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Kanden har tomme lommer
- vi går i sort/hvid
Michael Jackson sang engang: ”It doesn’t matter if you’re black or white”. Det havde han i og
for sig ret i, for det er fx temmelig ligegyldigt, om man vælger sorte eller hvide knappenåle
– de spidder jo lige godt. Uanset om det var sygdommen vitiligo eller plastikoperationer, der
fik Michael Jacksons hud til at lysne, så skabte lysningsprocessen et troværdighedsproblem
for ovennævnte budskab. Men det er en helt anden historie, som vi ikke vil beskæftige os
yderligere med her.
Bytter man knappenålene ud med et institutblad på IFSK – tag for eksempel Kandestøberen
– bliver situationen dog en ganske anden. Her er det ikke helt ligegyldigt, om bladet – i
MJ-terminologien – er sort eller hvidt. Analogien kommer dog til kort i og med, man med
Kandestøberen ikke skal vælge mellem sort og hvid, men snarere mellem sort/hvid over for
alle farver.
... Vi kunne måske have valgt en trope, der gav mening ...
Det korte af det lange er, at Kandens skatkiste er ved at være tom, og vores lommer, modsat torrpedorrs, er hamrende tomme. Vi har hverken cash-money, cheddar, dow, dope, dead
presidentz, bling, moneter, rigsdaler eller tusindkronesedler. Det betyder, at vi har været nødsaget til at skære ned på farverne. December- og februar-nummeret udkommer derfor i sort/
hvid – dog med enkelte sider i farve til annoncerne. Vi er selvfølgelig kede af at være tvunget
til at fravælge farverne.
Men omvendt bringer sort/hvid-formatet nogle helt nye muligheder med sig. Vi har med
dette in mente valgt temaet ”sort/hvid”. For at se et pragteksempel på føromtalte muligheder
kan man kigge på dette blads forside. Den er sgu flot. Inde i bladet er der også en række
artikler, der henvender sig til det sort/hvide på forskellige måder. Man kan læse om alt fra
aktiespekulationer over fordomme på IFSK til livet som studerende uden en mønt på lommen.
Udover al sort/hvid-snakken er det også værd at nævne, at det snart er jul. Det fejrer vi med
en artikel om juledagens opståen, et juledigt og en artikel om julerevyen.
Julen betyder for det første, at juledagen nærmer sig med hastige skridt, og at Kandens
julebar ”Halløj i Nonneklosteret” løber af stablen. Det bliver brandsjovt og kugleskørt, så vi
synes, I skal kigge forbi! På juledagen kårer Kanden desuden Årets Underviser og Årets Forsker.
For det andet markerer juletiden halvvejen for os som redaktører. Det har været voldsomt
fedt indtil videre, og vi glæder os til næste halvleg.
For det tredje og til slut vil vi gerne sige glædelig jul, godt nytår og held og lykke med
eksamenerne til jer alle sammen!
Med håb om lysere økonomiske tider,
Frederik og Mathias
PS. Vi glemte helt at kommentere de nye affaldsbeholderes irringsproces i sidste leder. Og vi
må nok desværre erkende, at processen er noget mere langsommelig, end vi havde håbet og
forventet. Selv om vi brugte lup, kunne vi ikke se noget ir! Ærgerligt.
Forside: Nina Hjort
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Aktier -

hvem, hvad, hvor?

Tema: Sort/hvid
Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Midt i denne økonomiske krisetid kan det være svært for privatpersoner såvel som
virksomheder, organisationer og selv ’Kanden’ at skaffe den nødvendige kapital, som
skal få maskineriet til at køre rundt. Huspriserne falder, bankerne vil ikke låne de
penge ud, som de har fået af staten, og fedtafgiften har gjort rullepølsen dyrere, så
hvordan får man så råd til den nye plade med Tina Dic(k)o(w)? Svaret er aktier!
Aktier lyder umiddelbart som en noget usikker investering, men med en smule sans for
de finansielle markeder, lidt makroøkonomi i
baghovedet og denne guide til aktiemarkedet bliver du hurtigt den nye Warren Buffett
aka. ’The Oracle from Omaha’. Her kommer 3
råd, som du skal have in mente, næste gang
du slår dig løs på C20-indekset.
1. Rygter
Rygter spiller en enorm rolle på alverdens aktiemarkeder. Rygter kan både være sande og
helt ude i hampen – dog sjældent på samme
tid. Da Steve Jobs rygtedes syg, faldt Appleaktien straks en pæn sjat procentpoint. Rygter kan også influere på alverdens aktiehandel, som det for eksempel skete for nylig, da
sladren første gang gik om Berlusconis afgang. Her steg aktiemarkeder over hele

“

Her kommer 3
råd, som du skal
have in mente, næste
gang du slår dig løs
på C20-indekset.
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verden til stor jubel for os aktiehandlere og
børsspekulanter. Det smarte ved rygter er, at
man selv kan starte dem. Alt hvad det kræver
er en ven, der er journalist ved en større
dansk avis, et plausibelt rygte og en god
strategi. Et eksempel kunne være, at man
ringer til en journalist ved børsen, bilder ham
ind, at Vestas har fyret Ditlev Engel, og så er
det bare med at få smidt hele børneopsparingen efter Vestas-aktier i en fart.

En dansk tusindkroneseddel. Sådan én fætter vil Kanden gerne have fingrene i.
Ulempe: Husk at sælge dine aktier igen, inden Vestas må melde ud, at der er tale om en
and – og husk for guds skyld at ringe med
hemmeligt nummer!
Bonus: Denne strategi kan også virke omvendt; hvis man nu i stedet bilder journalisten ind, at Per Clausen er blevet direktør i
Vestas, kan man skynde sig at købe aktier i

2011

Vestas, men først efter nyheden er sluppet
ud. Herefter kan man sælge dem igen med en
formentlig god fortjeneste, når det går op for
aktiemarkedet, at dette ikke er tilfældet.
2. Hold øje med Kina og USA
Kina og USA er de to vigtigste økonomier på
verdensmarkedet lige nu. Derfor er de to
landes økonomier med til at tegne aktiemarkederne rundt omkring i verden –
herunder også Danmark. Går det godt i Kina
og USA, går det også godt i Danmark. Går det
skidt i Danmark, er det fuldstændig lige
meget i resten af verden. Hvis man en mor-

“

Tå l m o d i g h e d
betaler sig altid. Det
gælder ikke kun i
køen til baren, når
PF holder fest, men
også på aktiemarkedet.

gen vågner til nyheden om, at Obama natten
over har hyret Ole Birk Olesen som sin økonomiske rådgiver, og at Kina har valgt at indføre demokrati – ja, så er det med at sælge
alt, hvad man ejer. Hvis det til gengæld går
godt i de to lande, så kan man trygt gå på
aktieshopping blandt de virksomheder, som
er meget afhængige af eksport og samhandel
mellem verdensøkonomiens sværvægtere –
for eksempel Mærsk, D/S Norden og Vestas.

