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Nye hænder ved roret 
Af Trine Barnøe 
  
Når sommeren går på hæld, betyder det studiestart og et glædeligt gensyn med en gammel 
ven, IFSK. Ligesom sidste år er han genstand for renovering, men jeg har ladet mig fortælle, 
at der nu er ved at være lys for enden af tunnelen. Snart er de ydre rammer igen parat til at 
leve op til det ry, der hedder nummer 5 i Europa i disciplinen forskerforum med højt til lof-
tet. 
Kandestøberen har også gennemgået nogle forandringer. Fra at være drevet af Mette og Han-
ne, er vi nu tre til at styre skuden i havn en gang om måneden: Rasmus, Jens og undertegne-
de. 
 
Vi ønsker at fortsætte udfra devisen; Hvad kan vi bruge statskundskab til i ”En verden uden-
for de tykke mure”, og vi vil derfor stadig bringe profiler af tidligere studerende og beskri-
velser af deres forskelligartede arbejde, men samtidig har vi talt om at krydre bladet med 
indlæg fra studerende der er i praktik, for at give et indblik i, hvilke muligheder der er på den 
front. De fleste af os overvejer det, og mange af os prøver det, så tiltaget er ment som inspi-
ration og faktuel oplysning. Vi regner ligeledes med, at hvert nummer skal have et par fagli-
ge artikler, der behandler aktuelle samfundsspørgsmål, som f.eks. den nye EU forfatning, 
men det er naturligvis på ingen måde vores målsætning at blive en konkurrent til Politica. 
Debat er noget især statskundskabere er meget dygtige og villige til. Derfor er det også sært, 
at det ikke indtil nu er lykkedes at skrabe et par læserbreve sammen til en debatside i Kan-
den: Ingen ved det, men alle snakker om det. Som forgængerne vil vi gøre vores bedste i den 
forbindelse. 
 
På det mindre seriøse men mere fornøjelige plan arbejder vi på at søsætte en tegneserie, hvor 
ambitionen dels er galgenhumor, dels politisk inspireret spøg og skæmt. 
I den forbindelse vil vi også bestræbe os på, at der kommer flere billeder i bladet, fordi Kan-
destøberen godt kunne trænge til en ansigtsløftning. De tidligere redaktører forsøgte som 
bekendt at ændre formatet og skaffe annoncekroner, men det kunne ikke lade sig gøre. Det, 
vi har at arbejde med, er således et kamera og de ting, vi kan finde på nettet, og det vil vi for-
søge at gøre mere brug af. 
Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at der fra september/oktober vil optræde pasfotos af re-
daktører såvel som skribenter, og det handler selvfølgelig om, at vi med det skrevne ords 
magt i hånden har fået en enestående chance for at profilere os, men samtidig giver det også 
læserne en chance for at vide, hvem de skal pege fingre ad eller bøje hovedet i ærbødighed 
for. Hvis vi ikke hører noget fra nogen, der ønsker ændringer eller har gode ideer og forslag, 
så regner vi selvfølgelig bare med, at alle er glade og tilfredse. 
 
Med håbet om et godt samarbejde!! 
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Af Georg Sørensen, institutleder 
 
Endnu engang hjertelig velkommen til insti-
tuttet. Det er svært at komme ind her, så vi 
ved, I er dygtige; vi er stolte af, at I har 
valgt Statskundskab i Aarhus som jeres stu-
dium. I har gjort det rigtige, det er vi ikke i 
tvivl om. I er kommet til et af Europas bed-
ste statskundskabsinstitutter, både hvad an-
går forskning og undervisning. Vi ved, vi er 
dygtige til at forske og undervise; vi har pa-
pir på det fra danske og internationale eva-
lueringer. Nu glæder vi os til at vise jer det i 
praksis.  
 
Men der er selvfølgelig hele tiden mulighe-
der for forbedringer. Vi har i foråret gen-
nemført en selvevaluering af forskning, un-
dervisning og administration. Der blev holdt 
et stort fællesmøde om den i slutningen af 
august med deltagelse af alle lærere og tap-
per. Vi udpegede en række områder, hvor vi 
vil lave ændringer, for eksempel: bedre in-
troduktion af ny medarbejdere i organisatio-
nen; bedre information; bedre markedsfø-

ring og profilering af instituttets phd’ere; og 
tiltag, der skal forbedre den pædagogiske 
indsats.  
 
Hvis vi skal holde det høje niveau, skal vi 
hele tiden udvikle os. I den forbindelse har 
vi brug for jeres hjælp. I kommer til et stu-
dium, der er yderst velorganiseret; alt er ti-
met og tilrettelagt, specielt i de første år. 
Lad være med at bruge det som en sovepu-
de. Selvfølgelig skal I forberede jer grundigt 
til undervisningen og høre efter i timerne 
for at få kendskab til fagets begreber, teorier 
og debatter. Men undgå at blive til ’elever’, 
til mere eller mindre passive modtagere af 
det, vi tilbyder. Bland jer fra starten, kom 
med jeres egne bidrag, stil kritiske spørgs-
mål, kom med ideer til bedre undervisning, 
stil spørgsmål til forskningen, også (måske 
især) når den er fuld af svære ord og mær-
kelige argumenter.  
 
Vi vil gerne diskutere med jer, om tingene 
måske burde være bare lidt mindre timede 
og tilrettelagte. Hvilke ideer har I selv til 
den bedst mulige tilrettelæggelse af under-
visningen? Hvilke ideer har I selv til den 
mest relevante og spændende forskning?  
 
Vi har i en årrække haft noget på kandidat-
uddannelsen, der hedder projektseminarer. 
Det er forløb uden for de gængse, hvor en 
større eller mindre gruppe studerende aftaler 
at studere et emne efter eget valg, sammen 
med en lærer, som de også selv vælger. Det 
er meget få studerende, der tager initiativ til 
projektseminarer. Det er måske også meget 
nemmere at skrive sig på de interessante 
udbud, som lærerne kommer med. Men jeg 

Kære ny studerende 
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tror det vil blive bedre for alle, hvis I blan-
der jer noget mere og kommer med jeres 
egne forslag. Instituttet tilhører også de ny 
studerende, og I har medejerskab fra den 

første dag. Dermed har I også medansvar 
for vores videre udvikling, for vores ve og 
vel i fremtiden. Tag godt vare på det. 
Velkommen til instituttet! 

EU-chartret om  
grundlæggende rettigheder 

Af Ditte Staun 
 
Hvis Den Europæiske Unions stats- og re-
geringschefer følger Konventets forslag til 
en egentlig grundlov for Unionen, bliver EU 
Chartret om Grundlæggende Rettigheder 
indsat som en del af en sådan grundlov.  
 
Historisk dokument 
Hvis Chartret bliver juridisk bindende, bety-
der det, at alle borgere inden for Unionens 
grænser skal have de samme rettigheder. 
Chartret gengiver mange af de rettigheder, 
der allerede findes i Den Europæiske Men-
neskerettighedskonvention og i medlems-
landenes forskellige forfatninger. Men det 
er første gang i historien, at man får et sam-
let, juridisk bindende dokument for alle så-
kaldte EU-borgere, der skal give dem fælles 
rettigheder. Umiddelbart lyder det positivt. 
Hvem vil ikke gerne have rettigheder? Men 
der er flere implikationer, både politiske og 
juridiske, ved at indføre chartret, som ikke 
er belyst eller er uafklaret i udkastet til EU-
grundlov.  
 
De uafklarede spørgsmål 
Hvordan stiller man sig for eksempel, hvis 
rettigheder, der er sikret i både Den Euro-
pæiske Menneskerettighedskonvention og i 
Chartret overtrædes? Til hvilken domstol 
henvender man sig? EU-domstolen i Lu-
xembourg eller Menneskerettighedsdomsto-

len i Strasbourg? Dette er ikke afklaret i 
EU-grundloven. Det er heller ikke afklaret, 
hvordan man som borger forholder sig, hvis 
man ikke er tilfreds med dommen i fx Stras-
bourg. Kan man anke en dom fra EU's for-
fatningsdomstol til Luxembourg-
domstolen? Eller bliver det som i USA, 
hvor forfatningsdomstolens afgørelser ikke 
kan ankes. Hvis det bliver tilfældet, er vi 
tilbage til tiden fra før domstolen i Luxem-
bourg, hvor staternes forvaltning af menne-
skerettighederne ikke kunne prøves interna-
tionalt.  
Det er ikke klart, hvilken ret og hvilken 
domstol, der bliver den øverste for unions-
borgerne. Derimod er det klart at EU-retten 
har forrang over national lovgivning, og at 
EU-grundloven derfor kommer til at stå 
over den danske grundlov. Hvis Charteret 
ikke kommer til at gælde for danske stats-
borgere, er situationen også klar: De danske 
grundlovsfæstede rettigheder og ikke 
mindst fortolkningen af disse forbliver in-
takte. Krænker den danske stat menneske-
rettighederne, kan disse påberåbes ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 
Luxembourg. Danskerne er altså allerede 
sikret de rettigheder, som Chartret indehol-
der, og retsstillingen er klar. Man kan så 
spørge sig selv om, hvad vi skal med et EU-
charter. 
 
Der må også stilles spørgsmål til dele af 
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indholdet i Chartret. Hvordan håndhæves 
Artikel 2 - ”alle har ret til liv” - i forhold til 
forskellige landes abortlovgivning. Abort er 
forbudt i lande som Irland og Polen, mens 
forudsætningerne for abort er meget forskel-
lige i de lande, hvor kvinder har videre re-
produktive rettigheder. Der er også spørgs-
målet om brugen af aktiv dødshjælp i Hol-
land.  
 
EU-domstolen får en central rolle 
Det bliver op til EU-domstolen at fortolke 
på rettighederne og det kommer til at give 
en lang række problemer i forhold fortolk-
ningen af rettighederne. Chartret kan kom-
me til at virke som murbrækker for, at EU-
niveauet kommer til at tage têten i forhold 
til den konkrete fortolkning via en række 
retssager ved domstolen. De enkelte domme 
vil komme til at danne præcedens. Hvilken 
fortolkningstradition vil vinde? Den danske, 

Marie Østergaard & Lars Thorup Larsen, 
bestyrelsesmedlemmer og formænd i Kritisk 
Profil 1998-2003 
 
I seneste udgave af Kandestøberen bringer 
to dissidenter den chokerende afsløring for 
dagen, at bestyrelsesmedlemmerne i Kritisk 
Profil interesserer sig for det, de laver. Det 
er sandt. Dissidenternes kritik underbygges 
endvidere med, at selvom foreningens fore-
drag formelt er åbne for alle, så falder de i 
praksis ikke i alles interesse. Det er også 
sandt, men man kan overveje, om ikke det 
mere er en sociologisk almindelighed end 
en nyhed, at alle sociale fællesskaber har 
grænser. Vi er således helt enige i argumen-

terne, men blot ikke i, hvad de er argumen-
ter for. Desuden vil vi gerne imødegå dissi-
denterne på følgende tre punkter, hvor argu-
menterne slipper op, og insinuationerne ta-
ger over. 

