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Leder
Elisabeth Steiner

og Lasse Laustsen
kanden@ps.au.dk

Kære Kandenlæser, du sidder nu med vort andet blad i hånden. Udover at det i sig selv 

er en voldsom glæde, har du også oplevet den enorme befrielse at have haft de første 

fridage på dette studieår. Og hvad skal man så bruge sådan nogen til? På Kandestøberen 

har vi brugt ferien til at fundere over konsekvenserne af et eventuelt Folketingsvalg i 

dette efterår. Hvad det ville kunne foranstalte af politiske forandringer kan læses i dette 

nummers tema: ”Kanden udskriver valg.”

Hvis	man	giver	sig	til	at	(lomme)filosofere	bredere	over	begrebet	valg,	er	det	nok	ikke	gået	de	
fleste	velfungerende	statskundskabsnæser	forbi,	at	diverse	partier	med	Socialdemokraterne	og	
Venstre i spidsen har startet en charmeoffensiv over for vælgerskaren med udsendelse af plakat-
er som ”Venstre – vi kan gøre det endnu bedre” og ”Vi vælger velfærd” (Socialdemokratiet). Det 
politiske valg står dermed for døren – om ikke andet i form af en slags langstrakt valgkamp.
I en mere dagligdags sammenhæng spiller begrebet valg også ind. Hvad skal man f.eks. vælge at 
udfylde sin efterårsferie med? Et godt bud blev givet af alle IFSK’eres yndlings-tv-kanal, DR2, der 
udover at sende den studentikose udgave af nyhederne, Deadline, også brødføder os som ”Café 
latte”-segment i alle andre henseender. Således udtrykte kunstneren Kenn André Stilling i en 
ellers forholdvis ”kortklippet” udgave af Deadline 2. sektion, at det er nødvendigt at ”give sig selv 
tid til grundlæggende undren i hverdagen”.
De	fleste	studerende	kender	nok	følelsen	af	ikke	at	kunne	følge	med	i	det	daglige	ræs	–	men	hvis	
man skal følge Stillings råd, er det netop vigtigt, at man af og til tager sig tid til at hive stikket til 
www.aula.au.dk ud og i øvrigt lægge kompendiet fra sig. Og det er jo her den undervisningsfrie 
uge (i folkemunde kaldet efterårsferien) kan træde i karakter!
Men hvad skal man så undre sig over, spørger du nok. Svaret er ifølge ovennævnte kunstner, at 
den grundlæggende undren over diverse hverdagsfænomener er vigtig at holde i live. Dette for at 
ikke alle voksne med Strunges ord kan karakteriseres som ”børn, der er blevet sindssyge”! Netop 
her er det, at de danske medier ikke ligefrem udmærker sig ved at tilbyde programmer, der 
naturligt leder til undren. I stedet synes der at være dømt ”Indholdsløse Tidende”, når TV2 pryder 
sendefladen	med	”Danmarks	sødeste	hund”	og	”Vild	med	dans”,	eller	når	DR	ikke	meget	bedre	
vælger at sende nok en sæson af ”Sporløs”.
Denne harcelering over den til tider underlødige kvalitet af dansk tv, skal ses som en opfordring 
til	af	og	til	at	skifte	”husalteret”	ud	med	en	times	undren.	Hvordan	denne	mere	specifikt	skal	in-
dpakkes, vil vi ikke her gøre os til eksperter på, men følgende opfordring skal dog lyde: Vælg at 
bruge tid på at være dig selv, vælg at undre dig over verden – men først og fremmest: Vælg Kan-
den den næste halve times tid!

Valget er dit!
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Den udfordrede

Udfordringsstafetten

Udfordreren

VS.

Kære Tonny.
 
Vi passerede for nylig årsdagen for terroran-
grebet 11/9, og i Danmark har vi aktuelle 
sager mod formodede terrorister med forb-
indelse til Al-Qaeda. Jeg hørte samtidig en 
slags talsperson for Al-Qaeda sige, at når 
Vesten har indledt krig mod islam i fx Irak, så 
må vi også forvente, at den muslimske ver-
den vil svare igen, fx med terrorisme. Hvor-
dan ser du på det? Du har tidligere talt for 
humanitær intervention i Kosovo – om nød-
vendigt uden om FN. Krigen i Irak blev også 
indledt uden om FN. Det er vel klare brud på 
folkeretten, og er normerne ikke i det hele 
taget under opbrud i det internationale sam-
fund? Mit spørgsmål til dig er: Har terroris-
terne ret i, at den ene overtrædelse af normer 
(terrorangreb på Vesten) kan være lige så god 
eller skidt som den anden (invasion i Irak 
uden om FN)?

Med venlig hilsen

Rune Slothuus

Kære Rune,

Mange tak for denne skarpe og aktuelle ud-
fordring, som kan koges ned til følgende tre 
spørgsmål: (1) Er Vestens overtrædelser af de 
internationale regler bedre end terroristern-
es? (2) Er humanitære interventioner uden 
FN-mandat (Kosovo 1999) bedre end fore-
byggende krig uden FN-mandat (Irak i 2003)? 
(3) Er det internationale regelsæt tilstrække-
ligt klart og tidssvarende til at have en 
normerende effekt på international adfærd?
Baggrunden for det første spørgsmål er ter-
roristernes moralske forsvar for deres han-
dlinger, som går på, at Vesten selv overtræder 
de internationale retsregler efter forgodt-
befindende,	og	at	Vesten	har	indledt	en	krig	
mod Islam. Det sidste er ikke rigtigt. Prob-
lemet er bare, at det godt kunne se sådan ud, 
blandt andet fordi Vesten under anførsel af 
USA i en række afgørende situationer netop 
ikke har holdt sig til de internationale regler. 
Angrebet på (det overvejende islamiske) Irak 
i marts 2003 var ulovligt, det var i al væsent-
lighed uprovokeret og det kan i henhold til 

Årsdagen for terrorangrebet på World Trade Center er nok engang passeret. I den anled-

ning har Rune Slothuus sendt stafetten videre til Tonny Brems Knudsen for at høre hans 

bud på et muligt opbrud i folkeretten.
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FN’s charter kun karakteriseres som interna-
tional aggression, og dermed et eksempel på 
den form for magtanvendelse, som FN’s Sik-
kerhedsråd og det internationale samfund 
burde forhindre eller standse, hvis ikke det 
var fordi noget sådant var umuligt, al den 
stund at angrebet på Irak var anført af ver-
dens eneste supermagt. Interventionen i (det 
ligeledes islamiske) Afghanistan i forlæn-
gelse af terrorangrebene på USA den 11. 
september 2001 var heller ikke uproblema-
tisk, men dog betydeligt bedre forankret i 
FN’s og folkerettens regler, eftersom FN’s 
Sikkerhedsråd henviste til retten til selvfors-
var i hvad der må karakteriseres som en ud-
videt fortolkning af artikel 51 i FN’s charter. 
Men Vesten har, ligesom i Irak, efterfølgende 
indladt sig på en langstrakt krig mod oprørs- 
og terrorgrupper, som nyder udstrakt støtte 
fra væsentlige dele af befolkningen. Dertil 
kommer en række amerikanske brud på den 
humanitære folkeret i forbindelse med kri-
gene i Irak og Afghanistan (jf. bl.a. over-
grebene i Abu Graib fængslet og på Guantan-
amo-basen) samt årtiers støtte til Israel og 
dermed den ulovlige besættelse af palæstin-
ensisk land.
Der er ganske vist mange andre forhold, som 
peger på, at Vesten har en helt anden og lagt 
mere positiv holdning til den islamiske ver-
den, herunder en række humanitære inter-

ventioner og nødhjælpsoperationer, som har 
forsvaret og hjulpet islamiske befolknings-
grupper, som f.eks. i det nordlige Irak i 1991, 
Somalia i 1992-93, Bosnien i 1992-95 og 
Kosovo i 1998-99. Men dette ændrer ikke 
ved, at den såkaldte ’krig mod terror’ implic-
it og eksplicit er blevet til en krig mod isla-
mistisk terror, og at Vesten under USA’s le-
delse har indladt sig på en række 
folkeretsstridige handlinger, som er gået ud 
over islamiske stater, befolkninger og indi-
vider. Terroristerne har rettet folkeretsstri-
dige og moralsk forkastelige angreb på vest-
lige mål, men det samme kan med god ret 
siges om angrebet på Irak i 2003. Terroris-
terne har henrettet fanger og rettet bom-
beangreb mod civile, men Vestens ledende 
magt har (alene eller pr. stedfortræder) gjort 
sig skyldig i tortur, umenneskelig behandling 
og militære angreb, som ikke tager hensyn til 
civile ofre. Begge sider har med andre ord 
brudt grundlæggende regler for både hvornår 
man må gribe til krig (jus ad bellum), og 
måden som krig og besættelse må udføres på 
(jus in bello). I den situation hjælper det ikke 
meget at henvise til, at terroristernes krig har 
været rettet direkte mod civile, mens Vestens 
krige i Irak og Afghanistan ”blot” har været 
kendetegnet ved et manglende hensyn til 
civile. 
Det er altså meget svært at lave en klar og 
meningsfuld sondring mellem Vestens og 
terroristerne overtrædelser af de internation-
ale retsregler efter ’11. september’ For de 
fleste	er	dette	i	sig	selv	grund	nok	til	at	insis-
tere på, at ’krigen mod terror’ nu må føres på 
en måde, som respekterer de internationale 
regler. Men viljen til at overholde disse regler 
er også afgørende for Vestens troværdighed 
og legitimitet i det internationale samfund 
(som understreget med al tydelighed af kri-
gen mod Irak, Abu Graib og Guantanamo), 
hvilket igen er afgørende for evnen til at 
skaffe international opbakning og evnen til at 
indgå holdbare aftaler med statslige og andre 
aktører, som pt. henregnes til Vestens 
fjender.
Denne skråsikre konklusion kan dog prob-
lematiseres med henvisning til spørgsmål 2: 

Efter 11. september 2001 er der begået en 

række overtrædelser af international ret af 

vestlige stater. Men er det muligt at sidestille 

de to former for overtrædelser?
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Var angrebet på Irak i 2003 mere ulovligt end 
den humanitære intervention i Kosovo i 1999, 
som ligeledes manglede et mandat fra FN’s 
Sikkerhedsråd? Er FN’s og folkerettens regler 
ikke værdiløse, hvis de i fraværet af storma-
gtskonsensus betyder, at der intet lovligt kan 
gøres for at bremse stater, der gør sig skyl-
dige i folkemord og forbrydelser mod men-
neskeheden? Det kan ikke bortforklares, at 
FN	sættes	skakmat,	når	en	eller	flere	storma-
gter beslutter sig for at forhindre Sikkerhed-
srådet i at bemyndige en humanitær inter-
vention mod folkemord eller systematiske 
forbrydelser mod menneskeheden som i 
tilfældet Kosovo. Men der var trods alt et 
grundlag i den humanitære folkeret og i FN’s 
praksis for en humanitær intervention i Kos-
ovo i 1999. Til forskel herfra savnede an-
grebet på Irak i marts 2003 ikke bare et man-
dat men også ethvert rimeligt folkeretligt 
grundlag, eftersom Irak på daværende tid-
spunkt hverken var skyldig i aggression eller 
massakrer mod egen befolkning. Der var hel-
ler ikke tegn på, at Irak udgjorde en over-
hængende trussel mod freden, som ikke 
kunne afværges med fredelige midler. FN’s 
Sikkerhedsråd kunne derfor ikke have givet 
et mandat til angrebet på Irak i marts 2003 
uden dermed at bryde med FN’s charter og 
folkeretten, mens Sikkerhedsrådet både 
kunne og burde have givet et mandat til den 
humanitære intervention i Kosovo i 1999. 

Til trods for det internationale regelsæts sår-
barhed overfor manglende konsensus i FN’s 
Sikkerhedsråd er svaret på det tredje 
spørgsmål, at dette regelsæt - trods en riv-
ende udvikling og voldsom international tur-

bulens siden Murens fald - ikke har mistet 
dets effekt og betydning, hvilket meget godt 
lader sig illustrere af de diskuterede eksem-
pler: Overgrebene i Abu Graib fængslet og i 
Guantanamo-lejren er blevet genstand for en 
næsten lige så voldsom og universel fordøm-
melse som terror-angrebene på New York og 
Washington 11. september 2001. Angrebet 
på Irak i 2003, som var grundløst i henhold til 
folkeretten, blev mødt med en langt stærkere 
international fordømmelse end den human-
itære intervention i Kosovo i 1999, som ikke 
savnede et folkeretligt grundlag, men som på 
den anden side heller ikke hvilede på det 
nødvendige mandat fra FN’s Sikkerhedsråd. 
Samtidig viser eksemplerne, at brud på de 
internationale regler som oftest betyder et 
tab af legitimitet, som igen betyder be-
grænsede politiske handlemuligheder og 
politisk modvind. Dette er logisk nok, for de 
internationale regler er ikke bare regler, de er 
også udtryk for de hensyn til international 
orden og international retfærdighed, som (i 
nævnte rækkefølge) til stadighed er vigtige 
for staterne og det internationale samfund.  

Mine svar på dine spørgsmål er altså som 
følger: Ad 1) Nej, Vestens overtrædelser af de 
internationale retsregler er ikke bedre end 
terroristernes. Ad 2) Ja, humanitære inter-
ventioner uden FN mandat er (langt) bedre 
end forebyggende krigsførelse uden FN-
mandat. Ad 3) Nej, det internationale re-
gelsæt har ikke mistet dets normerende ef-
fekt på international adfærd.

Med bedste hilsener
Tonny

Husk at læse med i næste nummer af 

Kanden, hvor Tonny får lov at indtage 

udfordrerens rolle!

Kanden

udskriver valg!

Det har efterhånDen vist sig, at Det fra mange siDer 
proklamereDe folketingsvalg ikke vil finDe steD Dette 
efterår. i sin egenskab af Dynamisk nyheDsmeDie meD 
fingeren på pulsen bringer kanDen her forskellige buD 
på, hvorleDes Det politiske lanDskab ville have set uD, 
såfremt anDers fogh rasmussen havDe uDskrevet et 
efterårsvalg!
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Om politikere med mel i 
munden

Af Helene Van der Aa 
og Mette Grønvald Nielsen

20043508@ps.au.dk
20052585@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg

Som bekendt er det ikke menneskeheden forundt både at kunne blæse og have mel 

munden. Alligevel synes politiske partier ikke åbenlyst at kalkulere med denne ind-

satsmæssige begrænsning.

En undersøgelse viser at halvdelen af vælgerne på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor de skal 
sætte deres kryds ved næste valg. Forklaringen er ofte, at folk ikke kan kende forskel på parti-
erne. Dette er ikke uden grund. Op til en valgkamp er der ikke grænser for, hvad politikerne går 
ind for og vil forbedre, alle vil alt!
Men politik er også prioritering, vælger man noget til er det automatisk et fravalg af noget andet. 
Vælger man at blæse, må man nødvendigvis skippe visionen om at have mel i munden. 
Således må det unægteligt forventes, at der er emner, som ligger nederst på partiernes prioriter-
ingsliste,		og	Kanden	har	sat	sig	for	at	finde	ud	af	hvilke.	Tør	folketingspolitikerne	klart	at	melde	
ud, hvad de ikke går ind for og dermed ikke går til valg på?
Lad os starte fra venstre og fortsætte mod højre (på den gammel politiske akse, forstås):

Enhedslisten
Enhedslisten repræsenteret ved Johanne Schmidt Nielsen.
Johanne spås en kometkarriere som Pernille Rosenkranz-Theils arvtager og fremgår på deres 
hjemmeside som en af de ”sikre” folketingskandidater.
Enhedslisten prioriterer ikke disse emner: 
- Skattelettelser på topskatten
- At sænke selskabsskatten
- Flere motorveje
Dette er emner som enhedslisten ikke vil gå til valg på. Men såfremt andre går til valg på dem, 
ryger det I toppen af enhedslistens prioriteringsliste, som ting Enhedslisten synes, det er vigtigt 
at kæmpe imod.
Johanne nævner som bonus et emne, som det for enhedslisten er direkte ligegyldigt at for-
holde sig til: “Det eneste, jeg umiddelbart kan komme i tanke om, som vi i hvert fald ikke 
mener er vigtigt at forholde sig til i en kommende valgkamp, er en af Dansk
Folkepartis mærkesager: Forbud mod dyresex. Netop den sag har vi næppe tænkt os
at fokusere særligt på!“

SF
SF’s Morten Homann er Skatteordfører og Boligordfører og har en pæn underskrift (se www.
mortenhomann.dk). Ifølge ham er de nederste emner på SF’s prioriteringsliste som følger:
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“- EU (fordi vi har diskuteret det til hudløshed, 
og fordi vi sikkert får lejlighed til at diskutere EU 
til parlamentsvalg og også måske en folkeaf-
stemning)
- Forsvarspolitik (fordi vi diskuterer rigeligt fors-
var ifbm. terrorbekæmpelse, selv om der nok er 
brug for en helt række andre redskaber for at 
bekæmpe terroren)
- Skat (fordi der også er brug for nogen, der 
sætter fokus på andet - også noget af det, der 
optager befolkningen).
- Kulturpolitik (fordi der er temmelig mange 

ting, der er vigtigere, når velfærden halter og klimaet skranter).”
SF indrømmer altså en nedprioritering af store, kontroveriselle emner! Altså for en gangs skyld 
en klar prioritering fra et parti!