3. Sats aldrig mere, end du kan få i SUlån:
En vigtig detalje i forbindelse med aktiehandel er, at man aldrig må komme længere ud,
end man kan bunde. Altså økonomisk. Hvis
der er tale om svømning, er det ok, så længe
du er en udemærket svømmer. Hvis du ikke
kan svømme, gælder rådet også i det tilfælde. Mangt et mennesker har slået sig gevaldigt på aktiemarkedet, fordi man har satset
mere, end man kunne bære at tabe. Den fejl
vil du ikke lave, så start i det små. Når du så
har oparbejdet en god portefølje og har
skabt en god egenkapital, kan du begynde at
investere i større skala og med flere risici.
Ulempe: Når man starter i det små og investerer i relativt sikre, billige aktier, kan det
godt gå langsomt med at få opbygget den
bugnende pengetank, man håber på at bade
i en dag. Denne strategi er dog bedre end at
satse stort og tabe det hele på én gang.
Bonus: Tålmodighed betaler sig altid. Det
gælder ikke kun i køen til baren, når PF holder
fest, men også på aktiemarkedet. Aktier
stiger og falder, men set over en årrække
giver langt de fleste aktier overskud – ja,
også Vestas!
Dobbeltbonus: Da jeg i 2005 investerede i
Apple, gik det også noget trægt til at starte
med, men ved hjælp af ovenstående 3 råd er
aktiekursen siden da kun gået én vej!

Ulempe: Ikke alle aktier er lige påvirkelige af
USA og Kinas økonomi, så vær sikker på, at
du investerer i de aktier, som rent faktisk
bliver påvirket. Få eventuelt en second opinion på strategien i samarbejde med Steen
Bocian.
Bonus: Siden 2003 har Apple 30-doblet dets
værdi – det har Danmark ikke. Så pas på!

En aktiekurve off the chart!
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Orienterin
g fra Polit
ologisk Fo
en beretni
rening ng fra arb
ejdsværels
et
Efterårssemesteret lakker så småt mod enden, og det
samme gør endnu et bestyrelsesår i PF.
Hvis du liker den afgående bestyrelses arbejde – måske
endda så meget, at du overvejer at stille op til den nye
bestyrelse - så mød op dette bestyrelsesårs absolut sidste
PF-fest d. 24 februar, enten som gæst eller som hjælper
(vi søger primært potentielle kandidater til den nye bestyrelse), og vær med til at klappe os af scenen.
Glem heller ikke generalforsamlingen d. 27. februar,
hvor du for alvor har chancen for at gøre din indflydelse gældende.
Du kan som altid holde dig orienteret om PF’s arrangementer på vores facebookside og –gruppe.
Henvendelser er som altid velkommende og kan rettes
til bestyrelsen på polfor@polfor.dk
Mvh
PF – alt for dig!

PF - alt for dig!
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Luksusfælden?
		

- et økonomisk projekt
Tema: Sort/hvid
Lotte Dalgaard Christensen
dalgaardchristensen@gmail.com

Kandens økonomi er i bund, og det er min egen også. For at rette på førstnævnte, udkommer nærværende blad i sort/hvid. For at rette op på sidstnævnte, har jeg besluttet mig for
at november bliver lidt speciel.
Jeg må kun leve for 1.000 kr. når faste udgifter
er betalt. Betyder det en måned på vand og
brød, eller er der luft i budgettet til også at have
det sjovt?
Jeg forbereder mig på masser af kartoffelsuppe,
havregrød og Harboe pilsner - og knap så meget
frugt og grønt, rødvin og spas i byen.
Jeg fortæller stort set alle, jeg møder, om mit
projekt, dels for at holde mig selv op på det og
dels for at få gode tips og tricks. Til min overraskelse får jeg to meget stereotype reaktioner:
Den ene halvdel ser skeptisk på mig og inviterer
mig på middag, mens den anden halvdel undrer
sig over, at det kan være stof til en artikel - sådan lever de nemlig selv måned efter måned.
Har jeg slet og ret vænnet mig til at leve over
evne?
Danmark, blaffe og de billigere alternativer
Efter en kort date med min netbank, finder jeg
ud af, hvor mine penge egentlig forsvinder hen.
Og det er primært til udlandet. I min tid på universitetet har jeg været ude at rejse mindst fire
gange om året. Det er et nemt sted at skære
ned: jeg bliver bare hjemme i Danmark. I hvert
fald i november. I forlængelse heraf beslutter
jeg mig også for at mine penge har det bedre i
mine egne lommer end i DSB’s, så fra nu af vil
jeg blaffe så meget som muligt. I øvrigt er min
strategi at leve som jeg plejer, men at vælge et
billigere alternativ hver gang det er muligt.
Måneden starter overordentligt godt: jeg har
været til fest og får masser af rester med hjem.
Faktisk bruger jeg slet ingen penge på mad den
første uge af mit projekt: Jeg spiser hos en ven-

inde den ene dag, overlever på festresterne i tre
dage og er hjemme hos de gamle i weekenden.
Det eneste, jeg rent faktisk bruger penge på i
uge 44, er J-dag og en togbillet hjem fra Fyn
søndag aften. Allerede efter syv dage er mit projekt en bragende succes! Uge 45 starter ligeledes
godt ud. Vi får gratis frokost på uni, og jeg nupper en ekstra sandwich med hjem til aftensmad.
Resten af ugen forløber godt, og jeg bruger kun
penge på kartofler, rødvin og rugbrød.
Da jeg når til uge 46 er jeg efterhånden blevet
utrolig god til at leve billigt og finde gode tilbud
i supermarkederne, og jeg synes ikke engang,
jeg mangler noget. Jeg får endda gæster til middag, er i byen hver weekend og har såmænd
også købt adventsgaver til en veninde. Mine
største besparelser finder jeg ved at lave mad
sammen med mine venner fra kollegiet. Vi skiftes til at skralde i diverse containere og kan derfor lave stort set gratis mad til hinanden. Da min
deadline til Kandestøberen nærmer sig, tjekker
jeg min netbank igen og finder ud af at hele projektet er lykkedes over al forventning. Faktisk
har jeg så meget optur over det, at jeg beslutter
mig for at fejre det med et par nye bukser og
giver en omgang øl i byen... hvilket betyder, at
jeg nok alligevel ender med at overskride budgettet.
Alt i alt må konklusionen på projektet være, at
jeg nok har vænnet mig til at leve lidt over evne.
Heldigvis er det ikke svært at rette op på igen,
det kræver blot lidt planlægning, tålmodighed,
fleksibilitet og tilbageholdenhed. Jeg er usikker
på, om dette er til megen hjælp for Kandens økonomi, men ikke desto mindre kan jeg konstatere,
at det er muligt at få et godt liv for få penge.
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Fordomme på IFSK Er det hele så sort på hvidt?
Tema: Sort/hvid
Maria Jakobsen
ib_appelt@hotmail.com

Passer denne måneds sort/hvid-format i virkeligheden bedre til Statskundskab? Kanden har taget temperaturen på nogle af fordommene på statskundskab.

