vil således være 

en risikospredning af olieforsyningen. I 
1999 ved et OSCE topmøde fik USA gen-

nemtrumfet en olierørledning, som var i 

Azerbaijan´s interesse, da landet ikke så 

russisk indblanding som ønskværdigt. Li-

geledes ønskede Azerbaijan en alternativ 

olierute, der ikke gik igennem Rusland, 

men over Georgien og Türkmenistan til 

Tyrkiet. 

 Overfor USA og Tyrkiet står Rus-

land. Dominans i Kaukasus vil give Rus-

land det strategisk vigtige landområde, 

hvorfra Rusland kan kontrollere olie- og 

gaseksporten fra både Sydkaukasus og 

Centralasien. Ruslands kommende genind-

træden som politisk magtfaktor i regionen 

vil således kunne øge Ruslands indflydelse 
på Mellemøsten gennem øget militær til-

stedeværelse. Rusland har eksempelvis mi-

litære baser i Armenien. 

 Spillet om olien har kastet et lys på 

Ruslands militære offensiv i Kaukasus. 

Kontrollen over sydkaukasisk olie og gas 

fremstår som et element i kontrollen over 

regionen. For stormagterne er det vigtigt at 

hindre andre landes kontrol over egeninte-

resser. USA ønsker at bevare sin stilling og 

forsvare egne interesser og samtidigt hin-

dre iransk eller russisk dominans. Iran og 

Rusland har også sine egeninteresser og 

ønsker derfor at forhindre USA’s domi-

nans. Tyrkiet fremstår indtil videre som 
USA’s vigtigste allierede i regionen. 

 

Konfliktløsning – begrænsninger og mu-
ligheder? 

Indtil nu har vi belyst en konflikt ud fra to 

stormagters interesser, og man kunne der-

for stille spørgsmålet: Hvad vedkommer 

det os her i Danmark og Europa? En hel del 

er svaret! 

 Perspektiverne for løsning af konflik-

terne vil være at styrke de internationale 

organisationers tilstedeværelse i regionen. 
Fælles for Georgien, Armenien og Azerbai-

jan har nemlig været, at de alle har forsøgt 

at internationalisere den regionale konflikt 

ved at blive medlemmer af så mange vestli-

ge organisationer som muligt. Alle er med-

lemmer af NATO’s Partnership for Peace 

program. Ligeledes arbejder bl.a. Danmark 

gennem EU’s naboskabspolitik på, at få 

landene i det sydlige Kaukasus inkluderet i 

dette program. Georgiens præsident har 

ligeledes udtrykt ønsker om at landet på 

sigt vil blive optaget i EU - hvilket dog nok 

har en relativ lang tidshorisont. 

 For at få denne konflikt helt ned på 

mikroplan har den internationale Atlant-

sammenslutning oprettet ungdomsafdelin-
ger i Georgien, Armenien og Azerbaijan, 

der i fællesskab prøver at fremme dialog på 

tværs af landene, bl.a. gennem seminarer og 

debatter. 

 For interesserede er der i weekenden 

18-20/11 et deltagerbaseret krisestyringsse-

minar, arrangeret af Atlantsammenslutnin-

gen, hvor netop løsning af denne konflikt 

er hovedformålet. 

 

Denne artikel er den første i rækken af 

mange under overskriften: ”Glemte konflik-

ter”. Formålet er at skabe debat omkring 

internationale problemstillinger, der ellers 

ikke figurerer i medierne. Kritik og kom-

mentarer til denne eller andre artikler 

modtages gerne! 
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AfAllan Birkmose 

 

 

De fleste vil have bemærket, at der er sket 

radikale ændringer på vores elskelige Insti-

tut for Statskundskab siden sidste udgivel-

se af Kandestøberen. Her hentyder jeg na-

turligvis til, at der - efter et næsten umen-

neskeligt pres fra den frie presse og et vok-

sende folkekrav - er sket en udskiftning og 

opgradering af printersystemet på institut-

tet. Dette hænger formodentlig sammen 

med den lettere utilfredse stemning, som 
gennem længere tid har præget vi politolo-

giske himmelstormeres forhold til Pc-

vagten. Pc-vagten har dog næppe været i 

fare for en decideret offentlig lynchning, da 

dette af praktiske årsager ikke kan lade sig 

gøre, når de kære pc-folk kun holder åbent 

hver dag mellem 11 og 13, hvor alle jo ved, at 

vi – magtens mænd in spe – er travlt opta-

get af enten forelæsninger eller powerlun-

ches! For at sikre sig yderligere mod pøbel-

mentalitetens ondskabsfulde luner vælger 

pc-vagten endda fra tid til anden at holde 

møde mellem 12 og 13, så de slipper for at 

blive konfronteret med utilfredse studeren-

de. Nu er det jo – ifølge Salling Stormaga-

sins let forskruede indstilling til højtider - 

snart jul, så det hele skal naturligvis ikke 

være skæld og smæld. Tværtimod skal det 

utrættelige teknisk-administrative perso-

nale have stor ros for, at det nye system 
tilsyneladende fungerer efter hensigten. Så 

derfor, tak for at korrekte udprint ikke 

længere blot er en myte så uopnåelig som 

Shangri-La. Tak! 

 

Vi kender jo alle til pressens magt, men at 

den er så omfattende, at der - to timer efter 

sidste udgivelse af Birkmoses Buldren® om 

printersystemets ubrugelighed - rundsen-

des en mail om opgradering af printersy-

stemet, havde ingen vist turde håbe på. 

Derfor har jeg ladet mig inspirere af 

Spiderman’s onkel, der stovt siger: ”with 

great powers come great responsibility!”. Han 

talte ganske vist om sin nevø, der var ble-

vet bidt af en muteret edderkop, men jeg 

mener godt, at man kan drage visse paral-

leller. Derfor vil jeg udvælge mine emner 

med omhu. De to forrige gange har jeg ud-

delt nænsomme klaps til VIP’perne 

(underviserne) og TAP’perne (pc-vagten), 
hvorfor turen denne gang er kommet til os 

– de ellers urørlige politologiske himmel-

stormere, for hvem intet er umuligt og in-

gen diskussion for ligegyldig. 

 

Jeg føler et stort behov for at harcelere over 

de dårlige manerer, der præger vi studeren-

de. Dette skyldes ikke en ambition om at 

blive denne generations Emma Gad, selv-

Birkmoses Buldren 
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om det formodentlig er den mest prestige-

fyldte position, noget menneske kan opnå i 

sin samtid. Men der er noget galt med op-

dragelsen af vi unge statskundskabere. Jeg 

medgiver, at vi - i kraft af vores fremtidige 
position som uantastelige statsansatte – 

bør udvise en moderat arrogance, så vi ikke 

forveksles med den pøbel, som med beun-

dring i blikkene skuer mod toppen af bak-

ken, men dette skal vel ikke forhindre os i 

at slæbe vores brugte tallerkener over i af-

rydningsvognen i kantinen? Det er for-

mentligt kun embedsmænd i den snart he-

dengangne Farum kommune, der har været 

vant til bordservering. Der står jo selvaf-

rydning på skiltene i kantinen, så slæb dog 

lige dit affald og brugte service over på 

vognen, når du er færdig! Det kunne jo væ-

re, at det var en højagtet statskundskaber – 

og ikke en simpel jurist eller økonom – der 
skulle bruge pladsen efter dig! Dette gæl-

der i endnu højere grad, når man indtager 

sin føde på læsesalsgangen, hvor særligt 

begavede personer indimellem efterlader 

en tallerken fyldt med 6-800 g Heinz Ket-

chup. Dette sker naturligvis som en venlig 

gestus til den næste spisende gæst på læse-

salsgangen, hvis denne skulle have glemt 

tilbehør til sine pølseruller, men ketchup 

spreder altså en helt særlig form for duft og 

glæde, når den står weekenden over! 

