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Kære russer (og alle jer andre) 
 

Af Lars Duvander Højholt og Anders Ziegler Kusk 
 

Velkommen til et liv som universitetsstuderende på Institut for Statskundskab. Velkommen 

til de russere, for hvem livet i Århus, og på universitetet, er et nyt kapitel i tilværelsen, så vel 

som de side- og suppleringsfagsstuderende, der allerede er kendt bag de gule mure. Velkom-

men til et liv fyldt med forelæsninger, fordybelse og fredagsbarer. Et liv, der sandsynligvis 

kommer til at forme din identitet, følelser og omgangskreds i en grad, du ikke forestiller dig 

på nuværende tidspunkt. Og endelig velkommen tilbage fra ferien til de studerende, for 

hvem livet som statskundskaber efterhånden er fast konsolideret. 
 

Som ny studerende har du sikkert lige overstået rusugens eskapader. Du har oplevet den 

nærmest surrealistiske følelse, det er pludselig at skulle læse pol.intro, metode og idéhistorie 

ovenpå de mange indtryk, mennesker og fester, rusarrangementet har udsat dig for. Du har 

sikkert også fået tudet ørene fulde af, at instituttet er ’magtens rugekasse’, og at du er blevet 

en del af ’den samfundsbærende kaste’, hvor man ’spiser kirsebær med de store, mens de sta-

dig er små’. Forhåbentligt har du i samme forbindelse opdaget, at de fleste af dine medstude-

rende er ganske almindelige, afslappede mennesker, der ikke går af vejen for en øl eller fem, 

er mestre i plat humor og fodboldslagsange og kan blive frustrerede over alt fra læsebyrden 

til parforhold. Blot har vi det til fælles, at vi synes at politik, samfund og mennesker er noget 

af det mest interessante i hele verden. Og det er vel ikke en hel usund interesse at være i be-

siddelse af. 
 

Endeligt vil vi gerne præsentere os selv og Kandestøberen. Vi har netop efterfulgt Sara og 

Helle, som valgte at gå på efterløn (mens det stadigt er muligt), og vi er to friske fyre fulde af 

mod på redaktørstillingen og det nye semester. Vi har i øjeblikket nogle små projekter igang 

omkring lay-out, temasektioner og indhold. Nogle af disse elementer vil også fremgå at dette 

nummer, hvor vi har lagt meget vægt på velkomsttemaet i forhold til de nye studerende. 

Ydermere vil vi også prøve at arbejde med politiske temaer - i dette nummer vil vi således 

tage EU under kærlig behandling.  
 

Kanden er på sin vis i færd med en brydningstid, da visse omstruktureringer på instituttet er 
på vej, og i den forbindelse vil vi arbejde hårdt for at sikre Kandens fortsatte eksistens på 

instituttet. Og i den proces er vi meget åbne for udefrakommende forslag og input vedrøren-

de Kandens fremtidige form. Og mød endelig op til redaktionsmøderne, hvis du har nogle 

idéer.  
 

Endnu engang hjerteligt velkommen til Aarhus Universitet og IFSK. God fornøjelse med dit 

studie. 
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Kort nyt!! 
• Så skal der sættes nogle tal på alle de nye 

ansigter vi har fået på instituttet. Der er i alt 

optaget 257 nye studerende hvoraf 146 havde 

statskundskab som deres førsteprioritet. Her-

udover er der optaget rekordstore 81 sidefags-

studerende, således at der i dag render 338 nye 

ansigter rundt på instituttet. 

• For kvote-2 ansøgere skulle man mindst have 10 point. 

116 af de studerende afsluttede gymnasiet med en mate-

matisk studentereksamen, 64 med en sproglig. 26 var HF-

studenter, 21 har en HHX-eksamen og endelig har kun 6 

stk en HTX. 

• Kun dem med en grænsekvotient 

over 9,2 fra ungdomsuddannelsen 

kom direkte ind. Dermed er gennem-

snittet steget i forhold til sidste år 

hvor 8,7, var tilstrækkeligt. 

Største regning på 

hytteturene i RUS-

ugen lød på 1050,- - 

saftigt!!!!  
Kanden søger flere flittige skribenter! 
Mød op til redaktionsmøde onsdage kl. 

15, hvis der findes en lille journalistspire 

i dig, eller hvis du bare har trang til kaffe 

og othellokage 

Kort nyt-siden vil forhåbentligt 
fremover kunne videregive alle 
slags små, men vigtige og spæ-
dende nyheder. 
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Tema:  

Velkommen til IFSK 

Tema:  
Velkommen til IFSK 
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Velkommen til landets bedste studiemiljø 
Af Louise Gade, borgmester i Århus 

 

Til lykke med stu-

diepladsen på 

statskundskab - 

og rigtig hjertelig 

velkommen til   

Århus. 

 

Århus rummer i 

dag over 30 ud-

dannelsesinstitutioner og landets bedste 

studiemiljø. 35.000 studerende kan ikke 

tage fejl! 

 

Selv har jeg med stor fornøjelse testet by-

ens studiemiljø på egen krop. Her i Århus 

er det ikke sådan, at alle uddannelsesste-

derne ligger for sig selv og lever deres eget, 

afsondrede liv. Nej, faktisk ligger de fleste 

som perler på en snor, og på cykel kan man 

nå rundt til de fleste på 10 minutter – og 

man kan på endnu kortere tid komme ned i 

byen og møde vennerne. Eller tage ned i 
Studenterhus Århus, som er det nye dyna-

miske midtpunkt for byens studiemiljø. 

 

Studiestarten kan være overvældende og 

forvirrende, så jeg kan anbefale alle at ori-

entere sig på www.uddanaarhus.dk - den 

nye uddannelsesportal for Århus. Her er 

der svar på, hvordan det egentlig er at være 

studerende i byen, hvad der rører sig mel-

lem uddannelserne - og hvordan man ska-

ber sig overblik over det livlige studenter-

miljø. 

 

Århus har en størrelse, som gør, at den 

rummer mange muligheder inden for kul-

tur, fritidsaktiviteter, byliv, shopping m.v. 

Århus er en storby med format, men samti-

dig er byen ikke større, end at man hurtigt 
vil føle sig hjemme. Noget af det bedste ved 

Århus er den særlige puls, der hersker i by-

en. De hyggelige gader, åen og cafémiljøet 

skaber en atmosfære, der er karakteristisk 

for Århus.  

 

Alt dette tiltrækker hvert år ved studie-

start tusindvis af unge til Århus. Og Århus 

virker ikke bare som en magnet i studieti-

den, men fastholder de unge efter endt ud-

dannelse. For Århus er vækstlokomotiv for 

hele Jylland, og i det moderne vidensam-

fund, som jo i høj grad handler om uddan-

nelse og forskning – og om samspil mellem 

uddannelsesinstitutionerne og erhvervsli-

vet – ja, her er Århus godt rustet. 
 

Faktisk står Århus øverst på hitlisten, når 

unge fra hele landet skal pege på det sted, 

de helst vil bo efter endt studietid, viser 

nye undersøgelser. 

 

Med andre ord er mødet med Århus ofte et 

møde for livet. Velkommen til Århus - 

mærk byen og brug den. Det vil I ikke for-

tryde og aldrig glemme. Held og lykke med 

studiet. 

Tema:  
Velkommen til IFSK 
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En håndbog i kortere studietider - eller bare et bedre studie 

Af Helle Bendixen  

 

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) 

kom i den tidlige sommer med en hånd-

bog med en række forslag til, hvor-

dan ,studietiden for den enkelte stude-
rende kan reduceres til atter at holde sig 

indenfor rammerne af den normerede 

tid. Fleksibilitet og motivation er de 

gennemgående kodeord i en liste på 15 
konkrete forslag til en mere effektiv og 

måske bare generelt en bedre studietid! 

 
Det har længe været et ønske fra politisk 

hold at nedsætte studietiden på særligt 
universitetsuddannelserne i bestræbelsen 

på at få flere gennem uddannelsessystemet 

på kortere tid, for på den måde, at få flere 

unge akademikere ud på arbejdsmarkedet 

hurtigere. Det har hidtidigt først og frem-

mest været gjort ved at begrænse adgangen 

til SU via klippekortssystemet. Forslaget 

fra DSF baserer sig ikke på økonomiske 

incitamenter, men stiller derimod fokus på, 

hvordan man kan ændre selve studiestruk-

turen, således at den i højere grad støtter 

op omkring den enkelte studerende og 

dennes individuelle behov, ved i højere 

grad at tilknytte den enkelte til andre stu-

derende og en faglig vejleder under hele 

studietiden. Som en følge af ønsket om en 
højere grad af tilknytning til andre stude-

rende i læsegrupper, følger naturligt at der 

må ske en øget anvendelse af gruppe- og 

projektarbejde både i undervisningssam-

menhæng og i forbindelse med eksminer. 

 

Den studerende skal, i samråd med den 

faglige vejleder, udarbejde en løbende per-

sonlig studieplan, således at den studeren-

de kan holdes fast på, hvor studiet skal le-

de hen. Generelt ligger DSF op til et sy-

stem, der langt mere aktivt går til den stu-

derende, hvis denne har problemer, eksem-

pelvis dumper eller udskyder en eksamen. 
Særligt under specialeskrivning peger rap-

porten på, at brug af feedbackgrupper, in-

tensiveret vejledning og en indgåelse af en 

såkaldt specialeaftale vil gøre processen 

mindre langtrukket. 

 

Ensomhed og studietræthed er langt fra 

ukendte begreber blandt mange studeren-

de, og en institutionalisering af sociale net-

værk, som DSF forslag lægger op til, kan 

kun være velkommen blandt studerende. 

Spørgsmålet er nok, hvorvidt lektorer og 

professorer er villige til og i stand til, at 

vejle de studerende i det omfang, man fra 

DSF side ønsker gennemført. For selvom 

efteruddannelse af undervisere kan give 
mere kvalificeret undervisning og vejled-

ning, er det ydermere et spørgsmål, om 

hvad deres primære opgave er – forsker 

eller underviser/vejleder. Uanset problema-

tikken omkring vægtningen af underviser-

nes forskning overfor undervisning og vej-

ledning, er det konstruktiv læsning, som 

man fra de studerendes side kun kan håbe 

på kan blive gjort til en naturlig del af stu-

dielivet, uanset om det forkorter studieti-

den eller ej. 

For yderligere information om DSF´s tiltag 

se www.dsfnet.dk 

Tema:  
Velkommen til IFSK 
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Af Peter Schøler 

 

Sommersemesteret afløses af efterårsse-
mesteret, festugens ølhaner galer på sid-

ste vers – hverdagens trivialitet melder 

sig atter på IFSK. En simpel studerendes 

tilfældigt udvalgte beretning om daglig-
dagens trummerum på studiet.  

 
”Et studium skal ses som en arbejdsplads: 

ca. 37 timer om ugen, møde kl. 8.00, frokost 

kl. 12.00, og så hjem igen kl. 16.00”. Dette 

perspektiv på studiet blev jeg gjort op-

mærksom på, før jeg indledte min løbebane 

som studerende, og dette perspektiv vil jeg 
glædeligt delagtiggøre enhver, der måtte 

være modtagelig overfor et sådant ræssone-

ment, i. Jovist, der kan være uger med lidt 

mere og uger med lidt mindre, men i det 

store hele skulle der blive plads til både 

otte timers hvile og otte timers fritid om 

dagen foruden arbejdet. Det handler bare 

om at sætte det hele i system indenfor den 

gregorianske kalenders rammer (Maylands 

kan også gøre det) og så ellers følge det, vel 

at mærke. Indenfor disse daglige rammer 

kan faste rutiner som læsning, læsegruppe-

møder og forelæsninger så indlægges, gav-

mildt krydret med diverse adspredelses-

øvelser. Sidstnævnte er ikke uvæsentlige i 
bestræbelsen på at skabe en varieret dag-

ligdag. 

 

Morgen  
”Det er vigtigt at få en god start på dagen. 

Morgenmaden er dagens vigtigste måltid”. 

I den grad! Og her er de finvalsede gryn fra 

Netto ikke til at komme udenom – sund,  

nærende og billig kost. Jeg spiser dem med 

velbehag og med ro i sindet, to kroner for 

et måltid er så absolut rimeligt. Men ofte er 

en god start på dagen også at være velud-

hvilet, hvorfor det ofte kan svare sig at gi’ 

den under dynen en time eller to længere. 
Så flekser man bare i den anden ende. Nok 

er det væsentligt at have et fastlagt dags-

program, men studietiden skal heller ikke 

være nogen spændetrøje. Mødepligt og den 

slags kommer der så rigeligt af senere i li-

vet. Sådan er det jo at være akademiker; at 

kunne afvige fra de faste rammer, at have 

sans for behov, at kunne leve og tænke 

selvstændigt og i større sammenhænge. 

Frihed under ansvar. Alt dette kan man jo 

så passende fundere over, mens cyklen for-

cerer Bartolins Allé, og de sidste søvnrester 

drysser ud af øjnene. 

 

Formiddag  
For på studiet handler det om at være vå-

gen. Efter at have smidt cyklen op ad A1-

muren, iler jeg over mod 452 forbi PB og 

ind på læsesalene. Tiden er efterhånden 

fremskreden, men det skulle kunne lade sig 

gøre at få en god plads, helst i et hjørne, 

helst i midterrummet. Ikke til venstre, ikke 

til højre, men lige i midten, hvor jeg agter 

at bidrage til det konsekvent dårlige inde-

klima. Jeg kan godt lide indeklimaer. Med 

bøger og papirer spredt ud foran mig be-

gynder en tiltagende spekuleren på, om jeg 

nu valgte rigtigt i dag. Den tiltagende dør-

Endnu en dag på kontoret 

Tema:  
Velkommen til IFSK 



9  

Kandestøberen         September 2005 

åbningsfrekvens leder tankerne hen på 

Bahnhof Zoo og togferie i Polen. Måske 

biblioteket eller jura havde været en bedre 

løsning i dag? Dørsmækkeri, pladsproble-

mer eller stiletter? Jeg bliver og vælger at 

fordele min irritation ligeligt på de, som 

vender og drejer sig i stolen, og de, som 

indædt koncentreret ikke synes at lade sig 
forstyrre af noget som helst. Stærk i troen 

og et lille stykke tættere på pensionen. 