Får statskundskabsstuderende generelt
lavere karakterer end resten af universitetet? Og findes der et officielt papir,
der bekræfter påstanden?
Der findes et papir! Det bekræfter dog ikke,
at statskundskabsstuderende får lavere
karakterer end resten af universitetet. Papiret
er udfærdiget af studieleder, Mette Kjær, til
brug ved ansøgning om indskrivning på
udenlandske universiteter, fordi disse kan
have svært ved at forstå, hvorfor de bedste
danske studerende ikke har 12 i gennemsnit.
I korte træk står der i papiret, at det danske
karaktersystem er absolut og ikke relativt.
Altså, at der i Danmark ikke er regler om, at
de 10 % dygtigste på hver årgang skal have
12. Det kan altså på den baggrund ikke
bekræftes, at studerende på statskundskab
får lavere karakterer end resten af AU. Nærmere er der en antagelse om, at karaktererne
på de danske universiteter er lavere end på
de udenlandske universiteter.
Forfordeler
Russekretærerne
deres
egne venner ved valg af Tutorer?
Russekretær, Henrik Lundorff, og medlem af
StatsRådet, Kathrine Salomonsen, var med til
at udvælge dettes års Tutorer. De svarer begge, at deres venner ikke er blevet forfordelt.
Henrik fortæller, at tutorerne i år blev udvalgt
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ud fra overordnede stratificeringskrav dannet ud fra semester, tutorerfaring, køn og lignende. Samtlige ansøgninger blev læst igennem af de to Russekretærer, men også af to
medlemmer af StatsRådet, som ikke selv var
ansøgere. Herefter gav hver ”censor” ansøgningerne en karakter fra 1-3. Herigennem
blev de forskellige grupper (køn, semester
etc.) fyldt op på baggrund af ansøgernes
karakterer. Til trods for denne fair udvælgelse
fortæller Henrik, at der også var tilfælde,
hvor det alligevel var en fordel/ulempe at
kende censorerne. Hvis to personer i en gruppe havde fået samme karakterer, og én skulle
fravælges, blev der trukket på ”censorernes”
kendskab til personen, hvorfor der jo var en
mulighed for, at venner oftere ”blev valgt til”.
Der var dog også den mulighed, at en ven
blev fravalgt, fordi man vidste, at denne ikke
var egnet som tutor. Kathrine siger yderligere: ”At man bliver valgt, fordi man er venner
med russekretærerne eller dem fra StatsRådet, er en myte. Personligt kan jeg sige, at jeg
har været med til at fravælge nogle rigtig
gode venner, fordi deres ansøgning simpelthen ikke var god nok”. Hertil gentager Henrik
at et endeligt til- eller fravalg dog aldrig udelukkende var baseret på censorernes bekendtskab med ansøgeren. Ansøgningens
kvalitet havde altså størst betydning.

Vil alle sidefagsstuderende i samfundsfag være gymnasielærere?
Ifølge en spørgeskemaundersøgelse* for 5.
og 7. semesters studerende i samfundsfag
svarer 48 %, at det ikke er deres primære ønske at blive gymnasielærere, når de færdiggør deres uddannelse. Til samme spørgsmål
svarer 40 % dog, at det er deres primære ønske, mens 12 % ikke ved det. Det er altså kun
ca. en tredjedel af de sidefagsstuderende,
der med sikkerhed ved, at de vil være gymnasielærere lige efter uddannelsen. Til
gengæld svarede 71 % ja til, at de ser det som
en mulighed at blive gymnasielærere senere i
livet. Kun 25 % svarer nej hertil, og 3,6 % svarer ved ikke. I forbindelse med dette
spørgsmål siger Julie Jonsen fra 7. semester:
”Det er muligt, at jeg vil være gymnasielærer
senere, men jeg kunne bare godt tænke mig
først at undersøge hvilke muligheder, jeg
ellers har”. Formålet med at læse sidefag i
samfundsfag er altså ikke ens for alle.
Det synes altså ikke, at alting er så sort/hvidt
på Statskundskab.

Er det dit primære ønske at blive
gymnasielærer?
Ved ikke; 12%
Ja; 40%

Nej; 48%

Ser du det som en mulighed at
blive gymnasielærer senere i livet?
Ved ikke; 3,6%
Nej; 25%

Ja; 71%

* Spørgeskemaundersøgelsen blev lavet til
artiklen og havde 48 deltagere ud af de ca.
70 sidefagsstuderende fra de to semestre.

Nyt fra StatsRådet!
Den faglige udviklingsproces bliver lige nu implementeret på AU, og det har også
betydning for IFSK. Vi skal fremover bo i juras gamle bygninger, og flytningerne sker,
som det ser ud nu, i løbet af foråret 2012. Flytningerne betyder også, at vi skal have
en ny foreningsgang. Derfor samarbejder alle foreningerne på IFSK om at sikre, at vi
får de samme gode forhold på den nye foreningsgang, som vi har nu. Vi er i dialog
med institutleder Thomas Pallesen, og er lige nu ved at finde frem til, hvor man bedst
placerer det nye foreningsmiljø. Hvis du har forslag til, hvad en ny foreningsgang skal
indeholde eller spørgsmål til hele processen, så send os en mail på statsraad@ps.au.
dk . Vi vil holde alle løbende opdaterede på facebook og mail om sagens forløb – so
stay tuned!
StatsRådet afholdt brokkedag i midten af november, og vi fik rigtig mange gode input
vi kan arbejde videre med. Vi vil komme med en opfølgning i næste semester, og så
går vi i gang med arbejdet.
Julen er over os og dermed også tiden for årets juledag. På StatsRådets kontor kan
du bevæge dig ind i eventyrland, og opleve alle eventyrlige væsner og hændelser! Vi
glæder os til at se jer!
Når alle er blevet ædru igen, ønsker vi jer held og lykke
med eksaminerne og en glædelig jul og godt nytår til
alle!

Kandestøberen

Det sorte Guld
- Gas, Olie og frygten for den sorte bjørn
Tema: Sort/hvid
Stine Nauta
stine_nauta@hotmail.com

Tirsdag d. 8. november begyndte gassen at strømme mellem Rusland og Tyskland.
Under pomp og pragt åbnede Angela Merkel og Dmitry Medvedev for hanen i den
første af konsortiet Nord Streams to omdiskuterede østersø-gasledninger.
Gasforbindelsen rækker 1.200 kilomenter fra
Vyborg i Rusland til Lubmin i Tyskland og går
gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk
farvand. Forbindelsen drives af verdens
største producent af naturgas, Gazprom,
hvor den russiske stat har aktiemajoriteten.
Ledningerne har ikke just udelukkende fået
jubelråb og lovprisninger med på vejen. Der
har, især i projektets tidlige år, været udpræget frygt blandt den europæiske offentlighed for, hvorvidt Rusland ville udnytte europæernes afhængighed af gas og på den
måde få politisk magt over Europa.
(Øst)europæisk frygt
Især Polen frygter, at Moskva vil lukke for
gassen til Polen, hvis den politiske situation
mellem landende spidser til. Polens frygt
kom i forbindelse med Nord Stream-aftalens
indgåelse sågar til udtryk ved, at Polens
daværende forsvarsminister Radek Sikorski,
sammenlignede aftalen med Molotov-Ribbentrop-pagten (Nazityskland og Sovjets deling
af Polen). Men det er ikke kun de gamle østbloklande, der er skeptiske. Også i Sverige er
der kritiske ryster, som frygter Sverige bliver
afhængig af russisk gas som følge af Nord
Streams rørledning i Østersøen. Man frygter,
at man i fremtiden kun vil blive mere og mere
afhængig af den russiske gas i takt med, EUlandende bliver mere og mere afhængige af
gas frem for olie og kul. Skeptikere I EU og
Nato mener, Rusland vil kunne udnytte sine
gasressourcer og EUs afhængighed til at få
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indflydelse over centrale EU-stater som Tyskland, skabe splid i EU og hindre EU samt NATOs udvidelse. De ser således ledningerne
fra Nord Stream som en af dette århundredes
største sikkerhedstrusler.
Gas – det nye sort og porten til fremtiden
Man kan være nervøs over russisk indflydelse
i Europa og måske endog ligefrem være
bange for, at russerne lukker for hanen, hvis

“

De ser således
ledningerne
fra
Nord Stream som
en af dette århundredes største sikkerhedstrusler.