 

For det første antydes det i indlægget, at 
Kritisk Profil burde bryde sin formålspara-

Misforstået mistanke 

den franske eller den italienske? Det vil 
med al sandsynlighed blive en hybrid af for-
skellige traditioner, hvor mindste fælles-
nævner bliver realiteten.  
 
Uklar retsstilling 
EU-grundloven skal danne rammen om en 
politisk enhed som i påfaldende høj grad 
ligner en egentlig statsdannelse. Meningen 
er, at Chartret skal sikre dannelsen af en 
retsstat. Men borgernes rettigheder vil blive 
uklare i Den Europæiske Union med for-
skellige retstraditioner, EF/EU-domstolen 
som fortolker og de uafklarede relationer 
mellem Menneskerettighedsdomstolen og 
EU's ”forfatningsdomstol”. Derfor er det 
vigtigt at afklare til bunds, hvorvidt det er 
fornuftigt at lade EU indtræde på endnu et 
af statens ultimative kerneområder: Borger-
nes retstilling.  

Markedsføringen er derimod 
afgørende, som det ses i 

eksemplet, der nævnes i kritikken, 
hvor kun 12 mødte op til et foredrag. 
Det skyldtes nemlig, at én af 
dissidenterne selv havde ansvar for 
plakatophængning, men undlod at 
foretage sig noget. 

” 

” 
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graf om at være et alternativ og i stedet bur-
de forsøge at repræsentere alle studerende 
på IFSK og primært gå efter at tiltrække 
flest mulige til foredragene. Hvorfor det? 
Kritisk Profil skal ikke repræsentere nogen 
som helst, men kun en faglig interesse på et 
højt niveau. At forsøge at lave foredrag, vi 
ikke selv finder interessante, på vegne af 
andre, ville være total forstillelse og tilmed 
uden formål. Omvendt udfylder foreningens 
aktiviteter en niche, som ikke varetages af 
andre. Dels tilbydes længere tematiske fore-
dragsrækker, dels tiltrækkes i praksis tilhø-
rere fra andre fag og endda folk, der ikke er 
fra universitetsverdenen, og endelig har for-
eningen igennem en årrække været grobund 
for adskillige bogudgivelser, et tidsskrift og 
en hel stribe ph.d.’ere. 
Selvom de selv nævner en stribe grunde til 
svingende tilhørerantal, antydes det, at for-

eningen ønsker så få tilhørere som muligt. 
Der har i mange år været arbejdet på at til-
trække flere, så det er ikke rigtigt, men an-
tallet af tilhørere må aldrig blive det eneste 
eller det første hensyn i emnevalget. Desu-
den er tilstrømningen bevisligt ligeså svin-
gende til kernepolitologiske som til smalle 
eller tværdisciplinære temaer. Markedsfø-
ringen er derimod afgørende, som det ses i 
eksemplet, der nævnes i kritikken, hvor kun 
12 mødte op til et foredrag. Det skyldtes 
nemlig, at én af dissidenterne selv havde 
ansvar for plakatophængning, men undlod 
at foretage sig noget. 

Endelig kritiseres vi for at misbruge de mid-
ler fra Stud.Samf.-foreningen, som igennem 
mange år velvilligt har støttet foreningens 

foredrag, og som forhåbentlig vil fortsætte 
med det fremover. Lad os først slå helt fast, 
at ingen af disse midler er brugt på bestyrel-
sen, men kun på at betale foredragsholder-
nes rejser og honorarer, der mildest talt ikke 
er fyrstelige, fordi de præcis følger DJØFs 
egne tariffer. Vil I have, at vi skal honorere 
foredragsholdere under tarifferne? Man kan 
diskutere, om en fagforening overhovedet 
skal støtte faglige aktiviteter, og i dag er der 
faktisk mulighed for i stedet at vælge 
’minimalstats’-fagforeninger, der ikke gør 
det. Men når DJØF/Stud.Samf. rent faktisk 
støtter disse ting, sker det naturligvis efter 
deres egne tariffer. Det betyder i praksis, at 
mange foredragsholdere taler i Kritisk Profil 
til langt under deres markedspris, fordi de 
sætter pris på foreningens niveau og seriøsi-
tet. Et fællesfagligt forbundsarrangement på 
DJØFs hovedsæde i Gothersgade koster 
mindst det samme som en hel sæson i Kri-
tisk Profil. At udgifterne pr. tilhører kan væ-
re svingende helt op til 250 kr. i det nævnte 
eksempel (3000 kr. delt med 12 giver ikke 
600 kr.), er bestemt beklageligt. Én ting er, 
at det er ypperlig bagklogskab at klandre 
foreningen for det lave tilhørerantal, ikke 
mindst når man i det konkrete tilfælde end-
da selv var årsagen til det. Men det hører 
også med til historien, at tilhørerprisen om-
vendt også svinger helt ned til måske 10-15 

  Én ting er, at det er 
ypperlig bagklogskab at klandre 
foreningen for det lave 
tilhørerantal, ikke mindst når man 
i det konkrete tilfælde endda selv 
var årsagen til det.  

” 

” 

  men det er ganske enkelt ikke 

grundlag nok for at lave en 

’afslørende artikel’, specielt når den 

er uden afsløringer. 

” 

” 
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kr. for at høre Slavoj Zizek, som gerne ko-
ster det tidobbelte andre steder. 
 
Kritisk Profil kritiseres for ikke at indløse 
sine mål, men det, der faktisk generer de to 
kritikere, er vel lige det omvendte, at for-
eningen gør præcis det, der står i formålspa-

ragraffen? Hvis man vil have en forening 
til at være noget helt andet, end den er, 
kan man forsøge at ændre den på general-
forsamlingen eller starte en anden for-
ening, men det er ganske enkelt ikke 
grundlag nok for at lave en ’afslørende 
artikel’, specielt når den er uden afslørin-
ger. 

Af afvigerne, Simon Kaiser og Karl Johan 
Eriksen 
 
Indledningsvis vil vi gerne takke Marie og 
Lars for deres svar på vores kritik i forrige 
nummer af Kandestøberen. 
Endvidere vil vi gerne takke førnævnte for 
den kærkomne lejlighed til selvstudium i 
fremmedordbogen, som ordet ”dissident” 
gav anledning til. Vi har nu en dybere for-
ståelse for jagten på afvigere fra den polske 

katolicisme. Endvidere er vi meget tilfredse 
med at blive belært om sociologiske fakta – 
og i forbindelse med vores korrespondance 
på det seneste er vi blevet belært om både 
demokrati og presseetik. 
Vi vil imidlertid pointere, at vi ikke insinue-
rer noget, og at vi ikke besidder en misfor-

stået mistanke. Marie og Lars bekræfter i 
deres indlæg, at der kommer få til Kritisk 
Profils arrangementer og tilføjer, at dette 
ikke er et problem. (Det bør pointeres, at 
foredraget med Zizek ikke var finansieret af 
DJØF, men udelukkende af IFSK). 
Det er vel i høj grad op til det enkelte 
DJØF-medlem at afgøre, om det er et pro-
blem, at vedkommende skal være med til at 
finansiere arrangementer, der grundlæggen-
de er uinteressante og uvedkommende for 
de fleste. Vi insinuerer selvfølgelig ikke, at 
DJØF-midlerne bliver brugt på bestyrelsen 
selv, men er fuldt beviste om, at de bliver 
brugt på foredragene. Det er korrekt, at Kri-
tisk Profil er en niche, og at foredragsræk-
kerne tiltrækker folk fra andre fakulteter, og 
det er  også korrekt, at foreningen i en år-
række har stået bag bogudgivelser, tidsskrif-
ter, og som om det i sig selv ikke var fanta-
stisk nok, en hel stribe ph.d.’ere. Det er godt 
at høre, at Kritisk Profil har opfostret en 
række ph.d.’ere, men det kan vel ikke være 
DJØF-medlemmerne, der skal betale for alt 
det. Er det rimeligt? 
Løsningen er, at Kritisk Profil enten ændrer 
deres nuværende strategi med lave deltager-
antal, eller fortsætter med samme strategi, 
og afslutter samarbejdet med DJØF. 

Dissidenternes svar 

Endvidere vil vi gerne takke 
førnævnte for den kærkomne 

lejlighed til selvstudium i 
fremmedordbogen som ordet 
”dissident” gav anledning til. Vi 
har nu en dybere forståelse for 
jagten på afvigere fra den polske 
katolicisme.  

” 

” 
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Legatsøgning - en overset mulighed? 

For Helene Vibholt lykkedes det, - at kvali-
ficere sig til selveste Kronprins Frederik 
Legatet, som hun søgte gennem Danmark-
Amerika Fondet. I slutningen af august tog 
hun af sted til Boston for at studere på Har-
vard University i et år. 
 
Beskedne studerende i Århus  
Legatet var imidlertid ikke så let at få, men 
Helene mener, at der er mange studerende 
på IFSK, der undervurderer sig selv og der-
for helt undlader at søge. Faktisk går Kron-
prins Frederik Legatet oftest til studerende 
fra Københavns Universitet. ”Det er rigtig 
ærgerligt, at der er så få ansøgere fra År-
hus. De studerende på Københavns Univer-
sitet holder sig ikke tilbage, selvom de sik-
kert ikke er dygtigere end os i Århus” siger 
Helene og tilføjer, at janteloven muligvis 

har større indflydelse i Jylland end i Køben-
havn. 
 
De tre ”nåleøjne” 
For at gøre sig kvalificeret til legatet skulle 
Helene gennem en masse tests og prøver. At 
få lov til at udfylde et standard ansøgnings-
skema var i sig selv svært. ”De sender ikke 
ansøgningsskemaer til alle og enhver, men 
man skal bare klø på og overbevise dem om, 
at man er kvalificeret til at få et”, fortæller 
Helene om den første telefonsamtale med 
Danmark-Amerika Fondet. Skemaet skulle 
udfyldes på engelsk og vedlægges diverse 
udtalelser og dokumentation. Herefter skul-
le Harvards eget skema udfyldes og vedlæg-
ges fire essays, bl.a. ét der omhandlede en 
situation, hvor Helene havde udvist 
”signifikant leadership”, og et andet om-
handlende et ”public administration pro-
blem” og dets løsning. Da Helene var nået 
gennem de to første nåleøjne, kom den sid-
ste udfordring: En samtale med et panel på 
en 7-8 stykker, heriblandt Bertel Heurlin og 
Peter Nannestad. ”Det var en rigtig god op-
levelse” siger Helene om situationen og for-
tæller, at samtalen blandt andet gik ud på at 
dykke dybere ned i de fire essays. 
 