Socialdemokraterne
Rasmus Prehn, videnskabs- og forskningsordfører, udmelder at Socialdemokraterne  IKKE går 
til valg på følgende: 
- Skattelettelser
- Medvind på cykelstien
- Dyrepoliti
Hvis Socialdemokraterne skal vinde næste valg, er det vigtigt, at de fremfører et klart alternativ 
til Venstre. Således må strategien være at adskille deres politik markant fra Venstres, så 
vælgerne virkelig kan se forskel.
Skattelettelser opfylder dette, men om en nedprioritering af medvind på cykelstien og dyre-
politi signalerer en direkte modpol til Venstres politik, er tvivlsomt.

Radikale Venstre
Radikale Venstre vil ifølge Morten Østergaard ikke gå til valg på konkrete velfærdsløsninger/-
rettigheder, men hellere på en samlet vision på en bæredygtig fremtid
For at arbejde hen mod denne samlede, bæredygtige fremtid er en af de radikales valgover-
skrifter at gå til valg på skattereform frem for skattelettelser.
Et eksempel på en konsekvens af nedprioriteringen af skattelettelser er, at R ikke lover, at det 
skal være billigere at have børn i daginstitutioner. De vil i stedet bruge pengene på at forbedre 
kvaliteten i daginstitutioner ved at give mere ansvar til pædagogerne og institutionslederne. 
Morten forekommer os at være en typisk snedig radikal i form af hans retorisk ålede stil. Han 
fodrer os med én ting, der ikke prioriteres, skattelettelser. Med elegant afsæt i denne nedpri-
oritering giver han derpå sig selv muligheden for hurtigt at præsentere, hvad de radikale faktisk 
går til valg på. Et smart træk, men han får ikke foretaget nogle rigtige prioriteringer mellem de 
mange trade-offs i politik. 

Ny Alliance
Ny alliances Inge-Lene Ebdrup sendte dette svar:
“Jeg beklager du først hører fra mig nu. Din mail har “forputtet” sig desværre...
Jeg skal få svaret på den hurtigst muligt. Håber det går.”
Noget ved Ny Alliances udtalelser indtil videre tyder på, at partiet med sine blot 5 politikere 
“forputter” en del mails. Det er ikke utænkeligt, at den store interesse for Ny Alliance i dets 
spæde start kan have tvunget partiets få repræsentanter til at udvikle et auto-svar. For at kunne 
imødekomme de mange forespørgsler kunne man forestille sig, at det blot er et spørgsmål om 

Hvad går partierne ikke til valg på - en slags omvendt 

valgflæsk!
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Læs mere om NIRAS Konsulenterne på www.niraskon.dk

PRAKTIKANTER SØGES 
til forårssemestret 2008

Til foråret 2008 har NIRAS Konsulenterne brug for 1-2 dygtige praktikanter. 
Praktikanter er en vigtig del af vores virksomhed og er for dig en mulighed for 
at arbejde med spændende og alsidige opgaver i et fagligt inspirerende miljø.

Du bliver en del af ”holdet” og kommer til at stifte bekendtskab med alle dele 
af konsulentarbejdet. Det drejer sig om:

 Deltagelse i både proces- og analyseopgaver. 
 Deltagelse i researcharbejde, herunder dataindsamling og dataanalyse.
 Deltagelse i tilbudsskrivning, herunder udvikling af undersøgelsesdesign, 
 samt i et markedsføringsforløb
 Kundekontakt, herunder deltagelse i kundebesøg.
 Deltagelse i interne arrangementer, herunder kontormøder og afdelings-  
 møder, samt sociale arrangementer.

Hvad forventer vi?
Vi forventer, at du har de fleste af nedenstående kompetencer og erfaringer: 
 At du er fagligt kompetent og har et højt ambitionsniveau
 At du er god til at formidle komplicerede problemstillinger både mundtligt 
 og skriftligt
 Er god til at tænke analytisk og har gode metodiske kompetencer
 At du er fleksibel med hensyn til arbejdstid og kan overholde deadlines
 At du er udadvendt, udfarende og har nemt ved at samarbejde

Praktikperiode og ansøgningsfrist
Praktikperioden har en varighed på fem måneder med start den 4. februar 
2008. Ansøgningsfristen er fredag den 9. november 2007. Praktiksamtaler 
afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningen sendes til Mette Okkels på meo@niraskon.dk. Du er 
også velkommen til at ringe til Mette Okkels og høre nærmere om 
stillingen på telefon 8732 3217.

Venstre
Jacob Jensen, erhvervordfører: “Det er et meget bredt spørgsmål. Naturligvis skal der prioriteres 
- og der er retninger, hvor vi ikke vil gå politisk f.eks. skattestigninger. Så prioriteringer er ikke 
kun at vælge mellem muligheder - det er også at vælge politisk retning og dermed vælge andre 
retninger fra. “
Et meget ukonkret svar fra Venstre udover at skattestigninger ligger nederst på listen.  Det er 
dog lovende, at Jacob lægger op til at vælge en hel politisk linje fra– om det er den social-
demokratiske eller liberale retning, der er tale om, må stadig stå hen I det uvisse…

Konservative
Svaret fra de konservatives politiske ordfører Pia Christmas-Møller lød på, at de ikke vil poli-
tisere emner, der hører privatlivet til. Dermed ligger sådanne forslag nederst på listen. En mar-
kant udmelding fra k, men stadig meget ukonkret og op til den enkelte at fortolke.
De konservative får helt sikkert trukket en linje op i forhold til, hvordan de står over for andre 
partier. Det mest overraskende er måske bare, at udmeldingen om privatlivets fred er en ærke-
liberal tankegang. Forvirringen består…

Dansk Folkeparti
Som det fremgår igennem artiklen er de valgte politikere gennemgående ikke toppolitikere, da 
disse er svære at få fat i. Således er også Dansk Folkepartis repræsentant, Tina Petersen, ikke 
en del af partitoppen. Dette var svaret, vi modtog:
“I en valgkamp kan alt ske og emnerne være bredt, derfor når nu du spørger mig som enkelt 
person vil jeg sige, at i en valgkamp vil alle emner for mig være vigtige.
Jeg tror du evt. skal kontakte selve Dansk Folkepartis organisation og spørge der, for selvfølge-
lig har alle partier nogle emner, som står øverst, når nu valgkampen udskrives.”
Kan	ske	at	Tina	efter	erfaringer	har	tolket	Dansk	Folkpartis	nye	slogan	“Skik	følge	eller	land	fl	y”	
som	“Pia’s	skik	følge	eller	Dansk	Folkeparti	fl	y”

Konklusion
Vi har igennem denne pop-politologiske analyse søgt at gøre det lettere at skille de forskellige 
partiers politik fra hinanden. Ved at tvinge politikere fra de forskellige partier ud i det ofte neg-
ligerede valg, mellem kraftig udånding og opbevaring af mel i munden, var det håbet, at det ville 
blive klart, hvad partierne ikke prioriterer. Ideen var, at det indirekte ville blive tydeligere, hvad 
partierne faktisk har grundlag for at kunne prioritere, idet det belyses, hvad der rangerer lavest 
på deres politiske dagsorden.
Vi må erkende, at politikerne i høj grad ikke brillerede med meget kontroversielle udmeldinger. 
Derimod var tendensen, at man sneg sig udenom med svar, der ikke for alvor forholdt sig til den 
nødvendige prioriteringstanke (hvad er det eksempelvis man giver plads til, idet man indrøm-
mer ikke at prioritere medvind på cykelstierne…?!)   
Til gengæld gav politikernes svar os mulighed for at skelne partierne på helt andre parametre 
end netop politiske prioriteringer. Det synes således ikke helt uvæsentligt at få fastslået, at 
ytringsfriheden i Dansk Folkeparti er begrænset til ledelsen, at Ny Alliances manglende politiske 
program skyldes seriøse kapacitetsmæssige begrænsninger og  - ikke mindst - at Venstre har 
ambitioner om snart at beslutte, hvorvidt de skal være et højre- eller et venstreparti.   

at udskifte enkelte ord i standardsvaret, førend det kan bruges ved enhver lejlighed og til enh-
ver tilkendegivelse af partiets standpunkt;  
“Jeg beklager du først hører fra os nu. Vores politik har “forputtet” sig desværre...
Jeg skal få svaret på den hurtigst muligt. Håber det går.”
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Læs mere om NIRAS Konsulenterne på www.niraskon.dk

PRAKTIKANTER SØGES 
til forårssemestret 2008

Til foråret 2008 har NIRAS Konsulenterne brug for 1-2 dygtige praktikanter. 
Praktikanter er en vigtig del af vores virksomhed og er for dig en mulighed for 
at arbejde med spændende og alsidige opgaver i et fagligt inspirerende miljø.

Du bliver en del af ”holdet” og kommer til at stifte bekendtskab med alle dele 
af konsulentarbejdet. Det drejer sig om:

 Deltagelse i både proces- og analyseopgaver. 
 Deltagelse i researcharbejde, herunder dataindsamling og dataanalyse.
 Deltagelse i tilbudsskrivning, herunder udvikling af undersøgelsesdesign, 
 samt i et markedsføringsforløb
 Kundekontakt, herunder deltagelse i kundebesøg.
 Deltagelse i interne arrangementer, herunder kontormøder og afdelings-  
 møder, samt sociale arrangementer.

Hvad forventer vi?
Vi forventer, at du har de fleste af nedenstående kompetencer og erfaringer: 
 At du er fagligt kompetent og har et højt ambitionsniveau
 At du er god til at formidle komplicerede problemstillinger både mundtligt 
 og skriftligt
 Er god til at tænke analytisk og har gode metodiske kompetencer
 At du er fleksibel med hensyn til arbejdstid og kan overholde deadlines
 At du er udadvendt, udfarende og har nemt ved at samarbejde

Praktikperiode og ansøgningsfrist
Praktikperioden har en varighed på fem måneder med start den 4. februar 
2008. Ansøgningsfristen er fredag den 9. november 2007. Praktiksamtaler 
afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristen. 

Ansøgningen sendes til Mette Okkels på meo@niraskon.dk. Du er 
også velkommen til at ringe til Mette Okkels og høre nærmere om 
stillingen på telefon 8732 3217.



Kandestøberen

Af Jonas  Toxvig Sørensen
og Anna Sophie Wiese

20050944@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg

Folketingsvalget og valg-
kredsreformen

I denne artikel giver Danmarks førende ekspert indenfor valgsystemer, Jørgen Elklit fra 

IFSK, sit bud på konsekvenserne af valgkredsreformen. Samtidig vover han sig ud i 

spændende spådomme om, hvornår næste folketingsvalg bliver udskrevet, og ikke 

mindst hvem der vinder valget.

En valgkredsreform lyder umiddelbart til at 
befinde	 sig	 i	 den	 tørre	 ende	 af	de	politiske	
institutioner. Men når man hører en entusi-
astisk Jørgen Elklit fortælle om reformens år-
sager og konsekvenser, så står det pludselig 
lysende klart for Kandens udsendte report-
ere, hvorfor reformen bestemt ikke er lige-
gyldig og desuden har en oplagt interesse for 
statskundskabere. 

Reformens konsekvenser
Valgkredsreformen træder i kraft ved næste 
folketingsvalg, og den betyder, at 17 amts- 
og storkredse erstattes af 10 nye storkredse, 
samtidig med at de enkelte kredse generelt 
bliver større. Det afgørende spørgsmål er 
dog, hvad konsekvenserne af reformen bliv-
er?  

For det første vil der ifølge Elklit opstå en 
’støvsugereffekt’, som indebærer, at de mest 
kendte kandidater kan støvsuge en storkreds 
for personlige stemmer. Dette kan betyde in-
terne kampe i de enkelte  partier, og især 
Venstre vil være i farezonen, da partiet i ek-
sempelvis den nye Østjyske Storkreds op-
stiller med syv stærke kandidater, selvom de 
kun kan regne med seks mandater. Karen 
Jespernes indtog i Favrskov-kredsen kan 
altså skabe intern splid mellem Venstres 
kandidater i hele Østjyske Storkreds, fordi 
hun optager et mandat pga. sin kendthed.
For det andet vil nye og ukendte kandidater 
have sværere ved at komme i folketinget, 
fordi kredsene generelt er blevet større, 
hvorved tendensen til at stemme på landsk-
endte politikere sandsynligvis vil komme til 
at få større betydning end tidligere.
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For det tredje ville de større kredse have giv-
et en lille fordel til de små partier pga. reglen 
om, at man også kommer over spærregræns-
en, hvis man kan erobre bare et enkelt kreds-
mandat. Denne fordel har folketinget dog 
forsøgt at opveje ved at genindføre den 
d’Hondtske fordelingsmetode til fordeling af 
kredsmandaterne. Elklits egne beregninger 
viser, at effekten på denne måde vil blive 
udlignet, men man kan naturligvis først af-
gøre den endelige effekt efter valget.
Hvis du efter denne korte gennemgang 
brænder efter at vide mere om valgkredsre-
formen, så kan det anbefales, at du anskaffer 
dig bogen ”Det demokratiske system” (Dam-
gaard, Elklit og Christensen 2007). Denne 
bog indeholder en udførlig analyse af de 
danske valgsystemer, som er skrevet af Jør-
gen Elklit, så hvis du vil vide mere, er det i 
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De nye folketingsvalgkredse pr. 1. januar 2007 efter valgkredsrefor-

mens gennemførelse.

denne bog, du kan 
finde	svarene.

Spådomme om val-

get
Men hvornår vil val-
g k r e d s r e f o r m e n 
træde i kraft – altså 
hvornår kommer 
valget? Kanden val-
gte at udskrive valg 
nu inspireret af de 
politiske kommenta-
torers spådomme. 
Elklit mener dog 
først, at valget kom-
mer sidst i 2008, 
fordi Fogh gerne vil 
fremstå som en ans-
varlig statsminister, 
der udnytter hele sin 
valgperiode og ”gør 
arbejdet færdigt”. 
Samtidig kan både 
Ny Alliance og So-
cialdemokraterne på 
denne måde få bedre 
tid		til	at	begå	(flere)	
fejl inden valget.

Når valget kommer, vil det efter Elklits vur-
dering nok resultere i, at Fogh fortsætter som 
statsminister. Dette skyldes efter hans vur-
dering, ”at Socialdemokraterne ledelse frem-
står som relativt uerfaren og desuden ikke 
har formået at få stablet en samlet opposi-
tions kamp mod regeringen på benene”. Der 
er dog også ubekendte faktorer såsom 
forårets overenskomst-forhandlinger og 
spillet omkring EU’s forfatningstraktat, der 
kan resultere i et uventet valg. Endelig kan 
Venstre som nævnt blive ramt af interne per-
sonkonflikter	som	følge	af	den	valgkredsre-
form, der altså træder i kraft ved næste valg.
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Kandestøberen

Af Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg

En stor del af et valg udgøres af selve valgkampen. Dette er gældende både når valg 

anskues som begivenhed og som politisk fænomen. Men hvad er de bagvedliggende 

trends i partiernes stemmefiskeri og flytter det overhovedet stemmer? For at blive 

klogere på valgbussers og cheerleadingens valgeffekter, kiggede Kanden forbi hos 

Christoffer Green-Pedersen, der netop er en del af et forskningsprojekt rettet mod dette 

område.