vi kommer til at træde dem over fødderne (fx
hvis nogen kommer til at fortælle Putin, at
hans sixpack har set bedre dage).
Med frygten for, vi må sidde foran kakkelovnen med uldtæpper og læse til eksamen, ville det så ikke være bedre, vi holdte os
til olien, indtil vi kan få lavet Lolland-Falster
om til en vindmøllepark? Nordmændene og
Mærsk - dem ved man, hvor man har. Omvendt har naturgassen mange lyksaligheder

2011

dannes kuldioxid (CO2). Man vil således ved
naturgas udlede 25-30% mindre CO2 relativt
til brugen af olie for den samme energimængde. Se dét er det, vi kalder et godt
tilbud! Med andre ord er dette en god ting,
hvis man, som de fleste, er af den overbevisning, at for meget CO2 i atmosfæren medfører klimaforandringer, og at klimaforandringer overordnet set er noget lort.
Nu, hvor atomkraft er blacklistet og smidt
for porten af Angela Merkel på grund af sine
mindre flatterende sider som fx pludselig
overophedning, nedsmeltning og tendens til
eksplosion efter naturkatarstrofer, er gassen
vigtigere end nogensinde. Det skal med retfærdighed nævnes, gassen har også mindre
flatterende sider - fx sin eksplosivitet.
Illustration af Nord Stream-ledningen fra Rusland til Tyskland
sammenlignet med olien. For det første er
der mere af den. Gorm, Halfdan, Egon, Benny
og alle de andre oliefelter opkaldt efter danske kulturhistoriske berømtheder har nået
deres toppunkt og vil fra nu af kun producere gradvist mindre olie. For det andet er
naturgassen tilsyneladende intet mindre end
porten til fremtiden.
Naturgassen som et skridt i overgangen til brint
Naturgas betragtes, af naturgasfortalere vel
og mærke, som første led i overgangen mellem det gamle fossile energisystem og fremtidens brintenergisystem, hvor brint kommer
til at spille en afgørende rolle. Naturgas er
nemlig et forholdsvist brintholdigt brændsel,
da det består af metan, der indeholder 4
brintatomer for hvert kulstofatom.
Den store altoverskyggende fordel ved et
højt brintindhold, og derved ved naturgas,
er, at der ved forbrænding af brint dannes
vand, mens der ved forbrænding af kulstof

“

Se dét er det,
vi kalder et godt
tilbud!

Den store stygge bjørn?
For at vende tilbage til den udprægede
russerfrygt, er det tydeligt, at Rusland bruger deres energiressourser som politisk
våben. Der har, som bekendt, været adskillige energikonflikter mellem Rusland og
Georgien, og russerne har desuden afbrudt
gasforsyningerne til Ukraine og Hviderusland som middel til at presse landene til
russernes politiske mål. Rusland kan således
skrue på gashanen, når landene ikke makker
ret, og de tidligere sovjetstaters frygt for en
øget afhængighed af Rusland synes i dette
lys ganske forståelig.
Men bør vi i (det gamle) EU være bange? Ser
verden virkelig så sort ud? Nej, mener flere
eksperter blandt andet i Energistyrelsen. De
påpeger, at Rusland i højere grad er afhængig af at afsætte sin gas til Europa, end Europa er afhængig af at få leveret gas fra Rusland.
Vi skal således ikke frygte for varmen i de
kolde vintermåneder - russerne vil ikke lukke
for hanen, og selv hvis de gjorde, er Danmark selvforsynende med gas og olie i de
næste ti år. Det virkelige problem består
måske i Danmarks afhængighed af russisk
vejsalt. Man kan spørge sig selv: Vil man se
russerne bruge deres vejsaltsressourcer som
politisk våben?
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Ayham og Anders –
An institutional friendship of love
Tema: Sort/hvid
Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Ayham Francies Al Maleh
ayham.al@gmail.com

Målet med nærværende fremstilling er for det første at redegøre for vores venskab på
baggrund af eksisterende viden på området. Dernæst ønsker vi at vise, at kausalsammenhængen mellem kulterel baggrund og graden af venskab ikke i tilstrækkelig grad
er blevet afdækket af tidligere studier. Herefter opstiller vi et semi-empirisk casestudie med udgangspunkt i vores venskab.
Venskabet opstod for at imødekomme
kravene om øget sikkerhed, gensidig kærlighed og assmilering. Siden da har den institutionelle ramme omkring venskabet fået sit
eget liv og resulteret i en omsiggribende integration med dertilhørende tab af suverænitet for begge parter.
Men ulig andre venskaber (Fx Gjørling & Vincent; 2010 og Narud & Lundorff; 2011) er
den institutionelle ramme opstået uden
forudgående økonomiske investeringer (sagt
med andre ord er venskabet umiddelbart
ulønnet). Dette venskab lader sig altså ikke
forklare ud fra traditionelle mikroøkonomiske perspektiver. Bortset fra den manglende juridiske fundering, er venskabet ikke
ulig et ægteskab (Møller & Skaaning, 1990)
Vi argumenter derfor for en revideret model,
som tager højde for klassiske fordelingspolitiske skel, men som samtidig går i dybden
med de tidligere nævnte institutionelle rammer - herunder betydningen af kulturel baggrund for venskaber.

Ebony and Ivory
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Som nævnt har disse faktorers betydning for
venskaber ikke tidligere været genstand for
undersøgelse i tilstrækkelig grad. Det har
vores semiempiriske feltstudie forsøgt at
rette op på.
Resultaterne af vores undersøgelse viser,
hvorledes venskabers differentierede kulturelle baggrund skaber en kognitiv evne til
at bevæge sig i flere forskellige sociale lag.
Dette resultat understøtter undersøgelsens
mere generelle – ikke så overraskende –
fund, nemlig at venskaber, som bygger på en
differentieret kulturel baggrund, skaber en
enormt høj kulturel kapital, men samtidig
sænker den økonomiske kapital internt i venskabet. Der ser også ud til at være en signifikant stigning i social kapital sammenlignet
med venskaber, hvor der er meget lidt eller
ingen sociolkulturel differentiering (fx Rønsbo/Nygaard et al.; 2011)
Med Gitte Sommer Harrits’ ord (Sommer Harrits; 2008), så burde unge personer, som indgår i venskaber med forskellig kulturel baggrund, være studerende. Ifølge Sommer
Harrits, burde det differentierede venskabs
implicerede - på grund af den signifikant
højere sociale og kulturelle kapital - være interesserede i installationskunst og læse
Svend Åge Madsen og Politiken. Disse fund
rejser som så mange andre studier flere
spørgsmål end svar. Forvirret? Det tror jeg
nok, vi er.
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Glæden spreder sig blandt folket
endnu en højtid sig nærmer
nætterne synes lange, dagene mørke
Årets ende, som man kender den
Hverdagens facader pyntes
kunstigt, nærmest forceret
ingen er i tvivl
Årets ende, som man kender den
Startskuddet lyder
rotteræset sat i gang
for her hersker ingen krise
Årets ende, som man kender den
På sidelinjen sidder en far
denne gang alene
man må jo dele sine børn
Årets ende, som de kender den
Og Den grå dame
set generationer komme og GÅ
oplever julen fra sit vindue på 4. sal
Årets ende, som hun kender den
Vejene saltes
gadeordenen holdes
og så er der de frivillige
Årets ende, som de kender den
Den enlige mor
Asylcentre, herberg
og så er der de forsømte
Årets ende, som de kender den
Julen os deler
kynisk men sandt
de heldige og de uheldige
glæde og længsel
Årets ende, som den er

Juledigt af Glenn Møldrup,
eecookie7@gmail.com

15

Kandestøberen

Mysteriet om
juledagens opståen
Artikel
Charlotte Brandsborg
c.brandsborg@gmail.com