Gode karakterer og gode erfaringer 
Hun mener selv, at det var en kombination 
af hendes gode karakterer og en masse prak-
tiske erfaringer, der gjorde, at hun fik lega-
tet. Et udpluk af Helenes erfaringer er 
blandt andet et halvt år i Malawi efter gym-
nasiet, som hun holdt foredrag og skrev ar-
tikler om, job som pol.intro-instruktor samt 
et arbejde som studentermedhjælper på in-

Af Frederikke Beer 
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ternationalt sekretariat. Desuden var hun i 
gymnasietiden koordinator for Operation 
Dagsværk og medlem af ledelsen på lands-
plan. Selvom denne baggrund i en ”rød” 
græsrodsorganisation nok ikke er helt typisk 
for tidligere legatmodtagere, lykkedes det 
hende alligevel at overbevise komiteen om, 
at hun ville være en god repræsentant for 
Danmark på et royalt legat.  
  
Praktisk orienteret undervisning 
Grunden til at Helene netop valgte at søge 
Kronprins Frederik Legatet var, at Harvard 
huser nogle af de dygtigste og mest respek-
terede undervisere og også tiltrækker stude-
rende, der virkelig er engagerede. I USA er 
det dyrt at gå på universitetet, og uddannel-
se er 
der- for 
me- get 
me- re 

mærkbart, end i Danmark, en investering i 
fremtiden. Derfor har Helene også en for-
ventning om, at der stilles større krav til bå-
de undervisernes og de studerendes engage-
ment. Der udbydes endvidere en bred vifte 
af fag, som generelt er mere praktisk orien-
terede end fagene i Århus. ”Fagene er mere 
caseorienterede. For eksempel vil et IP-fag 
på Harvard være møntet på, at man faktisk 
sidder ved forhandlingsbordet og skal tage 
en beslutning” siger Helene. Man har fire 
fag hvert semester, som vælges efter en pe-
riode med ”shopping days”, hvor man kan 

snuse til forskellige fag. Helene regner med 
at vælge fag inden for ledelse og manage-
ment og desuden udviklingrelaterede fag, da 
hun i høj grad interesserer sig for internatio-
nal udvikling og u-lande. 
 
Klø på! 
Under opholdet skal Helene bo på et kolle-
gium i Cambrigde, kun fem minutters gang 
fra universitetet. Og selvom hun ikke kunne 
tænke sig at bo på kollegium herhjemme, 
ser hun frem til alt, hvad det indebærer i 
USA, blandt andet obligatorisk madordning 
og en masse sociale aktiviteter. ”Man skal 
hvert år opnå sociale points, for at få lov til 
at bo her året efter igen, så alle er vist helt 
vilde med at arrangere aktiviteter” fortæller 
Helene som mener, at hun nok skal falde til 
i Boston, og opfordrer sine medstuderende 
her på IFSK til at være mindre beskedne og 
klø på med legatsøgningen. 
 
 
 

Fagene er mere 

caseorienterede. For 

eksempel vil et IP-fag på 

Harvard være møntet på, at man 

faktisk sidder ved 

forhandlingsbordet og skal tage 

en beslutning 

” 

” 

Faktabox: 
 
Deadline for ansøgninger til Kronprins 
Frederik Legatet er 1. oktober 2003 
Foruden Kronprins Frederik Legatet er der 
flere andre legater, der kan søges gennem 
Danmark-Amerika Fondet. Se fondets 
hjemmeside på: www.daf-fulb.dk 
 
Hvis du har spørgsmål om Kronprins Fre-
deriks Legat vil Helene Vibholt gerne 
hjælpe. Skriv til hende på: hele-
ne_vibholt@ksg.harvard.edu 
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Bag om underviseren: Jørn Loftager 

Dette er anden del af en artikelserie, hvor vi 
prøver at give et mere personligt billede af 
underviseren. Denne gang er det Jørn Lof-
tager, de udsendte medarbejdere på Kanden 
har lavet et interview med. 
 
Jørn Loftager er opvokset i Ebeltoft under 
liberale familieforhold, hvor man har kun-
net snakke om alt, og der blev debatteret 
livligt. Det var således også her, at interes-
sen for samfundsforhold opstod som del af 
alle de forandringer og opbrud, der prægede 
60’erne. Vækkelsen af den politiske be-
vidsthed var tæt knyttet til tidens ungdoms- 
og musikkultur. 
 
Som et kuriosum nævner Jørn Loftager en 
enkelt begivenhed, som var med til at frem-
kalde en mere bevidst politisk interesse. Det 
var, da han på gymnasiet i Grenå fik til op-
gave at skrive en dansk stil om et digt af 
Bertol Brecht: ”En læsende arbejders 
spørgsmål”. Digtet var en kritik af de store 

mænds historie, for var det nu også dem, 
som egentlig byggede tingene, eller var det 
arbejderne? 
 
At Jørn Loftager kom til at læse statskund-
skab var lidt tilfældigt, ligesom han heller 
ikke havde overvejet, hvad det kunne bru-
ges til. Endvidere var han nødt til at starte 
på et studium umiddelbart efter studenterek-
samen, da han på sessionen var blevet gjort 
klart, at han godt kunne glemme alt om ud-
sættelse med militærtjenesten for at holde et 
sabbatår. 
 
Jørn Loftager startede sin studietid i 1970 
og blev færdig i 1978. En studietid der om-
fattede hovedfag i samfundsfag og bifag i 
filosofi. Han færdiggjorde først sit bifag i 
  
 
 
 
 
 
 
 
filosofi, da han ønskede at bruge elementer 
fra denne uddannelse i sit speciale: 
”Marxisme, Økologi og det utopiske per-
spektiv”. For den interesserede kan nævnes, 
at det nogle år senere blev udgivet på forla-
get ”Modtryk”. Valget af dette speciale ud-
sprang af en stor interesse for marxismen, 
samtidig var økologien en ny tendens i ti-
den, som venstrefløjen ikke helt vidste, om 
man skulle tage alvorligt eller ej. Bekymrin-
gerne for miljøet blev af mange betragtet 
som en del af den borgerlige ideologi, såle-
des at borgerskabet kun var i stand til at for-

 
      Jørn Loftager kan sagtens få øje 
på ”doktrinære” tilbøjeligheder og 
intolerance over for anderledes 
tænkende blandt de daværende 
marxistiske studerende. 

” 

” 

Af Jens Jørgensen og Rasmus Tovborg 
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stå sin egen undergang som hele verdens 
undergang. 
 
Forskellige marxistiske positioner var ud-
bredt blandt de studerende, mens kun et få-
tal af underviserne udviste interesser i den 
retning. Jørn Loftager kan sagtens få øje på 
”doktrinære” tilbøjeligheder og intolerance 
over for anderledes tænkende blandt de da-
værende marxistiske studerende. I tilbage-
blikket finder han især grund til at anholde 
en meget udbredt mangel på anerkendelse 
af det eksisterende demokrati, men mener 
også at kunne stå inde for de synspunkter, 
han selv gav udtryk for på skrift. Dette skyl-
des formentlig også de lidt mere moderate 
holdninger som fx til EU, hvor han ikke 
kunne støtte op omkring venstrefløjens bil-
lede af det som ”kapitalens Europa”, og han 
endte derfor også med at stemme ja ved fol-
keafstemningen i 1972 ud fra den devise, at 
hvis der kan gøres en forskel, så er det bed-
re at være med. 
 
For at få lidt ekstra penge til studiet havde 
Jørn Loftager job som underviser på en ef-
terskole. Det var der også brug for, da han 
fik sit første barn i 1975, hvilket var med til 
både øget studielån og studietid. Efter studi-
et, som blev afsluttet i 1978 underviste Jørn 
Loftager på bl.a. historie, filosofi, jura, han-
delshøjskolen samt engelsk og på sygepleje-
skolen. Han har også indimellem prøvet at 
gå ledig, og i den forbindelse også haft an-
sættelse som langtidsledig. Det var på uni-
versitetet i et job knyttet til et ”Center for 
Humanøkologi”, som han selv havde været 
med til at oprette sammen med studerende 
fra andre fag og fakulteter. At blive ansat 
som langtidsledig var en af datidens former 
for aktivering, men på meget gunstigere vil-

kår, end de i dag gældende. I 1981 tog Jørn 
Loftager pædagogikum i gymnasieskolen, 
men vendte efterfølgende tilbage til univer-
sitetsverdenen, hvor flere midlertidige an-
sættelser fulgte. Blandt andet var han ansat 
som seniorstipendiat og umiddelbart før 
hans nuværende ansættelse som lektor i 
1991, havde han en forskerstilling på Center 
for Kulturforskning ved Århus Universitet. 
 
Undervisning og forskning 
For Jørn Loftager hører undervisning og 
forskning tæt samme. Han understreger, at 
man ligeså vel kan tale om undervisnings-
baseret forskning som forskningsbaseret 
undervisning. Blandt andet giver seminarer-

ne i kraft af de studerendes opgaver ofte 
underviseren indsigt i områder, der ligger i 
periferien af hans eget forskningsfelt. Lige-
ledes betyder det løbende arbejde med at 
revidere pensum i fagenes grundgennem-
gange, at man tvinges til at nyorientere sig. 
Men i øvrigt betoner Jørn Loftager det tåbe-
lige i at lave udskiftning for udskiftningens 
egen skyld. Det afgørende må være indhold 
og kvalitet. For som han udtrykker det: Man 
underviser jo også fortsat i Newton i gym-
nasiet på trods den fremskredne alder. Inden 
for sit eget forskningsområde er Jørn Lofta-
ger lidt af en Rasmus-modsat. Han godtager 
ikke de fremherskende teorier om den radi-

Men i øvrigt betoner Jørn 
Loftager det tåbelige i at lave 

udskiftning for udskiftningens egen 
skyld. Det afgørende må være indhold 
og kvalitet. For som han udtrykker det: 
Man underviser jo også fortsat i Newton 
i gymnasiet på trods af den fremskredne 
alder.  