 

I forbindelse med læsesalsgangen er det 

værd at bemærke, at dørene til læsesalene 

er ualmindeligt dårligt lydisolerede. Dette 

betyder eksempelvis, at det ikke er til-
strækkeligt, at man bare lige går udenfor 

døren, når ens telefon ringer. Det er be-

stemt oplysende at blive afbrudt i sin læs-

ning af en ung 3.semestersdreng, der - i 

samtale med sin læge - finder ud af, om han 

fik mere end bare et telefonnummer ud af 

weekendens erobring. Det er dog muligvis 

ikke nødvendig viden i den Gorm 

Harste’ske forstand. Derfor bør man måske 

tage et vist hensyn, når man ringes op på 

læsesalen. Desuden er det måske ikke altid 

nødvendigt at iføre sig hele sit vinter-

ensemble, inden man forlader læsesalen. 

Bare fordi man selv er færdig med at læse, 
har sidemanden ikke nødvendigvis fyraf-

ten… 

 

Den kritiske læser vil nok mene, at jeg med 

denne kritik ikke blot kaster med sten i et 

glashus, men snarere affyrer masseødelæg-

gelsesvåben i et slot af det fineste persiske 

krystal! Det er ikke helt forkert, så kritik-

ken er naturligvis også møntet på mig selv. 

Men hvis vi alle sammen rydder lidt bedre 

op efter os selv og tager lidt mere hensyn 

på læsesalen, vil det nok være til glæde for 

de fleste… 
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Kandens udsendte korrespondenter når ud til stadig fjernere egne af det danske land. 
Den 14. oktober gik turen til Kongens København. Dette faldt ganske belejligt sammen 
med Kulturnatten, hvor Borgen traditionen tro åbner sine kobberbesatte porte. Under 
sådanne omstændigheder er det jo nærliggende at udnytte sin status som rapportere 
ved en af landets fineste publikationer til at komme i nærkontakt med Borgens celebre 
personager.   

Hos DF bød Pia på kaffe, småkager og ker-

nesund dansk hygge i form af de altid hjer-

telige sangerinder fra Dyrehavsbakken. Da 

Kandens udsendte rapportere efterfølgende 

fik lokket et billede ud af DF’s partitop, ud-

talte Pia lidt lummert ”Hold da op, I må da være 

blomsten af dansk ungdom!”, og tilbød endnu et 

par småkager. 

Hos Venstre foreslog Skatteministeren 

en såkaldt Charlies Angles-positur for 

at skyde oppositionens seneste vel-

færdsforslag ned.  

 

”En god Socialkammerat er en mandatløs 

socialkammerat”! 

Dette ville medlem af Europapar-

lamentet og tidligere politologisk 

himmelstormer Dan Jørgensen 

dog ikke have siddende på sig, så 

han allierede sig med et par fri-

ske, unge mennesker og skød 

resolut tilbage på regeringens 

skattestop! 

”Æd bly, hr. Skattestopsminister!” 

Voxpop fra Christiansborg 

Af Anders Ziegler Kusk og Allan Birkmose  

 Guest performance: Sune Tvillum Jensen Kring 
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Hos Socialistisk Folkeparti havde Søvn-

dals tropper de bløde værdier i højsædet, 

så her nøjedes Kamal Qureshi med at vin-

ke venligt til de kritikere, der mener, at 

han ikke klæder sig ordentligt på til 

Dronningens hofballer! 

 

”Titte til hinanden, vinke til hinanden —sådan 

går vi samme vej” 

Nogle gange kan en politisk 

duel ikke afgøres alene på ord, 

og så må de politiske kombat-

tanter iføre sig en omgang 

valgflæsk og udkæmpe en duel  

med vægtige argumenter! 

 

”Så Lars Løkke - nu skal jeg lære dig 

ikke at kalde mig Hindbær-Helle! 

Nu skal du få een på hattepulden..”   

Efter disse talrige journalistiske 

eskapader var det tid til en audi-

ens hos den politiske journalistiks 

”Stalinorgel”, Danmarks svar på 

Andy Rooney: Kaare R. Skou. Kaa-

re var naturligvis meget imponere-

de over Kandens journalistiske 

niveau og udtalte følgende: 
”Herre jemini... Kandestøberens 

rygte går viden om, og endelig mø-

der jeg jer…Husk, at god journali-

stik er ligesom min hårpragt: en 

vigende kvalitet!” 
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Af Martin Krog Frederiksen 

 

 

Redaktørerne reetablerer roen 
Inden panikken for alvor bredte sig, blev 

forsamlingen beroliget af en stemme der 

sagde ”Jeg har en plan”. Ordene stammede 

fra den ene af redaktørerne. ”Vi laver en 

komparativ analyse af de på universitetets 

matrikel beliggende studenterdrevne be-

værtninger!”. Enkelte skribenter begyndte 

igen at flakke med øjnene, hvad mente han? 

Den anden redaktør forklarede ”Vi tager på 

Tour De Fredagsbar!” 

Begejstringen ville ingen ende tage, og i 

løbet af nul komma fem var en detaljeret 

plan for turen lagt, og den samlede redakti-

on drog ud for se, hvad de andre studier 
kunne byde på. 

Resultatet af denne komparative analyse, 

kan de kære læser se her. 

 

Presser PF priserne?  
Et evigt aktuelt emne på IFSK er PF´s 

ølpriser, mange synes ikke at aftalen med 

Ceres, er specielt favorabel, og at 20 kr. er 

for dyrt, om der så er 66 cl. eller ej. Men 

som god kvantitativ orienteret statskund-
skaber, skal der jo regnes på det. Og resul-

tatet er faktisk, at PF´s ølpriser, ligger i den 

relativt billige ende, med en pris på 30 øre 

pr. cl., det er på linje med Tandlægeskolen 

(se tabel 1). Den kvalitative analyse af ud-

valget, giver dog et andet resultat. I vores 

bar kan man vælge mellem den lidt tamme 

Ceres og dens smagsmæssige slægtning 

Heineken. På de barer vi besøgte, var der et 
stort udvalg, af mange forskellige øl, som 

også smagsmæssigt spændte over et stort 

spektrum. 

 

Procentdel piger plus petitesser 
I jagten på Tandlægeskolens fredagsbar, 

spurgte vi en gruppe på syv drenge, der sad 

og snakkede, om vej. Det viste sig at det var 

fredagsbaren! Forklaringen viste sig dog at 

være, at de er så vilde med at gå til eksa-
men derovre, at de gør det hver tredje må-

ned. Derfor 

var der ikke 

den store bar 

denne om-

gang. 