Kandestøberen har forsøgt at finde ud af, hvornår og hvordan juledagen opstod. Det
viste sig at være lettere sagt end gjort. Her kommer historien genfortalt af Kandens
skribent – selvfølgelig forklædt som detektiv.
Kandens detektiv har i dagens anledning
skiftet trenchcoaten og borsalinoen ud med
et autentisk nissekostume inklusiv nissehue
og hvidt fuldskæg - og ønsker alene af den
grund at være anonym. Hun står nu en klam
og tåget novemberaften under en lygtepæl
uden for IFSK. Hun fører den obligatoriske
lucky strike op til læberne, tager et ordentligt
sug og blæser eftertænksomme røgringe ud i
lysets skær. Hun er blevet hyret til en opgave:
Hvor gammel er juledagen, og hvordan er
den startet?
Instituttet virker som en lang, dyster og dunkel gang, hvor et ensomt, blinkende lysstofrør sporadisk kaster Kandens detektivs sorte

silhuet op på de kolde vægge. En uendelig
række af døre fordelt over et næsten lige så
uendeligt antal etager.
Ude på jagt
Hun begynder at åbne døre, som et sukkerhungrende barn ville åbne låger i en chokoladejulekalender. Hun starter med døren til
Rasmus Brun Pedersens kontor: ”Det er en
super dag! Jeg har ikke et enkeltstående
minde, som overstråler de andre. Men det er
altid en fornøjelse at stå i bar med ens instruktorer og få en god snak med de feststemte studerende over et par fadøl.” Feststemte studerende og øl – det her tegner
godt. Hun åbner den næste dør, som tilhører
Christoffer Green-Pedersen: ”Min favorit som
studerende var da Kristen Poulsgaard slog
sin pølsevogn op i gården under julefesten
og deltog i julerevyen. Det var ret festligt at
snakke politik med ham ud på natten.”
Stemningen er åbenbart helt i top, men der
sker mærkelige ting.
Detektiven slentrer lidt modløs ned ad gangen og står pludseligt foran Rune Stubagers
kontor. Hun banker på døren med en vis ærefrygt og stiller skarpt på Stubagers bedste
minde fra juledagen: ”Uha, det var et af de
svære spørgsmål. Utallige minder trænger
sig på fra mange år i juledagens behagelige
selskab. Lige fra den første gang, hvor jeg i
bare iver kom så tidligt, at jeg var den første

Den meget hemmelige detektiv leder ufortrødent efter flere spor fra juledagens opståen.
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“

gæst til festen, og derfor måtte hjælpe med
at pynte op, og så til anderledes muntre
gange, som censuren dog forhindrer mig i at
omtale.” Censur. Interessant. Hun går lidt videre og står nu foran Jørgen Møllers kontor,
som de seneste to år har fået tildelt titlen
”Årets Underviser,” som traditionen tro bliver
overrakt på selve juledagen: ”Juledagen er da
bestemt en dejlig dag, så det er jo nærmest
en åben dør, I vil slå ind. Men måske er der
alligevel grund til det. Jeg har nemlig gransket hukommelsen og kan faktisk ikke komme
på en god, selvoplevet historie at bidrage
med. Beklager meget - håber, I kan få fat
i nogle undervisere med et større regis-

Min favorit som studerende var da Kristen
Poulsgaard slog sin pølsevogn op i gården under
julefesten og deltog i julerevyen.
Christoffer Green-Pedersen
ter.” Et større register? Kandens detektiv
beslutter sig for, at det er på tide at køre det
tunge skyts i stilling og opsøge en af de garvede gutter fra instituttet, som måske også
kan fortælle, hvordan det hele startede.
Blindt spor
Detektiven stormer ned ad gangen, finder
Jørgen Elklits kontor og banker med efterhånden rødglødende knoer på døren: ”Jeg
tror, at du skal prøve at spørge Søren Risbjerg
- han var i hvert fald med til at lave musik til
revyen det første år.” Endeligt et spor! Med
fornyet mod sætter hun kursen mod Risbjergs kontor: ”Nej, jeg må melde pas. Jeg
går ud fra, at I taler om den dag, hvor de studerende holder julefest på IFSK. Prøv at
spørge Palle Svensson.” Dog trænger detektiven nu officielt til en pause og kan snart
ikke tåle flere nederlag. Derfor tager hun en
rask beslutning og sender en brevdue i retning af Palle Svensson. Efter to minutter kommer duen tilbage med en automatisk besked:

Et juletræ.

”I am on vacation 11.11.-26.11.2011.” Aha.
Sporet ender blindt, men et gammelt ordsprog siger, at intet er så skidt, at det ikke er
godt for noget: Hun har bekræftet, at omstillingen internt i forskermiljøet virker særdeles
fremragende. Alligevel finder hun en afsides
krog, hvor hun småbander og kæderyger lidt.
Mission accomplished
Med efterhånden tunge ben og trætte arme
er hun ved at give op. Situationen minder
mest af alt om afsnit 23 i enhver TV-julekalender, hvor hele verden er ved at falde fra
hinanden - og det er så irriterende, når det er
juleaften (læs: deadline) dagen efter. Kandens
detektivs fuldskæg er begyndt at klø lidt. I
ren og skær frustration river hun det af og
kaster det ind i den nærmeste hæk. Hun overvejer kortvarigt at boykotte juledagen, selvom øllene er urimeligt billige. I samme
sekund skifter situationen tilsyneladende til
afsnit 24. Hun får øje på en seddel, der ligger
på jorden. ”Jeg har lige fundet en DVD fra
julerevyen 2005. Der står på den, at revyen
havde 24 års jubilæum det år, dvs. den er
startet i 1981!” Underskrevet Jørgen Dige.
Hun ved nu, hvornår juledagen begyndte,
men stadig ikke hvordan. Processen minder
mest af alt om en enorm skål risalamande
uden mandel, hvor man fortærer portion efter portion i håb om, at den alligevel er der et
sted. Måske er der ingen, der kender juledagens oprindelse. I den sene novembernat forsvinder Kandens detektiv iført resterne af sit
nissekostume
ned
gennem
universitetsparken med ordene øl, censur, julerevy
og 1981 i baghovedet. Øl, censur… Julerevy.
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Mod dybere
			sammenhænge
Artikel
Ayham Francies Al Maleh
ayham.al@gmail.com