” 

” 
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kale ændring af samfundet fra et industri-
samfund til videns/informationssamfund. 
Han mener, at der stadigvæk findes væsent-
lige træk, som direkte kan afledes af indu-
strisamfundets særlige måde at tænke og 
organisere på, og at man dermed ikke kan 
have gennemgået den radikale samfundsæn-
dring, som mange forskere argumenterer 
for.  
 

Faktabox: 
Jørn Loftager: født 1951 i Ebeltoft 
Starter på statskundskab i 1970, afslutter i 
1978 
Starter på filosofi 75 afslutter i 77. 
Gift med Karen, der er folkeskolelærer. 
To børn: Mette og Lise, som begge er stu-
derende ved Aarhus Universitet. 
Fritidsbeskæftigelse: Sejlads i sejlbåd; 
lytte til diverse former for musik; violin-
spil til husbehov; lidt kortspil; rejser, ikke 
mindst med henblik på også at dyrke en 
udbygget interesse for vin. 

Af Trine Barnøe 
 
Skriver du ”studiejob” på Google.dk, disker 
søgetjenesten op med 5040 forslag til mere 
eller mindre relevante hjemmesider på un-
der 0,14 sekunder, mens SU’en udgør en 
enkelt postering på kontoudtoget hver må-
ned. 
 
Som studerende er det vigtigt at have tid til 
at fordybe sig i sit studium, så derfor er det 
ikke tilrådeligt at anskaffe sig et studiejob, 
og på den måde bruge for meget tid på 
udenoms aktiviteter. På den anden side er 
det også afgørende at have råd til de sociale 
aktiviteter, for det er netop gennem studie-
miljøet, at motivationen for at læse kom-
mer, og samtidig er det aldrig for tidligt at 
tænke på sit cv. En kommende arbejdsgiver 
ser nemlig mere på relevant studiearbejde 
end på karakterer. 
  
Ja, rådene er mange og divergerende, og det 
kan være svært at finde vej i junglen af vel-

menende argumenter. Netop derfor skal 
denne artikel ikke være endnu et råd i ræk-
ken, den er blot tiltænkt som en oplysning 
om, hvad mulighederne er, hvis du beslutter 
dig for at finde et arbejde. 
  
 
 
 
 
 
Der er selvfølgelig altid den gode gamle og 
som regel succesgivende metode, hvor man 
tropper op på en potentiel arbejdsplads og 
præsenterer sig med et fast håndtryk, men 
det er ikke altid, fantasien rækker til at finde 
ud af eller overskue de mange muligheder. I 
sådan en situation kan hjemmesiderne  
www.so.dk og www.studenterhjaelpen.dk 
være meget værdifulde, fordi de begge to 
repræsenterer et netværk for studerende på 
videregående uddannelser, som ønsker at 
finde et relevant studiejob. Begge rekrutte-

Skal — skal ikke 
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ringstjenester giver dig mulighed for at op-
rette din egen profil med dine kvaliteter og 
joberfaringer, herefter bliver du kontaktet 
per mail, så snart en virksomhed eller en 
offentlig instans søger studerende med net-
op dine egenskaber. Herefter har du mulig-
hed for at slå til, hvis tilbuddet falder i din 
smag eller afslå fra at søge, hvis du hellere 
vil vente på noget bedre. 
 
Du er ikke garanteret det fedeste og mest 
udfordrende arbejde ved at tilmelde dig, 
men du vil for første gang opdage, at jobtil-

buddene kommer til dig, uden du har de sto-
re forbindelser til erhvervslivet gennem fa-
miliære bånd, ser meget pæn og præsentabel 
ud og har det helt rigtige håndtryk. Nu 
mangler du bare at finde ud af, om akademi-
kerfingrene må røre ved andet end bøgerne 
fra Politologisk bogformidling. 

Ombygningsinformation 
Den oprindelige tidsplan for ombygningen synes ikke at holde. En forsinkelse på 2-3 uger 
må påregnes. Det vil sige at med indretning, opsætning af bøger og andet materiale vil bibli-
oteket kunne tages i brug primo november. 
Indtil da har vi oprettet et "nødbibliotek", som har placering i kontorlokalerne 022 og 025, 
bygn. 331  

 
Dagens aviser er anbragt på bordet i gangen. 
Åbningstider:  
Mandag til torsdag   
09.30-12.00 samt 13.00 til 15.45 
Fredag 
09.30-12.00 samt 13.00 til 14.45 
  
 
Der kan stadig lånes/reserveres bøger!  
De bøger, der allerede er udlånt, kan reserveres 
som normalt. Bøger med placering "acc" er 
opstillet i lokale 025. 

 
Bøger indgået efter 1/7-03 er opstillet i "nødbiblioteket". Nyhedslisten kan ses på 
http://130.225.33.13/default.asp under punktet "Aktuelt". 
Bøger med status "inde" er som hovedregel pakket ned. Dette gælder også specialer. Der kan 
som altid lånes bøger på Statsbiblioteket. Prøv evt. også www.bibliotek.dk 
 

Rom blev jo heller ikke bygget på en dag 

http://130.225.33.13/default.asp
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Statsbiblioteket har fået ny hjemmeside d. 1. september. I den første tid vil enkelte services 
mangle såsom søgefelt til at søge på tværs af websiderne samt en stor del af hjælpeteksterne 
('Hjælp og fakta'). Ligeledes er dele af den gamle hjemmeside endnu ikke blevet lagt over i 
det ny design ('Service til bibliotekerne', enkelte sider fra 'Fag og emner' samt hele den en-
gelske udgave). Vi vil i den kommende tid arbejde intenst på at få udbedret manglerne, og 
håber at brugerne indtil da vil tage vel imod de mange nye muligheder, der vil blive tilgæn-
gelige på de nye sider. 
  
Derfor tilbydes biblioteksorientering med gennemgang af 
• søgning og bestilling af bøger i biblioteksbasen 
• bestilling af kopier af tidsskriftsartikler 
• hvad du har lånt og reserveret på Statsbiblioteket 
• adgangen til e-tidsskrifter, databaser og aviser 
• orientering om emneguide, samt bibliotek.dk med artikeldatabasen 
evt. en kort rundvisning på Statsbiblioteket 

Tid: 
Ca. 1 times gennemgang og derefter mulighed for individuel hjælp til søgning. 
 
Hvornår: 
Klokken 16-18 på følgende dage: 
tirsdag d. 9. september 2003, onsdag d. 17. september 2003, torsdag d. 25. september 2003 
tirsdag d. 7. oktober 2003, onsdag d. 22. oktober 2003, torsdag d. 20. november 2003 
Der er maksimalt plads til 12 deltagere til biblioteksorientering. 
Biblioteksorienteringen aflyses, hvis der tilmeldes mindre end 3 personer. 
 
Sted: 
Statsbiblioteket, Undervisningslokalet i kælderen. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding bedes foretaget på en liste, der hænger på opslagstavlen i forhallen, eller til Tove 
Jepsen: tje@statsbiblioteket.dk eller telefon 8946 2172 
Der er mulighed for individuel vejledning i forbindelse med opgaver ved henvendelse til: 
Tove Jepsen – tje@Statsbiblioteket.dk eller telefon 8946 2172  
 
Med venlig hilsen Statsbiblioteket 
http://www.statsbiblioteket.dk/undervisning/kurser.htm 
http://www.statsbiblioteket.dk/engelsk/instruc/user_instr1.htm 

Biblioteksorientering på Statsbiblioteket og  
introduktion i brugen af Statsbibliotekets biblioteksbase 

http://www.statsbiblioteket.dk/undervisning/kurser.htm
http://www.statsbiblioteket.dk/engelsk/instruc/user_instr1.htm
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Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
 
Arbejdet i foråret 
En gang i foråret kom der en besked rundt 
til alle studerende. Det var en henvendelse 
fra russekretærene, om der ikke var nogle 
ansvarlige personer, som havde lyst til at 
lære fra sig af den enorme viden, man har 
erhvervet sig, siden man startede på studiet. 
Opstartsmødet viste, at der var ca. 90 stude-
rende, som selv mente, at de kunne varetage 
denne enorme opgave, men kun 72 fandt vej 
igennem nåleøjet. Disse gæve tutorer og 
russekretærerne brugte herefter foråret på at 
sammenstrikke et unikt rusarrangement. 
 
Prøveopgaven 
Weekenden inden rusugen startede skulle 
formen testes. Det skete med tutorweeken-
den, hvor man skulle lære de andre at ken-
de, finde sit tutorhold, samt afprøve lør-
dagsaktiviteten. Den nemmeste måde at få 
folk til at tale sammen, er ofte ved at tilsæt-
te en smule alkohol. Det medførte, at lør-
dagsaktiviteten var lidt svær at mobilisere 
kræfterne til, men det gjorde det dog bety-
delig nemmere i år, at folk skulle lave det 
de selv havde lyst til. Der var medbragt spil 
og bolde samt arrangeret teatersport for 
dem, som havde lyst til det. Efter weeken-
den havde man et indicium for, hvordan den 
næste uges tid ville forløbe; kunne man hol-
de til at stå først op, gå sidst i seng, og drik-
ke med russerne? 
 
Eksamen 
Dagen, hvor rusugen begyndte. De skjulte 
tutorer var kørt i stilling, og nu ventede der 

en hård uge for de 72 tutorer. Første dag 
skulle der læres 32 nye navne, og som nav-
nespasser kan det være noget af en prøvelse. 
Om aftenen var der barbesøg, hvor hvert 
hold fik tildelt en bar. Dette var prioriteret 
frem for tidligere års diskoteks besøg, for at 
skabe en bedre holdånd. Da vi blev smidt ud 
af baren, valgte tutorene dog at sætte sig i 
respekt ved at indtage en øl eller to på det 
hedengangne Buddy Holly, der har skiftet 
navn til Twist and Shout uden dog at ændre 
noget som helst andet. 