Indledning og konklusion er overstået, 

hvilket bestemt skulle berettige til en lille 

pause. Formiddagskaffe- og kø i kantinen 

gør bevillingen af en ekstraordinær lang 

læseafbrydelse rimelig. Jeg aflægger det 

subtropiske computerlokale og internettet 

et visit. AGF har tabt igen, og prinsesse 

Alexandras papbørn myldrer som lemmin-

ger op fra den københavnske undergrund. 

En fjern bekendt kommer forbi. Ekstra Bla-

det forsvinder ned på værktøjslinien og 

Politikken popper op. Min selvkritiske kil-

dekritik fejler aldrig, og Thøger får ret. 

Mødet gik godt, og sammen cykler vi ned 
mod dagens sidste programpunkt, forelæs-

ning og gamle Ana. Han snakker lidt om 

løst og fast og en del om de varme lande.  

 

Eftermiddag  
Efter en veloverstået frokost slår jeg et 

smut forbi slikautomaterne. Seks i et træk 

er slet ikke dårligt, og i sikker forvisning 

om en fortsat lykkelig dag sætter jeg mig til 

rette på salen. Det kan næsten ikke svare 

sig at gå i gang med noget nyt inden læse-

gruppemødet, så jeg dvæler lidt ved en ta-

bel. Jeg forstår nu fangens dilemma første 

gang hver gang. Godt det ikke er mig, der 
er fanget i noget dilemma, og kan komme 

og gå, som jeg vil. Jeg smækker døren en 

sidste gang og sætter telefonen på lydløs. 

Det er god mødeskik. 

Men det er vel som med Biblen og Thøger – 

historierne er for børnene og essensen for 

de voksne. Nærmest voksen og et lille hvil 

rigere iagttager jeg den store visers van-

dring mod endemålet. Jeg burde køre tilba-

ge mod søerne, men med lidt medvind i 

ryggen ned ad Langelandsgade skulle jeg 

lige kunne nå dagens afsnit af den nye Be-

verly Hills rotering. Man bliver ikke et helt 

menneske af at isolere sig bag de gule mu-

re. Den virkelige verden skulle nødigt kom-

me som et chok, når man en dag slippes ud. 
16.05 – jeg tjekker ud med nogle få optjente 

afspadseringsminutter. Endnu en dag på 

kontoret er tilendebragt. 

Tema:  
Velkommen til IFSK 

Idrætsdag—rusugen 2005 
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Af Lars Højholt 

 

I en række artikler har Kanden i det sid-
ste års tid dækket internationaliseringen 

af IFSK. Lige før sommerferien så det ud 

til, at processen var gået i stå, men nu er 

den igen på dagsordenen i Studienævnet. 
Studieleder Thomas Pallesen og medlem 

af Studienævnet Anne Mette Kjeldsen 

forklarer. 

 
Kort fortalt handler internationaliseringen 

om opprioritering af fremmedsprogede se-

minarer på kandidatdelen – en prioritering, 

der har til hensigt at ruste de studerende 

til en mere og mere globaliseret verden. 

Sidste november lovpriste lektor Viola Bu-

rau de engelsksprogede seminarer for at 

styrke de studerendes sproglige og inter-

kulturelle kommunikationskompetencer 

og tilføjede, at det i sig selv er en evne, der 

er vigtig at kunne dokumentere overfor en 

eventuel arbejdsgiver. I en artikel lige før 

sommerferien stod det klart, at det fra læ-

rernes side var et ønske at udvide antallet 
af disse seminarer i et forsøg på at forbedre 

de studerende muligheder ikke blot på ar-

bejdsmarkedet, men også i deres bestræ-

belser på at opnå en studieplads i udlandet. 

Antallet af samarbejdsaftaler om studie-

pladser ved udenlandske universiteter er 

direkte afhængig af det omfang, IFSK selv 

formår at udbyde kvalificerede engelsk-

sprogede seminarer for de udenlandske 

studerende, der måtte søge til Århus for at 

studere. Mangel på kvalitet var dog netop 

grunden til, at de studerende kort før som-

merferien valgte at sætte bremsen i, men 

nu er der igen kommet skred i forhandlin-

gerne. 

 

Målet er det samme 
”I princippet vil vi det samme”, forklarer 

Anne-Mette Kjeldsen fra Studienævnet, og 

siger i samme åndedrag, at de studerende i 

Studienævnet naturligvis også er interesse-

ret i at styrke de studerendes internationa-

le kompetencer. Det vigtigste er dog ifølge 

Anne-Mette Kjeldsen at sikre kvaliteten i 

undervisningen, før man vælger at øge an-

tallet. En kvalitet der skal sikres med tvun-

gen fagspredning mellem de forskellige af-

delinger samt et rotationsprincip mellem 

underviserne, således der sikres en dyna-

mik i undervisningen. ”Øges kvaliteten af 

de engelsksprogede seminarer, vil de stu-

derende også i højere grad selv vælge disse 

seminarer”, mener hun, men det lader til, at 
det er her, at underviserne og de studeren-

de har deres største stridspunkt. 

 

Hønen eller ægget 
”Jeg tror ikke på at efterspørgslen efter de 

engelsksprogede seminarer øges”, forklarer 

formanden for Studienævnet Thomas Pal-

lesen. ”Sidste år var der 34 studerende til 9 

seminarer”, siger han og forklarer, at for-

øgelsen af kvaliteten er et spørgsmål om 

hønen eller ægget. Det helt store strids-

punkt mellem undervisere og studerende i 
Studienævnet består nemlig i, om man bør 

indføre et tvunget engelsksproget seminar 

på kandidatdelen. Det er opfattelsen 

blandt alle, at kvaliteten i undervisningen 

Pres ovenfra puster nyt liv i internationaliseringen af IFSK 

Tema:  
Velkommen til IFSK 



11  

Kandestøberen         September 2005 

øges, hvis der er flere danske studerende, 

der tilmelder sig, og at holdene dermed ik-

ke kun udgøres af de tilkomne studerende 

fra andre lande. Thomas Pallesen ønsker 

derfor at ændre studieordningen således, at 

det bliver obligatorisk at tage et fremmed-

sproget seminar og forklarer omkring 

tvang, at det i princippet er noget, der fin-
des på alle semestre. Hverken metode eller 

komparativ politik er frivillige fag, så han 

ser ikke de store problemer i, at der også på 

kandidatdelen kommer nogle fag, der er 

fastlagt på forhånd. Anne-Mette Kjeldsen 

erkender dog, at tvungne seminarer sikkert 

er noget, vi vil se i fremtiden, lige meget om 

de studerende ønsker det eller ej. Hun ud-

taler videre, at ”70 % tager allerede på 

praktik- eller studieophold i udlandet eller 

deltager i de engelsksprogede seminarer på 

instituttet, så hvorfor forsøge at tvinge de 

sidste, der ikke har lyst,” spørger hun. ”Det 

beviser jo, at de studerende allerede på nu-

værende tidspunkt er i stand til selv at tage 

ansvar for at bringe et internationalt ele-
ment ind i deres uddannelse,” mener Anne 

Mette Kjeldsen. Thomas Pallesen svarer 

dog hertil, at for de der vælger at tage af-

sted til udlandet, frafalder kravet om frem-

medsproget seminar på IFSK. 

 

Dekanen blander sig 
Forhandlingerne gik som sagt i stå før som-

meren med spørgsmålet om tvungne semi-

narer som et af de største stridspunkter, 

men nu blander dekanen sig. ”Det skal ikke 

være nogen hemmelighed, at der fra fakul-

tets side er ønske om, at internationalise-

ringsprocessen fortsætter”, forklarer Tho-

mas Pallesen. Dermed er det hevet frem på 

dagsordenen igen, og det er status, før Stu-

dienævnet igen mødes her i september. Det 

ser altså ud til, at fremmedsprogede semi-

narer bliver en integreret del af kandidat-

uddannelsen, og Thomas Pallesen spår, at 

det vil ske om ca. 3 år. Indtil da vil man sø-

ge at øge fokus på kvaliteten i undervisnin-

gen, således at seminarerne er givtige for 
både de danske og de udenlandske stude-

rende. Hvordan det vil ske, vil vi forhå-

bentligt få svar på, når forhandlingerne 

genoptages til næste møde i Studienævnet 

onsdag den 14. september 

Tema:  
Velkommen til IFSK 

 

Studienævn: 
Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag består af 8 medlemmer. 4 undervisere og 4 studerende. Fra 

1.2.2005 til 31.1.2006 er sammensætningen således: 

 
Lærermedlemmer: 
• Lektor Knud Erik Jørgensen - (kej@ps.au.dk)  

• Lektor Per Mouritsen - (pm@ps.au.dk) 
• Lektor Thomas Pallesen, formand - (pallesen@ps.au.dk) 

• Lektor Jens Peter Frølund Thomsen - (froelund@ps.au.dk)  
 

Studentermedlemmer: 
• Stud.scient.pol. Mathias Lysholm Faaborg - (20030962@ps.au.dk) 
• Stud.scient.pol. Anne Katrine Bojsen Jakobsen - (20020542@ps.au.dk) 

• Stud.scient.pol. Anne Mette Kjeldsen - (20031563@ps.au.dk) 
• Stud.scient.pol. Søren Thomas Uhre (20003359@ps.au.dk) 
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’Et hårdtslående politisk statement, der i høj grad  

kondenserer hvad universitetslivet handler om’ 

Rusarrangementet 2005 

Idrætsdagen 

Idrætsdagens mest besynderlige observati-

on.. Mandsperson med et tilsyneladende 

overforbrug af kvindelige kønshormoner,  

kompromitteres af kvinde med afvigende, 

seksuelle, præferencer  

’Herre jemini! Se! Der 
er shots på Social Club i 
aften til en 10er stykket.. 
Himlen være lovet’  
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Fodboldturneringens intensitet blev plud-

selig meget afdæmpet, da et medlem af  

Tågekammeret faldt ned fra 7 etage fra det 

naturvidenskabelige fakultet, grundet for 

mange rådne æg, under en af populære  

body-crashinger! Distraktionen er kvinden, 

med ryggen til, dog ikke sen til at udnytte.. 

Parkløbet 

Dansk Blindesamfund uden førerhund, på vej i  

universitetsparkens sø! 

Nye problemer for Integrationsministeri-

et: Unge frustrerede arabere skaber røre 

på Danmarks næststørste højere lærean-

stalt!  

Topmålet af menneskelig elendighed. 
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Grov embedsmisbrug af tutorhvervet, til 

ordene af Herodot! 

Drillenisserne der fandt ud af at det 

ikke giver fedtepoint at kaste med 

risengrød efter de andre hold! 

Grækerne gør klar til symposion (græsk 

for ballondans)! 

Vinderne fra hold 2, der vandt på en klassisk opskrift bestående 

af vulgære danseoptrin, erotiske magasiner og narkotika.. 
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Af Helge Frandsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med Aarhus Universitets 75 
års jubilæum i 2003 blev det vedtaget, at 

man fremover hvert år skulle uddele fem 

priser til de bedste ph.d. afhandlinger på 

hvert fakultet. I 2005 er prisen på det sam-

fundsfaglige fakultet så gået til adjunkt på 

statskundskab Søren Serritzlew. Søren er 

30 år og har taget hele uddannelsen som 

cand.scient.pol på IFSK. For at gøre sig for-

tjent til denne pris, har han arbejdet i 3 år 

på at skrive en afhandling, der i udgangs-

punktet kan placeres under fagområdet 

offentlig forvaltning. Mere konkret har han 

i sin afhandling beskæftiget sig med be-

slutningsprocesser og –regler vedrørende 

statslig budgetlægning. En del af afhand-
lingen har gået ud på at undersøge, om for-

skellige beslutningsregler giver forskellige 

budgetter. 

    Hvad kan man så bruge sådan en pris til 

som 30-årig adjunkt? Udover at få en øko-

nomisk gevinst på 50.000 kr., er det især på 

det personlige plan, at Søren Serritzlew er 

glad for denne pris. Det betyder helt klart 

noget, at man får anerkendelse for at have 

arbejdet hårdt og længe på et bestemt pro-

jekt. Udover dette, var selve dagen for pris-

overrækkelsen også en lærerig oplevelse, 

mener Søren. Det kræver alligevel lidt at 

koge hele sit treårige arbejde ned til et 10 

minutters oplæg. Men udover dette, er det 
nu et overstået kapitel, der ikke vil stå som 

en stor faglig præstation udaftil. 

    Efter en sådan langvarig afhandling kan 

det jo være sundt at foretage sig noget helt 

andet fagligt. Det har Søren gjort, men han 

er nu vendt tilbage til det foretrukne inte-

resseområde, som er offentlig forvaltning. 

Her har han blandt andet gennemført end-

nu et forskningsprojekt omhandlende be-

slutningsregler. Dette er sket i samarbejde 

med så store kanoner som Asbjørn Skæve-

land og Jens Blom-Hansen. Udover dette 

afholder Søren Serritzlew selvfølgelig også 

seminarer. I dette semester vil det dreje sig 

om et teoretisk seminar, der beskæftiger 

sig med udgiftspolitik, og et mere empirisk 
seminar, der vil gå under overskriften 

”kommunal politik efter strukturrefor-

men”. Dette sidste seminar vil blive en 

slags kvalificeret og faglig begrundet kig-

gen i spåkuglen, hvor man vil se på, hvor-

dan kommunerne kommer til at fungere 

efter strukturreformen. 

Adjunkt vinder Ph.d pris 
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Af Lars Højholt 

 

I Kandens månedlige portræt af institut-

tets undervisere er turen kommet til et 

af de sande koryfæer indenfor stats-

kundskaben. Det blev til en samtale om 
de mange år indenfor de gule mure, mo-

tivationen bag det hele og naturligvis om 

hendes tid som formand for forsknings-

ledelsen af den danske magtudredning. 
 