”Hvad er det overordnede formål med jeres 
projekt om valgkampe?”
”Det drejer sig egentlig om et projekt ve-
drørende politisk dagsordensfastsættelse. 
Dvs. omdrejningspunktet er hvad bliver poli-
tisk, og relateret til valgkampe forsøger vi 
nærmere bestemt at undersøge, om ikke val-
gkampstemaerne i virkeligheden er givet på 
forhånd. Forstået på den måde at den poli-
tiske debat ikke er en ren tavle ved valg-
kampens start. Dagsordenen er ofte sat ved 
et valgs start – med mindre der sker noget 
spektakulært ude fra som en Mohammed-
krise – hvilket man typisk overser i forbin-
delse med valgforskningen.”
”Hvis man kigger mere på valgkampsformen, 
ser	du	da	nogle	specifikke	træk	som	nye	i	en	
dansk sammenhæng, og er disse eventuelt 
udtryk for udefrakommende påvirkning – 
måske fra USA?”
”Når valgkampe ændrer sig, er det typisk et 
udtryk for, at politikken tilsvarende er æn-
dret. Politik er konstant under forandring, 
hvorfor formen af denne også ændres over 
tid. Dette har ført til især mere åbne dagsor-
dener.	At	 tendenserne	kan	findes	 tidligere	 i	
USA end I Danmark er blot et spørgsmål om 
at de underliggende dynamikker er opstået 
før der end her.”
”Det er altså ikke fordi danske politikere ko-
pierer amerikansk valgkampsteknik?”
”Jo,	måske	med	hensyn	til	specifikke	udtryks-
former såsom valgbusser, cheerleading til 
valgmøder osv. Men disse elementer er alt 
sammen konsekvenser af en forandret dansk 
politik.”

”I forlængelse heraf kan det være nærliggende 
at sammenholde den megen massive omtale 
af dansk blokpolitik med en samtidig ameri-
kanisering og ’præsidentialisering’ af valg-
kampagnerne.”
”Ja, men to modstående blokke er jo ikke no-
get nyt fænomen i dansk politik. Den nutidige 
situation skyldes desuden, at K er så meget 
svagere end V, at der tydeligt står to stærke 
partier over for hinanden og således trækker 
blokkene op.”
”Afslutningsvis, hvordan ser du muligheden 
for	at	flytte	stemmer	over	en	valgkamp?	Og	
hvilken rolle spiller medierne i denne sam-
menhæng?”
”Det er svært at sige noget om, men overord-
net udtrykker valgkampe grundlæggende 
politiske strømninger, hvorfor jeg mere ser 
kausalrelationen som, at politikken påvirker 
valgkampsformen frem for at valgkampsfor-
men ændrer noget politisk. I forlængelse 
heraf er det også væsentligt at understrege, 
at medierne sjældent bestemmer valg-
kampens temaer. F.eks. blev strukturrefor-
men ikke noget voldsomt salient tema ved 
sidste valg på trods af mediernes stadige 
spørgsmål i retning heraf. Medierne kan med 
andre ord godt pakke valgkampen ind i en 
boksering, men de kan ikke bestemme, hvad 
partierne skal bokse om!”

Valgkamp vs. politik

Cheerleading - et blandt mange nye 

elementer i sidste valgkamp!
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Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.  

 

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg.  

 

Interviewjobbet kræver, at du er: 

 

 Fleksibel  

 God til at tale med alle slags mennesker   

 Engageret og initiativrig  

 Har mod til at udfordre egne  

    kommunikations- og overtalelsesevner 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

 

 Godt arbejdsmiljø og indblik i en  

    international virksomhed 

 Studierelevant erfaring i blandt andet     

    interviewteknik 

 Mulighed for seriøs sparring og coaching 

 Et højt fagligt niveau 

 En reference for fremtiden 

 

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 

eller efter aftale.  

 

Arbejdssted: Olof Palmes Allé 20, 8200 Århus N 

 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til  
Katrine Nissen Hansen på 8944 7885. 
 
Søg via www.ramboll-management.dk/job

Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges 
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Som interviewer i Rambøll Management er du med 

til at sætte dagsordenen i medierne. Mange af de 

undersøgelser, vi foretager påvirker den offentlige 

debat.  

 

Arbejdsopgaverne består af gennemførelse af tele-

foninterviews med virksomheder og privatpersoner. 

Du ringer og stiller spørgsmål ud fra et foruddefine-

ret spørgeskema. Der er ikke tale om telefonsalg.  

 

Interviewjobbet kræver, at du er: 

 

 Fleksibel  

 God til at tale med alle slags mennesker   

 Engageret og initiativrig  

 Har mod til at udfordre egne  

    kommunikations- og overtalelsesevner 

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyder: 

 

 Godt arbejdsmiljø og indblik i en  

    international virksomhed 

 Studierelevant erfaring i blandt andet     

    interviewteknik 

 Mulighed for seriøs sparring og coaching 

 Et højt fagligt niveau 

 En reference for fremtiden 

 

Der er mulighed for at arbejde dag og aften samt i 

weekenden. Arbejdstid er fra 10-37 timer om ugen 
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Vil du være med til at sætte dagsordenen?---

Telefoninterviewere søges 
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Af Anders Ziegler Kusk
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Tema: Kanden udskriver valg
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Den latente valgkamp – 
hvad bliver dagsordenen?
Interview med Rune Stubager

Selv om efterårsvalget ude-

blev i første omgang, ulmer valg-

kampsstemningen stadig kraftig under 

overfladen. Fra begge sider af det poli-

tiske spektrum, positionerer partierne 

sig dagligt med løfter, prøveballoner og 

reformforslag. Men hvad er det egentlig 

for en politisk dagsorden der tegner sig? 

Hvilke emner kommer det kommende 

valg til at omhandle? Kandestøberen 

satte Rune Stubager i stævne for at finde 

svaret.

Hvad er udslagsgivende for, hvilke emner der 
kommer på dagsordenen?
”Både vælger, partier og medier har indvirkn-
ing, og vælgerne fungere i nogen udstrækn-
ing som begrænsninger for partiernes forsøg 
på dagsordenskontrol. Eksempelvis slap Thor 
Pedersen jo ikke godt fra sine udtalelser om 
offentligt ansattes lønvilkår, til trods for at de 
tal han byggede udtalelserne på, langt hen af 
vejen var korrekte. Thor Pedersens problemer 
i den sag kan 
måske også ses 
som et eksempel 
på ”issue-ejersk-
ab”. Forskellige 
partier	 identifi-
ceres af vælgerne 
som værende 
kompetente in-
denfor forskellige 
pol i t ikområder. Socialdemokratiet og 
resten	af	venstrefløjen	har	jo	altid	været	par-
tier,	 som	 vælgerne	 identificerede	 med	

velfærd, mens ”økonomisk ansvarlighed” og 
udlændingepolitik, har været associeret med 
de borgerlige partier. Så når Finansminis-
teren våger sig ind på velfærdsområdet, bev-
æger han sig over på oppositionens bane-
halvdel. Partierne forsøger dog også at 
påvirke	dagsordenen	ved	at	”lukke	flankerne”	
ved	at	forholde	sig	til	hvor	flertallet	ligger	og	
rette sig ind efter det. F.eks. kopierede Ven-
stre jo i høj grad Socialdemokratiets politik 
på velfærdsområdet. Ligeledes har Social-
demokratiet i høj grad overført deres udlænd-
ingepolitik	fra	højrefløjen,	og	dermed	håber	
partierne så på, at disse emner ikke kommer 
til at fylde så meget på dagsordenen, fordi de 
ikke	er	uenige	–	i	hvert	fald	på	overfladen.
Medierne er et helt kapitel for sig, men ge-
nerelt opererer de efter nogle interne logik-
ker. I særdeleshed søger medierne efter 
”konflikterne”	og	hvis	en	sag	rummer	en	god	
konflikt	kan	den	forholdsvist	let	komme	til	at	
påvirke dagsorden. En anden medielogik er, 
at	 emner,	 der	 er	 nemme	 at	 identificere	 sig	
med og som ligger tæt på folks hverdag også 
let kan få plads på dagsordenen. For ek-

sempel er der sundhed-
sområdet, hvor det er 
oplagt at lave nogle ind-
slag om syge folk der 
står på venteliste eller 
har fået en elendig 
kræftbehandling. Man-
gler	 konflikten	 eller	
nærheden til folks hver-
dag, er et emne mindre 

interessant for medierne. 
I forhold til nogle år siden, hvor dagsordenen 
var meget domineret af værdipolitiske 

Er værdipolitikken død og begravet?

”Nej. Langt fra. Dagsordenen svinger frem 

og tilbage. 2001 og 2005-valgene var beg-

ge præget af en værdipolitisk dagsorden, 

men målinger viser at det stadig er centralt 

for mange vælgergrupper.”
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spørgsmål, synes den nuværende debat at 
være totalt domineret af velfærden. Er værdi-
politikken død og begravet?
”Nej. Langt fra. Dagsordenen svinger frem og 
tilbage. 2001 og 2005-valgene var begge 
præget af en værdipolitisk dagsorden, men 
målinger viser at det stadig er centralt for 
mange vælgergrupper. Det er jo ikke længe 
siden vi havde sagen med Mu-
hammedtegningerne, og det var om noget en 
værdipolitisk	konflikt.		Senest	har	DF	jo	også	
forsøgt at få emnerne på dagsordenen igen 
overfor nogle vælgergrupper, så værdipoli-
tikken kan sagtens få stor betydning til et 
kommende valg. 

Ny Alliance har lanceret et partiprogram som 
bl.a.	vil	arbejde	for	indførelsen	af	en	flad	skat	
i Danmark. Vil NAs ideer få nogen generel 
gennemslagskraft blandt vælgerne?
”Partiet har jo nogle ret markante holdninger 
på det økonomiske område, hvilket naturligvis 
begrænser	 appellen	 blandt	 venstrefløjens	
vælgere. Partiet appellerer til mere klassisk 
højreorienterede vælgere, der dels synes øn-
sker en mere liberal økonomisk politik og 
dels ønsker den ”borgerlige anstændighed” 
tilbage i udlændingepolitikken – specielt for-
holdene på landets asylcentre. Dets gen-
nemslagskraft vil derfor sandsynligvis være 
begrænset til den gruppe af vælgere.”

Debatten om Danmarks engagement i Irak 
synes at være forstummet. Skulle man ikke 
umiddelbart tro der var mere kød på det? 
Hvorfor er Irak ikke mere centralt på dagsor-
denen? 
”Irak-spørgsmålet er jo ophørt efter tilbaget-
rækningen, og nu er der for så vidt intet at 
være uenige om for de politiske partier. Og 
når vælgerne primært ser fremad er emnet 
således uden stor betydning. Der er naturligvis 

Villy Søvndals vedholdende kritik, men han 
appellerer jo alligevel primært til folk som vil 
af med regeringen og har været imod den fra 
starten af. Så kan man naturligvis spørge, 
hvordan det lykkedes for regeringen at kom-
me af sted med Irak-krigen til at starte med. 
Jeg tror at regeringen formåede at pakke Irak 
ind, som en traditionel fredsskabende opera-
tion, som det var tilfældet med krigene på 
Balkan. Det har man en lang tradition for i 
Danmark. Milosevic blev set som den onde 
mand på Balkan, der skabte kaos og ikke ville 
rette	sig	efter	FN	og	på	samme	måde	fik	re-
geringen pakket krigen i Irak ind, i forhold til 
Saddam.

Hvis du nu var partirådgiver for S, hvad ville 
du så råde dem til at gøre i den nuværende 
situation?
”Socialdemokratiet bør køre benhårdt på med 
velfærden og blive ved med at fastholde at de 
kan gøre det bedre, og der er store mangler i 
den danske velfærd. Det har de jo også gjort 
med forslag til kvalitetsreformer, velfærd-
srettigheder m.v. Målingerne viser da også at 
de fører klart på sådanne issues. Noget som 
måske for alvor kunne styrke Social-
demokraterne var hvis de kunne skabe et ny-
brud på integrationsområdet – en slags co-
lumbusæg, med en gennemgribende plan for 
hvordan problemet skulle løses. 

Hvis du skulle udpege tre issues som bliver 
helt centralt i den kommende valgkamp, hvad 
vil de være?
”Altså det oplagte er jo at sige velfærd, 
velfærd og atter velfærd, men derudover kan 
udlændinge og integration naturligvis kom-
me højt på dagsordenen. Det samme kan si-
ges om skattepolitikken og så vil man mu-
ligvis se at miljø- og klimadebatten tiltager i 
styrke”.

Rune Stubager skyder på at integration, skat og miljø kan blive centrale emner i en valgkamp - når 

man ser bort fra det helt store “favoritissue”: Velfærd



Kandestøberen

Spåmanden taler

Af Sebastian Juel Frandsen
og Lasse Laustsen

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

Tema: Kanden udskriver valg

Ingen valgkamp uden en sand overfl od af meningsmålinger, teorier om mulige koali-

tioner og bud på personlige stemmeslugere. Læs her hvorledes IFSK’s egen mandatpro-

fet Søren Risbjerg Thomsen, eller ”metodetroldmanden”, som Rune Stubager kalder 

ham, ser det politiske landskab af i dag – og efter et eventuelt valg. Med andre ord: Kan-

den har leget bogstavleg og spåmænd med den helt store valgkrystalkugles mester!

I Danmark har vi i det nye årtusinde oplevet 
en form for højredrejning, som man også har 
set i resten af Nordeuropa. Dette har, ifølge 
Risbjerg, ændret billedet fra størstedelen af 
sidste århundrede, hvor Socialdemokratiet 
sad på magten, indtil vælgerne ved forskel-
lige lejligheder sendte dem en tur i skamme-
krogen – blandt andet på grund af økono-
miens til tider halvbetændte tilstand. Når 
man så af andre årsager ikke længere kunne 
holde de borgerlige 
ud, stemte man igen 
velfærdsstatens fa-
dere ind i ministerk-
ontorerne.
Urutineret ledelse
I forbindelse med So-
c i a ldemokra te rne 
påpeger Risbjerg, at 
de på forhånd er ba-
gud på point, da de 
har en ledelse med 
meget lidt erfaring. 
Befolkningen ved reelt 
ikke, hvad de kan, når 
det politiske arbejde 
for alvor går i gang. 
De er faktisk så mange 
point bagud, at det vil 
kræve noget ek-
straordinært for at 
tilkæmpe sig reger-

ingsmagten. Ikke nødvendigvis fordi de taber 
på selve politikken, men fordi befolkningen 
simpelthen ikke har nogle resultater at holde 
dem op på. 
”Troldmandens” stemmeadfærdsteori
Risbjerg har en teori om en form for et sort 
hul, som rammer midterpartier, når man har 
et	 fasttømret	 fl	ertal,	 som	 det	 vi	 oplever	 i	
dansk politik i dag. Dette ses eksempelvis 
ved partier som CD og KD, som ikke formår 

at komme over spær-
regrænsen, samt De 
Radikale, som er ryk-
ket meget til venstre 
nypolitisk, og derved 
ikke mere kan karak-
teriseres som et deci-
deret midterparti. 
Dette kan ses som en 
af årsagerne til Ny Al-
liances (NA) tilbage-
gang siden deres 
fremkomst. Eksempel-
vis havde de i princip-
pet	 ingen	 indfl	ydelse	
på forhandlingerne i 
forbindelse med skat-
tereformen, selvom de 
havde sat næsen op 
efter dette. 
Dog ser det for tiden 
alligevel ud til, at NA 

IFSK’s mandattroldmand kigger dybt i krystal-

kuglen!
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ledelse jf. de tidligere nævnte problemer for 
Socialdemokraterne. SF har opnået klar frem-
gang, hvor man har formået at stjæle stem-
mer både fra højre og venstre side af egen 
position. 
Ikke mindst de stjålne stemmer fra Enhed-
slisten kan være en forklaring på disses 
tilbagegang. Risbjerg peger på, at man ikke 
udelukkende kan give Asmaa-effekten sky-
lden	 for	den	fl	irt	med	 spærregrænsen,	 som	
Enhedslisten har haft de seneste måneder.