Dette ændrede jo selvfølgelig ikke på at 
man tirsdag morgen stod op frisk og velop-
lagt , klar til at udøse sin store viden til rus-
serne, samtidig med at man prøvede at ind-
tage nogle af de rundstykker og kaffe, som 
er købt til lejligheden. Herefter skulle rus-
serne høre om deres forestående undervis-
ning, mens man som tutor fik samlet op på 
mangler fra dagen før. Om aftenen var der 
bowling og besøg på Twist and Shout, hvor 
tutorerne i tråd med traditionen igen lukke-
de og slukkede. Onsdag morgen var det 
endnu engang tidligt op, fortælle om hvor-
dan dagen skulle forløbe, og derefter til fo-
redrag med Svend Auken og Jan Jacob Flo-

Beretninger fra slagmarken 

En tutor kan også være bange….. 
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ryan, hvor de fortalte om, hvad de havde 
brugt statskundskab til. Efter foredraget var 
det tid til at planlægge weekendens hyttetur, 
da mad, sprut og underholdning jo ikke bare 
ordner sig selv. Om aftenen stod den på det 
klassiske Social Club besøg, hvor tutorerne 
igen skulle vise, hvad de var værd. Den 
halvanden times gratis fadøl og efterfølgen-
de 3 flasker sprut per hold gjorde et vist ind-
hug i antallet af folk, dog opnåede nogle 
den store ære at lukke og slukke på Social 
Club. For denne lille flok gjaldt det derefter 
om at komme hjem og få de 2 timers søvn, 
man kunne nå, hvis man da overhovedet 
nåede hjem, og ikke i stedet fandt et bord at 
få sin sparsomme søvn på. 
Torsdag morgen fulgte det sædvanlige mor-
genprogram, selvom de sidste dages stra-
badser efterhånden begyndte at kunne ses 
på folk. Dette var selvfølgelig ingen hin-
dring for, at det legendariske parkløb igen i 
år blev gennemført under højlydte kampråb 
og god stemning. Tutorens hårde job var i 
denne forbindelse at være dommer ved de 
forskellige poster med det dertilhørende 
fedteri. Dette skete i form af eksempelvis 
massage, mad i diverse afskygninger lige 
fra pølser til mariekiks og forskellige drik-
kevarer så som sherry og børnefødselsdags-

vand med lidt ekstra pep. 
Afslutningen 
Fredag eftermiddag var der afgang til hytte-
turen; vi havde valgt at give russerne fri fre-
dag morgen så de kunne være lidt friske til 
turen. Fredag aften var der rollespilsfest, 
bl.a. Jons (ham fra popstar) konfirmation, 
da det ofte er nemmere at snakke med nye 
mennesker, hvis man har en rolle eller et 
emne, som man kan tale om. Russerne hav-
de gjort mere eller mindre ud af det, men 
generelt var det en succes. Efter maden var 
der fest, og nu skulle tutorerne vise hvad de 
kunne, hvorved festen ikke sluttede før den 
sidste russer var lagt i seng, men de to ti-
mers søvn var egentlig også mere end for-
ventet. Dagen derpå stod den trods efter-
virkningerne fra dagen før på faglig snak i 
små grupper og diverse aktiviteter. Efter-
virkningerne forårsagede også en anelse 
sløvhed, da lørdagens fest skulle i gang, 
men dog ikke værre end at en Irish coffee 
eller en udfordring af den grønne pointtrøje 
kunne kurere det for de fleste. Samtidig kan 
sidst i seng disciplinen også udføres i skifte-
hold blandt tutorerne, så er man hurtig gået 
kold, så er man sikkert klar, når de andre 
går i seng ved morgentid. For det kan jo bli-
ve hårdt, når man både skal vise overskud 
overfor russerne og samtidig hele tiden hol-
de sig ajour med de andre tutorer i førerbun-
keren. 
 
En opfordring 
Så hvis man har mod på det, kan nøjes med 
max. 3-4 timers søvn om dagen, og føler 
man kan varetage den hårde og ansvarsfulde 
opgave at vise nye russere til rette i elfen-
benstårnet, så bør man melde sig som tutor 
til næste år, og som vi siger: en gang tutor - 
altid tutor.   Hvad bliver det til med det køleskab??? 
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Kande - ”Oprop” 

Der skal også lyde et højt hurra og et velkommen til de mange 
nye studerende på statskundskab fra redaktionen på Kanden. 
Som lovet holder redaktionen et møde d. 24/9 kl. 13.00 for alle 
- nye som gamle - der har hang til citronmåner og tigerroula-
de, og som på et eller andet plan syntes godt om Ulla Therkel-
sens tørklæde stil. Endvidere ville det også være rart, hvis in-
teressen for og ideerne omkring et studenter– og medarbejder 
blad også er tilstede. 

Mødet er selvfølgelig på kan-
dens kontor 1.20 (350) 
(foreningsgangen) 
Har dette vakt din interesse, 
men du desværre er forhindret 
(selvom journalist jobbet på 
kanden selvfølgelig er din høje-
ste prioritet), så skal du blot 
sende os en lille mail:  
kanden@ps.au.dk 

Rasmus Tovborg, Ham med pengene. 

Trine Barnøe, mere ansvarlig end de fleste    Jens Jørgensen, ansvarlig for resten 
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Mehdi Mozaffari, ny professor i islamiske studier  

Dr.scient.pol. Mehdi Mozaffari er udnævnt 
til professor med særligt henblik på islami-
ske studier ved Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet for perioden 1. juli 
2003-30. juni 2006. 
 
Mehdi Mozaffaris særlige forskningsområ-
de er islamisme. Ifølge Mehdi Mozaffari 
demonstrerede terrorangrebet den 11. sep-
tember 2001 Vestens utilstrækkelige for-
tolkning af islamismen, hvilket skyldes, at 

Vesten har undervurderet islamismens ideo-
logiske farlighed igennem årtier og derfor 
har nedprioriteret studiet af islam på akade-
misk niveau. Efter Mehdis opfattelse er isla-
misme en totalitær ideologi på linje med 
nazisme, fascisme og bolsjevisme, som skal 
studeres og bekæmpes på samme måde. 
Derfor mener Mehdi Mozaffari, at akademi-
ske undersøgelser af fænomenet islamisme 
er et vigtigt og nødvendigt led i bekæmpel-
sen af den globale terrorisme. 

Artikelkonkurrence i Politica  
Politica indbyder hermed for anden gang til 
en konkurrence om den bedste politologiske 
artikel skrevet af en studerende på sidste år 
af bacheloruddannelsen eller på kandidatud-
dannelsen. Dermed gentages en succes fra 
1998-99, hvor et større antal studerende fra 
landets statskundskabs og forvaltningsud-
dannelser deltog i en lignende dyst.  
Vi vil gerne sætte fokus på de ofte fremra-
gende opgaver, som danske studerende la-
ver som led i deres studium. De fire bedste 
artikelforslag vil blive offentliggjort som et 
specialnummer af tidsskriftet Politica i 
2004. 
Bidrag inden for alle statskundskabens man-
ge grene er velkomne. Artikelforslag kan 
være såvel teoretisk som empirisk orientere-
de. Udvælgelseskriterierne er under alle 
omstændigheder faglig kvalitet og originali-
tet. Sproget skal være lettilgængeligt, og det 
er meget vigtigt at følge den udførlige skri-
vevejledning, der findes på Politicas hjem-
meside http://www.politica.dk/ (klik på 
’bidrag til Politica’). 
Alle artikelforslag bliver anonymt bedømt 

af et panel med repræsentanter fra de polito-
logiske miljøer i Danmark, og fire forslag 
udpeges som de bedste studenterartikler i 
dansk statskundskab i 2003. Bemærk at arti-
kelforslaget skal afleveres eller indsendes 
anonymt til Politica. Artiklen påføres et 
mærke, og der vedlægges en lukket kuvert 
indeholdende forfatterens navn og adresse 
(samt eventuel kontaktadresse i februar 
2004). Kuverten påføres samme mærke som 
artiklen. 
Alle artikelforslag skal være Politica i hæn-
de senest 1. oktober 2003, kl. 12. Panelet 
udpeger de bedste artikelforslag 1. februar 
2004, hvorefter forfatterne får besked. Ar-
tiklerne vil blive publiceret i Politica, nr. 2, 
2004 der er på gaden i begyndelsen af juni. 
De fire bedste artikler præmieres, udover 
publicering, med et abonnement på årgang 
2004 af tidsskriftet samt et gavekort på 
1000 kr. Politica afholder en reception i for-
bindelse med uddelingen. 
Bidrag sendes/indleveres til Politica, c/o 
Institut for Statskundskab, Aarhus Universi-
tet, Universitetsparken, 8000 Aarhus C. 

http://www.politica.dk/
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Billeder fra det legendariske 
parkløb 

Ovenfor: En af discipliner-
ne var en koordinations-
øvelse, så man kunne vur-
dere læsegruppesammen-
sætningen  
 
Tv: Campingholdet klar til 
afgang. Nu skulle der fed-
tes for tutorerne. 

Tv: En af de parkløb-
sansvarlige med en mega-
fon, som han holdt meget 
af. I baggrunden ses en 
russekretær, som holder 
meget af at presse sig ind 
på billeder og se dum ud.  
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Th: Tordenskjolds Sol-
dater har fået ondt i ma-
ven og ligger nu og jam-
rer sig. Hvis de har druk-
ket søvand, så forstår 
man det jo godt. 
 
Nedenunder: Måske er 
det jordbærgrød, den mo-
derne Galler har forsøgt 
at få op igennem næsen 
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Rusarrangementet bag facaden 

De første forberedelser 
Der var ingen af os, der seriøst havde over-
vejet at søge jobbet som russekretær, før vi 
til en fælleforeningsfest fandt ud af, at ru-
sarrangementet ville hænge i en tynd tråd 
uden en russekretær. Dette var loddet, der 
fik vægtskålen til at tippe, da vi selv husker 
vores rusuge som forrygende. 
Umiddelbart efter begyndte den første hek-
tiske periode. Der skulle findes 72 tutorer – 
hvilket ikke er et problem, og disse blev 
inddelt i fem arbejdsgrupper. Udover dette 
skulle der findes lokaler til hele rusugen og 
bestilles busser, anlæg og mad til hyttetu-
ren. Sommeren forløb forholdsvis roligt, 
men vi havde dog daglig kontakt med hin-
anden og fandt allerede der ud af, at et cen-
tralt element i et arrangement af denne stør-
relse er koordinering. Rusugen startede for 
alvor for vores vedkomne et par dage før 
Tutorweekenden, som ligger en uge før sel-
ve rusugen. 
Tutorweekenden var en god mulighed for 
tutorerne til at blive rystet sammen og lære 

hinanden godt at kende, før de endelige tu-
torgrupper blev lavet sidst på weekenden. 
Det var samtidig rart for os at få sat ansigt 
på de mange navne, der havde gået igen og 
igen på de mange lister, vi havde lavet. 
Ugen op til semesterstart bestod for vores 
vedkommende af meget hektiske arbejdsda-
ge på 10-12 timers intensiv planlægning. 