 

Lise Togeby var 

den første kvinde, 

der kunne skrive 

stud.scient.pol på 

visitkortet, da hun 

i 1960 rykkede op i 

de københavnske 

teltpæle og flytte-

de til det ny-

oprettede stats-

kundskabsstudie i Århus. Det var en stu-

dietid under ganske andre rammer end det, 
vi i dag oplever. 2 eksamener var det ene-

ste, der skulle gennemføres, så der var tid 

til fordybelse i de enkelte fag, forklarer Lise 

Togeby om forskellen mellem nutidens 

statskundskab og dengang. Det blev til fo-

relæsninger både på filosofi og historie, 

som blev fulgt af ren og skær interesse, og 

generelt betegner hun sig selv som ganske 

aktiv i og omkring studiet i sin tid. Politisk 

aktiv og medlem af Frit Forum stod også 

blandt fritidsinteresserne. 

De kære gule mure har stort set siden kan-

didatgraden været rammerne for forskeren 

og underviseren Lise Togeby. Et ophold 

ved University of California i 1982, i Santa 

Barbara i 1992 og et gæsteprofessorat på 

universitetet i Uppsala fra 1997 til 1999 er 

hvad det er blevet til af udenlandsophold, 

men det har ikke desto mindre skabt et 

bedre perspektiv i studiet at drage uden 

for landets grænser. Andre studieformer og 
muligheden for at arbejde med andre kapa-

citeter har betydet en relativering af studi-

et i Århus – en ting som er vigtig for forsk-

ningen, mener Lise Togeby. Men det er i 

Århus, hun først og fremmest hører til, og 

der var aldrig andre veje, andre steder i 

overvejelserne end statskundskab ved Aar-

hus Universitet. 

 

Interessen og motivationen er intakt 

Interessen for hvad der bevæger sig i sam-

fundet, hvilke faktorer der spiller ind i em-

ner som politisk holdningsdannelse og 
medborgerskab blandt flygtninge og ind-

vandrere. Motivationen for at fordybe sig, 

formidle forskningen til kolleger og stude-

rende og til hele tiden at holde sig i gang. 

”Undervisningen kræver, at man hele tiden 

følger med, og man får ikke lov at gå i stå”, 

forklarer Lise Togeby om det positive ved 

at stå bagved kateteret i en forsamling af 

dybt interesserede studerende. Forsknin-

gen er dog der, hvor passionen ligger, og 

det er der, motivationen for at være ansat 

ved Aarhus Universitet skinner igennem 

klarest. ”Friheden til selv at bestemme 

hvilke emner man vil fordybe sig i og i hvil-

ket omfang man vil, er to væsentlige grun-
de til at være forsker,” mener hun. Det er 

Bag om underviseren: Lise Togeby 
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muligheden for at bidrage til samfunds-

forskningen, muligheden for at forbedre 

samfundet og skabe fokus på nogle kon-

krete og centrale problemer i det danske 

samfund, der er motivationen bag Lise To-

gebys forskning. 

 

Medier og magtudredning 
Netop med hensyn til fokusering på cen-

trale aspekter i det danske demokrati har 

hun i medierne spillet en vigtig rolle i sam-

fundsdebatten de sidste par år med udgi-

velsen af den danske magtudredningsrap-

port. Eksponeringen af projektet var 

enorm, hvilket er en ting, hun beskriver 

med blandede følelser. Rapporten stod 

frem i medierne og bidrog væsentligt til 

samfundsdebatten, men det blev ofte for-

drejet og forenklet, når det blev vredet gen-

nem mediemaskinen. ”Mellem forskerne, 

der ønsker at forklare et omfattende pro-
jekt, og journalisterne, der ønsker den gode 

historie, er der ofte en spænding, og debat-

ten kommer ofte til at foregå på mediernes 

præmisser”, udtaler hun om de erfaringer, 

hun gjorde sig i tiden omkring udgivelsen. 

 

”Det skal være sjovt…” 
Der er ingen tvivl om, at engagementet 

brænder igennem, når Lise Togeby fortæl-

ler om sine forskningsinteresser, og det er 

det engagement, hun mener, man bør have, 

hvis man vil gennemføre sit studie. Det 

handler om at studere, fordi det er sjovt, og 

ikke fordi man skal bestå en eksamen. 

”Ulempen ved de mange eksamener i dag er 

ofte, at mange fokuserer mere på resultatet, 

end den interesse man bør have for faget”, 

mener hun. Det handler om at være åben 

overfor nye ting, og ikke blot afskrive nogle 

fag som kedelige - søg det spændende i 

hvert fag, lyder det velmenende råd, der 

afslutter et interview, der blev et spænden-

de møde med en af instituttets mange store 
kapaciteter. 

Af Allan Birkmose 

 

Velkommen til Birkmoses Buldren, kære læ-

ser (min optimisme strækker sig ikke til at 

skrive læsere i flertal). Dette er første udga-

ve af det, der gerne skulle blive en tilbage-

vendende klumme i det kommende års ud-

gaver af Kandestøberen, såfremt redaktø-

rerne forbarmer sig over mig, og lader mig 

fortsætte min tvivlsomme karriere som 

skribent – evt. som et led i et avantgardi-

stisk socialt eksperiment? Navnet er valgt 

efter en del omtanke og ignorerer fuld-

stændig den risiko, der ligger i, at ordet 

”buldre” jo oftest anvendes i det klassiske 

danske mundheld: ”Tomme tønder buldrer 

mest”. Men hvad skal man så forvente af 

Birkmoses Buldren? ”Næppe meget” er nok 

det mest indlysende svar, men jeg vil på 

denne plads harcelere og reflektere over 

forskellige begivenheder på vores elskelige 

Institut for Statskundskab. 

 

I dette nummer, hvis udgivelse falder sam-

men med studiestarten, er der vel næppe 

noget mere relevant end karakterer? Det 

Birkmoses Buldren 
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skulle da lige være ankomsten af en stribe 

nye 1.årspiger eller tildelingen af valgfag, 

men da jeg selv er en del af velkomstkomi-

téen for førstnævnte (læs: tutor) og ikke 

kunne finde noget at udsætte på institut-

tets fordeling af valgfag, vil jeg i stedet ud-

gyde en vis galde i forhold til praksis ved-

rørende offentliggørelsen af karaktererne. 
 

Situationen er jo den, at offentliggørelsen 

af karaktererne først sker d. 1. august. I 

mange tilfælde er dette op til 2½ måned 

efter afleveringen af eksamensopgaverne. 

De fleste af eksamensopgaverne er afleveret 
i midten af juni eller senest i slutningen af 

samme måned, hvilket altså betyder, at un-

derviser og censor har mellem 2 og 2½ må-

ned til at rette X antal opgaver. Undervi-

serne er ganske vist også kun mennesker, 
der formodentlig har hårdt brug for som-

merferie efter endnu et semester med util-

strækkelige og historieløse studerende, 

men jeg har ladet mig fortælle – fra kilder i 

den såkaldt virkelige verden – at 3 (læs: 

tre!) ugers sommerferie er almindelig prak-

sis for de ”voksne”! Dette betyder altså, at 

underviserne stadig har mellem 5 og 7 uger 

til at rette eksamensopgaverne, hvilket er 

noget mere end vinterterminens normale 

ca. 4 uger. Studienævnet begrunder denne 

udvidede tidshorisont med mulige koordi-

neringsvanskeligheder mellem underviser 

og censor i forhold til ferier m.v. 

 

Problemet er dog, at disse deadlines ikke 
altid overholdes, således har flere studeren-

de oplevet, at deres karakterer ikke var til-

gængelige via internet-selvbetjeningen før 

4-5 dage efter den fastsatte deadline 1. au-

gust. Dette synes muligvis ikke af meget, 

men ved næste eksamenstermin skulle man 

måske prøve at troppe op ved ekspeditio-

nen med en 11-12 dage gammel ugeopgave 

og forklare situationen med omfattende 

koordineringsvanskeligheder i forhold til 

ens mere stræbsomme alter ego - det vil 

dog nok kræve lægelig dokumentation at 

påstå, at forsinkelsen skyldtes stridigheder 
mellem mine forskellige personligheder. 

 

Det skal dog retfærdigvis siges, at alle ka-

rakterer – ifølge Studienævnet – var til-

gængelige på opslagstavlen d. 1. august, 

hvilket dog næppe er til stor trøst for stu-

derende, der – med ophold udenfor Århus 

eller sågar uden for Danmark – har skullet 

træffe beslutning om reeksaminationer, 

overbygningsfag m.v. I forhold til offentlig-

gørelsen på Internettet er det normal prak-

sis, at underviserne afleverer deres proto-

kolblade (ja, sådan hedder de på IFSK’sk) 

til Studienævnet, som derefter videresen-

der dem til fakultetet, der offentliggør dem 

via selvbetjeningen. Det skal her pointeres 
(uden at genere det store flertal af undervi-

serne, der overholder deadlines), at eventu-

elle forsinkelser i offentliggørelsen – ifølge 

Studienævnet - skyldes overskredne afleve-

ringsfrister fra underviser eller censor. Så 

kan man jo ikke lade være med at spekule-

re over, hvorvidt det har samme konse-

kvenser, når undervisere overskrider afle-

veringsfrister, som det har, når vi studeren-

de gør det? På den anden side er det næppe 

til fordel for os studerende, hvis en under-

viser skal ”re-eksamineres”, da det må be-

tyde, at han skal rette de samme opgaver 

en gang til… 
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Af kaptajn Lars S. Olsen, stud. scient. pol. 

Sektionsfører Military Observer Team 4 

De danske styrker i Feyzabad, Afghanistan 

 

 

Langt oppe i det allerfjerneste nordøstlige 

Afghanistan finder man Badakhshan – en 

bjergrig provins hvis 
nærmeste naboer er de 

t i d l i g e r e 

s o v j e t r e p u b l i k k e r 

T a j i k i s t a n  o g 

Uzbekistan. Udenfor 

provinshovedstaden Feyzabad ligger en 

gammel, nedslidt landingsbane, der blev 

anlagt af de sovjetiske styrker i forbindelse 

med invasionen i 1979.  

Egentligt skulle den kun have holdt i en 

fem års tid, men udgør altså nu livsnerven 

for en lille multinational NATO-lejr, det 

tyskledede Provincial Reconstruction Team 

Feyzabad, der udover tyskere også tæller 

tjekkiske og danske soldater. De vigtigste 

e n h e d e r  i 

kontingentet er de 

såkaldte Military 

Observer Teams, der 

består af to lette 

t e r r æ n g å e n d e 

køretøjer og seks 

mand med lette 

våben til selvforsvar. 

Deres opgave er at 

køre patruljer af flere 

dages varighed rundt i provinsen, tage 

kontakt til de forskellige landsbysamfund 

og klarlægge magtstrukturerne, eventuelle 
humanitære og sikkerhedsmæssige 

problemer samt identificere mulige 

projekter, der vil kunne tjene til at 

forbedre sikkerheden samt den generelle 

levestandard. Det er et 

sådan et Military 

Observer Team, jeg er 

sektionsfører for de 

næste fem måneder. 
         Badakhshan var 

den eneste del af Afghanistan, der ikke var 

underlagt Talebans rædselsregime og 

udgjorde dermed udgangspunktet for den 

s å k a l d t e  N o r d a l l i a n c e s 

amerikanskstøttede fremrykning mod 

landets hovedstad Kabul i efteråret 2001. 

Det er landets fattigste provins med en 

ufatteligt ringe infrastruktur – det mest 

brugte transportmiddel er æsler og heste, 

da almindelige køretøjer simpelthen ikke 

kan holde til det 

klippefyldte terræn. 

Der findes ikke én 

m e t e r  a s f a l t 
o v e r h o v e d e t  i 

Badakhshan, og 

vejene – der tit blot 

er en udtørret 

flodseng – er fyldt 

m e d  s k a r p e 

klippestykker. 

         I modsætning 

  Briefing fra Afghanistan 
- på mission med forsvaret  

Generelt er befolkningen dog meget 

positiv overfor de internationale styrker, men 

der er selvfølgelig enkelte brådne kar, der helst 

bare vil smugle i fred 

” 

” 
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til Afghanistans sydlige provinser, hvor 

daglige angreb fra Taleban- og Al-Qaeda-

t i l h æ n g e r e  e r 
hverdagskost, er 

B a d a k h s h a n 

betydeligt mere 

fredelig. De fleste 

sikkerhedsmæssige 

problemer relaterer 

s i g  t i l  d e n 

o m f a t t e n d e 

opiumsdyrkning og 

-smugling, der 

udgør hovedindtægtskilden for mange af 

de lokale warlords.  

Generelt er befolkningen dog meget 

positiv overfor de internationale styrker, 

men der er selvfølgelig enkelte brådne kar, 

der helst bare vil smugle i 

fred. Vi spiller kun en 

sekundær rolle i selve 

b e k æ m p e l s e n  a f 

opiumsdyrkningen – det er 

afghanske soldater i 

samarbejde med engelske 

o g  a m e r i k a n s k e 

specialstyrker, der tager sig af de direkte 

konfrontationer med narkobaronerne. 

Vores opgave er at give bønderne 

mulighed for at dyrke andet end valmuer – 

det kunne fx være hvede. Hvededyrkning 
kræver mere vand end valmuer, så et 

potentielt projekt i den anledning kunne 

være vandingsanlæg til markerne. 

         Og hvor kommer pengene til 

projekterne så fra? Den danske militære 

chef er udstyret med et i denne 

sammenhæng begrænset beløb, som kan 

anvendes på små projekter – de såkaldte 

quick impact projects. Formålet med dem er 

eksempelvis ”at gøde jorden” for vores 

virke i et distrikt, 

hvor de internationale 

styrker ikke har været 

før. Det er det, man 

populært  kalder 

”winning their hearts and 

minds”. Konkret kan 

det være leverance af 

t e l t e  e l l e r 

undervisningsmaterialer til en skole, da 

børnene mange steder undervises under 

små interimistiske ”læskærme”, der ikke 

yder den store beskyttelse mod vejrliget. 

 Men også de internationale 

organisationer af både statslig 

og ikke-statslig karakter 

b e n y t t e r  s i g  a f  d e 

informationer, vi kommer 

hjem med. Og det er hos dem, 

de store penge ligger. Et af 
vores vigtigste produkter er de 

såkaldte village profiles, hvor vi meget 

detaljeret beskriver en given landsbys 

opbygning og problemer. De forskellige 

organisationer kan så gennemlæse dem og 

udvælge områder, hvor de finder mulighed 

Det mest brugte 

transportmiddel er æsler og heste, 

da almindelige køretøjer 

simpelthen ikke kan holde til det 

klippefyldte terræn 

” 

” 
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for projekter, der har deres interesse. Det 

kan både være udbygning af veje, større 

vandprojekter, opbygning af en lægeklinik 
eller bygning af en skole. Mange af de 

forskellige civile organisationer var i 

starten meget skeptiske over for at arbejde 

sammen med soldater, men denne skepsis 

er efterhånden blevet afløst af et ganske 

tilfredsstillende samarbejde.  