Det samme 

problem gjor-

de sig gæl-

dende ved 

bio logerne , 

selvom eksa-

menspresset 

åbenbart ikke 

plagede dem i 

samme grad, 
der var i hvert fald en del flere til stede. Det 

var også i biologernes bar, vi bemærkede, 

at der stod en kopimaskine i selve baren, 

det samme havde der gjort ved tandlæger-

Alternative alkoholiske afslutninger 

Påmindelse: Ingen Fredagsbar den 28. okto-
ber!  
Ordene fra PF´s mail lyste deres choke-
rende budskab ud i Kandens lokaler. 
Rundt i lokalet sad redaktionen, tavse og 
med tomme udtryk i øjnene. Beskedens 
alvor gik langsomt op for dem. Hvordan 
skulle en uges intensive studier nu afslut-
tes på en fornuftig måde? 

Kan man monstro være vildere biolo-

gi-agtig, end hvis man medbringer 

nyplukkede svampe i fredagsbaren? 
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ne. Hvad tanken bag denne ordning er, kan 

der kun gisnes om. Blot må man konstatere 

at kombinationen af kopimaskiner og fulde 

mennesker, normalt ikke fører til noget, 

der ville være passende i et rum med mange 

mennesker. 

Efter besøget hos bio-

logerne fortsatte vi til 
Medicinernes bar, der 

på mange måder min-

der om vores egen bar. 

Der er rimeligt mange 

mennesker der forde-

ler sig ca. halvt mel-

lem kønnene. Turen 

sluttede i højden, med 

et besøg i fysisk fredagsbar. Der var en god 

håndfuld mennesker, heraf en hel del fra 

det lille studie Nanoteknologi. Den var me-

get hyg-

gelig, og 

der var en 

god stem-

ning, da 
de lige 

h a v d e 

p y n t e t 

deres kø-

leskab. 

 

Kanden konkluderer 
En tabel siger mere en tusind ord, var der 

engang en klog Cand.scient.pol. der sagde. 

Så derfor er aftenens resultater forsøgt gen-

givet i tabel 1. 

Er det så værd at bevæge sig på tværs af 

parken for at få sin fredagsøl? Svaret af-

hænger jo nok af øjnene, der ser, men her-

fra skal der da lyde en opfordring til at prø-

ve. 

  Tandlægesko-
len 

Biologi Medicin Fysik 

Øl-prisen 
Ceres Top: 10 
kr. 33 cl (30 øre/
cl) 

Høkerbajer: 8 
kr. 33 cl (25 øre/
cl) 

Giraføl: 15 kr. 
33 cl (45 øre/cl) 

Bøgeøl: 20 kr. 
50 cl (40 øre/cl) 

Antal gæster 
5-6 stk. 
(pga. eksamen) 

20-30 stk. 
(også eksamen) 

Mange! 30-40 stk. 

Kønsfordeling 100 % drenge 60 % piger 50 % piger 70 % drenge 

Bemærkninger 

Gratis sand-
wich og efter 
sigende er der 
normalt piger i 
kitler! 

Beklagede at 
der kun var tre 
forskellige spe-
cialøl. Stor kurv 
med svampe. 

God musik og 
stemning. Me-
dicinerrevyen 
gav et nummer. 

Mange special-
øl. Fredagsba-
ren med den 
bedste udsigt. 

Tabel 1: Fredagsbarernes forskelligheder   

Medicin-stereotyp... 

Selv på fysik er en god ”Milano-positur” ikke 

at foragte i Kodak-moments... 

En historiker udtrykker politiske holdninger af spag diploma-

tisk karakter, men det går ubemærket hen. Fotografen har 

allerede øjnene rettet mod øllen i baggrunden... 
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Af Martin Krog Frederiksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jørgen Dige startede på IFSK i 1972 i slip-

strømmen på 68´er-oprøret, og blev færdig 

som Cand.scient.pol. i 1982. ”Ja vi havde 

ikke så travlt dengang”, konstaterer han 

med et smil. Med til billedet hører dog og-

så, at studieordningen, var markant ander-

ledes dengang. Grunddelen varede to år, og 

blev afsluttet med, at man tog fire eksami-

ner – to i komp.pol. og to i økonomi - på en 

gang!  

 

De der ikke knækkede nakken på dette, 

tog ofte et sabbatår, dette gjorde Jørgen 
Dige også. Efter uddannelsen underviste 

han et par år, uden for instituttet, bl.a. på 

Historie og på Handelshøjskolen. Inden 

han i 1984 vender tilbage til IFSK som eks-

tern lektor, og endelig bliver ansat i 1988 

som adjunkt. I 1992 bliver han lektor. 

 

Interessen for Indien 
Hvis man troede, at Jørgen Dige altid hav-

de været glødende interesseret i Indien og 

den tredje verden, som undertegnede troe-

de, tog man fejl. Grunden til at det lige blev 

Indien, beror i virkeligheden lidt på en til-

fældighed. Som nævnt i indledningen, tog 

Jørgen Dige et sabbatår, efter at have gen-

nemført grunddelen. Han brugte året på at 

rejse til Indien. ”Ja, det var med den rejsen- 

de højskole, og turen gik med bus, bl.a. 

gennem Afghanistan. Fantastisk tur, og 

Indien var ligesom der, man tog hen den-

gang”. Da han kom hjem, var der med an-

sættelsen af John Martinussen kommet 
fokus på tredjeverdenslande, og Jørgen Di-

ge valgte at forfølge sin nyvunde interesse 

for Indien ved at følge de fag, der omhand-

lede den tredje verden. Denne interesse for 

Indien og tredjeverdenslande har hængt 

ved siden. 

 

Ilddåben som underviser overfor guruja-
gende teologer 
Første gang, Jørgen Dige underviste, var for 

en gruppe teologer, der skulle på studietur 

til Indien. I den forbindelse ville de gerne 

have en forelæsning om indiske samfunds-

forhold. De havde egentlig spurgt John 

Martinussen, men han kunne ikke, og han 

sendte dem til Jørgen Dige. Det viste sig, at 

Bag om underviseren: 
Jørgen Dige Pedersen 

Kanden har mødt instituttets Indiens- og 
udviklingsekspert, til en snak om Bolly-
wood, hvor interessen for Indien stam-
mer fra, gurujagende teologer, gør-det-
selv-projekter og livet på IFSK i 70´erne. 
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der var en stor interesse for emnet på Teo-

logi, så da Jørgen Dige dukkede op, sad 

professorerne på de første rækker, efter-

fulgt af mange studerende på de efterføl-

gende rækker. For ligesom at sætte prik-

ken over i´et, blev hele seancen optaget på 

bånd, fordi en af deltagerne ikke kunne 

komme! ”Man kan vist roligt sige, at jeg var 
lidt nervøs, men det gik vist meget godt”. 

Senere tog han med teologerne til Indien 

som guide. Det var her, han opdagede, at 

der var tre slags teologer ”de rigtige”, de 

politisk orienterede teologer og endelig 

dem, der var på jagt efter indiske guruer”. 

Jørgen Diges interesse for Indien har dog 

aldrig været præget af jagten på guruer, 

men mere mod de indiske samfundsforhold 

og deres kultur. 

 

Studiemiljøet og de studerende, er 
der sket noget?  
Den største forskel på studerende i dag, og 

den måde Jørgen Dige selv var studerende 
på, er nok, at man ikke var fokuseret mod 

karaktererne dengang, som man er i dag. 