Hvis der var valg i dag,…
…tror Risbjerg, at man ville se en VK-reger-
ing med støtte fra DF samt NA, hvilket vil føre 
dansk politik tilbage til den tidligere nævnte 
situation i 1900-tallet, hvor midterpartierne 
havde	 afgørende	 indfl	ydelse.	 Dette	 ville	 alt	
andet	lige	mindske	indfl	ydelsen	for	DF,	som	i	
det scenario ville have meget sværere ved at 
få de lunser igennem, som de har formået de 
sidste seks år. Dette vil også alt andet lige 
mindske Anders Foghs manøvremuligheder, 
da	 han	 i	 så	 fald	 skal	 fi	nde	 et	 kompromis	
imellem de to støttepartier. Hvis valget deri-
mod kommer senere, kan man ikke afvise, at 
VKO	fortsat	kan	danne	fl	ertal	alene.	På	trods	
af at NA har fundet et relativt stabil leje i de 
seneste meningsmålinger, vil det være en 
fordel for Khader & Co. jo hurtigere, der 
kommer valg, da de ellers risikerer at falde i 
”Risbjergs sorte hul”. På sigt vil man sandsyn-
ligvis se, at regeringen bliver slidt ned, og 
der kommer en naturlig udskiftning, men if-
ølge Risbjerg er dette ikke aktuelt lige fore-
løbig, specielt set i lyset af de tidligere prob-
lemer hos Socialdemokraterne.

kan blive tungen på vægtskålen ved et kom-
mende valg. Dette vil medføre, at dansk poli-
tik vender tilbage til en ”business as usual”-
tilstand, som man har set det nærmest hele 
1900-tallet, hvor mindretalsregeringer hen 
over midten - med De Radikale som midter-
partiet med de afgørende stemmer - har 
været dominerende. 
DF får næppe ministerposter
Herudover mener Risbjerg, at de såkaldte 
problemer hos de konservative er overvur-
derede. Dette har to forklaringer. For det 
første har de faktisk ligget nogenlunde sta-
bilt i meningsmålingerne. Desforuden 
påpeger Risbjerg, at det væsentlige egentlig 
ikke er, hvor mange mandater de præcis får, 
men	at	den	blå	blok	beholder	sit	fl	ertal.
I forlængelse heraf mener Risbjerg, at det er 
utopisk at forestille sig DF som regering-
spartner i nærmeste fremtid. Dette hænger 
ikke mindst sammen med Risbjergs holdning 
om, at hvis man skal kunne klare sig som 
politisk parti, er der et ”dobbeltspil”, der 
nødvendigvis må opfyldes. Man må således 
som parti både være i stand til at skabe 
bæredygtige løsninger for samfundet, samti-
dig med at man sender klare signaler om sine 
markante holdninger. Det er altså en form for 
balancegang. På dette punkt er DF nok lidt 
for markante.
SF’s fremgang
Dette kan også siges om SF, som har tilsvar-
ende rolle – blot på den anden side af midten. 
Ifølge Risbjerg er det heller ikke en mulighed 
for SF at komme med i en regering foreløbigt. 
Der er dog ingen tvivl om, at Villy Søvndahl 
har gjort det godt som formand, og her kan 
man også se fordelen ved at have en erfaren 

To af Risbjergs bedste bud på personlige stemmeslugere til et kommende folketingsvalg - Karen 

Jespersen og Villy Søvndahl.
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Kandestøberen

Hvor skal vi hen? 
- Grænser for kompetencer

Af  Bjarke Hartkopf
20063106@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg

Ikke en anden verden, ikke en revolu-

tion, men personlig myndiggørelse. Det 

er nøglen til at nedbryde et af vort sam-

funds betydelige problemer: illusionen 

om almagt. Interview med højskolefor-

stander Jørgen Carlsen.

Som tidligere institutleder på idehistorie 
kender Jørgen Carlsen den akademiske ver-
den indefra. Siden den tid har han gennem 
mere end 20 år valgt at lægge sine kræfter i 
forstanderhvervet på Testrup højskole (hvor 
murene dog også er gule). Jeg mødte ham 
over en kop kaffe en sommeraften i august 
for at høre, hvad der ifølge ham er karakter-
istisk for vores samfund, og hvilke problemer 
han ser i tiden. Kompetencebegrebet ud-
mærker sig her som et centralt problem for 
forstanderen. Carlsen uddyber: ”Kompetence 
er et magtbegreb. Nogen har ligefrem ment, 
at kompetencediskussionen er en popular-
iseret udgave af den nietzscheanske 
forståelse af vilje til magt. Nietzsches magt-
begreb er på mange måder meget fornuftigt: 
for det er jo godt at kunne magte noget, det 
er godt at kunne cykle, det er godt at have 
videns-magt på forskellige måder, fordi man 
så suverænt kan navigere i bestemte situa-
tioner. Men ved udelukkende at fokusere på 
magtdimensionen glemmer man, at det 
måske er i afmagten, at det allervigtigste 
viser sig mellem mennesker. Og jo mere man 
forsøger	 at	 definere	menneskelig	 aktivitet	 i	
forhold til kompetencekategorier, jo mere 
fjerner man sig fra et menneskebillede, som 
har noget at gøre med, at mennesket er an-
det og mere end det, det magter. Det men-

neskesyn, der kommer ud af i stadig højere 
grad	 at	 identificere	 et	 menneske	 med	 dets	
kompetenceprofil,	bærer	præg	af,	at	det,	der	
har med det forhåbningsfulde at gøre, det er 
blændet ud.” 

Men kan man overhovedet undgå, at der vil 
være denne tilbøjelighed til, at kompe-
tencetænkningen påvirker disse områder af 
livet?   

”Nej, helt kan man ikke undgå det. Men man 
kan undgå at ende i en situation, hvor man 
efterhånden ikke kan formulere et men-

Tidligere institutleder på idehistorie og nu-

værende forstander på Testrup højskole, Jør-

gen Carlsen.
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neskesyn uden for denne magtsfære. Som 
eksempel på denne universalisering kan du 
spørge den nyuddannede vuggestuepæda-
gog, hvad hans eller hendes pædagogiske 
mål er, og med meget stor sandsynlighed vil 
de svare noget i retning af, at det er at drage 
omsorg for børnenes alsidige kompeten-
ceudvikling.	Spørg	finansministeriets	depar-
tementschef, hvad det drejer sig om: kompe-
tenceudvikling. Så det nærmer sig altså en 
slags indsmigrende to-
talitarisme, som ikke er 
militant, men som ideol-
ogisk er en slags totalita-
risme, fordi man tænker i 
entydige kategorier ... 
Det, jeg synes er prob-
lematisk, er, at man kri-
tikløst transplanterer hele 
det koncept, som har sin 
relative berettigelse i en 
virksomhedsøkonomisk 
sammenhæng, ind i en 
totalpædagogisk ramme. 
Man henter elementer fra styringstænknin-
gen over i den pædagogiske verden, hvor 
målet dog trods alt skulle være andet end 
bare at nyttiggøre det enkelte individ ... Selve 
fornemmelsen af, at man har livet i sin egen 
magt, det er den store illusion. Og så længe 
det går, kan du tilsyneladende godt leve på 
den illusion, men når det kommer til stykket, 
så har du ikke tjek på ret meget.” 

Men hvad kan man så gøre for at imødegå 
dette problem? Kan man gøre noget radika-
lt? 

”Man kan ikke bryde radikalt med den funk-
tionsbetragtning, at der skal produceres i et 
samfund, men jeg synes, at det er meget 
vigtigt at holde sig for øje, at tilværelsen har 
en dobbelt dagsorden ... Jeg tror, det er 
meget typisk for mange moderne mennesker, 
at intellektuelt kan de godt se, at det drejer 
sig om andet og mere end at sørge for kar-
rieren, men rent faktisk fylder den praktiske 
dagsorden så meget, at den næsten overle-
jrer det, der egentlig er det glædesbringende. 
Altså jeg plæderer ikke for en eller anden 
hippie-agtig skurvognstænkning, hvor man 

skal glemme verden og tro, at man kan leve 
af kærlighed og kildevand. Men jeg mener, at 
man med jævne mellemrum skal tage sit liv 
op til en eksistentiel undervognsbehandling, 
og spørge sig selv: hvad er det egentlig der 
betyder noget? Hvad er det, man sidst vil un-
dvære?” 

Men hvad kan man så gøre? Er det fordi, der 
er noget i samfundet, som kører skævt? 

”Nej, altså jeg tror ikke 
på mirakler. En personlig 
myndiggørelse i forhold 
til det at leve et liv, som 
ikke bliver underlagt en 
anonym funktionslogik 
eller systemtænkning. 
Man kan som Grundtvig 
sige, at livsoplysning er 
betydningsfuldt i denne 
her sammenhæng, dvs. 
at du hele tiden har for 
øje, at der er noget 

grundlæggende at være taknemmelig for i 
det liv, vi lever, og som vi har fået helt 
ufortjent, men som faktisk kan være kilde til 
stor glæde. Og mere kan man sådan set hel-
ler ikke forlange, altså det er ikke en anden 
verden, vi skal have, vi skal ikke have nogen 
revolution.” 

Hvordan passer religion så ind i dette billede? 
Hvilken rolle skal tro spille i samkvemmet 
med andre? 

”Egentlig har religion bare noget at gøre med 
netop det, at vi ikke lever her forudsætning-
sløse, vi kan ikke selv designe de værdier, vi 
vil leve efter. Man kan sige, at religion han-
dler om alt det, du ikke har magt over. Og jeg 
vil sige, at et samfund helt uden religion er et 
fuldstændig barbarisk samfund, men det be-
tyder ikke, at man skal suspendere sin almin-
delige fornuft. Den store misforståelse er at 
tro, at tro er en anstrengelse eller en præsta-
tion; det er faktisk det modsatte. Tro er at 
slappe af. Det er netop en opgivelse af at 
have magt over det hele og forlade sig på, at 
det nok skal køre.”   

“...jo mere man forsøger at defi-

nere menneskelig aktivitet i forhold 

til kompetencekategorier, jo mere 

fjerner man sig fra et menneske-

billede, som har noget at gøre 

med, at mennesket er andet og 

mere end det, det magter.”
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‘Something like a phenomenon’

Der har været snakken i krogene. De stude-
rende har kigget sig over skulderen, når de 
stod i kaffekøen i kantinen. Lektorerne og 
professorerne har holdt vejret en ekstra gang, 
når der blev banket på døren til deres kontor. 
Hvem er han? Og hvornår viser han sit sande 
ansigt? - Verdens tredje fænomen, der siges 
at	befinde	sig	på	Institut	for	Statskundskab	i	
Århus. Manden, der ifølge rygterne, omtaler 
sig selv som Fænomenet.

Historien om Fænomenets sande identitet 
kom Kandens efterhånden garvede 
journalist i hænde ved hjælp af den 
mest	anerkendte	og	flittigst	brugte	
journalistiske fremgangsmetode: 
at ligge på sofaen med en kop 
mokka og vente på det tilfældige 
opkald. For når man blot venter 
længe nok, så skal historien nok 
komme til en. Metoden svigter 
aldrig, beskeden fra en anonym opringning 
var kort og præcis. Jeg skulle mødes med 
fænomenet – Tirsdag! den 11/9! kl. 1200! - I 
kantinen! Jeg gav kaffen!
Før man går ind til en opgave af denne kal-
iber, viste jeg qua min lille, men dog ikke 
ubetydelige opsamlede lærdom fra IFSK, at 
man altid skal sætte sig nogle ex ante-, 
midtvejs- og ex post-mål, før man kaster sig 
ud i en ny opgave. Målet med dette første in-
terview var at lære noget helt grundlæggende 
om manden bag navnet. Først når man har 
oparbejdet et gensidigt tillidsforhold med sin 
respondent, kan man jf. Lotte Bøgh få svar på 
de mere underliggende holdninger, som den 
interviewede måtte besidde. Først skulle ska-
belonen af Fænomenet tegnes. 

Identiteten

Jeg mødte op i samfundsfaglig kantine med 
en blanding af ærefrygt og nysgerrighed, for 
endelig at interviewe verdens 3. Fænomen. 

Han ankom præcis klokken 1200, tog plads 
ved mit bord og efter de obligatoriske hø-
flighedsfraser	 var	overstået,	kunne	 jeg	 rulle	
mit arsenal af spørgsmål ud. Jeg havde for-
beredt	mig	 til	fingerspidserne,	 for	at	undgå	
at spilde Fænomenets tid og samtidig afværge 
pinlig	 tavshed.	 Han	 var	 høflig	 og	minutiøst	

præcis i sin besvarelse af mine 
spørgsmål. Formulerede sig ut-
vetydigt og gav et indtryk af en 
mand, der med en let ironisk 
distance til sig selv ved, hvad 
han vil, og han lader ingen 
forhindringer komme ham i 
vejen. For det viste sig hurtigt, 
at Fænomenet aldrig spilder 

tiden. Han præsterede under en kedelig 0-0-
landskamp i parken (Danmark- Nordirland 
red.) at kvæle et Agresti Finlay kapitel i pau-
sen, fordi de kun serverede lys øl: ”og det 
sprøjt ku´ ikke svare sig at drikke”. 

Han læser på 7. semester, men gør det reelt 
kun for efterfølgende at have mulighed for at 
tjene en god skilling. Den dag, han kan leve 
af at være et fænomen, smider han akade-
mikerrollen over bord. For mens de i dag fall-
erede fænomener LL Cool J som rapper 
(”Something like a phenomenon”) og Ronaldo 
som fodboldspiller (El Fenomeno) har fundet 
deres nicher, hvor de efterfølgende tjener 

F æ n o m e n e t

Navnet ”Fænomenet” 
er ikke et, han selv 
har fundet på. Det er 
navnet, der er kom-
met til ham.

Hvem er han? Hvad kan han? Og hvad i alverden laver han på IFSK? 

Af Jeppe Thvilum
20053721@ps.au.dk
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rigeligt med penge, så tror vores Fænomen 
nok, at hans tid også skal komme. 
Med den journalistiske kritiske pen spurgte 
jeg ind til baggrunden for tilnavnet 
Fænomenet? Og hvad der beskriver ham som 
et fænomen? Navnet ”Fænomenet” er ikke et, 
han selv har fundet på. Det er navnet, der er 
kommet til ham. Måske fordi han besidder en 
titel som ubesejret i udgangsstilling i jæger-
korpset. Han er religiøs i den 
forstand, at han tror på den 
store jæger, og endelig så 
præsterede han sidste jul at 
tage 2,6 kilo på under julemid-
dagen, fratrukket vin og vand.  

Løbende gennem interviewet 
oplevede jeg hele seancen som 
et paradoks. For det smukke 
ved Fænomenet, og hvad der samtidig er på 
kanten af galskab, er, at han konstant omtal-
er sig selv i tredje person. Da jeg i starten af 
interviewet, for at varme lidt op under hans 
talebånd, spurgte ind til, hvordan hans dag i 
går var gået, svarede han, at: ”Fænomenet 
løb 10 km. Fænomenet Spiste det meste af en 
bradepande	 kage.	 Fænomenet	 flækkede	 to	
timers	 læsning	og	en	actionfilm	til	dessert”. 
Det er meget få mennesker, der får sagt så 
meget og så dækkende om sig selv, på så få 
ord.

3 fænomener - på 
IFSK, i musikkens 
verden og på fod-
boldbanen.