 
Klip fra rusugen 
Natten til mandag, hvor 300 nye statskund-
skabsstuderende skulle starte, var der ingen 
af os, der rigtig sov. Det var som at genop-
leve natten for tre år siden, hvor vi selv star-
tede. Vi havde sommerfugle i maven og 
gennemgik gang på gang i hovedet alle de 
ting, vi skulle huske og opstillede ”worst 
case scenarios”. Disse blev dog hurtigt gjort 
til skamme, da alt klappede allerede fra før-
ste dag. Tutorgrupperne var klar, og de 
skjulte tutorer var vel placeret blandt de 
nye. 
Den første gang, det virkelig gik op for os 
begge, hvilket stort arrangement en rusuge 
egentlig er, var da vi efter en hektisk for-
middag med morgenmøde, åbningstid og 
koordineringsmøde, men også hygge med 
andre tutorer, gik gennem træerne nede ved 
Kaserneboulevarden. Synet af 300 russere 
der spillede fodbold og rundbold, samt age-
rede heppekor, gav et sug i maven på os 
begge. 
Der var dog også tider, hvor pulsen steg og 
mobiltelefonen viste sin sande værdi, f.eks. 
da den lovede computer til foreningspræ-
sentationen i Mat E manglede. I løbet af en 
halv time og en lang række telefonopkald 
havde vi dog skaffet en gammel computer 
og en bærbar var på vej, så foreningerne 

Hr. og Fru ”Vi ved og I spørger” - alias 
Sidsel og  Krog (russekretærer). 
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kunne få vist deres Powerpointshow. 
Anden gang vi oplevede suget i maven, var 
da vi kom ned til parkløbet og så et anarki-
stisk, men bag kulisserne meget veloverve-
jet og planlagt arrangement, hvor en masse 
russere løb rundt i parken i forklædning og 
skabte sig vilde. I timerne før hytteturen gik 
det endnu engang op for os, at et rusarran-
gement er større, end det umiddelbart ser ud 
til på papiret. Fem busser fylder faktisk ret 
meget, Ruskontoret var fyldt op med øl og 
sodavand, og pladsen uden for kontoret var 
fyldt med anlæg, sangbøger og mad, og 
udenfor gik en masse forventningsfulde rus-
sere og tutorer rundt. Selvom vi kunne, skal 
vi ikke komme med flere eksempler, men 
dog nævne, at rusugen blev afsluttet med en 
fantastisk hyttetur i fem hytter fordelt over 
Jylland og Fyn. 

 
 Hvorfor gør vi det? 
Det er i hvert fald ikke for pengenes skyld! 
Det fedeste er at få ting til at ske, og få 72 
mennesker til at arbejde sammen og se den 
aktivitet, det kan skabe. Det er fedt at arbej-
de sammen med så mange sjove, aktive og 
engagerede mennesker. Uden tutorerne – 
intet rusarrangement! Det andet plus ved at 
arrangere rusugen er at vide, at man har væ-
ret med til at give russerne en god start på 
studiet og et godt sammenhold. Det er klart 
et anbefalingsværdigt job. Man lærer orga-
niseringens kunst, og oveni lærer man utro-
lig mange mennesker at kende – ikke kun 
blandt studerende på tværs af årgange, men 
også blandt VIP’ere og TAP’ere. 
Tak for en god rusuge til alle russere, tuto-
rer og alle andre indvolverede. 

NYT! NYT! NYT!   
TEGNESERIE KONKURENCE 

Har du tegnekundskaberne i orden, eller gider du bare ikke  læse mine (razz), utrolige platte 
tegneserier i de næste 7 numre af kanden, så fat pennen, og send os fluks et indlæg. 
Vi lancerer på kanden en ny konkurrence, hvor læserne har  mulighed for at indsende tegne-
serier, som så vil blive bragt i bladet. Til sommer vil redaktionen så finde det de synes bedst 
om, og dette vil blive honoreret med en smart præmie.  
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 Af Kasper Bjørn 
 
Vouchers – nye styrings- og leveringsmå-
der i velfærdsstaten  
Af Bent Greve 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag  
280 sider. 
 

  
 
 

Hr. Nielsens faste ugentlige, kommunale hjemme-
hjælpsbesøg stoppes. Hjælpens værdi omregnes i 
kroner og øre og sættes ind på Hr. Nielsens konto 
øremærket til personlig pleje. Hr. Nielsen har nu fået 
en ret til at købe en bestemt type ydelse – han har 
fået en voucher. Leverandøren af den ydelse, Hr. 
Nielsen køber, kan være et privat firma, det kan være 
kommunen, eller det kan være Hr. Nielsens barne-
barn. Det bestemmer Hr. Nielsen. Og dét er netop 
pointen. 
 
Voucherordninger fungerer allerede på for-
søgsbasis i Danmark. De kan i princippet 
indføres på alt fra børnepasning til ung-
domsuddannelser og, som i Hr. Nielsens 
tilfælde, på hjemmehjælpsområdet. Med 
indførelse af vouchers berører man begreber 
som valgfrihed og – måske – livskvalitet. 
Men man berører også begreber som kom-
munalt selvstyre, retssikkerhed og grænse-
dragning mellem offentligt og privat. Emnet 
er derfor ikke blot relevant for Hr. Nielsen, 
det er også relevant for studerende, forske-
re, politikere og embedsmænd, som beskæf-
tiger sig med velfærdsstaten. Og med tidens 
tendenser til ønsker om modernisering af 
den offentlige sektor og om en øget grad af 

’frit valg’ for den enkelte borger, er vou-
cherordninger og Bent Greves disputats her-
om yderst aktuelle. 
 
’Vouchers’ er et kompetent bidrag til di-
skussionen om det danske velfærdssam-
funds udvikling og mulige styringsredska-
ber. Bogen anlægger en diskuterende og 
kritisk tilgang og bliver derfor mere end 
blot et deskriptivt økonomisk studie. Og 
dette er en afgørende styrke. Læseren får 
nemlig, udover en indsigt i potentialerne i 
udstedelsen af vouchers, indsigt i de dilem-
maer og modsætningsforhold, sådanne initi-
ativer vil afføde. Bogen erkender og under-
streger, at det økonomisk-teoretisk mulige 
ikke nødvendigvis er politisk muligt. På den 
måde kvalificerer den sig til ikke blot at væ-
re af teoretisk, men også af egentlig praktisk 
værdi. En egenskab man som velfærdsstats-
interesseret (stud.) scient.pol. vil sætte pris 
på. 
 
Efter endt læsning er man klogere, ikke blot 
på det konkrete emne ’vouchers’, men lige-
ledes på flere interessante velfærdsstatslige 
problemstillinger. Den teoretiske belysning 
er nemlig ganske grundig. På sin vej rundt 
om fænomenet vouchers giver Greve læse-
ren indsigt i market- og government failure 
og i quasi-markeders betydning og logik 
(quasi-marked: gråzonen mellem økono-
mernes antagede perfekte marked og den 
rene offentlige levering). Herefter kommer 
kapitler om velfærdsmodeller, særligt den 
danske og dennes påståede legitimitetskrise, 
om forvridninger som følge af offentlige 

 

Boganmeldelse 
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Oversigt over ledige  
studiepladser inden for 

Socrates-programmet, for-
år 2004 

Humboldt-Universität zu Berlin (1) 
Universität Konstanz (1) 
Universidad Autonoma de Barcelona (1) 
Institut d'Études Politiques de Grenoble (2) 
Institut d'Études Politiques de Lille (4) 
Katholieke Universiteit Leuven (1) 
Università degli Studi di Bologna (3) 
National University of Ireland, Galway (2) 
Université Paris II (2) 

indgreb og om skatteudgifter og præferen-
ceafsløringsmekanismer.  
 
Den brede tilgang og analyse betyder gan-
ske naturligt, at alt ikke bliver behandlet i 
dybden. Ærgerligt, vil nogen mene. Men det 
er ikke Greves hensigt at uddybe diskussio-
nen om fx velfærdsstatens påstående legiti-
mitetskrise. Hensigten med den brede til-
gang er at give forståelse for, i hvilken teo-
retisk kontekst vouchers skal placeres og 
forstås. Og det lykkes ganske godt. Med 
denne forståelse gør Greve sig således i 
stand til i de afsluttende kapitler at konklu-
dere om muligheden for at skabe velfærds-
gevinster gennem brugen af vouchermodel-
ler og konkret om vouchers mulige betyd-
ning i den danske velfærdsstat på henholds-
vis social-, bolig-, uddannelses- og sund-
hedsområdet.  
 
Desværre er bogen præget af en al for stor 
mængde skønhedsfejl. Formuleringer bliver 
til tider så specielle, stavefejlene så grove 

og kommateringen så udtalt kreativ, at dette 
bliver et unødigt stort irritationsmoment. 
Måske Greve har haft travlt op til sin dead-
line? Som stud.scient.pol ved man, at skøn-
hedsfejl kan forekomme, men man ved og-
så, at de ikke lige frem præmieres – så det 
gør de heller ikke her. 
 
Trods skønhedsfejlene kan bogen dog varmt 
anbefales til alle velfærdsstatsinteresserede. 
Dens faglige kompetence og danske fokus 
er en kombination, man sjældent ser. Og så 
er den oven i købet på dansk. Desværre er 
den ikke helt billig (365,- kr.) medmindre 
man altså er medlem (eller kender en der er) 
af DJØF. Forfatteren, ja han er i sig selv 
interessant. Ud over at være professor og 
institutleder er han nemlig folketingskandi-
dat. Også en sjælden kombination. En af-
sluttende opfordring - til både de velfærds-
studerende stud.scient.pol´er og de vel-
færdsbrugende Hr. Nielsener - skal derfor 
lyde: Hold øje med Greven!  

Universität Bielefeld (2) 
Vrije Universiteit Amsterdam (1) 
Universität Bern (2) 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (1) 
Justus-Liebig-Universität Giessen (1) 
Institut d'Études Politiques de Bordeaux (1) 
Universität Bremen (2) 
Vidzeme University College, Letland (2) 

 

NYE STUDIEPLADSER, 
F2004 

 Sabanci University, Istanbul-Turkey (3) 
(kontaktperson: Knud Erik Jørgensen) 
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Foreningen af Udviklingsforskere i Danmark (FAU) inviterer til 
arrangementet: 
Karriereveje indenfor ulandsområdet? 
Orienteringsmøde for overbygnings-studerende og nybagte kandidater om 
jobmuligheder efter endt uddannelse 
 

Onsdag d. 8/10 kl 15- ca. 17 i Aud. A1, bygn. 333 (IFSK) 
De videre jobmuligheder efter endt uddannelse indenfor udviklingsområdet er mange, men 
jobmarkedet er skrumpet ind med den nuværende regerings nedskæringer på området. FAU 
ønsker at inspirere kommende kandidater med forskellige historier om, hvordan personer 
med speciale i ulandsforhold har fundet vej på jobmarkedet, hvilke erfaringer de gjorde sig 
undervejs, hvad deres job indebærer, og hvilke råd de kan give kommende kandidater. Der 
vil også blive fortalt lidt om ph.d.-vejen. 
 