Det medfører en anden måde at studere på. 

Derudover er det sociale liv vokset meget i 

perioden, dengang var det mere noget, man 

lavede uden for studiet. Forklaringen kan 

måske findes i, at kønsfordelingen er blevet 

mere lige, siger Jørgen Dige, dengang var 

der jo omkring 90 % drenge, og så er det jo 

ikke helt så skægt at holde fest. 

En anden væsentlig ting, der har ændret 

sig, er fremkomsten af Internettet. Nu kan 

man jo forholdsvis let skaffe informationer 

om næsten hvad som helst, det er ikke læn-

gere nødvendigt at tage til f.eks. Indien, og 

kæmpe med den ikke helt smidige indiske 
administration for at skaffe offentlige do-

kumenter, når man skriver en opgave eller 

forsker. Nu ligger det hele jo på nettet. 

De øgede mængder af information, og den 

lettere tilgang til den, medfører også risiko-

en for et informationsoverload, hvilket må-

ske kan ses her på kontoret, siger Jørgen 

Dige, med et blik på de mange stakke af 

papir, der ligger på næsten enhver vandret 

flade i kontoret. 

 
Bollywood vs. Hollywood og ”gør det 
selv”. 
Som et afbræk fra bøgerne bruger Jørgen 
Dige meget tid med sit hus og have. Det at 

bruge hænderne og arbejde med noget kon-

kret, er en fantastisk måde at slappe af på. 

Interessen for tredjeverdenslande spiller 

også en rolle i valget af kulturelle tilbud. 

”Jeg tror, at det er vigtigt at kende et lands 

kultur, hvis man vil forstå det helt. Derud-

over er det også sjovt og spændende, at se 

noget, som ikke er amerikansk”. En af favo-

ritterne er film fra Bollywood, den indiske 

pendant til Hollywood, disse nydes når der 

er tid, og de er på plakaten i Øst For Para-

dis. ”Men jeg ser jo også de amerikanske 

mainstreamfilm engang imellem, f.eks. med 

min søn. 

Det er ikke kun film, der har Jørgen Diges 
interesse, han nyder også at læse litteratur, 

fra den tredje verden. 

Interviewet slutter med en opfordring, fra 

Jørgen Dige, om at dukke op i GRUS´ jule-

bar d. 7. december. 
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Bülent Diken & Carsten Bagge Lautsen: I terror-

ens skygge, Århus: Samfundslitteratur, 200 sider, 

198 kr., udkommet 2004 
 

Af Uffe Grøn-Sørensen 

 

 

Skyggen 
Og hvad har H.C. Andersen så med terror 

at gøre? Ikke så meget egentlig, men histo-

rien om skyggen illustrerer meget godt vo-

re dages (sikkerheds)politiske situation. 

Ifølge Bülent Diken & Carsten Bagge 

Laustsen er Osama bin Laden nemlig 

USA's og George W Bush’ skygge: Trænet 

hos CIA, senere sin egen herre og nu – efter 

den 11. september 2001 at have ”banket” på 

den amerikanske dør - jagtet af FBI. Som 
de to forfattere skriver i det indledende 

kapitel (s. 18): ”Bush behøver bin Laden 

lige så meget, som bin Laden behøver Bush 

– som hvad? Som sin skygge, selvfølgelig! 

Bush er en skygge af en skygge – og som 

sådan en perfekt kopi af hovedpersonen i 

H.C. Andersens Skyggen”. 

 

Med I terrorens skygge forsøger de to sociolo-

ger at forstå og forklare, hvad der skete den 

11. september – og ligeså vigtigt, hvad der 

er sket efter den 11. september. Mens andre 

akademiske bidrag imidlertid stopper her, 

tager forfatterne skridtet videre og forsøger 

også at forklare, hvad der skete med ”11. 

september”, altså med det, vi refererer til 

som 11. september (heraf bogens metafori-

ske og bevidst flertydige titel). Vigtig er 

altså ikke kun selve katastrofen og terro-

rismen, men også hvordan vi forholder os 
til den. 

 

Spejlet 
I terrorens skygge tager imidlertid udgangs-

punkt i en anden metafor - spejlet - idet de 

spørger, om det er muligt, at terroren og 

kampen imod den spejler vores samfund, 

og omvendt at vores samfund formes af 

kampen mod terror? I besvarelsen af disse 
spørgsmål, som også er bogens omdrej-

ningspunkt, tager Diken & Laustsen her 

afsæt i Ulrich Becks forestilling om risiko-

samfundet. Argumentet er, at terroren af-

spejler vor tids (risiko)samfund, og at må-

let for terroren er at få os til at se fjender 

overalt og dermed at skabe en allesteds-

nærværende frygt. Hermed bringes staten i 

forlegenhed, hvilket undergraver borgernes 

tiltro til, at staten kan yde den nødvendige 

beskyttelse.  

 

Og dermed er vi tilbage ved skygge-

billedet. Terroren er blevet skyggeagtig. 

Truslen er hele tiden til stede, ligesom fjen-

”I H.C. Andersens Skyggen mister en 
mand sin skygge i "de varme lande". Ef-
ter han er vendt tilbage fra de sydlige 
himmelstrøg, fortsætter han sit liv, men 
denne gang uden sin skygge. En dag ban-
ker skyggen dog til hans overraskelse på 
døren. Med smiger og underdanighed 
overbeviser den sin tidligere ejer om, at 
han må foretage en ny rejse sammen 
med ham for at søge "viden" (magt?) i 
andre lande (imperialisme?). Skyggens 
list er, at manden ved at følge skyggen 
selv bliver en skygge” (fra bogens bag-
side). 

Boganmeldelse: I terrorens skygge 
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den findes overalt, men den er nærmest 

umulig at identificere. Dette betyder, at de 

sikkerhedspolitiske tiltag må være altom-

fattende, hvilket ifølge Diken & Laustsen 

bl.a. illustreres ved den amerikanske uden-

rigs- og sikkerhedspolitik efter 11. septem-

ber. Som bekendt indeholder denne mulig-

heden for brugen af såkaldte ”pre-emptive 
strikes”, altså angreb, som foretages for at 

komme fjenden i forkøbet, men Diken & 

Laustsen bringer også et andet kort i spil, 

nemlig ”lejren”, der her skal forstås i mere 

overført betydning. I Guantánamo er du 

skyldig og terrorist, indtil det modsatte er 

bevist, ligesom flygtningen i en flygtninge-

lejr er bekvemmelighedsflygtning indtil 

andet er bevist. Hermed skriver de sig også 

ind i den igangværende (danske) integrati-

onsdebat. 

 

Vurdering 
Med I terrorens skygge kommer man altså 

vidt omkring. Fra terrorisme og ameri-

kansk sikkerhedspolitik over film som In-

dependence Day og Fight Club til Bertel Haar-

der og Saltholmlejren. Bogen er, udover at 

være klassisk diskussion og analyse, desu-

den en indføring i moderne sociologer som 

Slavoj Žižek, Jean Baudrillard og Zygmunt 
Baumans udlægning og fortolkning af ter-

rorisme og 11. september, ligesom den inde-

holder diskursteoretiske elementer i form 

af henvisninger til taler afholdt af George 

W. Bush og Osama bin Laden.  

 Forfatterne har med andre ord for-

søgt at spænde bredt og give en sociologisk 

indføring i et komplekst emne, og måske 

netop derfor indeholder bogen også særde-

les mange fremmedord og ”anglicismer”, 

der til tider opholder læseren og virker 

unødvendige. I terrorens skygge bærer desu-

den en smule præg af, at flere af kapitlerne 

er omarbejdede og tidligere publicerede 

artikler eller arbejdspapirer, der ligger i 

udkanten af det valgte emne.  