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Under sloganet “mod dybere sammenhænge” blev medlemmerne af universitetsbestyrelsen den 17. juni 2010 enige om at igangsætte Den Faglige Udviklingsproces
(FU). Kanden bringer herunder highlights fra FU indtil nu og kigger dybt i krystalkuglen for at få svar på, hvordan fremtidens IFSK og AU kommer til at se ud.
Universitetsledelsen havde store ambitioner
for FU, men blev mødt af betydelige protester
fra ansatte og studerende, da FU blev fremlagt. Processen er i dag stadig i fuld gang
med at blive implementeret. Men hvad er det
egentlig talt, FU skal bidrage med? Og hvilke
ændringer kommer vi på IFSK til at føle?
2010
Aarhus Universitet skulle på landkortet! For
at opnå dette blev argumenter om synergieffekter og interdisciplinær fleksibilitet bragt i
spil. Det bredt favnende universitet, som AU
med indlemmelsen af Dansk Jordbrugsforskning, DMU, DPU og ASB få år tidligere var
blevet til, skulle nu erstattes af et mere samlet AU, lød forslaget. Som del af Den Faglige
Udviklingsproces planlagde universitetsbestyrelsen en række tiltag, hvis formål bl.a.
var at udviske grænserne mellem fagene, så
AU kunne blive mere dynamisk og tværfagligt forankret. Disse forslag var blandt andet:
Omlægning af universitetet fra 9 fakulteter til
4 hovedområder, sammenlægning af institutter og centre og strømlining af diverse beslutningskæder.
Tiltaget vakte stor utilfredshed blandt de studerende og ansatte på Aarhus Universitet.
Skældsord som topstyring, proformanærdemokrati og branding blev rettet mod universitetets ledelse. Der blev skrevet læserbreve,
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holdt krisemøder og skrevet endnu flere læserbreve. Efter en virkelig hård kamp, fik Studenterrådet også tilkæmpet sig plads i arbejdsgrupperne, der skulle komme med
ændringsforslag til processen, før dennes
endelige blåstempling. D. 17. juni 2010 vedtog universitetsledelsen Den Faglige Udviklingsproces. Efter denne beslutning var
taget, var det som om, der bredte sig en
stemning af perpleksitet, men også en lille
forventningens glæde.
Forår 2011
I foråret 2011 manifesterede FU sig i, at IFSK
en overgang hed ‘Dept. of Public Policy and
Administration’ på engelsk. Efter protester
fra studerende såvel som VIP’ere, måtte
dekanen dog krybe til korset og indrømme,
at Dept. of Public Policy and Administration
måske ikke var det mest rammende navn.
Snarere end substansen i navnet var
navneændringen et udtryk for, at vi på IFSK
var nødt til at signalere omstillingsparathed
over for særligt Arts, fortalte dekanen på et
debatmøde. Arts var og er blevet ramt
væsentligt hårdere af ændringerne end Business and Social Sciences, hvorfor vi på IFSK
var nødt til at udvise, at vi også tog vores del
i strabadserne. Rune Stubager pointerede i
denne sammenhæng, at det virkede paradoksalt, at voldsomme organisatoriske ændringer på Arts skulle begrunde en upassende
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Dette skilt
markerer, at ASB
er en del af Aarhus
Universitet

navneændring på IFSK.
Efterår 2011/nutiden
Studieadministrationen på AU er også en del
processen. Dette kommer til udtryk i, at der
bliver skabt et mere ensrettet og lettere overskueligt informationssystem til både eksternt
og internt tilknyttede. Et eksempel på dette
er AU’s hjemmeside, der har fået et frisk pust,
så den nu kan guide kommende studerende,
nuværende studerende og ansatte rundt i
AU’s systemer på en klarere måde. Samarbejdet mellem den centrale studievejledning og
de lokale studievejledninger bliver også styrket af en forbedret informationsstruktur.

201?
Flere oplever, at implementeringsstrategien
har været noget nær ad hoc-drevet. Det har
gjort det svært at få dybere forklaringer på,
hvad det er, der foregår, hvornår og hvorfor.
Med hensyn til fremtiden for såvel IFSK som
for AU er der også kun en ting at sige: Kun
nogen ved, hvad der skal ske, men ingen ved
rigtig hvornår. Dette gør spådomsarbejdet en
smule vanskeligt! Men der er heldigvis nogle
ting, der ligger fast:

Foreningsgangen på IFSK skal i bedste
handelsskolestil laves om til et karrierecenter. Det betyder desværre, at det sprudlende
foreningsliv må finde nye steder at slå sine
folder, og foreningerne er derfor i dialog med
institutlederen om sagen. Statsrådet holder
desuden en løbende kontakt med dekanatet
om flytningerne, som er en stor og indviklet
kabale at få til at gå op.
Derudover ligger det fast, at jura rykker over
på historie for at gøre plads til psykologi,
som rykker ind på lokalerne over foreningsgangen og højre side af jura-bygningen. I
stedet for lokalerne over foreningsgangen får
vi på statskundskab lokalerne til venstre i jurabygningen. Det bliver meget spændende at
se, hvordan disse fysiske omflytninger rent
faktisk kommer til at foregå. Man henledes til
at forestille sig en kæmpemæssig omgang
stoleleg – spørgsmålet er så bare, hvem der
ender med hvilke stole.
Nok har FU været genstand for mangt et
skældsord, men processen har også medført
nogle positive ting. Under alle omstændigheder er implementeringsfasen langtfra
overstået, så vi må vente et stykke tid med at
dømme den endeligt.

Faktaboks om FU:
- Fra 9 fakulteter til 4 hovedområder:
Arts, Business and Social Sciences,
Health og Science and Technology.
- Mål: Interdisciplinær fleksibilitet,
synergi og valgfrihed.
- Læs mere her:
http://www.au.dk/om/fremtidensau/

Den Faglige Udviklingsproces’ slogan
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Revy, revy, revy!
Artikel
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com

Endelig nærmer dagen sig. Den dag alle ser frem til og venter på hele året. Juledagen!
Hvad der naturligvis følger for Juledagen er årets revy. Det plejer at være en af dagens
højdepunkter og mange IFSK’ere glæder sig til den. Men hvordan skabes en god revy
egentlig? Hvilken magi ligger der bag?
Planlægningen af revyen begynder lang tid
før fremførelsen, den første onsdag i december. Allerede i september lokker bestyrelsen
på JUL på IFSK med gratis kaffe og kage til
informationsmøde for alle interesserede. Til
alle arrangementer på IFSK med gratis kage
dukker der selvfølgelig en god portion studerende op. Det er dog langt fra alle, som går
videre til første skriveaften. Onsdag efter
onsdag mødes ca. 15 seje mennesker for at
skrive løs om årets gang på IFSK. Det skal til
sidst ende ud i en masse sketches, der
forhåbentlig er sjove på den intelligente og
lidt lumre måde. Det er ikke altid nemt at
skrive sjovt på kommando og skrive sange,
som både rimer og samtidig kan synges.
Det er en blandet flok. Der er folk fra første
semester og opefter med en overvægt af piger, og det funger’! Ligesom med alle andre
foreninger er det en kæmpe bonus at få lov til
at have det sjovt med en masse mennesker,
man ikke nødvendigvis kendte i forvejen.
Et af de steder, hvor sammenholdet virkelig
kan mærkes, er på den årlige hyttetur. Med
gløgg, æbleskiver, pebernødder og brunkager
er der lagt op til en weekend i julens tegn,
også
selvom hytteturen ligger 6 uger før
den rigtige juleaften. Dette er dog ikke en
undskyldning for ikke at høre Justin Biebers
jule-cd på repeat. Jul eller ej: Justin Bieber i
duet med Mariah Carey kan høres året rundt!
Indtil hytteturen er sketchene skrevet uden
en bestemt rollefordeling, og spændingen
om, hvem der skal spille hvad, udløses fredag nat. Derfra gælder det for skuespillerne
om at øve deres replikker, for musikholdet at

20

øve sangene og ikke mindst for de praktiske
grise at sy kostumer og finde sjove hatte. Det
mærkes tydeligt, at der er tale om et team,
der virkelig går op i, at revyen skal få både
undervisere og studerende til at grine og
huske noget fra den forgangne år. At få publikum til at grine plejer dog aldrig at være
problem.
Allerede ved første gennemspilning lyder det
rigtig godt! Umiddelbart skulle man ikke tro
det om ”tørre” statskundskabere, men der er
faktisk nogle på studiet, som virkelig kan
synge, spille, sy og være sjove!
Så hvad kan man forvente af årets revy? I år
er der ikke et bestemt tema, men en masse
forskellige sketches, hvoraf nogle er med
karakterer fra IFSK og andre er med kendte
politikere. Nogle er med sange, andre er
uden. Vi får lov til at se nogle forelæsere i en
hel anden rolle, end vi er vant til - krydret
med et par gode metodejokes. Foreningerne
bliver hellere ikke fredede, og om vi hos Kanden skal være bedre til at sætte kommaer i
fremtiden, må tiden vise. Hvad der ellers
sker, og om revyen overhovedet kan få dig til
at grine, er der mulighed for at se ved de to
forestillinger på juledagen. Glæd jer!