 

De danske styrker er desuden i tæt 

samarbejde med en civil udsendt fra 

Udenrigsministeriet, som bor i lejren og 

ligeledes har mulighed for at finansiere 

større projekter af humanitær karakter. 

         Min stilling som sektionsfører for et 

Military Observer Team giver et unikt indblik 

i de processer, der gør sig gældende i 

g e n o p b y g n i n g e n  o g 

demokratiseringsprocessen i  et 

krigshærget land med en fremmed kultur, 

og det er vel at mærke langt væk fra 

regeringsbygningernes snoede korridorer. 

Om en måned skal der være valg til de 

forskellige lovgivende forsamlinger, 

hvilket kommer til at være den 

altoverskyggende begivenhed i den 
periode, vi er hernede. Vi får mulighed for 

at følge valghandlingen på allerlaveste 

niveau, helt ude i de små landsbyer, hvor 

demokrati endnu kun er et nyt ord. 

Hjemme i Danmark virker vores indsats 

måske som en ubetydelig dråbe i det 

internationale hav, men set hernede fra 

føler man faktisk, at vi er med til at gøre en 

forskel. Og det er egentligt en ganske 

tilfredsstillende følelse. 

5 Facts om Afghanistan 

• Navnet Afghanistan kommer af det alternative navn ’Afghan’ for den dominerende etniske gruppe i lan-
det: Pashtunerne, samt det persiske ord for ’land’  ”-stan”, som kendes fra mange andre centralasiatiske 
lande. 

• Afghanistan har et areal på 647,500 kvm og har en befolkning på  ca. 30 millioner. 

• De seneste års relative fred hører faktisk til sjældenhederne i et område, der historisk set altid har været 
præget af uro mellem rivaliserende etniske grupperinger, røverbander og stormagter, der har ønsket 
kontrol  over de vigtige handelsruter mellem Europa og Asien. 

• 2/3 af den afghanske befolkning lever for et beløb, der svarer til under 2$ om dagen 

• Et væsentligt indsatsområde i det ny Afghanistan består i uddannelse. I 2003 var 30% af de afghanske 
skoler så beskadigede, efter de sidste årtiers krige, at de var ubrugelige. Kun halvdelen af skolerne havde 
rent drikkevand, og kun 40% havde tålelige sanitære faciliteter. Samtidigt kan kun ca. 36% af afghaner-
ne læse og skrive. 
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Billeder fra sommerfesten 

’Tjek bisserne! 100% Colgate Whitening’ 

’HhvvaaassshhhÅÅ Guttteerrr’ 

’.. Din forståelse af det intersubjektive, diskursive, 

hegemoni er baseret på en tautologisk, deduktiv 

fejlslutning som afgjort er paradigmatisk valid men 

ikke desto mindre …’  

’Så er det vist tid til en  morfar på skjoldet’ 

’KOM NUU, bare et lille mys til Skattenusserrr , 

baree en lliilllllleee enn, ligesom Britney og Madon-

naaa.. Kom nuuuu’ 
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For læsere af Da Vinci mysteriet. Bemærk 

M’et skjult i billedets komposition. Ganske 

givet deliberativt. 

Arten kaldes Abshintus Spirituosu, men 

omtales i daglig tale som medlemmer af 

festforeningen  

(Lademanns Faunaleksikon 2004) 

’Thihihihi.. Ej altså.. Du er godt nok en charmerende fotograf. Hvad sagde du bladet hed, du kom fra.. Kande-

støberen! Ej altså Fedt li’som. Om jeg vil posere for dig?..  

’Waaauuwww.. Ham Gorm Harste ved godt nok hvordan man sætter stikket i på et dansegulv hva’... ’Yes sir. 

Svedigere electric boggie skal man lede længe efter’.. 
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Af Anders Ziegler Kusk 

 
Studentermedarbejderne overses des-

værre ofte i det akademiske mediebille-

de. Fokus har primært rettet sig imod 

professorvældet på de øvre etager af det-
te intellektuelle elfenbenstårn, men i en 

serie har Kandestøberen valgt at kaste 

lys over disse tavse mennesker. Hvem er 

de? Hvad er deres rolle i denne nådeløse 
teknokratmaskine? Og hvilke motiver 

ligger til grund for deres arbejde og en-

gagement? I andet afsnit har Kanden 

mødt økonomiinstruktor Christian 
Harsløf. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Hvad er din baggrund på instituttet og 

som instruktor? 
Jeg er i gang med mit femte år på institut-
tet. Jeg blev instruktor på 6.semester og 

havde mit første hold i mikroøkonomi der. 

Og så har jeg lige været et ½ år i praktik på 

den danske ambassade i Canada. Af enga-

gement på studiet har jeg lavet meget for-

skelligt. Jeg blev medlem af PF’s bestyrelse 

1½ år inde i studiet. Så har jeg været tutor 
på 3.semester og medvirket i revyen 3 år i 

træk. 

Da jeg søgte instruktorstillingen, var det 

først og fremmest en stor interesse for fa-

get, der var afgørende. Jeg følte, at det var 

noget, jeg var god til, noget jeg følte mig 

hjemme i. Ydermere var der naturligvis det 

undervisningsmæssige aspekt. Det med at 

have et ansvar for andre menneskers ud-

dannelse og læring. 

 

Hvordan har din udvikling fra din første 
dag som instruktor til i dag føltes? 
I starten er man meget fokuseret på at be-

hage de studerende samtidigt med, at man 

har nogle lidt urealistiske forventninger til 

ens egen kapacitet. Men efterhånden som 

man får rutinen, finder man et leje, der er 

mere passende, samtidig med at man kom-

mer bedre ind i stoffet. Derudover er en 

instruktorstilling en fantastisk træning af 
ens pædagogiske evner, med hensyn til at 

skabe en god opbygning i timerne, skabe 

struktur osv. Det siges, at ikke to hold er 

ens, og det passer virkeligt langt hen ad 

vejen. En af de store udfordringer som in-

struktor er at ramme det specifikke hold, 

man sidder med. Og så benytte de ting, der 

fungerer, og måske applicere dem på nogle 

af de andre hold. 

 

Hvordan var det så at gå i kast med ar-

bejdet? Var du helt på bar bund? 

Studentermedhjælperne II 
Økonomiinstruktoren 
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Jeg har selvfølgelig fulgt økonomiundervis-

ningen og ydermere Nannestads ø-fag om-

kring Velfærdsstatens økonomi. Jeg har 

faktisk aldrig gået på Handelshøjskolen 

eller taget suppleringsfag. Så på den måde 

kan man ikke sige, at jeg har nogle særlige 

kvalifikationer, udover dem man har kun-

net tilegne sig gennem økonomiundervis-
ningen på IFSK. Men ens faglige profil sti-

ger naturligvis, når man er i kontakt med 

stoffet og med underviserne i løbet af ugen. 

Og netop det at sidde i disse små grupper 

og forberede sig er virkelig med til at for-

øge ens kompetencer, og det er ret sjovt. 

Det er virkeligt interessant at arbejde med 

underviserne, se deres faglige formåen og 

lytte til deres anekdoter fra det virkelige 

liv. 

 

Med hensyn til de studerende vil jeg mene, 

at alle starter på bar bund. Nogle har haft 

noget økonomi på handelsskolen og lig-

nende, men det er for så vidt ikke noget, 

der kvalificerer specielt til økonomi på 
statskundskab. Det er mit indtryk, at øko-

nomi som fag bliver taget seriøst. Det er 

måske ikke alle, der synes om faget, men 

den reelle risiko, der er for at falde igen-

nem, får de fleste til at arbejde hårdt op til 

eksamen. Eksamensformen er jo præget af 

udenadslære, hvilket både har fordele og 

ulemper. Ulempen er den mængde af tid, 

som eksamen trods alt kræver. Men om-

vendt mener jeg, at den skriftlige eksa-

mensform er helt rigtig til faget. Økonomi 

er et learning-by-doing fag og et fag, der er 

godt at have på rygraden som politolog. Og 

med denne eksamensform får man, alt an-
det lige, tingene på rygraden. 

 

Hvordan er det at være studerende sam-

tidigt med at være instruktor? 
Man skal naturligvis tænke lidt over det. 

Man lærer 60 nye studerende at kende hver 

gang, og det kan være vanskeligt at sætte 

personer bag alle disse nye ansigter. Jeg 

synes, det er vigtigt at gøre de studerende 

opmærksom på, at man selv er studerende, 
samtidigt med at man er instruktor. Der 

følger egentligt ikke autoritet med instruk-

torstillingen. Man overvejer naturligvis al-

tid, hvordan man bør agere til eksempelvis 

PF-fester og fredagsbarer overfor de stude-

rende, men jeg mener altid, at man skal 

kunne være instruktor, samtidigt med at 

man er medstuderende – dermed ikke sagt 

at der ikke er en grænse, for der er natur-

ligvis visse uskrevne ting, som man ikke 

overskrider. 
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Af Christian Nordbek 

 

Så går den ikke længere! Kalenderen har 

talt, og eftersom denne er styret af 

månens placering i forhold til solen, er 

det næppe muligt at ændre. 

 

Der er med andre ord ikke andet at gøre 

end at komme op på hesten igen og se 

fremad mod endnu et semester på bjerget, 

hvor luften er så tynd, at der kan tænkes 

store tanker, i modsætning til de 

t å g e l i g n e n d e  f o r h o l d ,  s o m 

Handelshøjskolen må døje med nede i 

dalen. Der er nok at tage fat på! Det er tid  

til at vise følgende tre ting til 

medstuderende og undervisere 1. ”hvor 

skabet skal stå” 2. ”hvor David købte øllet” 

og sidst men ikke mindst ”hvor fiskene 
tisser fra”. Formår man at bestå disse tre 

prøver, går man et stort efterår i møde, kan 

jeg love jer. 

 

En af de ting der er sikkert som amen i 

kirken og sand i Sahara er, at Kanden, og 

dermed også denne undrenklumme, 

vender frygteligt tilbage med flere usaglige 

vinkler om livet på Statskundskab i 

almindelighed og danskerne i særdeleshed. 

 

Jeres skribent lider, som alle de kendte 

medier af, at sommeren byder på 

uforholdsmæssigt mange grønne 

grøntsager. Her tænkes naturligvis på  

 

kronen over enhver leverpostejmad, 

nemlig agurken! Dog i dag, på denne grå 
torsdag, er der sket lidt, men streg under 

ordet lidt! Danmarks finansfyrste nr. 1 har 

fremlagt forslag til finansloven for 2006. 

Det drejer sig vel om tusind sider fyldt 

med tal….ZZZzzzZZZ. Det man så vil 

l æ g ge  mæ r k e  t i l  i  a f ten e n s 

nyhedsudsendelser er, og bemærk at 

denne klumme er skrevet i tidsrummet 

11.15 til 11.59, altså før kl. 12.00 nyhederne, 

at diverse politikere fra diverse partier vil 

komme med de sædvanlige floskler. Endnu 

engang skal man høre på ord som 

initiativløs, uden visioner, der mangler 

penge til dit og dat, bagudskuende og ja 

kære læser, man kan blive ved. Og hvordan 

ved man, at det er lige netop disse ord man 
skal høre? Jo sådan har det jo været siden  

ruder konge var knægt, og for at citere 

Kim Larsen ”sådan bliver det nok igen, 

tror du ikke?” Man ved dårligt, om man 

skal grine eller le ad denne årligt 

tilbagevendende farce, men jeg vil i hvert 

fald tillade mig at undres over politikernes 

mangel på fantasi, men nu hedder de jo 

også bl.a. Søvndal…ZZzz 

  MAN UNDRES! 
Er finansloven bare endnu en agurk eller flosklernes 

holdeplads? 
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Prisopgave om NATOs fremtid  
 
 
Med henblik på at styrke debatten om forsvars- og sikkerhedspolitiske problemstil-
linger og styrke interessen for forskningen på det forsvars- og sikkerhedspolitiske 
område udskriver Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) i samarbejde med 
Forsvarsministeriet en prisopgave om NATOs fremtid. Prisen er på 25.000 kr. 
 
Prisopgaven er åben for studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne på de 
dan-ske højere læreanstalter, og besvarelser kan udarbejdes individuelt eller i grup-
pe. 
 
Besvarelsen, som kan affattes på dansk eller engelsk, skal analysere følgende pro-
blemstil-ling: 
 

NATOs rolle i fremtiden  
og de afledte konsekvenser for dansk forsvars- og sikkerhedspo-litik 

 
 
Prisopgavens omfang skal udgøre højst 10.000 ord, eksklusive forside, indholdsfor-
teg-nelse, figurer, noter og litteraturliste. Opgaven må ikke have været publiceret 
tidli-gere. 
 
DIIS vil nedsætte et bedømmelsesudvalg med afdelingsleder Peter Viggo Jakobsen 
som formand. Den præmierede besvarelse vil blive udgivet som en DIIS-rapport. 
 
Prisopgaven indgår i forskningsprojektet De Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Studier, der er finan-
sieret af Forsvarsministeriet. Projektet blev påbegyndt i 2000 og løber frem til 2009. 
Besvarelser indsendes til DIIS i tre eksemplarer og skal være fuldmægtig Ib M.C. Nielsen i hænde 
senest d. 1. november 2005 kl. 12.00. 
  
Spørgsmål i forbindelse med prisopgavens besvarelse bedes rettet til afdelingsleder 
Peter Viggo Jakobsen, tlf. 32 69 87 63, e-mail: pvj@diis.dk 
 
 
 
 
 
Dansk Institut for Internationale Studier, der er en del af Dansk Center for Internationale Studier 
og Men-neskerettigheder (DCISM), er oprettet med virkning fra 1. januar 2003 og er resultatet af 
en fusion mellem Dansk Udenrigspolitisk Institut, Center for Udviklingsforskning, Center for Freds- 
og Konfliktforskning og Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Instituttet har selv-
stændig ledelse og bestyrelse, men har fælles administration med DCISM's anden faglige enhed, 
Institut for Menneskerettigheder, ligesom der samarbejdes om et fælles bibliotek. 