Orienteringsmødet er ikke ment som et jobformidlingsmøde men mere som et bud på nogle 
af de muligheder, der eksisterer, hvis man ønsker at arbejde med udviklingsspørgsmål. 
Mødet vil foregå som en paneldebat med repræsentanter for en NGO, konsulent-branchen, 
en tidligere JPO og en repræsentant fra forskerverdenen. 
Mødet er åbent for alle, og der er fri entré, men af hensyn til arrangementet vil FAU opfor-
dre interesserede til at tilmelde sig på fau@cdr.dk  
For yderligere information kan man kontakte Mette Kjær på Institut for Statskundskab. 

 

Friluftsforeningen på Institut for Statskundskab præsenterer hermed sit første arrangement i 
det nye semester. I weekenden fra fredag fra den 10. oktober 2003 til søndag den 12. oktober 
2003 skal DAMP'en lukkes ud. Det er endnu ikke fastlagt, om vi tager afsted fredag eller 
lørdag. Både "gamle" studerende såvel som nye 1. årsstuderende opfordres på det kraftigste 
til at tilmelde sig denne stille og rolige vandretur, som i år er lagt langs den gamle Hærvej 
langs Jyllands højderyg.  
Vi tager afsted fra Århus med bus til området omkring Nørre Snede, hvorefter vi på vores 
flade konvolutter bevæger os nordpå til området omkring Silkeborg. Derfra tager vi toget 
eller bussen hjem til Århus. Vi overnatter undervejs med tilhørende socialt samvær. Der er 
begrænset plads på turen. Tilmeld dig derfor hurtigst muligt ved at sende en e-mail til Peter 
Kim Laustsen (980227@ps.au.dk). Spørgsmål er meget velkomne. 

DAMP'en skal ud! 
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Viola Burau er fra Tyskland og blev ved 
begyndelsen af igangværende semester an-
sat som adjunkt ved IFSK. Hun er nærmere 
bestemt ansat i afdelingen for offentlig poli-
tik og skal undervise i overbygningssemina-
ret ”Comparative Health Policy”, hvor un-
dervisningen vil foregå på engelsk. Sund-
hedspolitik er Viola Buraus hovedforsk-
ningsområde, og hun har for nylig fået udgi-
vet en bog om emnet.  
Viola Burau startede med at studere politik 
og social policy ved Ruhr-universitetet i 
Bochum. Hun har også læst et år på univer-
sitetet i Essex, og i 2000 fik hun sin phd. 
ved universitetet i Edinburgh i Skotland. 

Før Viola kom til Danmark arbejde hun på 
et lille universitet i London. I denne stil-
ling savnede hun et større fagligt miljø. 
Dette forhold samt det at Viola kendte 
nogle fra Aarhus Universitet fik hende til 
at søge stillingen som adjunkt i Danmark. 
Violas forskningsområde inden for offent-
lig politik er som sagt hovedsageligt kom-
parativ sundhedspolitik. Hendes bog har 
hovedsageligt fokuseret på europæiske 
forhold, men også lande meget forskellige 
fra de europæiske har indgået i analysen, 
blandt andet Japan og Singapore. Ligele-
des har Viola anvendt historisk institutio-
nalisme, og lidt i tråd med Thomas Palle-
sen har hun forsket i betydningen af for-
holdet mellem staten og  ”professions”. 
 
Viola forventer at hun i sit arbejde i Dan-
mark vil møde gode studerende, inspire-
rende kolleger og et godt arbejdsmiljø. 
Hun føler endnu ikke, at hun kan fornem-
me, om IFSK ved Aarhus Universitet er 
forskelligt fra de andre steder, hun har væ-
ret i Europa. Men sproget er anderledes, 
og ved hjælp af intensivt danskkursus for-
venter hun at lære dansk. Man kan godt 
forvente at få et dansk svar på de e-mails, 
man kunne finde på at sende til Viola. 

Ny underviser og forsker: Viola Burau 
Af Mikkel Schjøtt-Kristensen 

InternetForskning og Samfundet 
Seminardag på Center for Internetforskning onsdag d. 1. oktober kl. 9-15 
Sted: IT-parken, Helsingforsgade, bygningen ”Benjamin”, lokale: 122 - Store auditorium  
Center for Internetforskning i Århus markerer sit treårs jubilæum med denne seminardag, 
hvor vi med udgangspunkt i internettet, forskningen og samfundet vil præsentere et bredt 
udsnit af centrets medlemmers arbejde. Det er formålet at komme vidt omkring og vise, 
hvorledes nettet langt fra er en entydig størrelse, og hvordan det kan beskrives og analyse-
res på mange tænkelige måder. 
Dagens bidrag er opdelt i tre tematiske blokke med to-tre præsentationer og efterfølgende 
diskussion. I alt vil der være oplæg ved otte af centrets medlemmer. Alle interesserede er 
velkomne, og deltagelse er gratis. Evt. yderligere oplysninger på jakob.linaa@ps.au.dk. 
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Velkommen i Studievejledningen 
Studievejledningens opgave er at give dig 
informationer, råd og vejledning i forbindelse 
med dit uddannelsesforløb. På Aarhus Uni-
versitet kan studievejledningen adskilles i to 
niveauer: 
 
Første niveau er den centrale studievejled-
ning. Her gives vejledning om forhold, der er 
fælles for alle studerende på universitetet - 
f.eks. generelle spørgsmål om optagelsesreg-
ler, studieskift, orlov m.v. Denne funktion 
varetages af Studiekontoret, der ligger på 
Frederik Nielsens Vej.  
 
Det andet niveau er studievejledningerne på 
de enkelte institutter. Studievejledningen på 
Statskundskab giver således fortrinsvis vej-
ledning og information specifikt om dit ud-
dannelsesforløb på Statskundskab. Vi kan 
dog som regel også svare på en del af de ge-
nerelle spørgsmål, så det kan aldrig skade 
lige at stikke hovedet ind til os først. Endelig 
tager vi samtaler om spørgsmål/problemer af 
mere personlig karakter. 
 
Vi har kontor ved siden af studienævnssekre-
tariatet og ekspeditionen, og vi har åbent hver 
dag. Normalt mandag til torsdag kl.10-13 og 
fredag kl. 11-13. Der er telefontid alle dage 
kl.13-14 på telefon 89 42 12 67. Derudover 
kan vi træffes på stvejl@ps.au.dk. 
  
Hvem er vi? 
Vi er fire faglige vejledere på Studievejled-
ningen, og vi læser alle fire selv statskund-
skab. Vores opgaver består bl.a. i at vejlede 
de af instituttets egne studerende, som opsø-
ger os for at få løst et eller andet studiemæs-
sigt problem, ønsker råd med hensyn til stu-

dietilrettelæggelse, har brug for nogle kon-
krete informationer eller attester - eller måske 
bare har behov for at snakke. 
 
Derudover arrangerer vi forskellige oriente-
ringsmøder på instituttet om f.eks. studieop-
hold i udlandet, praktikophold, overbyg-
ningsuddannelsen og specialeskrivning. 
 
Endeligt varetager vi den udadrettede vejled-
ning, som mest består i information om 
statskundskab til potentielt nye 
statskundskabsstuderende. 
 
Hvad kan du bruge studievejledningen til? 
Det er meget op til den enkelte studerende at 
finde ud af, hvor meget og til hvad hun/han 
vil bruge os. Nogle har meget kontakt med 
studievejledningen i løbet af deres studiefor-
løb, mens andre knap nok ved, hvor vi har 
kontor henne. Typisk vil de fleste studerende 
dog have behov for at komme omkring os én 
eller flere gange i løbet af årene.  
 
Det kan f.eks. være med spørgsmål om: 
 
• Praktik- eller studieophold i udlandet 
• Dispensationer og meritoverførsler 
• Eksamensregler, sygeeksamen, eksa- 
          mensklager 
• Orlovsregler 
• Oversættelse af karakterbevis 
• Attestation af studieoplysninger i an- 
          søgninger 
• Side-/suppleringsfag eller enkeltfag- 
          ligt tilvalg på andre uddannelser 
• Studieskift 
• SU (spørg SU-kontoret - de ved altid  
          bedst!) 
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• Sociale eller personlige problemer    
• Og alt muligt andet..... 
 
Går du og tumler med andre problemer, eller 
har du i øvrigt nogle spørgsmål, som du ikke 
lige ved, hvor du skal gå hen med, så er du 
også altid velkommen til at komme ind forbi 
os. Hvis vi ikke har svar på rede hånd, kan vi 
som regel finde ud af det - og ellers kan vi 
sikkert henvise dig til nogen, der kan. I den 
forbindelse skal det understreges, at vi som 
studievejledere naturligvis har tavshedspligt. 
 
Et sidste godt råd: kom i god tid, hvis du 
overvejer et specielt studieforløb (med f.eks. 
praktik- eller udlandsophold). Det kan være 

bittert at opdage, at man er nødt til at ændre 
sine studieplaner, bare fordi man har over-
skredet en ansøgningsfrist eller overset en 
godt skjult bestemmelse i bekendtgørelsen.... 
Under alle omstændigheder er det altid bedre 
at komme én gang for meget, end én gang for 
lidt. 
 
God studiestart! 
Med venlig hilsen Studievejlederne  

 
Rasmus Byskov-Nielsen, Marianne Nielsen, 
Stine H. Kristoffersen og Martin Koch Peder-
sen 
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Sommeren er ovre og Aarhus Universitet gør sig klar til et nyt semester. Det gør PB også. 

September er altid en speciel tid i PB, da dette er tidspunktet, hvor vi får over 200 nye kun-

der. Kunder der ikke kender noget til grundlaget for og værdierne bag PB. Jeg vil derfor bru-

ge denne klumme til at besvare spørgsmålet; ”Hvad skal vi med PB?” og til at præsentere de 

seneste nyheder og ændringer i PB. 

 

Som ny studerende kan man måske undre sig over, hvorfor der lægges forholdsvis stor vægt 

på, at man køber sine første bøger i den lille butik, som blandt tutorerne går under det intetsi-

gende akronym ”PB”. PB står for Politologisk Bogformidling og er en forening, der drives af 

studerende for studerende. Det betyder, at vi er en non-profit forening, der har som målsæt-

ning at skaffe bøger billigst muligt til de studerende ved IFSK. Vi bliver ofte spurgt, om det 

ikke er muligt at få studenterrabat, når folk køber bøger i PB. Det afviser vi, da vores bøger 

sælges billigst muligt – der er allerede en klækkelig studenterrabat i forhold til prisen hos 

almindelige boghandlere. Svaret på spørgsmålet om, hvad vi skal med PB, er således; 

”billige bøger!”. Hverken mere eller mindre. 