Billede fra årets revy-hyttetur

FOLK SIGER AT JEPPE DRIKKER MEN DE
SIGER IKKE, HVORFOR JEPPE DRIKKER.
Det er snart 300 år siden, Holberg skabte dansk
teaterhistories måske mest elskede figur, Jeppe.
Rollen som den drikfældige bonde er en af de helt
store karakterroller, og det er en stor fornøjelse
at byde Jens Albinus tilbage på Aarhus Teater i
denne hovedrolle.

Se hele repertoiret på
aarhusteater.dk
eller følg os på facebook!

I vores Jeppe på Bjerget mødes det bedste fra
tysk teater og de stærkeste danske traditioner,
tilsat nykomponeret livemusik af mændene bag
PowerSolo, Kim Kix og The Atomic Child.
Holbergs komedie iscenesættes af den tyske
Volksbühne instruktør, Milan Peschel.
Premiere 11. februar 2012. Studiepris 120 kr.

Brug TagReader

Brug ScanLife
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Cand.hvadfornoget.pol?
- Reportage fra Jobcrawl i København
Reportage

Iben Appelt

ib_appelt@hotmail.com

Hvad kan man egentlig bruge en cand.scient.pol til? Dette spørgsmål har enhver
statskundskabsstuderende nok undret sig over i en sen nattetime, hvor forvaltningsretsbøgerne har kaldt, og man har taget sit liv op til grundig overvejelse. For hvilke
kompetencer besidder vi statskundskabere egentlig, som gør os attraktive på arbejdsmarkedet? Og hvilke jobmuligheder har man, når man kommer ud på arbejdsmarkedet
med et eksamensbevis og et flatterende mærkat som generalist? I ægte antropologstil
drog en gruppe af PF’s medlemmer i felten for at blive klogere på, hvordan tidligere
IFSK’ere på hver deres måde har skabt en karriere som cand.scient.pol’er.
Er det kedeligt at arbejde med kommuner?
Det var en noget søvndrukken gruppe af 18
IFSK’ere, der en kold novembermorgen
mødte op på KL’s hovedkontor i København.
Men der gik ikke længe før samtlige var blevet placeret med en kop kaffe og var klar til
turens første oplæg som chefkonsulent i KL,
Rasmus Brask, skulle stå for.
Som chefkonsulent er det Rasmus’ opgave at
hjælpe med at koordinere budgetsamarbejdet mellem stat og kommune. KL var Rasmus’
første arbejdsplads og på trods af, han skrev
speciale om kinesisk udenrigspolitik, var det
hans interesse for økonomi, ledelse og koordination, der i sidste ende gav ham jobbet i
KL.
Ifølge Rasmus er gode formidlingsevner, omstillingsparathed og evnen til at trække essensen ud af enorme mænger læsestof spidskompetencer,
som
statskundskabere
besidder. Og det er netop derfor cand.scient.
pol’er er eftertragtede på arbejdsmarkedet.
Hvis KL før manglede sexappeal, så formåede
Rasmus faktisk at give os en fornemmelse af,
at budgetlægning, kommuner og koordination kan være rigtig spændende… Fra nu af
vil vi alle lytte mere efter i offentlig forvaltning!
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Borgen: En minister er intet uden sine
embedsmænd.
Herefter gik turen videre til Slotsholmen,
nærmere betegnet Christiansborg. Vi blev
placeret i De Radikales gruppeværelse, hvor
minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard,
tog imod os. Efter en kort intro til dagligdagen i ministeriet, var man ikke i tvivl om, at en
minister intet er uden sine embedsmænd. For
som Morten Østergaard udtrykte det, så er

“

Hvis KL før manglede sexappeal, så formåede Rasmus faktisk
at give os en fornemmelse af, at budgetlægning,
kommuner og koordination
kan være rigtig spændende …

“

... vores oplægsholdere, der alle fik
julelys i øjnene når PFfesterne blev nævnt.
det let at glemme at lave politik, når man
først sidder i ministerstolen og meget let
kunne fylde sin kalender op med receptioner,
indvielser, taler og gummistempler på tusindvis af dokumenter – og hvis man havde brug
for et råd kl. 04.00 om natten, var man ikke
bleg for at ringe en af sine nærmeste politiske rådgivere op.
Efter ca. 15 minutter i Østergaards selskab
(hvor han havde snakket uden at trække vejret), skulle han videre til et vigtigt møde, og
Folketingets nyvalgte medlem, 20-årige
Jeppe Mikkelsen, tog kækt over og viste os
rundt i Borgens kryptiske, underjordiske
gange. Det var en gruppe skeptikere Jeppe
stod overfor, som nok ikke helt kunne undgå
at aldersdiskriminere - ”for hvad ved en 20årig overhovedet om politik!?” - men vi blev
hurtigt glade for ham, da han fortalte, at han
selv havde overvejet at læse statskundskab
ved siden af jobbet som MF’er.
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jobansøgninger og havde sagt: ”Hos os skal
man være heldig for at blive ansat,” hvorefter
han havde taget øverste halvdel af bunken
og smidt i makuleringsmaskinen. Hmm, gad
vide om den slags chefer stadig findes?
Et tiltrængt venue-skift fik feltgruppen om
aftenen, der både bød på fællesspisning og
et par øl på det berygtede værtshus Toga i
indre by, som er kendt for at huse politikere
after dark (særligt lyder det, at Søren Pind og
Lars Løkke ofte er at finde). Det er meget
sandsynligt her, på dette lurvede spot, at den
virkelige politik bliver lavet!

Yuppie yeah MÆRSK yuppie yuppie
yeah!
Jakob Nørgaard Petersen er (hold nu fast)
General Assisting Manager i Mærsks Procurement afdeling, men har med en fortid som
tidl. PF’er og Russekretær en stor forkærlighed for IFSK’ere. Dette mærkede man allerede tidligt fredag morgen, da han tog imod
os i Mærsks domicil. Chefen for procurement
afdelingen gav os et lynkursus i Mærsks organisatoriske opbygning, hvilket lød noget
lignende: ”Vi skal have elevated vores busi-