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 
STRANDGADE 56 •1401 KØBENHAVN K 
32 69 87 87 • diis@diis.dk • www.diis.dk 
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De ti bud 
Af Jens Jørgensen og Martin Krog Frederiksen 

 

TV2 Vejret gør det, Institut for Fremtidsforskning gør det, 2.000.000 danskere forsøger 
at gøre det hver lørdag og Storm P. sagde, det var svært… Vi snakker selvfølgelig om at 

spå om fremtiden. 
 

Kanden introducerer i dette semester stolt DEN STORE - DE TI BUD KONKURRENCE! 
Den går i al sin enkelhed ud på at, du skal komme med dine bud på, hvad der sker på IFSK i 
løbet af det næste semester. Sæt ring om hvad du tror er mest sandsynligt, og aflever sedlen 

på Kandens kontor eller send en mail til kanden@ps.au.dk med dine svar inden 15. oktober. 

Der vil være en FORMIDABEL PRÆMIE til vinderen, som vil blive offentliggjort til julefe-

sten. 

1.  Hvor mange mails har PF gennemsnitligt sendt om ugen? 

  3, fordi de elsker dig 

  10, fordi de elsker dig totalt meget 

  1000, fordi små kirsebær også kan elske dig  før 

de bliver store 

2.  Det generelle indtryk af tutorerne i år, var… 

  At de var brandstive 

  At de på en saglig måde fik introduceret de 

 nye studerende til de faglige aktiviteter på 

 Institut for Statskundskab 

  At de var hammerstive 

3.  Hvem bliver Årets Underviser? 

  Frølund eller Georg Sørensen 

  Nannestad eller Jørgen Poulsen 

  En anden 

4. Gorm Harste får sit store folkelige gennembrud? 

  Ja, han er den nye Lomborg 

  Ja, fordi God Aften Danmark, laver en 

 serie om store europæiske tænkere 

 efter Første Verdenskrig. 

  Nej, Luhmanns tid er ikke kommet 

 endnu. 

5. Statsrådet får sit store folkelige gennem

 brud? 

  Ja, møderne foregår fremover i Sø-

 Auditoriet 

  Ja, flytningen af Coca Cola automa

 ten får folk på barrikaderne 

  Nej, Studieordningen skal ikke laves 
 om før om et år 
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6. En skribent fra Kanden får Cavlingprisen? 

  Ja, det er da klart 

  Ja, hvem ellers 

  Nej, fordi Cavlingudvalget er bund

 korrupt 

10. Kantinens kaffe begynder at smage af kaffe? 

  Nej, man kan ikke lave ordentlig kaffe så ”billigt” 

  Ja, de skifter kaffen i filteret, den har nu givet farve siden 1987 

  Ja, men prisen stiger til kr. 125 pr kop (10-klipskort for kr. 1000) 

9.  Coca Cola-automaten bliver flyttet? 

  Er der en colaautomat? 

  Nej, et lille læsegrupperum er da et 

 oplagt sted 

  Ja, den bliver flyttet til biblioteket (se 

 under ”C”) 

7. I den nye rangliste over statskundskab-

institutter ligger IFSK nummer… 

  1, Ja, hvem ellers? 

  5, men København er nr. 11. 

  19, vi er røget ned, men hverken Kø
 benhavn, RUC, SDU eller Aalborg er 

 med 

8. Kritisk profil har et foredrag med titlen: 

  Den senkapitalistiske gastronomis 
 indvirkning på de kommunikative  

 systemer i proletariatet. 

  Kolonisering – Livsverden eller 

 Uland? Habermas i præpostkolo

 nistisk kontekst. 

  15 minutes of fame – En analyse af 
 Helle Thorning-Schmidts politiske 

 karriere? 

Riv midtersiden med svarene ud, og aflever dem på Kandens kontor: 
 
 
Navn: ________________________________________________________ 
 
 
Årskortnummer: ________________________________________________ 
 
 
 

Man kan ikke snyde…. 
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 EU 
Vi vil fremover i Kanden hver gang fo-

kusere på et nyt politisk emne fra for-

skellige vinkler. Ved dette spæde før-

stegangsforsøg er det EU, der er gen-

stand for to artikler. Først ved en re-

portage fra et sommerophold på Lø-

gumkloster højskole med temaet EU og 

minoriteter. Derefter ved interview 
med Derek Beach om nej’et til EU’s for-

fatningstraktat, og om baggrunden her-

for, som optakt til PF-foredrag med 

samme emne 13. september. 
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Et møde med de nye EU borgere 
– eller hvad gør man når sommersolen svigter 

Af Helle Bendixen  

 

Hvad skal man stille op, når den danske 

sommer sviger, og man ikke ligger inde 

med de store beholdninger af mønt, 
men gerne vil opleve noget spændende, 

noget der kan spises og er overraskende!  

 
Jooo… så kaster man et blik på det interne 
netværk på IFSK og finder et godt tilbud, 

som overgår langt de fleste afbudsrejser til 

en strand under sydlige himmelstrøg. For 

det fantastiske beløb af 500 kr. viste det 

sig muligt at komme til det eksotiske 

Sønderjylland, nærmere bestemt 

Løgumkloster Højskole en hel uge, for 

under overskriften ”Crossroad 

Connection” at få et fagligt solidt indspark 

om minoriteter i relation til EU. Således 

geografisk funderet i den sønderjyske 

muld samledes omkring 90 unge 

mennesker fra Danmark og en lang række 

af de nye Østeuropæiske medlemslande 

for, som nævnt at debattere EU og dermed 

udgøre et europæisk fællesskab close up. 
Et inspirerende og livligt stævnemøde 

holdt kørende på papvin, spændende 

mennesker, humor og ikke mindst solid 

sønderjysk kost. Kort sagt var der både 

spænding, næring og overraskelser i 

overmål - Kinder æg gå hjem og læg dig… 

 

EU og minoriteter  
Programmet var fra første færd tæt pakket 

med et hav af oplæg af diverse (offentlige) 

personligheder, som på en eller anden led 

kunne belyse konferencens problematik 

omkring minoriteter og sætte det i 

forbindelse med EU. Der var både oplæg, 

som belyste, hvor, der blev arbejdet med 

minoriteters rettigheder indenfor det 

politiske system, og hvordan det spillede 

en vigtig rolle i forhandlingerne med 

Tyrkiet om medlemskab af EU fra Anders 

Bashy Quraishy formand for ENAR og POEM – begge orga-

nisationer som arbejder mod racisme på hhv. EU og nationalt 

plan. 

Imam Abu Laban giver den gaz … 
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Samuelsen (EU parlamentariker (B)). Men 

der var også repræsentanter fra forskellige 

interesseorganisationer, der arbejdede i 
minoriteternes tjeneste på nationalt og 

europæisk plan for at forbedre deres 

vilkår. Der var derved oplæg fra både 

Bashy Quraishy (formand for ENAR og 

POEM) og formanden for YEN Stephan 

Kleinsmith, som henholdsvis 

repræsenterede etniske- og nationale 

minoritetsgrupper i Danmark, hvor 

sidstnævnte er fra det tyske mindretal i 

Sønderjylland. Denne sondring mellem 

etnisk og national forståelse af mindretal, 

viste sig ret central, da det i grove træk er 

forskellen mellem Øst – og Vesteuropa 

angående integration og håndtering af 

mindretal i Europa. Desuden var der besøg 

fra mediernes verden. Der var således både 
prominent oplæg fra Poul Erik 

Skammelsen (TV2) om forskelle og 

ligheder mellem USA og EU og fra Mads 

Brandstrup (DR) om det kurdiske 

mindretal i Tyrkiet. Desuden var vi på 

ekskursion til Århus – det virkede først en 

smugle omsonst at tage til Løgumkloster 

for derefter at tage hjem til smilets by for 
en dag – men det skulle hurtigt vise sig, at 

det var et fortrinligt gensyn med en del af 

Århus, jeg ikke kendte for meget til. 

 

Hjem til Århus på interessant visit 
Det var naturligvis Gellerupparken og det 

etniske mindretal, der stod for tur. I 

modsætning til Danmark og det øvrige 

gamle ”vestlige” Europa, som netop står 

med integrationsproblemer af etniske 

mindretal – hovedsageligt med ophav i 

1960´ernes og 70´ernes gæstearbejdere og 

de deraf følgende familiesammenføringer 

og efterkommere - står Østeuropa med 

nationalt funderede mindretal f.eks. de 

Poul Erik Skammelsen … den moonrockende journalist … 
Gruppearbejde i den danske gruppe til et oplæg om 

minoriteter i Danmark 

Der er altid tid til en lille kaffepause og en kiks – her i Gelle-

rupparken. 
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store russiske mindretal i de baltiske lande 

og romaerne i de centrale dele af 

Østeuropa. I kælderen, under hvad der må 

være kirkemarkedets økonomisk dårligst 

placerede kirke, hvis kirke og stat en dag 

skulle blive adskilt i Danmark, fortalte 

tidligere minister Sonja Mikkelsen (S), 

som til daglig er leder af et EU finansieret 
URBAN projekt, om de 

integrationsstrategier og projekter, som 

benyttes i Gellerup området. Efter en 

döner i Bazaar West gik turen til de 

industrilokaler, som områdets muslimer 

benytter som moské. Instrueret om at den 

kvindelige halvdel ikke måtte hilse på, gik 

vi ind til, hvad der skulle være noget af en 

øjenåbner. Imam Abu Laban (til hverdag 

imam i København og oprindeligt fra 

Palæstina) gav et interessant og meget 

dialogsøgende oplæg om Islam og dets 

forhold til terror, kvinder og kristendom. 

Efter oplæg og spørgsmål, som måtte siges 

at have skabt megen debat mellem 

deltagerne, var det tid til en rundtur på 
AROS, hvorefter bussen atter trillede til 

Løgumkloster med en flok trætte, men 

forsat syngende og diskuterende unge 
europæere. 

 

Afrikansk dans og papvin  
Hele dette meget flotte faglige program var 

pakket ind i diverse former for sociale 

arrangementer af forskellig karakter. Der 
var det mere alvorlige, hvor hvert land 

skulle stå for at holde oplæg for hinanden 

om deres hjemlands minoritetsgrupper og 

politik på området. Dertil kom de mere 

underholdende og sjove tiltag, som 

fællesdans på afrikansk, pædagogiske 

workshops om konfliktløsning og ikke 

mindst fælles aftener i kreds om papvinen 

og vandpiben. 

Højskolen udgjorde en optimal ramme for 

at kombinere det faglige og det sociale, 

således at der både kunne skabes en faglig 

dialog mellem deltagerne, men også for at 

skabe et socialt netværk, som kan danne 

grund for fremtidigt samarbejde mellem 

deltagerne. 

Således oplyst og mange oplevelser rigere 

kun Jacob, Rune og undertegnede lørdag 

samle vores ting og atter drage hjem til 

Århus, for at fordøje vores møde med de 
nye østeuropæiske medlemmer af EU. 

En af de mange underholdende indslag ”Prinsessen på fla-

sken” … gæt en statskundskaber! 

Eders intelligente udsendte indtager god nærende og proteinrig 

sønderjysk kost … (Fra venstre Klaus fra Statskundskab i 

Odense, undertegnede og Jacob fra IFSK). 
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EU sigtede for højt og skød forfatningen i sænk 

Af Lars Højholt 

 

Efter nej i både Holland og Frankrig blev 
forfatningsafstemningen aflyst i Dan-

mark, og lige nu ser det unægtelig sort 

ud for det store europæiske projekt, der 

skulle samle de mange lande og kulturer 
under fælles rammer. Op til september 

måneds forestående PF-foredrag om EU 

med deltagelse af 4 udenlandske forske-

re giver Derek Beach sit bud på, hvad der 
gik galt, og hvordan fremtiden ser ud for 

EU. 

 
Da den tidligere franske præsident Valery 

Giscard D’Estaing afleverede konventets 
bud på en EU-forfatning, stod det klart, at 

ambitionerne var høje. En EU-præsident, 

fælles udenrigsminister, og den eksisteren-

de fælles politik i en indpakning, der alt i 

alt smagte for meget af statsdannelse. Højt 

at flyve, dybt at falde – EU-forfatningen 

dumpede med et brag, da den nåede de eu-

ropæiske befolkninger. Med nej i både Hol-

land og Frankrig er den i Danmark blevet 

udskudt på ubestemt tid, men vi skal ikke 

forvente at se den fremme igen, mener IP-

lektor Derek Beach. 

 

Forfatningsudspillet var en modstanders 
paradis 
”Jeg har altid troet på et nej”, lyder den ind-

ledende kommentar. I forbindelse med for-

fatningen skulle alle tidligere traktater ind-

lemmes heri, og det betød, at gamle spøgel-

ser blev trukket frem af skabet igen. Såle-

des blev spørgsmålet om EU-rettens for-

rang for de nationale forfatninger et emne i 

debatten på trods af, at det har været gæl-

dende i mange år. Mange upopulære emner 

skulle så at sige genforhandles, og det gav 

EU-modstanderne let spil. 

Herudover har symbolikken i udspillet fået 

mange på barrikaderne. ”Forfatningen har 

ikke en stor betydning i sig selv, og er 
egentligt kun en pænere indpakning af EU, 

men symbolværdien i det hele vækker be-

kymring”, siger Derek Beach. En præsident 

og udenrigsminister vækker billeder af en 

stat i svøb, og det er der ikke mange blandt 

de europæiske landes vælgere, der ønsker. 

Alt i alt kom debatten i folkeafstemnings-

kampagnerne til at handle om en række 

emner, der i princippet ikke havde nogen 

direkte tilknytning til forfatningen og dens 

egentlige mål. Diskussionen om Tyrkiets 

optagelse, der blussede kraftigt op i debat-

ten, burde slet ikke høre til i en afstem-

ningskampagne. Således forblev diskussio-

nen om flertalsafgørelser, kommissærpo-

ster, stemmeantal og andre tiltag, der hav-
de til hensigt at lette vejen gennem syste-

met, blot perifere punkter i den ophedede 

debat. Det rungende nej kan have den kon-

sekvens, at det i de næste år bliver det 

svært at gennemføre reformer eller ændrin-

ger. 