Da mit ark med spørgsmål var ved at løbe ud 
og hans tid ved at være brugt, havde jeg et 
sidste, og (synes jeg selv) sindrigt spørgsmål. 
”Nu da det i dag er seks-årsdagen for terro-
ren i New York og på baggrund af de, ifølge 
PET, mulige danske forbindelser til Al Qaeda, 
hvilke tanker render så igennem dit hoved på 
sådan en mærkedag”? 

”Preben Elkjær fylder 50 i dag, og 
mit liv skal terroren ikke diktere. 

Med den bemærkning skiltes vore 
veje atter, og jeg sad tilbage med 
en tom kop kaffe og en notatblok 
fyldt med noter uden rigtigt at 
vide, om han tog pis på mig, eller 
om han blot er det 3. Fænomen. 

Et spørgsmål, der forhåbentligt sammen med 
hans sande identitet vil komme et svar på om 
en måneds tid, i næste nummer af Kandestø-
beren.

For det smukke ved 
Fænomenet, og hvad 
der samtidig er på 
kanten af galskab, er, 
at han konstant omtal-
er sig selv i tredje per-
son.
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deres felt, og trives med et højt tempo og internationale udfordringer.

Tag et anderledes valg og bliv managementkonsulent hos McKinsey.

Hør mere om det optimale springbræt til en karriere i det private erhvervsliv, når vi 
den 6. december besøger Aarhus Universitet. Tilmelding til arrangementet foregår 
på www.oekonomiskforening.dk, og der er et begrænset antal pladser.

ET ANDERLEDES VALG
De	fl	este	studerende	har	en	holdning	til,	hvad	
der er godt og skidt ved at gå på et studie, 
men med denne undersøgelse har man for 
første gang mulighed for at undersøge 
fænomenet studiemiljø videnskabeligt. 

I den forbindelse er der mange spændende 
spørgsmål. Hvor vigtigt er det, at der er klare 
mål for undervisningsforløbene? Virker un-
derviserne interesserede i de studerende? 
Hvor udbredt er stress blandt sidefagsstu-
derende? 
Faktisk viste en pilotundersøgelse på det 
medicinske fakultet i foråret, at studerende 
med et højt karaktergennemsnit fra gym-
nasiet generelt trives dårligere end studer-
ende med et lavt gennemsnit. 

Et andet interessant spørgsmål er, om det er 
forskelligt fra studie til studie, hvad der 
udgør et godt studiemiljø. Synes historiestu-

     AU undersøger studiemiljø på IFSK 

  34.000 respondenter i den største undersøgelse i Norden

derende, det er vigtigere med et godt udbud 
af sociale arrangementer end mulighed for 
faglige arrangementer? Er studerende på jura 
mere optagede af klare vurderingskriterier til 
eksamen end studerende på biologi? Bruger 
økonomerne mere tid på studierne end 
statskundskabere?

Undersøgelsen af studiemiljøet begynder den 
8. oktober. Alle studerende får en mail, men 
man kan også deltage ved at gå ind på sin 
selvbetjeningsside https://mit.au.dk/da/  
når man alligevel er inde for at melde sig til 
eksamen. 

Det er vigtigt for Aarhus Universitet, at så 
mange som muligt deltager. Det giver studi-
enævnet det bedste udgangspunkt for at 
forbedre dit studiemiljø.

Af Anna Bager
20060981@ps.au.dk

Undersøgelse
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undlade eksamenscensur, som det er tilfæl-
det	ved	de	fleste	eksamen-
er på bachelordelen, synes 
det særlig relevant, at der 
er tid til, at klager kan ind-
gives og behandles. Yder-

ligere be-
t y d e r 
lovbrud-
det, at alle 
s t u d e r -
ende skal 
gå tre uger ud over lovens 
grænser, med uafsluttede 

eksamener i baghovedet og uvished om, 
hvorvidt reeksamen bliver aktuel.  

Jens Blom beklager
Institutleder Jens Blom-Hansen forsikrer om, 
at IFSK tager loven alvorligt og beklager, at 
eksamensbekendtgørelsen ikke har været 
fuldt overholdt. Han meddeler, at der allerede 
er blevet taget skridt for at rette op på prob-

§ 31 i bekendtgørelse 867 i Universitetslov-
ens § 8 siger nemlig, at datoen for offentlig-
gørelse for eksamensbedømmelse skal ligge 
maksimum seks uger efter prøvens afhold-
else. Dette gjorde sig ikke gældende bl.a. for 
sommerens IP- og Kom. Pol. eksamener. 
Loven gælder ikke med hensyn 
til bacheloropgaven, specialet 
samt førsteårsopgave – dvs. 
pol. intro. opgaven på 
statskundskab. Instituttet kan 
fravige loven, hvis der op-
træder særlige omstændighed-
er. Der skal i dette tilfælde 
hurtigst muligt foreligge en begrundet un-
derrettelse til de eksaminerede. Fuldmægtig 
Helle Rosenvold Anderson fra Universitets- 
og Bygningsstyrrelsen, bekræfter denne for-
tolkning af loven.

Brud på universitetsloven
For at overholde loven skulle karaktererne for 
sommerens IP-eksamen være offentliggjort 
d. 12. juli. Karaktererne blev imidlertid først 
offentliggjort d. 1. august, hvilket vil sige, at 
den lovfastsatte tidsfrist blev overskredet 
med næsten tre uger.  Dette havde bl.a. den 
konsekvens, at de som dumpede IP, ikke 
havde den rette tid til at klage over deres 
karakter, før de skulle til reeksamen. Da IFSK 
i forhold til IP eksamen har valgt at sænke 
kvaliteten af eksamensvurderingen ved at 

Af Søren Konnerup
20052915@ps.au.dk

Anne P. Knudsen
20053284@ps.au.dk

Karaktergivning

Undervurdering af tids-
forbrug vil nok næppe 
være en gyldig undsky-
ldning når videnskab-
steorien afleveres 
14:01!

”Eksamensopgaver afleveres til tiden og ikke et minut senere på statskundskab – 

ellers står den på 00 og reeksamen”. Derfor vil det nok undre de fleste, at instituttet 

ikke selv formår at overholde deadlines for karakteroffentliggørelse, som de står 

overfor i Universitetsloven.

”Instituttet SKAL 
leve op til loven”

Lange

karakterfrister   
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klager.	I	de	fleste	tilfælde	vil	seksugersreglen	
være overholdt, men i enkelte tilfælde er der 
blevet begået en fejl fra instituttets side, som 
beklages. Henrik Friis Bach udtaler til 
Kandestøberen, at man selvfølgelig vil over-

holde loven efter at være ble-
vet gjort opmærksom herpå 
og mener i øvrigt, at IFSK har 
tradition for at rette opgaver 
hurtigt. Henrik Friis Bach ud-
taler, at loven skal overholdes, 
og at den vil blive det fremov-
er.

Hvis der er studerende som 
føler, at de er kommet i klemme pga. den 
manglende overholdelse af loven, kan de if-
ølge Henrik Friis Bach rette henvendelse til 
Studienævnet, hvor deres sag vil blive behan-
dlet.

Vær kritisk
Efter de mange beklagelser og tilsagn om, at 
der vil blive rettet op på problemet både fra 
institutleder og ad-
ministrativ leder, 
skal der blot lyde en 
opfordring til alle 
studerende om, at de 
benytter deres 
kritiske sans - også 
overfor instituttets 
autoriteter. 

lemet, således at instituttet fuldt ud kan leve 
op til loven fremover.

Egne deadlines overskrides også
Ud over at instituttet ikke overholder de 
deadlines, der er vedtaget ved 
lov, så kneb det også med at 
overholde de deadlines, som 
blev meldt ud til de studer-
ende i forbindelse med som-
merens Mikroøkonomikarak-
terer. Grunden til at 
økonomikaraktererne først 
blev offentliggjort d. 9. au-
gust og ikke d. 1., som var deadline, skyldes 
ikke at loven igen blev overset, men at opga-
veretteren havde undervurderet det påkræ-
vede tidsforbrug. Undervurdering af tidsfor-
brug vil nok næppe være en gyldig 
undskyldning, når eksamensopgaven i Vid-
enskabsteori	 afleveres	 14:01!	 Universitet-
sloven	 definerer	 ganske	 vist,	 at	 forholdet	
mellem undervisere og studerende er ikke et 
noget for noget forhold. At der i højere grad 
bør være en rød tråd i instituttets kultur på 
dette punkt, synes blot rimeligt.

IFSK havde overset loven
IFSK’s administrative leder Henrik Friis Bach 
forklarer de sene karaktergivninger med, at 
der har været en lang praksis på instituttet 
for, at karaktererne for sommereksamenerne 
bliver offentliggjort d. 1. august, og at loven 
om de seks uger er blevet overset fra insti-
tuttets side, hvilket Henrik Friis Bach be-

IFSK’s administrative 
leder Henrik Friis Bach: 

”Vi har overset Uni-
versitetsloven”

karakterfrister   
bryder

loven
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Velkommen til Kandens nye klumme, 

hvor undertegnede vil være jeres guide i 

en spændende og højaktuel verden af 

terror. Klummen vil først og fremmest 

være kendetegnet ved at være oply-

sende, men der vil være en snert af hu-

mor i artiklerne.

Kan humor og terror forenes – sandsynligvis 
ikke. Men dette skal dog ikke stoppe denne 
klumme i at gøre et forsøg. De første artikler 
har til formål at være oplysende. Dette vil ske 
i form af en tour de force i terrorens historie, 
hvor vi starter ved Jesu tid og slutter ved 
nutidens terrortrusler. Der vil være skruet 
ned for humortilgangen i de første par ar-
tikler- men helt glemmes den dog ikke. Men 
først lidt begrebsafklaring – man er vel 
statskundskaber!

Hvad er terror? Og skal man egentlig skelne 
mellem terror og terrorisme? Og hvad og 
hvem er en terrorist egentlig? Svar som ”det 
er hvad rettroende muslimer laver” eller ”en 
mand med langt skæg” er selvsagt ikke 
tilfredsstillende.  

Akademiske	 terrornørder	 har	 identificeret	
109 forskellige slags brug af begrebet ter-
rorisme.	Jeg	har	fundet	to	definitioner	”Made	

in Denmark”, der illustrerer, at terroris-
medefinitioner	kan	være	brede	og	gældende	
for både statslig og ikke-statslig terrorisme 
(Mozaffari) eller blot ikke-statslig terrorisme 
(Staun). 

Klummen	vil	følge	den	brede	definition,	men	
ikke kun fordi ophavsmanden, Mozaffari, selv 
finder	den	mere	elegant.	Nej,	valget	er	 rent	
strategisk,	da	denne	definition	øger	antallet	
af sjove terrorhistorier. Vores ”forskningsde-
sign” kan således kaldes MCSD – most conve-
nient system design! 
Svaret på begrebsafklaringen er derfor, at 
terror kan siges at være resultatet (”frygt, 
frustation eller usikkerhed”) af terroristers 
handlinger (aktører der gør brug af terror-
isme), der af-spejler en bevidst strategi kal-
det terrorisme (”brug af vold eller trusler for 
at opnå et politisk mål ved at skabe frygt, 
frustation eller usikkerhed”).

Terrorismens historie I: Den tidlige jødis-

ke terrorisme
Hvor og hvornår terrorisme stammer fra er 
ikke afklaret. Teoretisk kan man med ud-
gangspunkt	i	Mozaffaris	definition	hævde,	at	
terrorisme nok altid har eksisteret som 
strategi i mellemmenneskelige relationer. I 
denne artikel vil vi se nærmere på det første 
kendte tilfælde af terrorisme. Den tid-lige 
jødiske terrorisme (der er også en senere i 
forbindelse med Israels oprettelse) startede i 
år 66 med mordet på Jonathan, den øverste 
religiøse leder.
Zeloterne og sikarierne var jødiske grupper, 
der var fjendtlig indstillet overfor romernes 
tilstedeværelse i Judæa (oldtidens Israel – 
nutidens Israel/Palæstina og dele af Jordan). 
Selvom der ikke altid skelnes mellem de to 
grupper, adskilte de sig fra hinanden ved, at 
målet for zeloternes terrorvirksomhed oftest 
var grækere (som der var en stor gruppe af) 

Terrorhjørnet med terrOrhan

Af Orhan Gökcen
20040613@ps.au.dk

Debatmøde

Mehdi Mozaffari (1988:182): “brug af 
vold eller trusler for at opnå et politisk 
mål ved at skabe frygt, frustration eller 
usikkerhed”. 
Jørgen Staun (2006:17):”en bevidst 
strate-gi, der involverer voldsanvendelse 
mod civile eller trussel herom for at 
skræmme og skabe opmærksomhed, 
som en ikke-statslig aktør benytter sig af 
til at nå et bestemt, først og fremmest 
politisk mål”.

Sica
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og romere, mens sikariernes mål var promi-
nente jøder, der blev anset som frafaldne, der 
havde ladet sig påvirke af hellenistisk og rom-
ersk kultur.
Mordet på Jonathan var som mange af de eft-
erfølgende mord karakteriseret ved, at det 
fandt sted offentligt og ved en helligdag, hvor 
der var samlet store mængder af mennesker.  
Morderen var iklædt løse klæder, hvor mord-
våbnet, sicaen, kunne skjules uden problemer. 
Efter at have stukket kniven i offeret forsvandt 
morderen i mængden af mennesker, før of-
feret faldt om. Hverken Jonathans eller andres 
mordere blev nogensinde fanget, da sikarierne 
ikke	forsøgte	at	flygte.	De	opholdt	sig	derimod	
tæt på offeret og deltog i offentlige fordøm-
melser af mordet ved protestråb ol.. Efter dette 
første mord, fulgte en række mord. Der var 

daglige mord, hvor den skyldige 
aldrig blev fanget, hvilket var 
medvirkende til at skabe en stor 
grad af frygt og usikkerhed. 
Romernes hårdhændede respons 
overfor jøderne støttede kun ter-
roristernes mål om at opildne til 
oprør mod besættelsesmagten. 

Denne tidligere jødiske terrorisme var motiv-
eret af deres religiøse overbevisning og ønske 
om at genetablere en jødisk stat, hvorfor det 
kan kategoriseres som religiøst motiveret ter-
ror. Men da målet var at befri det hellige land 
fra udenlandsk dominans kan den tidlige 
jødiske terrorisme også kategoriseres som en 
frihedskamp. Hvilket bringer os til en noget 
slidt men sand kliche: ”Den enes frihedshelt 
den andens terrorist”. 
Klicheen indeholder også svaret på, hvorfor FN 
udover nogle vage formuleringer ikke har 
kunnet	 formå	at	definere	 terrorisme.	 I	næste	
artikel vil vi springe 1000 år frem i tiden og se 
nær-mere på den tidlige muslimske terror-
isme.

Vil du vide mere om terror? 
Se nærmere på tidskriftet ”Terrorism and Po-
litical Violence” Søg på http://www.informa-
w o r l d . c o m / s m p p /
title~content=t713636843 igennem insti-
tuttets computere. 
Mozaffari, Mehdi (1988). “The New Era of 
Terrorism: Approaches and 
Typologies”Cooperation	 and	 Conflict,	 Vol.	
23, No. 2, pp.179-196
Staun, Jørgen (2006). ”Mellem terror og 
folkelig protest - Europas islamistiske ud-
fordring”,	 findes	 på	 http://www.diis.dk/
sw31396.asp
Rapoport, David C. “Fear and Trembling: Ter-
rorism in Three Religious Traditions,” Ameri-
can Po-litical Science Review, 78, No. 3, 
1984, 655-77.

Terrorquizzen: Hovedmanden bag 11. 
september 2001 angrebet på New York 
og Washington menes at være egyptiske 
Mohammed Atta. 
Spørgsmål: I hvilket dansk ministerium 
er Mohammed Atta i dag ansat som re-
ceptionist? Og hvad skal vi kalde denne 
praksis med at ansætte ex-terorrister i 
den offentlige forvaltning?
Svar indsendes til 20040613@ps.au.dk – 
der er spændende præmier på spil.

Sica

Mohammed Atta - 
ansat i dansk min-
isterium. Men hvor?
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d. 9. nov. 21:00 – 02:00
Dørene lukker kl. 22:00!!!