 

Dette ændrer dog ikke ved, at bogen stiller 

mange gode spørgsmål og tager fat, hvor 

det gør ondt – nemlig i kritikken af den 

førte amerikanske politik efter 11. septem-
ber 2001. Som forfatterne i forordet selv gør 

opmærksom på, er I terrorens skygge således 

ligeså meget et bidrag til en samfundsmæs-

sig debat (og dermed en politisk positione-

ring), som den er et akademisk værk. USA 

får dog skyld for meget, måske for meget, 

og det må som i enhver anden debat være 

op til den enkelte læser at vurdere retfær-

digheden og gyldigheden af den omfatten-
de kritik.  
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Af Jens Jørgensen & Rasmus Tovborg 

 

Spørgsmål modtages med kyshånd og behandles selv-

følgelig med fuld diskretion. Send det til kan-

den@ps.au.dk 

 

 

 

Valg - Hvordan beslutter man sig? 

 

Nu har jeg læst statskundskab i fire år, og synes da selv, at jeg efterhånden har udviklet en 

formidabel politisk tæft, men hver november opstår der et tilbagevendende problem; Jeg kan 

simpelthen ikke finde ud af, hvem jeg skal stemme på til statsrådsvalget! Jeg har både forsøgt 
med en klasseanalyse, en magtanalyse og en analyse ud fra ny og gammel politik, men lige 

meget hjælper det. Jeg kan ikke se, hvad forskellen er på den radikal/liberale studenterpoli-

tik, den apolitiske studenterpolitik og den socialdemokratiske ungdoms studenterpolitik. 

Helt vanvittigt bliver det så, når folk skifter liste, fordi de selv finder ud af, at det ikke hand-

ler om ideologipolitik, men blot er studenterpolitik. Jeg mindes ikke, at jeg i hverken Pol. 

Intro., Kom. Pol. eller seminaret om ’Det Politiske System’ har hørt om lignende politiske 

situationer, hvor det ikke handler om indhold, og hvor medlemmerne skifter deres ideologi-

ske holdning ud med ingenting. Kan I fortælle mig hvad det hele går ud på.  

 

”Den forvirrede” 

 

Kære Omnisciente Orakler 
 
Jeg er et af de mennesker på studiet, som arbejder bedst over middag og til sent ud på afte-
nen. Det medfører selvfølgelig et betydeligt kaffeforbrug, da man jo skal have noget koffein 

til at holde kroppen kørende på. Endvidere ynder jeg at sidde på læsesalen frem for derhjem-

Spørg Kanden... 

Kære ”forvirrede” 
Fortvivl ikke! Den klemme, du befinder dig i, sidder alle dine medstuderende også i. Ingen 

har endnu fundet ud af, hvor det præcis er, forskellen ligger! Den ene fløj vil kæmpe for de 

studerende, mens den anden fløj også vil kæmpe for de studerende, og minsandten om ikke 

også den apolitiske liste kæmper for de studerende. Eneste forskel, vi kan se, er, at listerne 

har forskellige bud på, hvor colaautomaten skal stå i læsegrupperummet – til højre, til ven-

stre eller apolitisk midt i det hele. Så tag du bare bind for øjnene, slå dine krydser og indkas-

ser dine æbleskiver og gløgg med god samvittighed lige som os andre. 

Dine valgforskere – 2*Roger B.  
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me, da min underbo er glødende ’tysk schlager’ fan og med samme slogan som ’7-eleven’ – 

bare aldrig slukket i stedet for aldrig lukket, og et alt for stort anlæg! På de sene nattetimer 

kan det pga. for store mængder kaffe derfor godt ske, at jeg skal en tur på toilet. Her er det så 

mit – efterhånden tilbagevendende – problem opstår; at der ikke er noget toiletpapir, og hel-

ler ingen mennesker som kan skaffe noget, hvilket har medført at jeg måtte sidde til næste 

morgen, indtil den første barmhjertige samaritaner kommer med førstehjælp. Dette er jo en 

uholdbar situation for alle parter, så hvad gør jeg? 

 
På forhånd mange tak  

W. Closét 

Kære W. Closét 
 
Bare rolig, løsningen er nemlig nærmere end du tror. Måske uden at du selv bemærker det, så 

sidder du jo omgivet af papir, og alligevel ved du ikke hvad du skal gøre, når der mangler toi-

letpapir på statskundskabs toiletter! Papir fra bøgerne kan sagtens substituere den lamme-

bløde Lambi. Nu nævner du ikke, hvilken årgang du er fra, men der er sider, der kan undvæ-

res i pensum på alle årgange. På første år har du måske købt ’Political ideologies’. Den giver 

jo blot et overblik over ideologierne, så har du fulgt med i idehistorie er det spild at bruge tid 
på et oversigtsværk. Du skal dog være opmærksom på, at siderne kan være lidt krasse. Det er 

dog ingenting imod den kvalitet, som introduktionsbogen til SPSS er lavet af. Her kræves 

der virkelig forsigtighed og rettidig omhu i omgangen med dette glitterpapir, da det ellers 

kan give nogle ubehagelige eftervirkninger. Er du derimod på andet år, så må vælge, om du er 

mest interesseret i IP eller sociologi. Papirkvaliteten er her steget en smule, så det eneste, du 

skal tænke over, er om du helst vil undvære indekset i IP-bogen eller litteraturlisten til 

’Kærlighed og omstilling’. Efter tre års studie får du den virkelige kvalitet at mærke, her er 

der både sider nok, og kvaliteten er i topklasse. En bog som Wilsons ’Bureaucracy’, der er 

skrevet efter devisen; penge per side og ikke per pointe, giver mulighed for at udvælge et be-

tydeligt antal sider, der ikke har betydning for forståelsen. Faktisk kan du br uge hele bogen 

som W.C. litteratur, og så blot læse de vigtige pointer i det sagnomspundne resume af Wil-

son. Så spørger du sikkert, hvad du så skal gøre til eksamen, når nu du er kommet til at bru-

ge lidt for mange sider? Hertil er der kun at sige som Mogens Glistrup, da han tog til jura 

eksamen uden bøger, og eksaminatoren spurgte ham, hvor hans bøger var? ”Jeg har jo læst 

dem en gang, så hvad skal jeg med dem”! Så rådet er at medbringe en bog, hver gang du besø-
ger det lille hus, og i mangel af andet papir, så skal du blot læse bogen først og så gøre brug af 

den senere. 

 

Med venlig hilsen 
Litteraturens orakler 
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Kandidatforeningen  
 – foreningen med de mange muligheder 
 
 
Af Henrik Bo Gersfelt på vegne af Kandidatforeningen 

 
Synes du nogen gange , at der er langt mellem studierne og ”den virkelige verden” uden for 

universitetets mure ? Så kan vi kun opfordre til, at du bliver aktiv i Kandidatforeningen på 

IFSK. Således blev der i 2003 oprettet en forening med tilknytning til instituttet, som har til 

formål at bygge bro mellem universitetet og arbejdsmarkedet og skabe netværk mellem kan-

didatstuderende og gamle kandidater. 