 

Ballack og Beckham side om side…? 
Tilbage står fortvivlede føderalister i parla-

mentet, der havde håbet på så meget, men 

fik så lidt, og hvad er så status? ”Det hand-

ler først og fremmest om at sænke ambiti-
onsniveauet”, påpeger Derek Beach, og for-
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klarer, at EU næppe nogensinde vil slå 

igennem som det helt store folkelige pro-

jekt. ”Et EU-landshold”, lyder det sarkasti-

ske forslag til spørgsmålet om, hvordan EU 

skaber større opbakning i de europæiske 

lande, og han efterlader ingen tvivl om, at 

det er lige så meget en utopi som, at EU 

bliver en nationalstat i det omfang, forfat-
ningens kritikere lagde op til. Plan B over 

de næste par år bliver løbende at gennem-

føre de nødvendige reformer af beslut-

ningsprocesserne, så EU er gearet til de 

mange nye lande. I 2007-2008 skal man 

ændre på de eksisterende traktater, når 

Rumænien og Bulgarien skal indlemmes, 

og her kan der ligeledes indarbejdes nogle 

af de tiltag, der druknede i det rungende 

forfatningsnej. ”Det handler om at erkende, 

at EU aldrig vil være køn, men at det der-

imod heller ikke betyder, at der ikke sam-

let set er opbakning til EU. Folk er klar 

over betydningen af det europæiske fælles-

skab, og vil ikke være det foruden, men in-

gen ønsker en nationalstat”, siger Derek 
Beach. 

 

Kriser er den bedste drivkraft 
Trods det smædende nederlag ser fremti-

den nu ikke helt sort ud, og der er ting, der 

vil kunne genrejse et overbevisende flertal 

for EU. ”For det første skal politikerne lade 

være med altid at bruge EU som syndebuk 

og for det andet er der udsigt til, at krisen 

kan vendes til noget positivt,” mener Derek 

Beach. Forklaringen findes i historien. Kri-

ser har nemlig ofte været drivkraften bag 
opbygningen af EU, og 2nd-best solutions 

har før været vejen frem. Således var der 

allerede i 1954 forslag på bordet om fælles 

europæisk forsvar, men det strandede ved 

Frankrigs nationalforsamling, hvor den 

kommende præsident Charles de Gaulles 

ledte modstanden. Udløberen af dette ne-

derlag blev et 2nd-best forslag om et fælles 

marked – som blev til de europæiske fæl-

lesskaber. 

 

En fremtid i bølgegang 
Derek Beach spår, at nogle af de store ud-

fordringer indenfor de næste par år bliver 

at overleve en krise i euroen på grund af 

dårlige konjunktur. Forskellige vækstrater 

og primært stagnation i de store land som 

Tyskland kan sætte den hårdtprøvede eu-

ropæiske økonomi i endnu større proble-

mer, og sidst men ikke mindst vil et slags-

mål om harmonisering af selskabsskatten 

tære på samarbejdet. Det er dog ikke uden 

en vis optimisme, at han ser på fremtiden. 

Terrorbekæmpelse er et projekt, der bedst 

kan varetages gennem EU, og det vil for-
modentligt skabe mere opbakning til det 

europæiske projekt. Eksterne kriser som 

en eventuel amerikansk krig i Iran eller an-

dre steder kan også forstærke fællesskabs-

følelsen, og Derek Beach efterlader et ind-

tryk af, at EU nok skal genfinde kræfterne 

og komme ovenpå. Dermed ser det ud til at 

fortsætte den bølgegangsrejse, det altid har 

været kendetegnet af. 

PF-foredrag: 

 
Sandhedens time -  

Er der stadig liv i EU? 
 

Tirsdag d. 13. september kl. 12 i 
Aulaen 
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Af Jens Jørgensen og Rasmus Tovborg 

 

Efter flere års pres fra statskundskabsstuderende, der vil have svar på dit og dat i denne ver-

den, de ikke selv har kunnet finde svar på, er Kandestøberen stolte over nu at kunne præsen-

tere de omnisciente orakler som brevkasseredaktører. Jeres bønner er blevet hørt kære stu-
derende. Disse to orakler har aldrig oplevet, at der var noget i denne verden, de ikke vidste. 

Så spørg derfor trygt, intet tyder nemlig på, at der vil komme et spørgsmål, som der ikke kan 

svares på.  

Der er derfor kun et at sige: Her er det jer, der stiller spørgsmålene, og os der har svarene.  
 

Spørgsmålene kan sendes til kandens mailadresse kanden@ps.au.dk. Du kan selvfølgelig op-

træde anonymt, hvis du ønsker det, og hvis du heller ikke ønsker, at kanden skal være din 

identitet bekendt, så kan du også smide brevet ind under døren, men husk da at mærke ku-

verten ”Spørg Kandens Orakler”! 
 

Kære Omnisciente Orakler 
Vi har i statsrådet igennem de seneste år kæmpet med en meget vigtig sag: Hvor skal insti-

tuttets coca-cola automat stå? Vi føler selv, at den nuværende placering i et læsegrupperum 

er ret genial, da den så ikke står og larmer i fællesrummene, hvor den ville genere mange flere 

end i et læsegrupperum, hvor den kun generer mellem fem og seks personer. Det virker des-

værre til, at folk modarbejder denne løsning. De slukker hele tiden automaten, bare fordi den 

larmer lidt, hvorefter folk klager over, at der er varme cola’er. Hvad skal vi dog stille op? 
 

Hej Statsråd 
Problemet er jo egentlig ikke placeringen af automaten, men hvad der er i automaten. Hvil-

ket statistiskprogram har i dog brugt til at regne ud, at statskundskabere vil have cola. Smid 

colaerne ud og erstat dem med bajere, så vil det problem være løst. Herefter kan I nemlig væ-

re sikre på, at ingen slukker for maskinen, da det jo er i alles interesse, at der er kolde øl. En 

anden mulighed kunne også være at sætte en kaffeautomat op i stedet, da det så ville være 

nonsens, at klage over at kaffen er varm, hvis maskinen ikke har været tændt.  
 

Kære Omnisciente Orakler 
Jeg er en dreng på 18, der lige er startet på statskundskab. Jeg er utrolig stolt over at starte 

på studiet, men min rusuge har indtil nu været et helvede. Hvis det fortsætter på denne må-

de, tror jeg ikke, at jeg kommer igennem hytteturen. Mit problem er, at tutorpigerne ikke vil 
lade mig være i fred. De vil fx hele tiden have mig til at vinde en af øl-trøjerne, så de kan se og 

røre ved min bare overkrop, mens jeg skifter trøje. Det er meget væmmeligt, og jeg kan slet 

ikke holde til at drikke så mange øl. De vil også hele tiden have mig til at deltage i forskellige 

Spørg Kanden! 
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lege. De siger, det er for sjov, og at det er med til at skabe en god holdånd, men hvad er det 

sjove ved at stå kun iført boxershorts for at lave den længste tøjkæde, samtidig med at tutor-

pigerne overbeglor en, uden at se på hvilken tøjkæde der er længst, mens de konsekvent gi-

ver det andet hold flere point. Det værste var dog, da de tvang mig og to andre ud i den klam-

me universitetssø i en gummibåd, hvor der ikke var plads til os alle tre, udelukkende fordi de 

ville hjælpe os af med det våde tøj og dermed få endnu en undskyldning for at røre ved mig. 

Jeg tror ikke, jeg kan holde deres sexistiske alkoholpres ud meget længere og overvejer der-

for at stoppe. Jeg har forsøgt at sige nej, men de siger bare, at det er den eneste rigtige måde 
at komme med i fællesskabet på, og at de gør det hele for min egen skyld. 

Håber I kan hjælpe!! 

”Den ulykkelige” 
 

Hej ”den ulykkelige” 
Nu er det jo sådan, at hvis man skal blive til noget indenfor statskundskaben, så skal man 
bl.a. lefle for flertallet, følge massen samt bukke og neje for de ældre i hierarkiet. Så hvis du 

har et ønske om at blive indenfor denne fagretning, så råder vi dig til bare at rette ind efter 

hierarkiet, da dette vil blive din overlevelsesstrategi i resten af dit karriereliv. Et godt råd er 

at være med hele tiden, lige skeje lidt ud – men kun på den fede måde, så skal du nok blive 

en stor mand en dag. Og husk hvis du lader dig udnytte, så vær altid den uskyldige, så får du 

nemmere medlidenhed efterfølgende.  

Held og lykke med det  

Dine Orakler 
 

Kære Omnisciente Orakler 
Vi forskere er ved at være rigtig godt og grundigt trætte af, at vi hvert eneste semester mod-

tager klager over, at vi afleverer de studerendes karakterer for sent. Hvorfor kan de ikke for-

stå, at der er vigtigere ting i denne verden end deres karakterer? Det kan da ikke være me-

ningen, at man som forsker skal begrænses i sit arbejde af så smålige ting som deadlines for 

aflevering af de studerendes karakterer. Desuden har vi forskere altså også efter et hårdt un-

dervisningssemester behov for hvile i ferien, så vi kan tænke store tanker igen i det næste 

semester. Hvordan får vi de studerende til at forstå vores problemer? 

Hilsen de hårdtarbejdende forskere 
 

Hej hårdtarbejdende undervisere 
Snak de utilfredse studerende efter munden ved at fortælle dem, at det skal der nok blive 

rettet op på. De studerende vil stille sig tilfreds med dette, og hurtigt glemme problemet. 

Svaret vil derfor kunne genbruges igen og igen, og I kan hellige jer den vigtige forskning. Ge-

nier af vores niveau vil desværre altid blive misforstået af pøblen. 

Jeres medforstående orakler 
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Af Hans Sloth Kristoffersen 

 

”Hvorfor hedder det ”vodka lemon”, når 

det smager af mandler ?” 

”Fordi det er armensk” 
 Dette er simpelthen filmens kongedi-

alog, der bidrager kraftigt til den ene hat, 

filmen trods alt hiver hjem. Intet andet 

sted i filmen udtrykkes den totale resigna-

tion på nationens vegne så præcist som 

her. 

 Den armenske film, Vodka Lemon, er 

en fremragende opvisning i desillusion, 

skod og forfald. Tag Christiane F og gang 

med 10, så er du i nærheden af sokkehol-

derne på det miljø, der danner rammen om 

fortællingen i Vodka Lemon. 

 Men når det er sagt, har filmen heller 

ikke meget andet at byde på. 

En del af filmen handler om Sergejs tilnær-
melser til Svetlana (jeg kan selvfølgelig ik-

ke huske karakterernes navne, men på dis-

se kanter er ”Sergej” og ”Svetlana” meget 

sandsynlige bud). Men Sergejs meget 

fodslæbende kurtisering er ikke filmens 

bedste moment. Udover den nævnte miljø-

beskrivelse er filmens bedste part uden 

tvivl dens tema – den på de kanter tilsyne-

ladende evige diskussion: ”Hvad er bedst – 

livet i Sovjet eller Postsovjet ?” Og her taler 

vi altså ikke om anakronistiske forelæseres 

makromodeller eller om senpubertære dan-

ske unge i CCCP-trøjer. Nej, der er tale om 

folk, om end filmkarakterer, der på egen 

krop har mærket forandringerne. At de så 

med deres vodkaindtag in mente forment-

lig har en anelse sløret hukommelse, er i 

den diskussion blot en bagatel, og – som 

min vittige dansklærer havde for vane at 

sige – hvorfor hænge sig i bagateller, når 

man har Randersreb? 

 Nå, den omtalte diskussion er præget 

af et tilsyneladende paradoks. På den ene 

side er livet i landsbyen så trist, at det 
umuligt kan have været værre i Sovjetti-

den. På den baggrund virker indbyggernes 

nostalgi efter Sovjetregimet berettiget. På 

den anden side er den eneste person, der 

eksplicit hylder Lenin, en stodder der tror, 

han kan slippe af sted med kun at erlægge 

10 $ for at knalde den unge landsbyluder to 

gange – for som han siger: ”Jeg betaler jo 

også benzinen herud!” 

Det er mens han aflønner den stakkels pi-

ge, at han ikke kan lade være med – i gan-

ske fornøjeligt humør – at kvæde en hyl-

dest til Lenin. 

 Og mon ikke filmens budskab kan 

koges ned til denne scene. Noget med, at 

når dagen slutter, indbefatter både Sovjet-
unionen – og vel nok alle andre forsøg på 

virkeliggørelsen af det socialistiske sam-

fund – og røversamfundet, der i flere stater 

har afløst den sovjetiske besættelse, enor-

me lidelser for folket. Omvendt er der altid 

”ål”, der forstår at mele egen kage uanset 

hvilken samfundstype, de agerer i. 

For de fleste danskere fremstår det natur-

ligvis som en triviel pointe. Men for arme-

nerne, som i  sandhed er et presset folk, 

handler det nok om at nuancere sovjetno-

stalgien. 

Filmanmeldelse: Vodka Lemon 
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Du står på dørtærsklen til et nyt studie eller blot til et nyt semester. Det næste halve år kan 

vise sig at blive det bedste i dit liv, eller dét du ønskede aldrig var begyndt. Studielivet er ik-

ke lutter lagkage – men du kan selv gøre en forskel for at få det, som du vil ha’ det.  

 

Her kommer Studenterrådet ind i billedet. Vi er en sammenslutning af studerende, der ar-

bejder på at forbedre studerendes vilkår på Aarhus Universitet. Vores tilbud til dig strækker 

sig over kurser i studie- og læseteknik, retshjælp, koncerter, fester, til det gratis studenter-

magasin Delfinen og meget andet. 
 

Du bliver hørt! 
Men allervigtigst sørger vi for, at du bliver hørt! Vi har repræsentanter i vigtige råd og nævn 

på universitetet og i byen. Også på landsplan, gennem Danske Studerende Fællesråd, som er 

de studerendes organisation på landsplan, sidder vi med ved bordet, når for eksempel under-

visnings- og videnskabsministeren træffer beslutninger. Vi arbejder for bedre forhold, både 

hvad angår undervisning, SU, studiemiljø, bolig og eksamen. 