MASKERADEBAL
PF præsenterer

Dette semesters sidste PF-fest skal naturligvis fejres med 
manér. For at skabe den helt rigtige stemning opfordrer vi 
derfor alle til at finde de fedeste og flotteste masker frem!

Billetsalg: Onsdag d. 7.- fredag 9. 
nov.kl. 12:00 – 12:30 i kantinen

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

Der var stor politisk enighed at spore, da 

Naser Khader og Svend Auken mødte hi-

nanden til debat. De foretrukne bog-

stavkombinationer i Danmarks næste 

regering blev duellanterne imidlertid 

langt fra enige om. 

Aulaen var fyldt til bristepunktet og de lokale 
medier mødt op til ”årets politiske debat”. 
Udgangspunktet for debatten blev det, Khad-
er kaldte ”et opbrud i dansk politik”, hvilket 
han selv tog en del af æren for ved at henvise 
til stiftelsen af Ny Alliance.
”Vi	har	flyttet	mere	siden	den	7.	maj,	end	So-
cialdemokratiet har gjort siden 2001!”, lød 
det stolt fra den nyslåede partileder, for hvem 
et brud med blok-politikken, og navnlig DF’s 
indflydelse,	stadig	er	et	centralt	tema.

I forlængelse af ovennævnte udtalelse gik 
Khader i rette med Socialdemokraternes, eft-
er hans opfattelse, overdrevne fokus på 
velfærd. Men trods forsøg på at dreje dette 
fokus mod andre politiske områder, blev 
velfærd det centrale tema for debatten. 

Da	Svend	Auken	fik	ordet	kunne	han	erklære	
sig enig med Khader på mange områder. 
Auken undrede sig dog meget over, at Naser 
Khader har valgt at pege på Anders Fogh ved 
næste valg. Hans gentagne opfordring til 
Khader var således at gå skridtet videre,og 
danne	et	helt	nyt	flertal,	uden	om	både	Ven-
stre, Konservative og Dansk Folkeparti. Et al-
ternativt	flertal,	der	”ikke	blindt	følger	George	
Bush, ikke skærer i ulandsbistanden og har 
tanke for miljø og langsigtede værdier”.  

En enkelt brudflade
På ét punkt måtte Auken dog erkende, at de 
to ikke er helt enige – nemlig når det kommer 
til spørgsmålet om skattelettelser. ”Naser har 
fat i den gale medicin, når han lover dansk-
erne velfærd”, forklarede Auken. Han mener, 

modsat Khader, at det er utopi at tro, at det 
er muligt at bevare og forbedre velfærdsstat-
en,	 samtidig	 med	 at	 give	 danskerne	 flere	
penge på lommen. 

Dansk Folkeparti
Som så ofte før kom debatten også til at dreje 
sig om Dansk Folkeparti. Et kritisk spørgsmål 
fra salen gik på, hvorvidt Ny Alliance vitterligt 
efter næste valg vil afvise at danne regering 
med DF. Dette kunne Khader forsikre spørg-
eren om, idet han gav partiet skylden for at 
have ført blokpolitik og været med til at gen-
nemtrumfe	 snævre	 flertal	 på	 centrale	 poli-
tiske områder, hvilket i Khaders øjne er 
direkte udansk. 

Dansk Folkepartis retorik og holdning over 
for etniske minoriteter blev i forlængelse 
heraf også diskuteret, og Khader advarede 
mod alene at gøre klimaet angående etniske 
minoriteter til forklaringsfaktor i integration-
sproblemerne. Netop dette havde Svend 
Auken fremhævet som det mest centrale i 
forhold til radikaliseringen af muslimer, 
hvilket begge politikere udtrykte dyb bekym-
ring for.  

Alt i alt var det to veloplagte politikere, der 
begge formåede at formidle deres budskaber 
og komme med stikpiller til hinanden under-
vejs,	hvilket	fik	smilet	frem	hos	mange	af	de	
fremmødte. Svend Auken fremstod med van-
lig ro, nok også som følge af den føromtalte 
hjemmebanefordel, men også Naser Khader 
var garant for velslebne argumenter i største-
delen af debatten.

Khader vs. Auken
Af Line Bækggard

20061839@ps.au.dk

Debatmøde



d. 9. nov. 21:00 – 02:00
Dørene lukker kl. 22:00!!!

MASKERADEBAL
PF præsenterer

Dette semesters sidste PF-fest skal naturligvis fejres med 
manér. For at skabe den helt rigtige stemning opfordrer vi 
derfor alle til at finde de fedeste og flotteste masker frem!

Billetsalg: Onsdag d. 7.- fredag 9. 
nov.kl. 12:00 – 12:30 i kantinen

Pris: 20 kr. for medl.
50 kr. for ikke - medl. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!

www.polfor.dk



Kandestøberen

Når der tales om udveksling på IFSK, 

lægges fokus altid på output – hvilke stu-

derende sender vi hvorhen, hvordan og 

hvorfor? Det er på tide at sætte lidt input 

i centrum, og derfor vil Kanden bringe en 

række artikler om udenlandske studer-

ende, der er kommet til Århus for at 

prøve kræfter med den danske politolo-

gi.

Efter knap halvanden måned i Danmark er 
Halil Sekerci allerede en velintegreret møn-
sterborger.	De	fleste	hverdagsaftener	sluttes	
af med en hyggepilsner, og kendskaben til 
dansk kultur spænder takket være en infor-
mativ rusuge helt fra traditionelle drikkelege 
til danske bryllupstraditioner.

Halil studerer Political Science and Interna-
tional Relations i Istanbul og besluttede sig 
sidste år for at ansøge om et Erasmus-
ophold i udlandet. Inden ansøgningen havde 
Halil brugt sin ferie på at tage nogle 
eksamener om for at øge sit gen-
nemsnit tilstrækkeligt til at passere 
den karaktermæssige grænse for at 
kunne	kvalificere	sig	til	et	studieop-
hold. Valget af Danmark som udveksling-
sland var til dels et strategisk valg, da der 
grundet et samarbejde mellem Bogazici Uni-
versity	 og	 Aarhus	 Universitet	 kommer	 fire	
studerende til Århus for hver student, der 
sendes til et andet land. Et ophold i Danmark 
ville desuden være en god lejlighed for en 
politologistuderende til at se en velfunger-
ende velfærdsstat - ”et tyrkisk Utopia”, som 
Halil beskriver det.

Halil udtaler, at USA før i tiden var et pres-
tigefyldt land at komme til på udveksling, 
men især krigen i Irak har gjort det mindre 
attraktivt at studere i USA. Det samme gælder 
til en vis grad EU-landene grundet for-
viklingerne om Tyrkiets indlemmelse i union-
en.

På IFSK følger Halil nu fagene Danish  Politics 
and Welfare (der er et obligatorisk fag), Inter-
national Organization samt International Re-
lations in the EU, som han supplerer med 
undervisning på European Studieslinien. 
Fagene afsluttes med eksamener, der karak-
terbedømmes, og såfremt en eksamen 
dumpes eller ikke kan overføres til Tyrkiet, 
må Halil tage nye fag i Istanbul for at kunne 
færdiggøre sin bachelor. Han bemærker, at 
den væsentligste forskel mellem statskund-
skabsuddannelsen på Bogazici University og 
Aarhus Universitet er, at de i Tyrkiet følger 
6-7 fag hvert seme-ster. Undervisningen på 
IFSK har desuden et mere personligt præg 

takket være undervisere, der gerne vil 
snakke personligt med de studerende, 
siger Halil.

Sin sociale situation i Danmark har 
Halil intet at udsætte på. Gennem det 

internationale	sekretariat	fik	han	uden	prob-
lemer tildelt et værelse på Børglumkollegiet, 
hvor folk har taget godt imod ham - og fes-
terne er mangfoldige, tilføjer han. Introugen 
på statskundskab var ganske anderledes, end 
Halil havde forventet, men han nød at gen-
nemgå et dansk bryllup på Hjarnø, hvor han 
ydermere studerede den danske ølmentalitet 
med stor interesse. Århus er som by noget 
mindre end Istanbul (!), men Halil er positivt 

Udvekslingsstudenten

Af Line Bækggard
20061730@ps.au.dk

Debatmøde

“Danmark er som 
at have chokolade i 
lommen.”
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overrasket over, hvor nemt det har været at 
fi	nde	 sociale	 aktiviteter	 (som	 International	
Nights på sTUDENTERHUSet), fredagsbarer 
og andre fester når som helst, man måtte øn-
ske det.

Halil præsenterer afslutningsvis en metafor, 
der faldt ham ind for nylig (følg nu godt med 
– det er dybt): “Danmark er som at have 

Navn:
Halil Sekerci

Alder:
22

Hjemland:
Tyrkiet

Universitet:
Bogazici University, Istanbul

Trin i uddannelsen:
7. semester (sidste år af BA-delen)

Ophold i Danmark:
August – december 2007

Bolig i Danmark:
Børglumkollegiet, 8240 Risskov

chokolade i lommen. Alle kan lide chokolade, 
men for mange mennesker er det en dyr luk-
susvare. Det er derfor overvældende, at man 
i Danmark altid kan hive chokolade frem fra 
lommen. Dette kan imidlertid kun lade sig 
gøre grundet det kolde klima i Danmark – 
forsøgte man det samme i Tyrkiet ville 
chokoladen smelte, inden det forlod lom-
men.”



Kandestøberen

Søren: ”En slags belønning for at stille et 
godt forslag”.

Har i oplevet nogen vanskeligheder i selve 
implementeringsfasen?

Søren: ”Nej, ikke umiddelbart – det er gået 
rimelig smooth, som man siger. PF har også 
været gode til at oplyse om rygeforbuddet, 
som f.eks. ved at skrive det på en tavle til 
Rus-festen”.

Peter: ”Vi havde forventet, at det ville være 
vanskeligere. Det er jo altid svært at gen-
nemføre noget rent politisk, som har meget 
koncentrerede ulemper og meget spredte 
fordele. En ryger får givetvis større nytte ud 
af at have lov til at sidde med en cigaret til sin 
fadøl inde ved bordene, end en ikke-ryger 
har af at undgå røg-generne. Men samlet set 
mener vi, at fordelene spredt ud over det 
tavse	flertal	af	ikke-rygere	overgår	rygernes	
nytte af at måtte ryge”.

R ø g f r i  f r e d a g s b a r

Kandestøberen har fanget Søren og Peter til 
en snak om, hvordan ideen opstod, eventu-
elle problemer med implementeringen af 
forslaget, og afslutningsvis vil der blive 
foretaget en effektevaluering af den omdis-
kuterede policy.

Søren: ”Ja, altså.. ideen om en røgfri fred-
agsbar opstod spontant og ganske naturligt 
som en reaktion på det ubehag, man føler i 
øjne og hals, når man sidder i et røgfyldt 
lokale gennem længere tid”. 

Peter: ”Præcis – sammen med det, at ens tøj 
og hår simpelthen lugter så dårligt, når man 
kommer hjem fra sådan en fredagsbar, at 
man er nødt til hænge det til luftning i lang 
tid, før stanken forsvinder. Så vi var ikke i 
tvivl om, at en løsning på problemet måtte 
være at gøre fredagsbaren røgfri. At tiltaget 
også gælder fester (og alle andre tidspunk-
ter) ser vi bare som en slags bonus”.

Her efter sommerferien er det ikke længere tilladt at ryge til hverken fredagsbarer eller 

fester på statskundskab. Mange tror fejlagtigt, at dette skyldes den ”nye lov om røgfrie 

miljøer”, der trådte i kraft 15. august, og som bl.a. omfatter ”uddannelsesinstitutioner 

og indendørs lokaliteter med offentlig adgang”. Det, der i virkeligheden satte processen 

i gang, var en artikel bragt i Kanden november 2006 af de initiativrige unge journalister, 

Søren Konnerup og Peter Fisker. 

Af Søren Konnerup
20052915@ps.au.dk

Peter Fisker

Karaktergivning
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Søren: ”Effekten af rygeforbuddet lever gen-
nemgående op til forventningerne. Et af mo-
dargumenterne var, at der i stedet for røg 
ville komme til at lugte af sved. Det fænomen 
har vi ikke rigtigt bemærket. Måske bruger 
folk bare mere deodorant? Hvem ved?

Rygestoppets klare hovedformål er at skåne 
folk i det offentlige rum for passiv rygning og 
dermed forbedre den offentlige sundhed og 
individets valgfrihed.  Vores mål med evalu-
eringen er at se på, hvilken effekt rygefor-
buddet har haft på det, vi har valgt at kalde 
”den gode fredagsbar”. Vi mener at kunne 
vurdere effekten ud fra en række parametre, 
som hver især udgør vitale aspekter af ”den 
gode fredagsbar”. Uanset hvor gavnlig ryge-
forbuddet er for befolkningens helbredstil-
stand, er en forbedring af ens fysiske helbred 
vel sjældent målet med en tur i fredagsbaren. 
Vi har foretaget en effektevaluering af den 
nye lov eller policy, om man vil, bygget på en 
kvalitativ rundspørge i kantinen, for at kunne 
give en vurdering, af hvor succesrig imple-
menteringen af den nye lov har været her på 
stedet (n = 10-15). Evalueringen er bygget 
op omkring følgende relevante parametre for 
en god fredagsbar: Stemning, lugt, ”efter 
festen”, fremmøde.

Der var udbredt frygt for, at et rygestop ville 
gå ud over den festlige stemning i fredags-
baren. Flere rygere udtrykte bekymring om, 
hvorvidt det ville blive mindre hyggeligt, læk-
kert, festligt osv. i fredagsbaren, hvis det 
ikke længere kunne lade sig gøre at ”nyde en 

R ø g f r i  f r e d a g s b a r

grøn look til sin fadøl”, som det hed sig. En 
anden	bekymring	 var,	 at	 ”festen”	 ville	 flytte	
udenfor, hvor folk kan ryge. En hurtig rund-
spørge til fredagsbaren viste hurtigt, at folk 
var vilde med det. Fredagsbaren var fuld, folk 
var glade, stanken var væk, og der var ingen 
sure miner. Selv de rygere, der før havde 
været skeptiske, måtte erkende, at ”det fak-
tisk er meget rart, at der ikke er så tæt heri-
nde”, og at cigaretterne trods alt ikke har haft 
den store betydning for, hvor godt en week-
end starter i fredagsbaren.

Mht. til lugt bemærker mange af dem, vi har 
spurgt, at ”det er lækkert, at der ikke længere 
lugter af røg”. Flere tilføjer, at de har oplevet 
at dette andre steder har haft den effekt, at 
der lugter en del mere gennemtrængende af 
sved og prut, men at dette ikke er et problem 
til fredagsbar. En anden pointe, som mange 
af de adspurgte fremhæver, er, at man kan 
tage videre efter fredagsbaren uden at ”stinke 
som et gammelt askebæger”, som Mette fra 
1. semester så billedligt udtrykte det.

Talmaterialet fra undersøgelsen vil vi undlade 
at præsentere her, men blot konkludere, at 
de adspurgte var overvældende positive over 
for tiltaget. Det skulle hermed være slået fast: 
En god fredag startede i fredagsbaren, men 
en bedre fredag starter nu og fremover i den 
røgfrie fredagsbar.



Kandestøberen

Maskulin økonomiundervis-
ning - alternativ læring 2

Maren Bach Grønbæk 
20052250@ps.au.dk

Klumme

Undervisningen i økonomi er tilpasset 

således, at man gør en indsats for at få 

de sproglige med. Men hvad gør man for 

andre tilbagestående grupper som fx det 

mandlige køn?

 
I sidste århundrede var fokus på kvindeun-
dertrykkelse. Det skabte gennemgribende 
forandringer i hele samfundet, også i uddan-
nelsessystemet. Det 
væltede ud med femi-
nistiske lærerinder, 
som arbejdede for at 
skabe gode forhold for 
pigerne. 
Dette gav også resul-
tat. Hurtigt var det 
pigerne, der lå forrest i 
Pisa-test osv. Dren-
gene måtte endda uds-
kyde skolestarten et 
par år for at være no-
genlunde på niveau 
med pigerne. 