 

Tanken med Kandidatforeningen er, at både kandidatstuderende og færdige kandidater i en 

tid med hård konkurrence om de attraktive stillinger på arbejdsmarkedet vil kunne få ud-

bytte af foreningens faglige og sociale arrangementer, som kan give foreningens medlemmer 
ny viden og nye kontakter og på længere sigt være med til at styrke begge gruppers position 

på arbejdsmarkedet. 

 

Som eksempler på ideer til konkrete aktiviteter i foreningens regi kan bl.a. nævnes: 

faglige foredrags-/debatarrangementer med forskere fra IFSK eller andre virksomheds-

besøg, -præsentationer, studieture, sociale arrangementer, der kan være med til at styr-

ke det sociale miljø på kandidatdelen og danne grobund for netværk mellem gamle og 

nye kandidater (på kryds og tværs) 

 

En ide vi således gerne vil arbejde videre med er at stable et eller flere foredragscafe-

arrangementer på benene, hvor man kobler det faglige aspekt med social hygge bagefter. 

 

Så rammerne findes, men der er behov for flere aktive frivillige studerende, der har gode ide-

er til aktiviteter og/eller lysten til at være med til at føre dem ud i livet, og som kan sikre for-

eningens fortsatte virke, udvikling og forankring i forhold til instituttet og universitetsmiljø-
et. 

 

Foreningen arrangerer Kandidatbar på Bridgewater den første onsdag i hver måned fra kl. 

16:30, hvor man kan komme forbi og møde andre kandidatstuderende og gamle kandidater. 

 

Hvis du er interesseret i at yde en indsats i foreningens regi eller i øvrigt har gode ideer til 

aktiviteter, så kan du få flere oplysninger på foreningens hjemmeside, som man kan finde 

under oversigten over foreninger på www.ps.au.dk eller sende en mail til bestyrelsen: kandi-

dat@ps.au.dk 
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TID TIL VALG – TID TIL AT STEMME PÅ SPL 
 
Hvem er SPL? 
I øjeblikket er StudenterPolitisk Liste den største liste i StatsRådet. Samtidig er vi også repræsenteret på alle 
politiske niveauer på universitetet og sidder med ved bordet, når beslutningerne bliver taget – både i studie-
nævnet, i akademisk råd og i universitetsbestyrelsen. 
 

SPL mener, at de studerende har fælles interesser på tværs af partipolitikken. Vi definerer os 
derfor hverken som en partipolitisk eller ideologisk liste, men som en liste, der udelukkende 
arbejder for studerendes vilkår. Hvem kan f.eks. forestille sig en socialdemokratisk evalue-
ringsordning eller en radikal/liberal placering af cola-automaten? Vores tid og ressourcer går 
udelukkende til at forbedre de studerendes vilkår. 

 

Stem SPL fordi vi er studenterpolitikere – ikke partipolitikere!! 
 

Aktiv over hele linjen 
I det sidste års tid har SPL bl.a. været med til at udarbejde de nye studieordninger. Herunder 
har vi, med de såkaldte kompetenceprofiler, været med til at sætte ord på, hvad det er, vi kan 
som statskundskabere. Derudover har vi lagt en stor indsats i at arrangere faglig dag og ar-
bejder i øjeblikket intenst for at forbedre evalueringsordningen. 
 

Hvad får du, hvis du stemmer på SPL? 
 

Billigere pensum 
 
Til sommer lukker trykkeriet på statskundskab. Det betyder, at vi som studerende 
ikke længere kan købe materialesamlinger til vores fag. I stedet skal vi selv printe 
hovedparten af vores undervisningsmateriale. SPL vil arbejde for at sikre, at vi som 
studerende ikke kommer til at betale ekstra for dette tiltag. Tværtimod ønsker vi, at 
printerpriserne bliver sænket til gavn for os alle. 

 

International profil 

 Med den nye studieordning skal studerende, som starter på kandidatdelen fra 2007, 
 have et internationalt element i deres uddannelse. 

SPL mener, det er vigtigt, at sikre et højt internationalt niveau på instituttet. Vi har været 
med til at indføre en konkret plan for, hvorledes dette kan sikres – blandet andet gennem et 
bredt fagudbud. I de kommende år vil vi fortsat arbejde for at udvikle den internationale 
profil og følge planen til dørs. 

Til Universitetsbestyrelsen opstiller:  

Simon Krøyer – som Studenterrådets 
spidskandidat 

Til Akademisk råd opstiller:  Jonas Elsborg, Simon Krøyer, Bjarke Refslund, Anne Katri-
     ne B. Jakobsen og Anne Mette Kjeldsen 
Til Studienævnet opstiller:  Anne Mette Kjeldsen og Bjarke Refslund 
Til Statsrådet opstiller:  Bjarke Refslund, Jonas Elsborg, Anne Katrine B. Jakobsen, 
     Anne Mette Kjeldsen og Simon Krøyer. 

Fra venstre mod højre: 

Simon Krøyer,  Bjarke Refslund, Anne Mette Kjeldsen 
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Radikale/Liberale Liste  
 

”Politics Matters” 

Den Radikale / Liberale Liste er en gruppe studerende på statskundskab, der tager udgangs-

punkt i social-liberale holdninger. At vi er social-liberale betyder, at vi vedkender os et poli-

tisk værdigrundlag, således at du som studerende ikke køber katten i sækken. Kort sagt: 

”Politics Matters.” 

I et demokratisk og alsidigt studiemiljø mener vi derfor, at det er centralt, at der findes en 

spredning, der dækker de forskellige værdigrundlag på studiet, således at der med udgangs-

punkt i en mangfoldig og saglig debat kan opstå et forum, hvori de studerendes interesser 
varetages på bedst mulig måde. Man kan måske ikke snakke om en ”Radikal/Liberal indret-

ning af biblioteket”, men at tro, at man kan opnå en uendelig mængde mål er urealistisk. 

Derfor kan man godt snakke om ”Radikal/Liberale målsætninger”, som er de konkrete mål-

sætninger, vi ud fra vores holdninger mener bør være i fokus. 
 

Målsætninger 

I StatsRådet arbejder vi for et fleksibelt studieforløb med gode muligheder for bl.a. praktik 

og udlandsophold, og et af vores medlemmer har deltaget i Instituttets Erhvervskontaktud-

valg. I Erhvervskontaktudvalget har vi været med til at forbedre kontakten mellem såvel den 

offentlige sektor som det private erhvervsliv og de studerende, hvilket, vi mener, er til gavn 
for begge parter. 

Et andet mål er til stadighed at forbedre kvaliteten i undervisningen og at sikre den nødven-

dige frihed af studiet, således at der er plads til den enkelte studerendes individuelle mål og 

behov. Således har vi fået indført ekstra holdtimer i komparativ politik og også i idehistorie 

for at øge de studerendes udbytte. 