 

DU  kan også sidde med ved bordet. Med bare et lille engagement i dit fagråd kan du få ind-

flydelse på dit studie, og på hvad der skal ske med universitetet. Kender du ikke dit fagråd, 

kan du finde det på vores hjemmeside www.sr.au.dk. Du kan også sikre dig indflydelse ved 

at møde op til stemmeurnerne d. 25. november. Her afholdes der valg på universitetet, hvor 

det afgøres hvilke studerende, der skal være din stemme i universitetets bestyrelse og andre 

styrende organer. 

 

Koncerter og fester 
Studenterrådet er andet end kurser og politik – vi er også koncerter og fester. Du er invite-

ret, enten som gæst, som frivillig bartender eller som medarrangør af festlighederne.  

 
Lige nu kan du glæde dig til koncert med ’Danmarks kedeligste orkester’, når TV2 går på 

scenen lørdag d. 10. september – eksklusivt for studerende ved Aarhus Universitet. Senere 

på måneden byder Studenterrådet igen på gilde, når Sterling og Tiger Tunes giver koncert til 

Semesterstartsfesten fredag d. 30. september. 

 

Alt dette arrangerer Studenterrådet for at sikre dig det bedste studie-

liv. Brug os som din vej til at gøre en forskel. Læs mere om os på 

www.sr.au.dk 

 

Simon Krøyer, formand for Studenterrådet 

Du kan gøre en forskel 
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Ærede Kanden-læsere 

 
PF glæder sig over at byde alle statskundskabere tilbage til endnu et år fyldt med forrygende 

arrangementer med det formål at drysse stjernestøv på det til tider mindre ophidsende stu-

dieliv. Vi glæder os især til at byde alle nye studerende velkomne, og vi kan ikke vente med 

at vise jer, hvad vi har forberedt til jer. Vi går et travlt efterår i møde med masser af både små 

og store gimmicks. 

 

Vi starter sæsonen med foredraget ”Sandhedens time – Europa efter forfatningstraktaten” d. 13/9. 

Omdrejningspunktet i dette foredrag er spørgsmålet om, hvad der vil ske med Europa, nu 

hvor det ser ud til, at traktaten er død. Det vil desuden blive diskuteret, hvilken betydning 

en eventuel vedtagelse af traktaten ville have betydet. Til at debattere disse spørgsmål har vi 

fået fat i flere eksperter fra hele Europa, som I kan læse mere om på vores hjemmeside. Fore-

draget foregår på engelsk, men lad det endelig ikke afskrække jer – det bliver helt sikkert 
spændende. 

 

Et andet foredrag I kan glæde jer til, er ”Road-showet” ”Tryghed i Danmark”, der foregår d. 27/9. 

Her diskuterer Henrik Dahl, Tine Bryld, B.S. Christiansen og Anders Hede under ledelse af 

ordstyrer Jens Gaardbo konklusionerne af TRYG-fondens rapport om tryghed blandt dan-

skerne. Vi er stolte over at kunne præsentere en sådan blockbuster af et foredrag, hvor I får 

mulighed for at diskutere tryghed i det danske samfund. 

 

I skal heller ikke snydes, når det gælder festlige arrangementer. Vi lægger traditionen tro ud 

med rus-festen d. 16/9, hvor tutorer og russere fester sammen endnu engang. Overskydende 

billetter sælges til andre interesserede efter ”først til mølle”-princippet. 

D. 23/9 fortsætter vi løjerne med efterårets første semilange fredagsbar. Vi hygger og forbere-
der os på weekenden helt til kl. 22.00. 

 

Det sidste arrangement, september kan byde på, er den længe ventede semesterstartsfest d. 

30/9, hvor vi får brug for jeres hjælp. Vi har brug for både nye kræfter og erfarne gamle ræve 

til at gøre denne fest til endnu et mindeværdigt arrangement. Kontakt os straks og hør om 

fordelene ved en sådan hjælpertjans. 

 

Til slut er der kun at sige velkommen tilbage og velkommen til – vi vil gøre alt for at gøre 

semesteret til en sand arkade af festlige, faglige og kulturelle begivenheder! 
 

PF – foreningen der elsker semesterstart med jer 
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Af Bjørn Bjorholm, på foreningens vegne 

 

Velkommen til ’det nye PB’! 

Jeg har fået den ære at berette om sommerens begivenheder i vores kære bogformidling her 

på statskundskab, og i den forbindelse vil jeg straks benytte lejligheden til, på foreningens 

vegne, at byde velkommen til ’det nye PB’! Henover sommeren, mens PB har været lukket, 

har en gruppe friske aktivister således arbejdet med at gøre PBs lokale meget mere hyggeligt 

og indbydende for alle jer besøgende. Prøv f.eks. at slynge dig i den nye lækre sofa og betragt 

den nu mere overskuelige indretning og de nye flotte skilte, der pryder bogreolerne… 

 

Sommerfesten var en succes! 

Den store begivenhed i PB i sommerens løb var utvivlsomt sommerfesten, der løb af stabelen 

den 30. juni. I anledning af Hendes (Forhenværende) Kongelige Højhed Prinsesse Alexan-

dras fødselsdag var alle gæster klædt i stiveste puds, og der blev i den grad festet til den lyse 

morgen. En vis greve havde endda valgt at aflægge festen et besøg… 

 

  

 

 

Der blev også tid til at hylde vinderen af den årlige go-cart turnering, der i år (til stor fortry-

delse for alle os andre!) blev vundet af den regerende mester, tidligere administrator i PB, 

Lasse. Vi håber Lasse sænker farten lidt til næste år. 

 

Nye aktivister søges! 

Til sidst vil jeg benytte lidt spalteplads på at gøre opmærksom på, at vi i PB søger nye aktivi-

ster til at hjælpe med at styre bogbixen. Det eneste, det kræver af dig, er en time af din tid 

om ugen - til gengæld får du mulighed for en masse hyggeligt samvær med medstuderende 

fra andre hold og årgange, og ikke mindst for at pleje dit altruistiske jeg ved at hjælpe til 

med at føre foreningen videre til glæde for alle de fattige statskundskabsstuderende derude. 

Hvis du er interesseret, så skriv til undertegnede på 200405@ps.au.dk, jeg bider ikke! 
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SICEF 2005 er det førende forum for 
dialog mellem parterne og medvirker 
til at integrere den akademiske ver-
den med erhvervslivet og øge Dan-
marks konkurrenceevne fremover. 
 
Fremtidens akademikerkarriere 
SICEF har, siden sin start i 1997, ud-
viklet sig til at tiltrække virksomhe-
der og MBA skoler fra hele verden, 
ligesom målgruppen er udvidet til at 
dække alle videregående uddannel-
ser i hele landet. På handelshøjsko-
lerne har erhvervskontakt og karriere 
altid været en prioritet for de stude-
rende, mens universiteterne traditio-
nelt har haft en mere akademisk til-
gang til studierne. Vi oplever dog et 
stærkt stigende fokus på job og kar-
riere blandt de studerende på både 
samfundsvidenskabelige, naturviden-
skabelige og humanistiske uddannel-
ser, og et uddrag af de besøgendes 
profil på SICEF 2004 viser også, at 
mange forskellige studieretninger var 
flot repræsenteret på messen.  

 
Denne udvikling betyder, at der ikke 
længere kan ta les om den 
”traditionelle” akademikerkarriere, 
hvor cand.merc ansættes i det priva-
te erhvervsliv, cand.scient bliver for-
skere, og cand.scient.pol arbejder i 
centraladministrationen. De stude-
rende har mange flere muligheder for 
at finde drømmejobbet og skabe de-
res egen karriere, hvis de ikke er låst 
fast i normer og traditioner. SICEF 
hylder denne udvikling og ønsker at 
føre dette videre gennem et stærkt 
øget fokus på dialogen med og syn-
ligheden over for studerende ved uni-
versiteter samt handels- og ingeniør-
højskoler. 
 

 
 
 
SICEF i tråd med samfundsten-
densen 
Gennem længere tid har akademike-
re og karrieremuligheder i SMV’er 
været i stigende fokus både i under-
visning, forskning og medier.  
 
Beskæftigelsesministeriet udtaler at 
Danmarks fremtidige konkurrenceev-

”Hvis Danmark skal kunne klare 
sig i den internationale konkur-
rence i vidensamfundet, er det 
tvingende nødvendigt, at vi be-
gynder at tage den samme me-
dicin, som de mest succesfulde 
regioner i verden allerede gør!” 
udtaler Hans Jessen Møller, Lek-
tor og Uddannelsesleder HIH.  

SICEF sætter fokus på alternative karriereveje 

Med regeringens vision om at Dan-
mark skal være blandt Europas mest 
innovative nationer, er der brug for 
et større fokus på de mange utradi-
tionelle jobmuligheder der findes ef-
ter en færdiggjort videregående ud-
dannelse. Landets kandidater opfor-
dres til at tænke utraditionelt og sø-
ge en alternativ akademikeransæt-
telse og -karriere.  
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ne skal sikres via øget vækst og vi-
den i SMV’er, da 2/3 af det danske 
erhvervsliv består af SMV’er - vækst-
potentialet er dermed stort. At mat-
che kandidater med mindre danske 
virksomheder er dog en udfordring, 
der kræver en holdningsændring hos 
både virksomheder og de studeren-
de. Traditioner og fordomme betyder 
at kontakten mellem parterne er be-
grænset og initiativer, der søger at 
styrke kontakten, oplever en stor til-
bageholdenhed fra begge parter for 
at afprøve samarbejdet.  
 
 
På SICEF SMV Torv forsøger vi at 
nedbryde de traditionelle barrierer 
ved at sætte fokus på små- og mel-
lemstore virksomheder som et spæn-
dende alternativ til den traditionelle 
akademikerkarriere. Hvor karriere-
messer tidligere har været kendeteg-
net ved store danske og internationa-
le virksomheder som udstillere, kan 
vi i år tilbyde SMV’er og studerende 
at indgå i en konstruktiv dialog om 
fremtidens jobmuligheder. 
 
Vil missionen lykkes? 
En undersøgelse på SICEF 2004 gav 
et billede af, at de højtuddannede 
besøgende gerne vil i dialog med 
SMV’er om en mulig karriere her. 
Ambitionen er således, at SICEF skal 
være det første forum for direkte 
kontakt og dialog om fremtidige kar-
rieremuligheder i SMV’er, men udfor-
dringen er stor. Det er store og etab-
lerede fordomme, der skal brydes 
ned hos både virksomhederne og de 
studerende. ”Hvorfor skal jeg ansæt-
te sådan en papirnusser?”, ”Jeg vil 
kun arbejde i A.P. Møller eller Danske 
Bank” og ”Det plejer vi ikke at gøre” 
er nogle af de holdninger, der skal 
overvindes. 
 
SICEF skaber kontakt 
I kraft af en arrangørgruppe med 

studerende fra mange forskellige stu-
dier har SICEF en ambition om altid 
at holde sig opdateret med de stude-
rendes ønsker og interesser og lø-
bende skabe nye tiltag. Vi har til 
årets messe igangsat en række initia-
tiver til gavn for både virksomheder 
og studerende, og for på sigt sætte 
fokus på området for erhvervskon-
takt og dialog. SICEF håber derfor, at 
de studerende på landets videregå-
ende uddannelser vil se fremad og 
starte deres karriere på SICEF 2005 
den 29. og 30. september i Øksne-
hallen, København.  
 
Vi glæder os til at slå dørene op den 
29. september og byde de mange be-
søgende velkommen til SICEF – De 
studerendes Forum for Fremtiden. 
 

 

SICEF 2005 
SICEF- Skandinaviens største karrie-
re- og uddannelsesmesse, sætter fo-
kus på nytænkning og alternative 
karriereveje som afgørende faktorer i 
kampen om Danmarks placering i 
verdenssamfundet. 
 
Kom og besøg de mange udstillere, 
samt MBA og SMV Torvet på SICEF 
2005 d. 29. og 30. september 2005. 
 
Åbningstider: 
Torsdag 11-19 og Fredag 10-17 
 
Gratis adgang 
 
For nærmere info se www.sicef.dk 
 
SICEF Kontaktperson Helle Sahl-
holdt, helle.sahlholdt@yc.dk    
 
Yngre Civiløkonomer yder trans-
portstøtte til YC medlemmer i År-
hus. 
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Velkommen til efterårets program i Kritisk Profil, som i denne foredragsrække under 

overskriften uddannelse sætter temaerne skole, uddannelse, pædagogik, dannelse og 
demokrati på dagsordenen. Uddannelse er blevet et centralt tema i dagens debat. Dette kan 

både ses generelt som en reaktion på det såkaldte globaliseringspres, ligesom det konkret 

kan ses i den meget omfattende debat om reformer at folkeskole, gymnasium og universitet. 

 

For scient.pol.’er tegner uddannelse sig også som et område for nye stillinger. DJØF-bladet 

kunne i foråret beskrive, hvordan en række scient.pol.’er nu finder arbejde som skoleledere, 

ligesom muligheder og problemer i djøf’iceringen af de nye større kommuner åbner 

uddannelsesområdet op som et emne for central styring og videnskabelig forskning. Der er 

derfor gode grunde til at prøve at forstå dette område, vi alle i mange år har været deltagere 

i, men som alligevel kan forekomme underligt eksotisk med sin egen logik og historie. 

 

Foredragene handler både om den bredere kontekst for uddannelse, ligesom de mere 

politologiske muligheder og problemer for politisk og administrativ styring tages op.  

Første foredrag er onsdag den 28. september ved Hans Hauge, Institut for Nordisk, der 

fortæller om skolen og kulturkampen. 

Herefter følger Simon Calmar Andersen, Niels Egelund, Jens Rasmussen, Pia Vedel og Ole 
Morsing. Der vil ligge programmer på instituttet, ligesom titler og tidspunkter for 

foredragene løbende vil kunne ses i Kanden. 

 

Medlemskab koster 30 kr og giver adgang til alle foredrag, mens et enkelt foredrag koster 

15 kroner. I pausen er der kaffe og kage. Foredragene støttes af DJØF/Stud.samf., og 

medlemmer af disse har derfor gratis adgang. 

Kritisk Profils foredragsrække i efteråret:  

Uddannelse 
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Ny administrator til den samfundsvidenskabelige fredagsbar 
 
Har du lyst til at engagere dig socialt på tværs af studieretning og årgange, er dette lige no-
get for dig. 
 