Ønsker man som Kan-
den reel ligestilling, er 
dette er selvfølgelig 
meget uhensigtsmæs-
sigt. Derfor tilbyder Kanden nu en guide i IS-
LM modellen tilpasset det mandlige køn. 
Denne gruppe mister ofte koncentrationen, 
når den skal sidde ned i længere tid af gan-
gen. Dette problem løses ved IS-LM-legen, 

hvor man danser bevægelserne i IS-LM-
modellen ud.

Man skal være fra 3-? deltagere. En skal være 
IS-kurven, mens en anden er LM-kurven. 
Resten er Nationalbanken / regeringen. 
Legen fungerer således, at IS og LM står som 
på billedet med ryggen til resten. De skal nu 
bevæge sig korrekt, alt efter hvad National-

banken / regeringen syn-
ger. Sangen synges 
således at National-
banken, selv vælger 
hvilket af de 8 vers, 
den vil synge. Dette 
giver mere udfordring, 
da IS og LM så skal 
være parate til nye in-
formationer hele 
tiden. 
Bevæger man sig fork-
ert mister man et 
point. 

Kombinationen af 
makroøkonomi og 
sanglege er meget ny i 
Danmark. Dette har 
betydet at det er lidt 
svært	at	finde	melodi-

er, der passer med IS-LM. Men bør derfor 
være	lidt	fleksibel	mht.	til	tryk-stærk	og	tryk-
svag. Antagelserne som sædvanligt: Lille 
åben økonomi, med perfekt kapitalmobilitet.

Ved selv at trække i arbejdstøjet som enten 

IS- eller LM-kurve opnås en anden og dybere 

forståelse af økonomifaget!
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IS-LM-legen
Mel.: Så går vi rundt om en enebærbusk…

Sang:    
Finanspolitik den er ekspansiv  
Forbruget op, renten går op 
Kursen vi fører den er næsten fast
Pres for appreciering 

Finanspolitik den er ekspansiv  
Forbruget op, renten går op 
Kursen	vi	fører	den	er	flydende
Vi ser appreciering

Finanspolitik den er kontraktiv  
Forbruget ned, renten går ned
Kursen vi fører den er næsten fast
Pres for depreciering 

Finanspolitik den er kontraktiv  
Forbruget ned, renten går ned
Kursen	vi	fører	den	er	flydende
Vi ser depreciering 

Pengepolitik den er ekspansiv  
Pengemængden op, renten går ned 
Kursen vi fører den er næsten fast
Pres for depreciering 

Pengepolitik den er ekspansiv  
Pengemængden op, renten går ned 
Kursen	vi	fører	den	er	flydende
Vi ser depreciering 

Pengepolitik den er kontraktiv  
Pengemængden ned, renten går op
Kursen vi fører den er næsten fast
Pres for appreciering 

Pengepolitik den er kontraktiv  
Pengemængden ned, renten går op
Kursen	vi	fører	den	er	flydende
Vi ser appreciering

Bevægelser:   
IS bevæger sig til højre.

LM bevæger sig også til højre for at vise, at man ved fast 

kurs bliver nødt til at føre akkommoderende pengepoli-

tik for at undgå appreciering.

IS bevæger sig til højre.

LM skal blive stående ¬– det er nu i valutamarkedet det 

sker. 

IS bevæger sig til venstre.

LM bevæger sig også til venstre for at vise, at man ved 

fast kurs bliver nødt til at føre akkommoderende penge-

politik for at undgå depreciering.

IS bevæger sig til venstre.

LM skal blive stående ¬– det er nu i valutamarkedet det 

sker.

LM bevæger sig til højre.

LM bevæger sig til venstre (og når udgangspunktet) for 

at vise, at man ved fast kurs bliver nødt til at føre ak-

kommoderende pengepolitik for at undgå depreciering

IS gør intet.

LM bevæger sig til højre

Ingen bevægelse.

LM bevæger sig til venstre.

LM bevæger sig til højre (og når udgangspunktet) for at 

vise, at man ved fast kurs bliver nødt til at føre akkom-

moderende pengepolitik for at undgå appreciering

IS gør intet.

LM bevæger sig til venstre.

Ingen bevægelse.



Kandestøberen

Connie Hedegaards foredrag om dansk 

miljøpolitik må betegnes som værende 

en smule tyndt, da Hedegaards fokus er 

rettet mod FNs klimakonference i Køben-

havn og ikke beskæftiger sig med na-

tionale miljøproblematikker.

Konservative studenter afholdt mandag d. 
17. september et foredrag med miljøminister 
Connie Hedegaard. Jeg bliver mødt af et 
medlem af Konservative Studenter, der byder 
mig på kage og kaffe, som jeg kunne nyde, 
indtil ministeren dukker op. Efter lidt forsin-
kelse, der skyldes problemer med de efter-
hånden	berømte	DASH8	fly,	ankommer	min-
isteren med sit følge af embedsmænd. 
Ministeren hilste pænt på forsamlingen og 
går så i gang med foredraget. 

Hedegaards tilgang til miljøet
Connie Hedegaard indledte foredraget med 
at gøre opmærksom på, at hun i høj grad øn-
sker at forsamlingen skulle deltage aktivt i 
debatten med hende, og starter ud med at 
komme med forslag til, hvordan man kan an-
gribe miljødebatten på en ny måde. 
Hedegaards tilgang til miljøet går gennem 
konservatisme og det personlige ansvar. Her 
er det centrale, at markedet skal være det 
styrende, men at dette ikke kan styre det 
hele. Endvidere mener Hedegaard, at folk 
ikke bare handler som forbruger på et 
marked, men at man også har et personligt 

ansvar gennem ens status som borger. Det 
personlige ansvar bliver dermed til en vigtig 
del af det samlede fællesskabs handlen i for-
hold til miljøproblematikken.

Hvad gør regeringen?
Et af regeringens helt store mål er at få en 
international aftale igennem på klimakonfer-
encen i København i 2009. Miljøministeren 
arbejder aktivt på at bearbejde stormagterne, 
så man kan få disse med i en aftale. Minis-
teren har blandt andet afholdt det såkaldte 
Grønlandsmøde, hvor 25 miljøministre var 
samlet for at få et billede af, hvad klima-
forandringerne gør ved miljøet. 
Ministeren fremhævede en hel række prob-
lemer i forhandlingerne omkring en interna-
tional miljøaftale. Primært er det USA og Ki-
nas skræk overfor bindende krav, der er 
problemet. Ministeren var dog optimistisk, 
da hun med sit udgangspunkt i Danmark som 
en positiv case, kan lære andre lande, at ned-
bringelse af energiforbruget og økonomisk 
vækst ikke er hinandens modsætninger. 
Mit indtryk af Hedegaards foredrag var, at 
Hedegaard forsøger at være engageret i 
miljøpolitikken, men hvor fokus hovedsagligt 
er på det internationale niveau og i diskus-
sionen omkring nedbringelsen af CO2. 
Dermed kan jeg godt savne en debat om-
kring, hvordan man i Danmark får gjort tin-
gene mere miljørigtige og at fokus måske 
også kommer til at være på mere end ”bare” 
CO2- problematikken.
     

Connie Hedegaard: 
Personligt ansvar og international klimaaftale

Af Nikolaj T. Rævdal
20051302@ps.au.dk

Debatmøde
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1. semesterstuderende Andreas Bjer-

reskov fik blikket op for metode, da han 

vandt 1. præmien i en konkurrence ud-

skrevet af analyseinstituttet Epinion Ca-

pacent. 

Som	de	fleste	ved,	eller	i	det	mindste	hurtigt	
opdager, er metode et vigtigt og særdeles 
opprioriteret fag på IFSK. Det er de klar over 
hos Epinion Capacent, som analyseinstituttet, 
der er startet af gamle statskundskabere fra 
Århus, nu hedder. I IFSK-munde nok bedst 
kendt som Epinion. Allerede mandag i RUS-
ugen var virksomheden således klar med en 
konkurrence til de over 200 nye statskund-
skabere. 

”Stil tre politisk aktuelle spørgsmål” lød op-
fordringen, som mange tog imod, mens de 
forsøgte at fange henholdsvis Mette Freder-
iksens og Morten Messerschmidts pointer 
under debatten i Studenterhuset på havnen. 
Blandt disse nye studerende var Andreas 
Bjerreskov, der formulerede tre spørgsmål 
omhandlende ligestilling - et emne han selv 
finder	særdeles	interessant	og	relevant.	
”Det var originalt, der var en rød tråd – og så 
lagde vi mærke til, at du var mand og bekym-
rede dig om noget kønspolitisk,” forklarede 
Tune Bergholt Hammer om kriterierne for 
valget af vinderspørgsmålene. Tune er stu-
derende ved IFSK, men pt. i praktik hos Epin-
ion Capacent.

Præmien var en analyse af besvarelserne af 
de tre spørgsmål samt en færdig rapport med 
de vigtigste resultater udarbejdet af Epinion 
Capacent. Denne blev overrakt Andreas Bjer-
reskov i Epinions lokaler i selskab med to af 
de	fire	2.	præmievindere,	to	praktikanter	og	
tre ansatte på Epinion Capacent samt 
Kandestøberens udsendte reporter.

Empiri er fedt
Lige	nu	har	de	fleste	1.	semester	studerende	
travlt med den kvalitative del af metodekur-

set. Et substantielt kig på den kvantitative 
rapport under ovennævnte seance vakte imi-
dlertid interessen hos både Andreas, Line og 
Erik,	hvoraf	de	to	sidstnævnte	hver	fik	en	2.	
plads i konkurrencen. De er alle tre enige om, 
at konkurrencen i høj grad har skærpet deres 
interesse for metode. Et fag, de ikke rigtig 
kendte noget til i forvejen eller havde tænkt 
over skulle komme til at opsluge en, endog 
meget stor, del af deres tid som statskund-
skabsstuderende. 

”Jeg havde da hørt lidt om noget statistik,” 
siger Line, og fortsætter ”men vidste ikke, at 
vi skulle lære noget om spørgsmålsformuler-
ing og sådan noget.”  Et eksplicit fokus på 
mulighederne med metode var dog også in-
tentionen med konkurrencen, medgiver kon-
sulent på analyseinstituttet, og, næsten 
naturligvis, cand.scient.pol, Johan Schjødt.
Metode er endog meget bredt og brugbart, 
har de tre russer lært, og tilføjer, at det var 
sjovt at se noget ”ægte empiri”, endda for 
Andreas vedkommende omhandlende hans 
helt egne spørgsmål. Selv mener han, der kan 
gøres væsentligt meget mere for at forbedre 
ligestillingen mellem kønnene i Danmark, 
blandt andet kunne man justere barselslov-
givningen og sørge for, at det er ligeså at-
traktivt for virksomhederne at ansætte unge, 
fødedygtige kvinder som mænd.      

Om Andreas’ spørgsmål vil blive brugt i kom-
mercielt øjemed er stadig uvist, ligesom tiden 
også vil vise, om Lotte Bøgh, der har fået da-
taene videregivet, kan bruge dem i sin for-
skning. 

Andreas Bjerreskov, Erik 

Poulsen og Line Panum 

med den færdige rapport.

Russer bag survey-undersøgelse 

Af Line Bækggard
20061839@ps.au.dk

Epinion-konkurrence
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Af Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Tema: Kanden udskriver valg

Hvor er kammertonen blevet 
af?

Vi beskæftiger os alle med det hver dag. 

Faktisk ville nogen gå så vidt som at sige, 

at interaktion mellem mennesker udgør 

selve kernen i vores studie! Hvorfor er 

det så, at vi som henholdsvis studerende 

og undervisere ikke kan fi nde ud af at 

omgås hinanden på en gensidigt anerk-

endende måde, men i stedet vælger en 

kommunikation præget af hån, 

nedgørende bemærkninger og konstant 

løftede parader?

En af de ting, som efter endt RUSuge for snart 
to år siden stod mejslet ind i min forståelse af 
instituttet var, at der blandt de studerende 
herskede en ”man kan spørge alle om alt kul-
tur”. Derfor var det også med visheden om 
ikke at føle sig helt ved siden af, at studiet 
efterfølgende påbegyndtes. Med alderen 
bliver man imidlertid klogere, hvorfor det i 
den seneste tid har slået mig, at kommunika-
tionen mellem studerende og undervisere 
lader en del tilbage at ønske!
Efter et stykke tid begynder man som studer-
ende at bryde isen i forelæsningspauserne, 
hvorfor man henvender sig til forelæseren i 
tilfælde af spørgsmål eller ren og skær inter-
esse for det konkrete pensumfelt. I langt de 
fl	este	 tilfælde	mødes	man	 her	med en be-
friende imødekommenhed, der kun bekræfter 
spørgeren i underviserens faglige kompe-
tence og engagement. Dette indtryk tages fra 
studenterside først op til revision i forbin-
delse med de efterhånden legendariske eval-
ueringer af undervisningsforløbene. Og det 
er her, jeg tror, det omtalte studerende-un-
derviser forhold begynder at skrante.

Alt kan gøres bedre!
Der	er	ingen	tvivl	om,	at	fl	ertallet	af	under-
visere på IFSK gør deres absolut ypperste. 
Dette ændrer dog ikke på det forhold, at man 
som studerende (næsten) altid har en ide til, 
hvordan undervisningen kan gøres endnu 
bedre. Dette udtrykkes efter bedste evne i 
evalueringerne, hvilket i visse tilfælde be-
tyder en meget ligefrem sprogbrug som følge 
af den begrænsede tid til at udfylde skemae-
rne. Dette har sammen med det faktum, at 
der naturligvis – som på alle andre arbejdsp-
ladser – snakkes om kolleger og ”over-
ordnede” i en løssluppen tone i f.eks. kan-
tinen, ført til, at forskellige undervisere føler 
deres faglige og pædagogiske integritet 
urimeligt kritiseret. Dermed være ikke sagt, 
at undervisere generelt er voldsomt nærta-
gende, for i visse tilfælde kan man heller ikke 
som studerende undgå af og til at tage sig 
selv i at anvende en tone i forskellige under-
visningsrelaterede sammenhænge, som er til 
den grove side.

Den uforståelige…
Nu kunne det lyde som om undertegnede er 
ude på at tale undervisernes sag, men dette 
er langt fra ærindet. Der er nemlig også tale 
om usædvanlig dårlig kommunikation den 
anden vej. Således er	der	fl	ere	eksempler	på,	
at man som studerende mødes af usædvanlig 
kortfattede tilbagemeldinger på f.eks. eksa-
mensopgaver. I de grelleste tilfælde får man 
allerede på den kollektive tilbagemelding det 
indtryk, at man som studerende nærmest 
ikke har ret til en personlig respons på	afl	ev-
eret eksamensopgave, med mindre man lig-
ger i den absolut tunge ende. Uanset hvordan 
man vender og drejer en sådan udmelding, 
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der naturligvis er pakket retorisk pænt ind, 
må det karakteriseres som indlæringsmæs-
sigt ”dybt godnat”. Hvis man som institut har 
det naturlige mål, at studerende skal blive 
bedre til at skrive opgaver, er en individuel 
tilbagemelding et naturligt element i en så-
dan læringsproces! Yderligere må tonen på et 
sådant tilbagemeldingsmøde naturligvis være 
konstruktiv fra såvel forelæser som studer-
ende, hvilket heller ikke altid er tilfældet.

…den ubehagelige…
I disse anti-censur-tider kan klagemu-
ligheden i forbindelse med utilfredshed med 
en tildelt eksamenskarakter siges at være ek-
strem vigtig. Heri ligger blot, at det selv for 
en underviser er menneskeligt at fejl-
bedømme en opgave (specielt når man kun 
har 30 min. pr opgave men 70 opgaver!). Det 
kan derfor synes helt unødvendigt, når man 
som studerende får svar på sin klage i en 

tone, der grænser til det uanstændige! Svar 
som ”den tildelte karakter er i sig selv i over-
kanten”, ”... afsnittet er ikke så galt som jeg 
først troede, men snarere ubehjælpeligt 
udtrykt…” og ” Hertil skal jeg blot erindre om, 
at det er op til eksaminator - og ikke eksam-
inanderne - at vurdere, hvorvidt forklaringer, 
begrundelser og argumenter er tilstrække-
lige…”, kan derfor kun opfattes som udtryk 
for taktikken ”angreb er det bedste forsvar”. 
Umiddelbart en lidt urimelig respons, da en 
klage fra studenterside sjældent er ment som 
et personligt angreb på eksaminator.