 

Vi opstiller i år til Statsrådet  

 
Peter von Tangen Buskov, 3. semester 
Tej Friis Egefjord, 3. semester 

Mads Skødt Andersen, 5. semester 

 

  

 

 

 

 

 

 

For nærmere information om vores kandidaters holdninger og mål se Statsrådets valgavis.  

Ud over at stille op til 

Statsrådet stiller vi  

Mads Skødt Andersen op 

som vores spidskandidat 

til Studienævnet  

Tej F. Egefjord stiller op 

som spidskandidat  

for Liberale Studerende til 

universitetets bestyrelse. 
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I FRIT FORUM har vi en holdning til vore handlinger – og vi er ikke bange for 
at stå ved den. Vi er en studenterpolitisk liste, der arbejder for de studerende og 
deres forhold ud fra et humanistisk og socialdemokratisk grundlag. Er der ikke 
plads til holdninger i studenterpolitik, ja så er studenterpolitikken ligegyldig. Vi 
mener ikke, at det er ligegyldigt, hvad de studerendes repræsentanter mener – og 
vi mener ikke, at studenterpolitik er ligegyldig. Den gør en forskel for de studeren-
des hverdag. 
 
Denne forskel kan blandt andet aflæses i den nye studieordning. FRIT FORUM 
ønskede med baggrund i flere års evalueringer, at der blev skaffet flere holdtimer 
til de studerende. Underviserne har hidtil været skeptiske. De mener, at selvstudie 
er den eneste form for studie, og at for mange holdtimer gør statskundskab ”for 
gymnasieagtigt”. I FRIT FORUM er vi uenige. Vi mener, at de studerende med 
holdtimerne får et tilbud, der øger deres udbytte af  studiet. Og vi mener, at holdti-
merne er med til at inddrage de studerende i indlæringen af  stoffet i langt højere 
grad, end hvad en forelæsning for over 200 mennesker er i stand til. Derfor flere 
holdtimer. 
 
Studieordningen sikrer også, at vi nu for første gang får skriveøvelser i komparativ 
politik; en udvikling vi bakker op om. Et pensum på over tusind sider lærer man 
ikke noget af  blot ved at læse – man skal bruge det for virkeligt at få noget ud af  
det. Når nu evnen til at analysere og formulere os akademisk er en af  vore spids-
kompetencer som scient.pol.’ere, er det ærgerligt kun at få træning i det hvert halve 
år. Derfor vil vi i FRIT FORUM gerne se på muligheden for at få flere skrive-
øvelser. 
 
FRIT FORUM vil på statskundskab og universitetet som helhed arbejde for stør-
re ligestilling. Når nu over halvdelen af  de studerende er kvinder, hvorfor er der så 
kun få kvindelige videnskabeligt ansatte? Her er en opgave, som universitetet som 
helhed må løfte. Vi må sætte fokus på de åbenbare barrierer, der forhindrer kvin-
dernes deltagelse. Og vi må genoplive tidligere succesfulde ordninger, der var med 
til at bedre kvindernes vilkår i forskningens verden. En statistiker har beregnet, at 
der med det nuværende tempo først er fuld ligestilling om 248 år. Så lang tid har 
hverken kvinderne, universiteterne eller samfundet råd til at vente. 
 
FRIT FORUM stiller også op til universitetsbestyrelsen. Læs mere om disse og 
andre af  vore holdninger på www.århus.fritforum.dk. Siden opdateres løbende. 
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Simon Krøyer, formand for Stu-

denterrådet, spidskandidat til 

universitetets bestyrelse 

 

 

 

Studenterrådet vil gøre noget ved det. 

Brok i kantinen kommer sjældent meget 

længere. Derfor vil vi gøre vores indflydel-

se gældende og kæmpe for at ÆNDRE på 
tingene. 
 

Den 24. november er der valg til universi-

tetets bestyrelse. To af pladserne tilhører 

studerende og er pt. besat af Studenterrå-

dets repræsentanter Dina Bloch og Kasper 

Rasmussen. De genopstiller ikke – men 

Studenterrådet vil stadig gerne være med 

til at sætte dagsordenen om det runde 

bord. Derfor opstiller vi to nye kandidater: 
Anne Bundgaard Christensen og under-

tegnede. Blandt andet for at kæmpe for de 

studerendes ret til engagerede undervise-

re. 
 

Studenterrådet – dit talerør 
Studenterrådet taler de studerendes sag. 

Modsat andre kandidater til bestyrelsen, 

er vores politikere tværpolitiske og tvær-

faglige. Vores eneste mantra er et ønske 
om at forbedre de studerendes vilkår på 

Aarhus Universitet. Med en lang historie 

som studenterorganisation, og med megen 

erfaring med studenterpolitisk arbejde, er 

vi trænede i disciplinen som de studeren-

des talerør. Vi har blandt andet været med 

til at vedtage, at alle undervisere skal kun-

ne dokumentere deres undervisningskom-

petencer – og ikke bare deres høje faglige 

niveau. Gode forskningsresultater og pæ-

ne publikationer er fint nok – men hvis vi 
skal blive klogere, skal resultaterne også 

formidles til os. Tre timers forelæsning er 

hårdt nok i sig selv. Hvis underviseren 

samtidig drømmer sig hen på sit trygge 

kontor… så drømmer de studerende sig 

langt, langt væk fra universitetet. For må-

ske at gøre alvor af drømmen. 
 

Noget må gøres 
Studenterrådet foreslår øget efteruddan-

nelse i dét at lære fra sig. Et kursus i for-
midling kan forbedre kvaliteten af under-

visningen for både afsender og modtager. 

Derudover foreslår vi bedre evalueringer. 

Rene tilfredshedsundersøgelser er ikke 

nok – de studerende skal have mulighed 

for at uddybe og begrunde, og samtidig 

skal underviseren være lydhør og imøde-

kommende overfor ændringer i undervis-

ningen. 
 

Er du også træt af uengagerede forelæsere? 

Så hjælp os med at ændre på det. Stem på 

Studenterrådets kandidater den 24. no-

vember. Du kan læse mere om valget og 

Studenterrådet på www.sr.au.dk. Her kan 

du også downloade gratis e-bøger om 

blandt andet statistik, mikro- og makro-

økonomi. En aftale, som Studenterrådet 

har fået i stand med forlaget Ventus, for at 

gøre det en smule billigere og lettere at 

være studerende. 

Er du træt af at spilde din tid på dårlig undervisning?  

Det er Studenterrådet. Vi gider ikke flere 
uengagerede undervisere, der forgæves forsø-
ger at formidle. Vi er glade for kompetente, 
kloge og fagligt stærke undervisere – men det 
er bare ikke nok. Vores undervisere skal også 
kunne UNDERVISE. 
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Valg til StatsRåd, Studienævn,  

Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen 

 
• Kom og stem til valget torsdag den 24. november 
• Valget finder sted i Forhistorisk Kantine og Samfundsfage-

nes Kantine 
• Valgstederne er åbne fra kl. 9.00 – 16.00 
• Alle studerende ved IFSK har valgret  
• For at kunne stemme skal du blot kunne fremvise et gyldigt 

studiekort  
 

Traditionen tro vil der blive serveret glögg og æble-

skiver ved valgstedet 

 

Brug din stemmeret og styrk studenterdemokratiet! 

 

Vi ses torsdag d. 24. november! 