Der søges en ny administrator til den daglige drift af den samfundsvidenskabelige fredags-
bar. Jobbet udføres i tæt samarbejde med de tre foreninger bag fredagsbaren, nemlig Juridisk 
Selskab, Politologisk Forening og Økonomisk Forening. 
 
Jobbet består blandt andet af: 
• Bogføring og momsafregning. 
• Indkøb. 
• Koordinering af samarbejdet mellem de tre foreninger. 
• Håndtering af kontanter og dankortautomater i forbindelse med baren. 
 
Med jobbet følger et stort socialt og fagligt engagement samt en masse udfordringer af for-
skellig karakter. Du skal have mod på at arbejde selvstændigt og være god til at skabe over-
blik. 
 
Der udbetales et månedligt honorar på kr. 1.125. 
 
Har du yderligere spørgsmål er du også velkommen til den nuværende administrator Henrik 
Nørholm på 20021433@post.au.dk 
 
Ansøgningen fremsendes til en af nedenstående adresser og skal være os i hænde senest den 
1/10 2005: 

  
 Den samfundsvidenskabelige fredagsbar v./ Henrik Nørholm 

Universitetsparken bygning 322 
8000 Århus C 

 
Personalia 
 
Lotte Bøgh Andersen er ansat som adjunkt i statskundskab/metode for perioden 1. august 

2005 – 31. juli 2008. 
Derek Beach er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på international poli-

tik pr. 1. august 2005. 
Anne Binderkrantz er ansat som adjunkt i statskundskab med særligt henblik på offentlig 

forvaltning for perioden 1. august 2005 – 31. juli 2008. 
Christoffer Green-Pedersen er ansat som MSO-professor for perioden 1. august 2005 – 31. 

juli 2008. 
Jakob Linaa Jensen er tildelt ph.d.-graden i statskundskab. 
Lars Thorup Larsen er ansat som adjunkt i statskundskab inden for emnet ”Den danske 

sundhedssektors økonomi, organisering og retsgrundslag” for perioden 1. september 
2005 – 31. august 2008. 

Tina Magaard er ansat som forskningsassistent (20 timer ugentligt) for perioden 1. septem-
ber 2005 – 31. januar 2006. 

Vibeke Lehmann Nielsen er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på of-
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fentlig forvaltning pr. 1. juli 2005. 
Inge Rasmussen er pr. 1. juni 2005 overgået til beskæftigelse 33 timer ugentlig. 
Asbjørn Skjæveland er ansat som lektor i statskundskab med særligt henblik på det danske 

politiske system pr. 1. august 2005. 
Signe Skovbakke Winding har opsagt sin stilling som forskningsassistent pr. 1. september 

2005. 
 
 

Nye specialer 
 
Alvi, Jakob Khan, Stort ståhej for ingenting? En analyse af WTO-

forhandlingssammenbruddet i Cancún 2003. 
Andersen, Casper Overgaard i samarbejde med Tina Hjardgaard Iversen, Brugerorienterede 

refor−mers konsekvenser for social lighed. 
Andersen, Kristinna, Ledelse i sygehusvæsenet. En analyse af ledelsesstrukturens udform-

ning på sygehuse i Danmark og Norge. 
Andersen, Torsten Asbjørn, Variablen der blev væk: Nationale kulturer og holdninger til 

imple−mentering af administrative reformer i Europa-kommissionen. 
Bagger, Ane-Kirstine, Den nye sikkerhedsdagsorden & europæisk sikkerheds- og forsvars-

politik – konsekvenser for Danmarks sikkerhedspolitiske profil. 
Birch, Piet Juul, Små staters muligheder i internationale forhandlinger – et casestudie af 

Maltas og Cyperns tiltrædelsesaftaler til EU. 
Bøndergaard, Mads, Afrika, det bli’r bedre dag for dag …? En analyse af relationerne mellem 

stat og civilsamfund i Etiopien. 
Böttzauw, Kristoffer i samarbejde med Henrik Lund, Kommunalt samarbejde eller egenpro-

duktion? – En analyse af organisations- og interaktionsformens betydning for effek-
tivitet i de danske kommuner. 

Callesen, Jesper, Øststøtten og PHARE – den tekniske og politiske side af institutionelle 
valg. 

Christensen, Simon Engsig, Integration & samarbejde – En spilteoretisk eksperimentel ana-
lyse af samarbejde, tillid & reciprocitet imellem forskellige etniciteter. 

Dørken, Rasmus, Ikke-vestlige indvandreres integration på arbejdsmarkedet i Danmark og 
Norge. Om forskelle i niveauet i arbejdsmarkedsintegration på tværs af kommuner-
ne. 

Emiliussen, Allan, Magt og pluralisme – med Haderslev Kommune som case. 
Fischer, Kim, Ændringer i videnssyn – fra frihed til nytte – analyse af videnssyn i dansk forsk

−ningspolitik. 
Frederiksen, Eva Mylleager, Politikerne og de offentlige udgifter. Betydningen af de institu-

tionelle rammer om politiske forhandlinger. 
Frisk, Peter, Den svenske model lagt i ruiner? Beskrive og forklare de institutionelle ændrin-

ger, der er sket fra 1970 til begyndelsen af 1990erne i den svenske model/svenske 
korporatisme. 

Gersfelt, Henrik Bo, ”Spin er død – længe leve spin”. Komparative analyser af New Labours 
politi−ske kommunikation. 

Guldberg, Allan Appelgren, The Privatization Process on the Kibbutz. 
Henneberg, Peter, Delegationen af forvaltningskompetencer fra EU-kommissionen til de-

centralise−rede EU-agenturer: Et skridt frem eller et skridt tilbage I EU-
reguleringens credible com−mitment? 

Hougaard, Karsten Frølich, Øststøtten og PHARE – Den tekniske og politiske side af insti-
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tutionelle valg. 
Iversen, Tina Hjardgaard i samarbejde med Casper Overgaard Andersen, Brugerorienterede 

refor−mers konsekvenser for social lighed. 
Joensen, Lene Vang, Personlighedstests i et samfundsmæssigt perspektiv – En kritisk og te-

oretisk analyse af et essentialistisk personlighedsbegreb og dennes betydning for 
det sociale liv. 

Johansen, Rasmus, Public entrepreneurs i demokratiske processer – Et casestudie af byplan-
læg−ningen omkring Bruuns Galleri. 

Jørgensen, Ulla, Kommunalreform, hvorfor (nu)? – en institutionel analyse af behovet for en 
kom−munalreform. 

Kegel, Rikke Kraiberg, Et spørgsmål om kapacitet. En analyse af Danmarks Miljøstøtteord-
ning og Polens miljøpolitiske kapacitet. 

Kleiner, Maja Tommerup, Arbejdsorganisering, arbejdsbetingelser og produktivitet på de 
dagkirur−giske enheder i Danmark. 

Ladefoged, Jeppe, Analyse af 5 projekter for flygtninge og indvandrere med handicap i Dan-
mark. 

Larsen, Anette, Individual Freedom – Any Genuine Protection in Vietnam? 
Laursen, Søren Schousboe, Korruption I en brydningstid – sømmelighedsproblem eller man-

gel på konsekvens? (Et casestudie af korruptionens uransagelige veje i Vietnam). 
Lund, Henrik i samarbejde med Kristoffer Böttzauw, Kommunalt samarbejde eller egenpro-

duktion? – En analyse af organisations- og interaktionsformens betydning for effek-
tivitet i de danske kommuner. 

Madsen, Lars Peter Knoth, Folkerettens lange arm? En engelsk skoleanalyse af det internati-
onale samfund belyst ved forløbet omkring oprettelsen af Den Internationale Straf-
fedomstol. 

Madsen, Maria Øksenhøj, The Kyoto Protocol and the former Soviet republics. A compara-
tive analysis of the Joint Implementation strategies of Estonia and Lithuania. 

Munkedal, Søren, Hvorfor driver ikke-vestlige indvandrere i Danmark selvstændig virksom-
hed? 

Møller, Naja Holten, Den Nationale Kræftplan: En succeshistorie inden for netværkskoordi-
nation? 

Nielsen, Claus Linde, Mellem pres og personlige ambitioner. En analyse af markarbejderad-
færd blandt børnesagsbehandlere i Odense Kommune. 

Nygaard, Mette, Stabilitet og forandring i dansk klimapolitik 1990-2004. 
Olsen, Judith, Computerisation of legal institutions in Zambia: a comparative institutional 

analysis of administrative reform. 
Paulsen, Sigrid, Frit valg I skarp konkurrence – en interview-baseret analyse af personalets 

reak−tioner på de ændringer, frit valg har medført inden for den kommunale hjem-
mepleje og dets mulige konsekvenser for reformen. 

Pedersen, Betina Søbirk, En undersøgelse af mødet mellem belastede børnefamilier og sags−
behandlere i socialforvaltningen. 

Pedersen, Eva Dyrberg, Afideologisering af Socialdemokratiet og Venstre? En komparative 
ana−lyse. 

Pedersen, Kasper Mulbjerg, Genoplivningen af humanitær intervention efter Den Kolde 
Krig: En historisk-genealogisk analyse af styrkeforholdet mellem pluralister og soli-
darister i Den Engelske Skole i lyset af Kosovo. 

Rask, Pia Yasuko, The Kyoto Protocol and the former Soviet republics. An comparative 
analysis of the Joint Implementation strategies of Estonia and Lithuania. 

Siegumfeldt, Frederik, Er de danske partier på vej mod midten? Divergent ligevægt i spatiale 
logit−modeller, med en anvendelse på to danske folketingsvalg. 
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Steen, Christina, Udviklingsstaten Sui generis eller generel udviklingsmodel – en analyse af 
dens strukturelle betingelser og institutionelle fundament. 

Sørensen, Marianne, Politisk ansvar i de danske kommuner. En analyse af, hvordan styrel-
sesforhol−dene og den politiske kultur påvirker betingelserne for at udøve et poli-
tisk ansvar i de dan−ske kommuner. 

Thvilum-Kannegaard, Sune, Kommissionen som handelspolitisk aktør – En analyse af Kom-
missio−nens betydning for EU’s handelspolitik under Doha-runden. 

Varneskov, Ulla, En verden udenfor. En undersøgelse og diskussion af etniske minoriteters 
bosæt−ningsmønstre. 

Wang, Nina Leunbach, Hvorfor er nogle kommuner mere multikulturelle end andre? En 
analyse af forklaringer på kommunernes valg af integrationsstrategi i folkeskolen, 
med særlig fokus på modersmålsundervisning. 

Østergaard, Lars, Structural Realism and balancing in the post-Cold War era. 
Øtoft, Maria Weber, Nye stryingstiltag på sygehusområdet – meraktivitetsfinansiering og 

udvidet frit sygehusjvalg. 
 
 
Bibliografisk Nyt v/Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 

Blom-Hansen, Jens (2005). "Principals, Agents and The Implementation of EU Cohesion 
Policy", Journal of European Public Policy, 12, pp. 624-649. 

Blom-Hansen, Jens (2005). "Stordriftsfordele i den kommunale verden", Økonomi & Politik, 
årg. 78, nr. 2, pp. 2-10. 

Borre, Ole (2005). "Social tillid i Danmark", Politica, årg. 35, nr. 2, pp. 133-149. 

Brandt, Urs Steiner & Gert Tinggaard Svendsen (2005). "Fighting Windmills: The Coalition 
of Industrialists and Environmentalists in the Climate Change Issue", International Environ-
mental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol. 4, No. 4, pp. 327-37. 

Brandt, Urs Steiner & Gert Tinggaard Svendsen (2005). "Surplus Emissions Allowances as 
Implicit Side Payment: Could 'Hot Air' have Saved the Kyoto Protocol", Climate Policy, 4, 
pp. 303-18. 

Burau, Viola (2005). Review of Jordan, A., R.K.W. Wurzel & A.R. Zito (eds.), New Instru-
ments of Environmental Governance? National Experiences and Prospects, Environmental Politics, 14, 
4, pp. 568-69. 

Christensen, Jørgen Grønnegård (2005). Anmeldelse af Peter Munk Christiansen, Asbjørn 
Sonne Nørgaard & Niels Chr. Sidenius, Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske 
beslutninger, Århus: Århus Universitetsforlag, 2004, Økonomi og Politik, Vol. 78, pp. 61-63. 

Christensen, Jørgen Grønnegård (2005). Book Review of Oliver James, The Executive Agency 
Revolution in Whitehall: Public Interest versus Bureau-Shaping Perspectives, Houndsmills: Palgrave, 
2003, Public Management Review, Vol. 7, Issue 2, pp. 308-310. 

Christensen, Jørgen Grønnegård (2005). "Brecht og den gode embedsmand", pp. 30-59 i Kar-
sten Ronit & Bo Rothstein (red.), Den Politiske Forvaltning - historiske spor i nutidens bureau-
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krati, København: Forlaget Politiske Studier. 

Christensen, Jørgen Grønnegård (2005). Elusive Europe: The Impact of EU-regulation on Danish 
Public Policy, Paper to be presented at  the conference on Progress and Problems in Build-
ing a European Legal Order: Europeanization through the Transposition and Implemen-
tation of EU Directives, June 24-25, 2005, Luxembourg, Chamber of Deputies. Aarhus: 
Department of Political Science, University of Aarhus. 28 pp. 

Christensen, Jørgen Grønnegård, Nick Sitter & Rune J. Sørensen (2005). Market Reform and 
Controversial Regulatory Administration: Runaway Agents, Political Ploys or Intended Effects?, Paper 
for presentation at the ECPR conference, the section on "Regulation in the Age of Gov-
ernance", 8-10 September 2005, Budapest. Aarhus: Department of Political Science, Uni-
versity of Aarhus. 23 pp. 

Christiansen, Flemming Juul (2005). Anmeldelse af Bjørn Erik Rasch, Kampen om regjer-
ingsmakten. Norsk parlamentarisme i europeisk perspektiv, Oslo, Fagbokforlaget, 2004, 200 s., 
Politica, årg. 35, nr. 2, pp. 241-243. 

Christiansen, Peter Munk & Lise Togeby (2005). Elite Transformation in Denmark 1932-1999: 
Less Separate and Less Coherent, Paper prepared for the conference "From Foxes to Lions? 
Changing Patterns of Elite Rule in Western Democracies", 9-12 June 2005, Balestrand, 
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