 

Og så til nyhederne.  

I det kommende semester vil PB ikke længere holde åbent torsdag fra 16-17. Dette har været 

forsøgt i et år uden den store succes. Åbningstiden vil efter semesterstart være den sædvanli-

ge: Mandag – Fredag kl. 12-13. 

 

Månedens bog for september er en rigtig klassiker: Platons ”The Republic”. Dette meget 

omdiskuterede værk fås i en lækker hardcover udgave til blot 79 kr.  

 

Og så et introduktionstilbud: ”Oxford concise dictionary of politics”. Et opslagsværk over 

alle de centrale begreber i statskundskaben. Til dem der synes, at samfundsfagligt minilex 

ikke er dækkende. Normalprisen er 113 kr., men du kan få den til 99 kr.  

 

  

PB-nyt! 
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 Af: Jesper Kronborg, Mette Skou og Peter Amstrup 
     
 Ja, så er sommeren gået, og vi kan se frem til endnu et helt semester fyldt med samfundsfag-
lige problemstillinger og heraf yderst relevante diskussioner om, hvorvidt eksempelvis Per 
Stig Møller kan skelne mellem slukkede og tændte mikrofoner i Fogh bag facaden, eller om 
Finansfar Thorpedo virkelig ikke er sur, men blot skuffet over at finansloven blev lækket til 
pressen. 
 
Men hvis vi en sjælden gang skal rive os fri fra læsesale, forelæsninger og diskussioner, har 
vi i PF planlagt en lang række fester, foredrag og en enkelt studietur som det dér ekstra, og 
helt uundværlige(!), semester krydderi. 
I den forbindelse vil vi gerne byde velkommen til de nye russere, og det gør vi med et brag 
af en rus-fest fredag d. 12. september. 
Til at starte semestret op har vi desuden fået lavet en spritny, top-tunet hjemmeside, hvor du 
vil have mulighed for at læse mere om PF. Klik ind på WWW.POLFOR.DK. 
 
Det er også nu, det er tid til at forny dit medlemskab, og i den anledning kan du i år erhverve 
det totalt uundværlige kitchede medlemskort, som enhver må eje. Foruden adgang til masser 
af spændende PF-arrangementer, stærke økonomiske incitamenter og generel støtte til det 
sociale liv på instituttet, giver et PF-medlemskab dig også endnu et lummert score-trick, som 
du kan ryste ud af ærmet. For hvem har ikke tidligere til en ”klassisk” PF-fest savnet at kun-
ne sige til en sød pige eller fyr: ”Vil du med hjem til mig og se mit nye laminerede PF-
medlemskort…?” 
 
Igen i dette semester er Fredagsbaren klar hver fredag i Samfundsfagenes Kantine med top-
dollar underholdning, som bl.a. stand-up og live-musik. For som de siger i Fredagsbaren: 
”Det er det de unge vil ha´!” 
Tjek desuden kalenderen på bagsiden af Kanden eller vores hjemmeside, som bl.a. kan infor-
mere om en stribe vilde fester og en række inspirerende foredrag. Vi kan allerede d. 2. okto-
ber byde på debat mellem instituttets egen Jørgen Poulsen og MF og præst Søren Krarup fra 
Dansk Folkeparti. Desuden fylder PF 25 år i dette semester, hvilket vi vil fejre med en særlig 
fest, som I vil høre nærmere om senere. 
 
Vi glæder os til endnu et semester og håber at se jer til vores arrangementer. 
Med venlig hilsen 
PF 

PF-nyt! 
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Et centralt element i undervisningen på et institut som vores er, at undervisningen må tage 
udgangspunkt i forskning. Dette betyder at undervisning og seminarudbud bærer et engage-
ret præg af, hvem der til hver en tid er ansat ved instituttet. 
 
I den forbindelse mener vi, at instituttets foreninger har en central rolle i at formidle ’verden 
udenfor’ til de studerende. Der var således i sidste nummer af Kanden en god diskussion af 
Faglig Dag, herunder hvad det er, der får de studerende til at gå til et foredrag. Vi har i Kri-
tisk Profil som formål at præsentere de studerende for arrangementer på et fagligt højt ni-
veau uden for pensum og eksamensterminer; gerne med vinkler der med udgangspunkt i stu-
diet tangerer andre fagområder. I dette efterår kan vi derfor præsentere en foredragsrække 
om politisk kommunikation samt en konference om ondskab. 
Foredragsrækkens sigte er at præsentere politisk kommunikation og strategi som et anven-
delsesorienteret redskab. Et redskab, der ikke bare skal være endnu et værktøj i den diskurs-
analytiske værktøjskasse, men er rettet mod hvordan en politisk kommunikationsstrategi ef-
fektivt skrues sammen. Denne centrale kompetence udføres i dag oftest af journalister, selv 
om statskundsskabens selvforståelse ofte henviser til evnen til at kunne navigere og formidle 
fra forskellige positioner i det offentlige rum. Samtidig vil der i andre foredrag blive foreta-
get analyser af disse former. Vi har derfor sammensat et program, der spænder fra organisa-
tion til offentlighed, og fra retorikken over journalistikken til det konkrete håndværk at sam-
mensætte og formidle politik. Foredragsrækken er tilrettelagt, så man kan få et udbytte af det 
enkelte foredrag, men også, og især, med henblik på at give de studerende flere vinkler på 
dette felt. 
Herudover præsenterer vi en konference om ondskab, hvis overordnede ide er at belyse be-
grebet inden for rammerne af en politisk-filosofisk diskurs. Konferencen vil ud fra forskelli-
ge perspektiver og analytiske vinkler belyse, hvordan vi skal forstå begrebet ondskab – dels i 
lyset af dets forskellige anvendelsesmuligheder, eksempelvis som politisk legitimeringsstra-
tegi, dels som en indholdsfyldt og meningsgivende kategori, som vi anvender til at forstå 
virkelighedens hændelser og fænomener. Intentionen er, at dette både skal ske i form af en 
filosofisk og teoretisk begrebsdiskussion, men også gennem forskellige konkrete analyser af 
’det ondes’ problem. 
 
Allerede i begyndelsen af det nye semester går vi i gang med at udarbejde ideer til forårets 
foredragsrække. Har du en ide til et enkeltarrangement eller til en foredragsrække kan den 
sendes til kp@ps.au.dk. Er du interesseret i at deltage mere aktivt i foreningsarbejdet, vil der 
i tilknytning til det første foredrag i efterårets foredragsrække den 18. september kl. 16.30 i 
A1 bygn.333 afholdes et introduktionsmøde, eller du kan kontakte Kritisk Profil pr mail. 

Kritisk profil i efteråret 
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Materiale til gennemsyn hos Birgit Kanstrup: 
 SFOF-konference: Europæisk sikkerhedspolitik efter Irak-krigen, Fællessalen, Christians
 borg, 30. september 2003. 
Images of Asia: Democratic Transitions? Will the Internet Bring About More Democracy 
 and Better Governance? Workshop on Internet, Governance and Democracy in Den
 mark and Asia, Aalborg University, 24 September 2003. 
Bauhaus-Universität Weimar: Third Euro-Conference The European City in Transition: The 
 City and the Region, November 14-15, 2003. 
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde: Den fremtidige stat, seminar på Schæffergården 10.-
 11. november 2003. 

Personalia: 
Lotte Bøgh Andersen er ansat som amanuensis på deltid (31 timer ugentligt) for perioden 

1. august 2003 - 31. januar 2004. 
Helle Lilhauge Bang er ansat som vikar i Trykkeriet for perioden 1. juni - 31. oktober 

2003. 
Hanne Eilertsens ansættelse ved Studienævnet ændres til fuldtidsansættelse i perioden 1. 

august 2003 - 12. december 2003. 
Jørgen Elklit er bevilget orlov uden for perioden 25. juni - 19. juli 2003.09.03 
Mads Leth Jakobsen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2003 - 31. 

august 2006. 
Erik Hagen Jørgensen er meddelt afsked fra sin ansættelse som ph.d.-stipendiat fra 1. au-

gust 2003. 
Siggi Brandt Kristoffersen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 16. maj 2003 - 15. 

maj 2006. 
Vivi S. Mikkelsens ansættelse som IT-medarbejder er forlænget for perioden 1. august 

2003 - 31. juli 2004. 
Peter Bjerre Mortensen er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. august 2003 - 31. 

juli 2006. 
Mehdi Mozaffari er ansat som MSO-professor i statskundskab med særligt henblik på is-

lamiske studier i perioden 1. juli 2003 - 30. juni 2006. 
Birgit Møller er meddelt afsked fra sin ansættelse som akademisk uddannet medarbejder 

ved forskningsprojektet Magtudredningen pr. 31. marts 2004. 
Ole Nørgaard er udpeget som medlem af INTAS generalforsamling for perioden 1. januar 

2003 - 31. december 2006. 
Thomas Olesen er bevilget orlov uden løn for perioderne 19.-27. juni og 14. juli - 15. au-

gust 2003. 
Inge Rasmussens ansættelse ændres fra 1. august 2003 til 30,25 timer ugentlig. 
Svend-Erik Skaaning er ansat som ph.d.-stipendiat for perioden 1. september 2003 - 31. 

august 2006. 
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1.:  Ansøgningsfrist for NORDPLUS, og ekstra  studiepladser  ved SOCRA  
  TES/ERASMUS. 
1.:  Ansøgningsfrist for Fakultetsstipendium. 
1.- 24.:  Eksamenstilmelding. 
1.:   Seminardag på Center for Internetforskning. IT-parken, Helsingforsgade, bygnin-

gen ”Benjamin”, lokale: 122 - Store auditorie  
2.:   Debat: Jørgen Poulsen vs. Søren Krarup 
3.:   Fakultetsfest 
7.:   Biblioteksorientering på Statsbiblioteket kl. 16-18 
7.:   Foredrag i Kritisk Profil: Niche nursing er vigtigere end spin-doctering v/ Anker 

Bring Lund 
6.-10.:   Oplæg for nye studerende (RUS-intro) 
13.-17.: Efterårsferie (studievejledningen holder lukket). 
21.:   Foredrag i Kritisk Profil: Politisk strategi og kommunikation v/ Per Rystrøm 
22.:  Studienævnsmøde 
22.:   Biblioteksorientering på Statsbiblioteket kl. 16-18 
22.:  Foredrag i PF: Adm. Direktør for Group4Falck. 
24.:  PF’s 25 års jubilæumsfest. 
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