 

- S  t  a  t  s  R  å  d  e t - 

    S t a t s R å d e t  
       S t u d e n t e r r å d e t  p å  S t a t s k u n d s k a b   
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Kritisk Profil præsenterer 
de kommende foredrag om ’Uddannelse og Dannelse’: 

 
 
 

 
Foredrag ved Simon Calmar Andersen 

Politisk styring af skolen: nødvendigt og umu-
ligt? 

Onsdag den 23. november kl. 16.00 i S2, bygn. 1332 
- Uddannelse, uddannelse, uddannelse. Sådan lød premierminister Tony Blairs be-

rømte top tre over prioriteter for hans regeringsperiode. Og ikke kun i England men 
over alt i den vestlige verden udviser politikerne stor iver for at gribe ind over for 

kvaliteten af undervisningen i grundskolen. Problemet er bare, at det er meget lidt, 
politikerne kan gøre for at forbedre undervisningen! 

 
Foredrag ved Ole Morsing 

Hvorfor skal man være højreorienteret for at bli-
ve venstreorienteret? 

Onsdag den 30. november kl. 16.00 i S2, bygn. 1332 
- Er det ikke stadig nødvendigt at VÆRE noget, før man GØR noget, og fordrer det 

en omvurdering af alle værdier? Kan (ud)dannelse være en hjælp hertil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der vil være kaffe & kage i pausen 
Medlemsskab: For hele foredragsrækken (i alt 5 foredrag): 30 kr, mens et enkelt 
foredrag koster 15 kr. Foredragene er støttet af DJØF/Stud.Samf, og medlemmer 
heraf har gratis adgang.  
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Gratis bog!? 
 
Af Jonas Lund Mathisen – på foreningens vegne 

 

 
Efteråret begynder at sætte sine spor i Universitetsparken. Grålige toner præger skyernes 

flugt over himlen. Træernes farver skifter til mørkere nuancer. Yeah right!!! Det er præcis det 

samme, der gør sig gældende med ens humør! 

 Det er simpelthen umuligt at opdrive nogen som helst form for positivitet, når man 

endelig når frem universitetet efter at have kørt på cykel i regnvejr, op ad bakken, i modvind 

samt efter en bil uden de dér klapper bag ved hjulene. Hallo altså! Så er det bare, at man har 

lyst til at sætte sig ned og tænke lidt over det hele, hvis det da ikke var for den kuldebro, der 

har lagt sig mellem ens lår og de drivvåde cowboybukser. Kantinen bliver redningen, og med 
snottet løbende ned af ansigtet, som var det guirlander på et juletræ, vandrer man ned gen-

nem kantinen med flamingokaffen som det primære mål. Jovist, julen sig nærmer, men helt 

ærligt…!  

 Så er det bare, at man har lyst til at beame sig tilbage under dynerne og på en eller an-

den måde glemme, at man eksisterer. Dårlig hårdag, eller hvad det nu er, det hedder? 

 

Frygt dog ej! Skulle skyerne trække sig sammen omkring dig, kan PB blive din redning! Som 

alle efterhånden ved, eller i hvert fald burde vide nu, er PB’s kaffemaskine altid rødglødende 

og klar til at spytte en ekstra kop -  stærk - kaffe af sted. Så kom ind og tø de frosne fingre op 

på PB’s hellige gra… kaffekopper og få samtidig en gratis bog med under armen. Jo, den er 

god nok! 

 Skulle økonomien være skudt i sænk på grund af nyindkøbte cykellygter, gummistøv-

ler, regntøj, vanter, vinterfrakker – med andre ord The Efterårskit – ja, så kan du få en gratis 

bog, hvis du laver en anmeldelse af den. Så skulle der også være til en næsespray! 

 Det eneste, du skal gøre, er at vælge en bog, som du kunne tænke dig at lave en anmel-

delse af, og herefter kigge forbi PB. Så skaffer vi et eksemplar af bogen – og en kop kaffe – 

naturligvis. Det vil med garanti få et smil frem på de let frostsprængte læber. 

 

Skulle efterårsvejret vise sig fra en (endnu) mindre charmerende side, hvad det helt sikkert 

vil, så bliv liggende under dynen og læs en god bog! 

 

 

PB ønsker dig godt efterår 
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Ærede Kanden læsere. 

 

Så er dagene blevet kortere, mørkere, og vi trænger alle til et skud ren underholdning. Og 

her kommer PF ind i billedet endnu engang. 

 

Nyligt hjemvendt fra Kina med bagagen fuld af indtryk og oplevelser på både den faglige og 

sociale front (og taskerne bugnende af kinesisk kvalitet). Denne tur kan I læse mere om an-

detsteds i bladet. 
Hjemme ventede faglig dag, i samarbejde med statsrådet d. 27 / 10. Dagen var en succes med 

7 forskellige foredrag, hvor omdrejningspunktet var verdens brændpunkter. Hvert foredrag 

tiltrak 65-100 studerende, fyldt med kritiske spørgsmål. Vi håber, alle fik deres forventnin-

ger opfyldt, og I er meget velkomne til at kontakte os med kommentarer, så vi kan gøre det 

endnu bedre. 

Efter faglig dag trængte vi til en enkelt fadøl eller to, så torsdagsbaren kom belejligt. Der var 

fuldt hus, og folk hyggede sig på trods af problemer med lyden, hvilket vi selvfølgelig bekla-

ger. 

Dagen efter afholdt vi FAK-fest i vores egen kantine. Dette betød naturligvis færre billetter 

pr. studie, men de 150 billetter vi havde, var et meget passende antal. De, der deltog i festlig-

heden, så ud til at nyde festen, og at svinge hofterne til Tennis, der bedrev en fantastisk sce-

neoptræden. 

Onsdag d. 2 / 11 forsøgte vi os med en optakt til kommunalvalget, hvor 4 unge politikere tal-

te deres sag. Her var dog tale om et sparsomt fremmøde. Vi kan kun gætte på grunden, og vil 

derfor igen gerne bede om jeres kommentarer. Dog skal det siges, at de, der kom til foredra-

get, var velforberedte og havde en masse spørgsmål parat, så foredraget blev på ingen måde 
uinteressant. 

I fredags blev juleøllen frigivet. Der var propfyldt, og vi beklager overfor de, der måtte vente i 

køen. Aftenen var en succes på trods af, at vi i ca. 10 min. var løbet tør for øl, inden juleøllen 

blev frigivet. Det er vi kede af, men det blev hurtigt glemt, da der lidt senere var nissepiger og 

juleøl ad libitum. 

 

PF-året lakker nu mod ende. Vi skal dog først have overstået sidste fest i PF-regi d. 25 / 11. 

Her er tale om et brag af en discofest, hvor bandet ”Boogie Knights” spiller op. Vi elsker ud-

klædning og vil bede jer alle om at finde 70’er tøjet frem, så denne vores sidste fest kan blive 

uforglemmelig! 

Husk desuden fredagsbar hver eneste fredag indtil d 9 / 12. Selvom eksamen presser, så nyd 

et par timer i venners lag disse eftermiddage. Desuden har vi hjælperfest og endnu et fore-

drag på bedding, så hold øje med jeres mail og vores hjemmeside, hvor alle arrangementer 

fremgår. 

 
PF - Foreningen der elsker jer et par måneder endnu. 
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