…og den virkelig grusomme.
Helt galt er det i nogle tilfælde gået, hvor en 
studerende har dumpet en eksamen. Et helt 
naturligt ønske som studerende i en sådan 
situation er en konstruktiv tilbagemelding før 
evt. klagefrist eller omeksamen. Det kon-
struktive element skal ikke berøres her, men 
indpakningen bør i høj grad være anstændig, 
da der er tale om studerende, der så at sige 
allerede ”ligger ned”. Derfor må det også 
karakteriseres som ganske urimeligt og uden 
nogen som helst form for situationsfornem-
melse, når en tilbagemelding på en dumpet 
opgave indeholder vendinger som ”…i visse 
tilfælde er du ufrivillig morsom…”, ”du burde 
måske tage et skrivekursus” (skrevet til stu-
derende, der tidligere aldrig havde fået under 
8	og	i	øvrigt	fi	k	10	til	reeksamen!)	og	”Summa	
summarum – der er derfor tale om en 
om’er!”

Tryk avler modtryk
Ovenstående meningstilkendegivelse skal 
ikke ses som unødvendig tuden fra student-
erside, men i stedet som et konstruktivt 
opråb om behovet for en bedre tone under-
viser og studerende imellem. Det er en gam-
melkendt sandhed, at tryk avler modtryk, så 
lad dette være en opfordring til at starte en 
omgangstone præget af gensidig respekt, så 
forelæsere ikke føler deres undervisning ure-
tfærdigt hånet, og studerende ikke får in-
dtryk af at indtage en plads som en ubehage-
lig nødvendighed i forskerverdenen. En sådan 
ændring kan kun være i alles interesse.

Angreb er næppe altid det bedste forsvar, når 

det handler om at skabe det bedst mulige for-

sknings- og undervisningsmiljø.
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Statskundskab – nu på 
fransk! II

Johanne Sofi e  Roelsgaard Bang 
20041759@ps.au.dk

Serie om udvekslingsophold

Tænk tilbage på din første dag i aulaen - 

usikkerheden, nervøsiteten og spændin-

gen om at starte et nyt sted med helt nye 

mennesker. Men i stedet for dansk snak-

ker folk en slags volapyk, som du kun til 

dels forstår og snakker. Folk virker fl inke, 

men meget andet end hvem de er og hvor 

de kommer fra, er meget svært at forstå. 

Dette er i grove træk min første oplev-

else af mit semester i Lille, Nordfrankrig.

På trods af, at jeg havde opholdt mig en uge 
i Lille, var det meget overvældende at møde 
op den første dag og møde alle de andre 
udenlandske studerende. Især når man som 
mig, er stædig, og kun vil snakke sit ge-
brokne fransk.
Dog vil jeg sige, at min stædighed betalte sig. 
Til	trods	for,	at	langt	de	fl	este	taler	et	bedre	
engelsk end fransk, taler jeg nu primært 
fransk med de andre. Det har betydet, at jeg 
lynhurtigt har forbedret mine franskkundsk-
aber og kan nu sige ret meget – meget hur-
tigere end forventet. Dog er det stadig meget 
frustrerende ikke at kunne udtrykke sig helt 
præcist, og sige alle de ting, man gerne vil 
sige. Den begrænsende faktor er det man-
glende ordforråd og det til trods for, at gram-
matikken næsten er ikke eksisterende – men 
den kommer i anden række lige nu. Heldigvis 

er der et franskkursus hele semesteret, så jeg 
skal nok få rettet op på grammatikken. Alt i 
alt er jeg meget fortrøstningsfuld, og selvom 
det franske stadig er svært, så skal jeg nok få 
det lært. 

’Les Rats’
’Les Rats’ er en studenterorganisation, der 
tager imod alle de udenlandske studerende 
og er behjælpelige med alt. De arrangerer en 
masse sociale arrangementer, både fester, 
men f.eks. også en tur til Amsterdam senere 
på semesteret. Så det har ikke været svært at 
falde i snak med de andre – selvom sproget 
til en vis grad sætter sine grænser. Nogen 
gange opgiver jeg det franske og taler en-
gelsk, dog mest om aftenen, når jeg er træt. 
For det tager meget energi at møde nye men-
nesker og samtidig formulere sig på fransk. 
Så mange aftener er jeg gået tidligt i seng og 
har sovet mere, end jeg plejer. Trætheden var 
størst den første uge, hvor det hele var nyt, 
og der samtidigt var et intensivt sprog-
kursus. 
De udenlandske studerende kommer fra 
mange forskellige dele af verden, men med 
en klar overvægt af tyskere. Men synes, det er 
fedt at møde så mange folk fra helt forskel-
lige lande og kulturer. Franskmændene har 
jeg endnu ikke rigtig stiftet bekendtskab 
med, men regner med at det kommer, når jeg 
for alvor begynder på studierne.  
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Den franske kultur
Udover sproget og de nye venner, er der 
selvfølgelig alle de praktiske ting, som har 
vist sig at være en del omstændelige. Det er 
ikke tilfældigt, at bureaukrati er et fransk 
ord, for jeg har allerede oplevet en del. Til 
noget så simpelt som et studiekort, skal man 
have en fødselsattest (!?), der er max er 3 
måneder gammel. Hvorfor ved jeg ikke! Så 
her er tålmodighed en dyd. Dog er jeg meget 
glad for at være EU-borger, for folk uden for 
EU	 har	 skullet	 ordne	mange	 fl	ere	 ting	med	
tilhørende (tåbelige) krav.
Frankrig er også meget andet end bureaukra-
ti. For blot at nævne nogle få ting, så synes 
jeg det er fantastisk at bo i en by, som meget 

tydeligt bærer præg af stor rigdom igennem 
tiden. Centrum er spækket med den ene 
fl	otte	 bygning	 efter	 den	 anden	 i	 en	 fl	ot	
blanding af stilarter, helt tilbage fra 1400 
tallet. Så selvom centrum ikke er meget 
større end Århus Midtby, er det en meget 
anderledes oplevelse at bevæge sig rundt i 
byen. 
Noget andet er den franske madkultur. Det 
er meget mere inspirerende at købe ind i de 
franske supermarkeder, og oven i det, er 
der grønsagsmarkeder et par gange om 
ugen. F.eks. er en ost ikke bare en ost, og 
en pølse ikke bare en pølse, men der er 
virkelig mange valgmuligheder og sådan er 
det med næsten alle varer.  

Universitetet
Da jeg først skal vælge fag nu her og have 
den første undervisning (24. september), 
har jeg endnu ikke rigtig stiftet bekendtsk-
ab med universitetet. Men synes at mit 
første indtryk af IEP (IFSK i Lille) har været 
rigtig godt, og de har været gode til at 
modtage de udenlandske studerende. Så nu 
er jeg spændt på, hvordan det er at læse på 
fransk, om jeg kan følge med i undervisnin-
gen osv. Men alt dette og meget mere vil 
jeg løfte sløret for i det næste nummer af 
Kanden. 

Bureaukratiets moderland har ifølge Johanne 

ikke glemt hvordan man stiller omfattende krav 

til borgerne!
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PB går digitalt: www.pol-
bog.dk

Søren Hammer
- på foreningens vegne 

pb@ps.au.dk

Politologisk Bogformidling

PB har igennem længere tid været repræsen-
teret på Internettet. Sådan da; informationen 
har hidtil begrænset sig nogenlunde til at se, 
hvor vi bor, og hvornår vi har åbent. Det er 
der nu lavet 
om på, idet 
vi har fået 
en ny hjem-
m e s i d e : 
w w w . p o l -
bog.dk. Her 
er det stadig 
muligt at se, 
hvor vi bor 
og hvornår 
vi har åbent 
– blot er der 
t i l f ø j e t 
måske 1000 
andre ting. 
Blandt andet 
kommer der 
inden længe 
billeder op 
af de enkelte 
hold, diverse sociale arrangementer og refer-
ater fra møderne vil blive lagt ud. Flere PB’ere 
har lagt et stort stykke arbejde i at få denne 
hjemmeside op at køre. Tjek ind på hjem-
mesiden og se resultatet, det holder! 

Som noget nyt afholder vi som optakt til PF-
festen den 5. oktober fællesspisning med 
pizza og hvad der ellers hører sig til. Kaffen 
lægges dermed for en kort stund på hylden 
til den forfest med nok kortest afstand til 
selve festen. Det bliver med garanti hygge-
ligt! Dertil kommer den legendariske PB-
julefrokost, som i år afholdes 30. november 

og ikke mindst PB’s bar på juledagen 5. de-
cember. 

På vores nye hjemmeside er der også mu-
lighed for at 
svare på 
d e n n e 
måneds bo-
gorm:

Of course, in 
an ideal 
world the 
critics would 
be right: pri-
o r i t i za t ion 
would not be 
necessa r y . 
Governments 
should be 
able simul-
taneously to 
e r a d i c a t e 
corruption, 
i m p r o v e 

sanitation,	end	conflicts,	global	warming	and	
malnutrition and win the war against com-
municable diseases.

Skriv, hvilken bog citatet stammer fra,l og 
deltag i konkurrencen om pb-vinen. Svaret 
kan	selvfølgelig	også	afleveres	i	PB	i	åbning-
stiden. Kig ind til en kop kaffe og tjek i øvrigt 
også månedens bog: ”Cool it” af Bjørn Lom-
borg. JP har belønnet denne med 5 stjerner, 
og den kan købes fra midten af oktober til 
150 kr. 

Vi ses i PB – og på www.pol-bog.dk!

PB er gået online!

Tjek hjemmesiden ud på www.pol-bog.dk!
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Personalia
Mikael Skou Andersen er bevilget afsked fra sin ansættelse som lektor pr. 31. august 2007. 

Martin Bækgaard er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2007 – 31. august 
2010.

Peter Thisted Dinesen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2007 – 31. august 
2010.

James N. Druckman er tildelt titlen adjungeret professor i statskundskab for perioden 1. august 
2007 – 31. juli 2012.

Else Marie Holm er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2007 – 31. august 
2010.

Ingvild Olsen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 23. august 2007 – 22. august 2010.

Anne Gry Gudmundsdotter Rønningen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 
2007 – 31. august 2010.

Jakob Tolstrup er indskrivet som ph.d.-studerende pr. 1. september 2007 (4+4 ordningen).

Linda Weiss er tildelt titlen adjungeret professor i statskundskab for perioden 1. august 2007 – 
31. juli 2012.

Lene Aarøe er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2007 – 31. august 2010.

Nye specialer

Andersen, Mette Nørgaard, Usynlig hånd eller varme hænder – en undersøgelse af 
styringsopfattel¬ser og disses betydning for hjemmeplejeområdet.

Andersen, Morten Loof, Stormagtsdynamikken i Den Europæiske Koncert 1815-1914.

Antonsen, Jytte, ”Intet folk – udover serberne – har oplevet så stort et Golgata” – Den serbiske 
te¬matisering af Anden Verdenskrig i 1980’erne.

Arendt, Jakob, Mulige konsekvenser af en fælles immigrationspolitik i EU.

Barsballe, Lars, ”The United States has made up its mind …” En “two level game” analyse af 
nor¬maliseringen mellem USA og PRC.

Bækgaard, Martin, Kampen om de økonomiske ressourcer i kommunerne – økonomiske strategi-
er i sammenlægningskommunerne.

Christensen,	Anders	Vinding,	Konfliktårsager	 i	DRC	og	Sudan	–	 Legitimitetskrise	og	spoilere	 i	
fredsprocessen.

Christensen, Christina (i samarbejde med Louise Tarp Hansen), ”Vi arbejder jo ikke kun for 
penge¬nes skyld!” – effekterne af resultatløn til medarbejdere i den kommunale 
beskæftigel¬sesindsats.

Christensen,	 Marie	 Skov,	 Hvem	 bestemmer?	 U-landenes	 indflydelse	 på	 det	 forhandlede	
landbrugs¬resultat vedf WTO-topmøde i Hongkong.

Christiansen, Kirstine Lund (i samarbejde med Signe Skovbakke Winding), Reinventing Bureau-
cracy for Development – An Analysis of Weberian governance, Neo-patri¬monialism and Eco-
nomic Development in Africa.
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Degh-Pedersen, Søren, Kampen om de økonomiske ressourcer i kommunerne – økonomiske 
strate¬gier i sammenlægningskommunerne.

Enevoldsen, Louise (i samarbejde med Anne Sophie Madsen), Når uddannelse er vejen, sandheden 
og livet. Om italesættelsen af unge uden uddannelse som en risikogruppe i videns¬samfundet.

Eriksen, Karl Johan, General Budget Support. An analysis of the possibilities and challenges for the 
state in Tanzania.

Gade, Kirstine, Analyse af de politiske partiers ræsonnementer bag deres holdninger til udlænd-
inges formelle og kulturelle rettigheder som medborgere i Danmark, set I lyset af den kog¬nitive 
metaforteori.

Galai, Adam, Om velfærd og regulering. Om sammenhængen mellem graden af velfærd og graden 
af regulering – En komparativ analyse af Danmark og USA.

Gregersen, Johannes Engers (i samarbejde med malte Pihl Højer), Peer-effekter i den danske 
grund¬skole – hvad betyder klassekammeraterne?

Gregersen, Rune Valentin, Oplysning til borgerne om samfundet? Eller oplysning til samfundet om 
borgerne? – en analyse af de diskursive rammer på TV2 Nyhederne og DR1 Tv-avisen som udtryk 
for politisk balance.

Hahn,	Markus,	Korporatisme	eller	nye	veje	til	indflydelse	–	en	kvalitativ	undersøgelse	af	danske	
privilegerede	interesseorganisationers	anvendelse	af	indflydelsesstrategier.

Hansen, Louise Tarp (i samarbejde med Christina Christensen), ”Vi arbejder jo ikke kun for 
penge¬nes skyld!” – effekterne af resultatløn til medarbejdere i den kommunale 
beskæftigel¬sesindsats.

Harsløf, Christian (i samarbejde med Lasse Lauridsen), Aktører eller strukturer – hvordan opstår 
social tillid – en analyse af samspillet mellem mikro- og makroforklaringer på social tillid.

Hummelmose, Claus (i samarbejde med Lykke Kvistgaard Jensen), Human kapital, social kapital 
og arbejdsmarkedsintegration af indvandrere i Danmark.

Højer, Malte Pihl (i samarbejde med Johannes Engers Gregersen), Peer-effekter i den danske gr-
undskole – hvad betyder klassekammeraterne?

Jensen, Lykke Kvistgaard (i samarbejde med Claus Hummelmose), Human kapital, social kapital 
og arbejdsmarkedsintegration af indvandrere i Danmark.

Jessen, Mads Venø, Kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen – et studie af policy-making.

Joensen, Carsten Matthæus, Interesseorganisationers strategier i forhold til EU’s beslutningspro-
ces.

Kristensen, Maria Bang (i samarbejde med Susanne Tilma), Administrativ ledelse i folkeskolen. Et 
bidrag til debatten om hvordan ledelsen i fremtidens folkeskole skal organiseres.

Lauridsen, Lasse (i samarbejde med Christian Harsløf), Aktører eller strukturer – hvordan opstår 
social tillid – en analyse af samspillet mellem mikro- og makroforklaringer på social tillid.

Lauritzen, Henrik, Repræsentativitet i pollingundersøgelser – kan nye dataindsamlingsmetoder 
gøre	telefoninterviews	overflødige?

Lindblom, Jakob, EU – Den nye nationalisme? – En analyse af EU ud fra moderniseringsparadig¬mets 
nationalismeteorier om 1800-tallets nationalismebevægelser.

Lorenzen, Kirsten Frost, Fastholdelse af sygeplejersker på arbejdsmarkedet – En empirisk analyse 
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