”Hvis man skal ansættes her, skal man
være heldig!”
Dagens sidste besøg var hos Greenpeace,
hvor vi mødte Generalsekretær i GreenpeaceNorden, Mads Flarup Christensen. Her
var det som om, at alle drog et lettelsens suk,
da Mads proklamerede, at han havde været 8
år om sin bachelor! Mads var tidligt i studietiden blevet involveret i Greenpeace’s arbejde, og det var tydeligt at lysten til at gøre en
forskel stadig var drivkraften bag hans valg
af job. Når Mads ansætter folk i Greenpeace,
er det først og fremmest engagementet og
motivationen, det kommer an på. Personligt
kunne han ikke finde på at vælge folk fra
med lave karakterer – men dog kunne han
fortælle en anekdote om en chef, han engang
havde haft, som sad med en enorm bunke
Jeppe Mikkelsen, MF fra Radikale Venstre, giver rundtur på
Borgen.
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ness op på et level, hvor vi kan be best in our
field og make a full commitment, så every
dollar spent, is spent professionally.” Men
nej, man behøver ikke være CBS’er for at få
job hos Mærsk. Jakobs stilling går kort sagt
ud på, at han skal indkøbe alt fra pumper til
ventiler så billigt som muligt, og vi fik en
forsmag på hvordan hele markedet fungerer,
da vi igennem et interaktivt auktionsspil, fik
lov til at lege udbydere af forskellige varer og
skulle underbyde vores konkurrenter, til vi
selv fik aftalen med Mærsk i hus. Har man
sans for strategisk tænkning, glorificerer
man game-theory og vil man gerne have en
undskyldning for at iklæde sig jakkesæt hver
dag, er Mærsk Procurement muligvis den
rigtige arbejdsplads!
Skal man have 12 i snit, tale fire sprog
flydende og kende en fuldmægtig for at
få job i Udenrigsministeriet?
Nej, det behøver man ikke, var konklusionen
på crawlens sidste besøg hos Udenrigsministeriet. Her blev vi taget imod af Direktør for
Udviklingspolitik, Ib Petersen, hvis job bl.a.
går ud på at forvalte de 15,2 mia. kr. Danmark giver i udviklingsbistand. Ib er dermed
populært sagt ”Direktør for Danida” og har
lige siden han blev færdig med studierne på
IFSK i 1985, arbejdet i Udenrigsministeriet
både inden for koncernen, men også som udstationeret. Fuldmægtig i Direktionssekretariatet og tidl. IFSK’er Karen Grønlund Nielsen
var desuden med til oplægget. Hun fortalte,
at det bestemt ikke lå i hendes karriereplaner
at skulle arbejde i UM, men at man som
statskundskaber har en kæmpe fordel, fordi
man som generalist er god til at bygge på

den kapacitet af viden, man har i forvejen.
Desuden er statskundskabere meget lærenemme, hvilket er vigtigt i Udenrigsministeriet, hvor læringskurven fra dag 1 er
meget stejl! For at få job i UM er det vigtigt,
at man allerede i sin ansøgning gør sig tanker om, hvad der motiverer én til jobbet. Desuden tæller analytiske, skriftlige og sproglige evner højt, og udlandserfaring via eks.
studieophold eller rejser vil bestemt være en
fordel. ”Selvfølgelig kigger man på karaktererne, men det er mest i form af en grovsortering. I sidste ende handler det om, at ansøgeren kan overbevise om sin dedikation til
jobbet”, fortalte Karen.
Er det håb for os statskundskabere?
Det var med en følelse af håb forude, at IFSKgruppen skiltes efter to dage med meget
berigende oplevelser. Først og fremmest var
det betryggende at vide, at ingen af oplægsholderne i deres studietid havde haft en karrieresti komplet tilrettelagt.
Noget tyder på, at valg af fag og specialisering selvfølgelig kan være en fordel, men
sjældent er en determinerende faktor for, om
man får et fedt job som scient.pol i sidste
ende. Som statskundskaber har man nogle
kompetencer, som stadig er meget efterspurgte i næsten alle tænkelige jobs. Denne
fleksibilitet kommer os til gode, og man skal
bestemt ikke undervurdere det netværk, man
har på studiet i form af foreningsarbejde eller
øl i fredagsbaren, for betydningen af et netværk er essientielt, når man skal søge jobs …
Om ikke andet kan man altid være evighedsaktiv i PF, da det tilsyneladende viste sig at
være et wildcard hos vores
oplægsholdere, der alle fik
julelys i øjnene når PF-festerne
blev nævnt.

PFs jobcrawl var den første af
slagsen. Om det bliver det sidste er op til den kommende bestyrelse.
Rasmus Brask viser rundt i KL’s hovedkontor.
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Hvad der venter Danmark:
EU-formandskabet 2012
Artikel
Jakob Rasmussen
jakob@a-rasmussen.dk

I første halvdel af 2012 har Danmark EU-formandskabet. Sidst dette var tilfældet var i
2002, og her var det store emne udvidelsen af EU. Det resulterede i optagelsen af ti
nye lande – den største udvidelse i EU’s historie. i denne artikel kigger Kanden på Danmarks kommende EU-formandskab.
I en tid hvor EU er under enormt pres pga.
den økonomiske og finansielle krise, og hvor
den folkelige opbakning, helt ind i EU’s hjerteland, er på retur, må målsætningerne være
ganske anderledes for formandskabet i 2012.
Ambitionerne behøver dog ikke af den grund
at være mindre. Kommissionsformand Jose
Manuél Barroso har for nylig fremlagt arbejdsprogrammet for 2012. Her er det dominerende punkt naturligvis genopretningen af
EU’s økonomi – at overkomme den kæmpe
gældskrise der hærger i Sydeuropa og truer
handlen i Europas store økonomier. Til at
rette op på dette foreligger
en
række
instrumenter
herunder en større reform af
det indre marked.

Ligeledes har Polen, der er nuværende formand, ikke fået lov til at sidde med i disse,
og det er klart, at det svækker værtslandets
rolle.

Danmark rolle
Spørgsmålet er, hvilken rolle Danmarks formandskab spiller i kommissionens planer, og
om Danmark har en selvstændighed mulighed for at bringe emner på dagsordnen.
Først og fremmest bliver perioden for formandskabet, som allerede nævnt, præget af
den aktuelle økonomiske situation. Selvom
der allerede nu er truffet markante beslutninger, vil dette fortsat være et så enormt
vigtigt emne, at spørgsmålet måske rettere
bliver, hvor meget andet der kan komme til
diskussion. Ud fra dette tyder ikke meget på,
at Danmark kan påvirke dagsordnen. Det er
endda tvivlsomt om Danmark kan få lov til at
sidde med til møderne om eurozonen.

Artiklens formål er ikke at komme med nogle
bud på det ene eller andet, men blot at henlede opmærksomheden på det forestående
formandskab, og belyse nogle af de muligheder og begrænsninger der ligger i at varetage et formandskab i en af EU’s sværeste
tider.

I december vil statsminister Helle ThoningSchmidt fremlægge et oplæg til EU-formandskabet. Det ser ud til, at fokus kommer til at
ligge på den økonomiske situation, vækst og
grønne initiativer. Og selvom ikke meget taler for det, jævnfør ovenstående, har Danmark måske alligevel muligheder for at påvirke dagsordenen. Dette knytter sig til, at
Danmark, som værtsland, står for afholdelse
af møderne i ministerrådet og heri ligger der
naturligvis en oplagt mulighed for at præge
forløbet.

Interessant bliver det at følge den generelle
udvikling i EU og Danmarks varetagelse af
formandskabet. Her i Kandestøberen vil der
til foråret både blive bragt en artikel om europaminister Nicolai Wammen og hans rolle
under formandskabet, samt en reportage fra
Mikkels praktikophold i Bruxxelles. Læs mere
i 2012.
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Når kvinder går
				i front for fred!
Artikel
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com

Mange husker sikkert, da Al Gore & FNs klimapanel modtog Nobels fredspris i 2007
for deres indsats for klimaet, eller da Barack Obama modtog den i 2009 under stor
debat. Måske har du også hørt om årets tre kvindelige modtagere. Uanset hvad får du
forhåbentlig et bedre kendskab til dem efter at have læst denne artikel. I år er Nobels
fredspris på mange måder speciel.
Nobels Fredspris går i år til tre kvinder, som
alle har kæmpet for kvinders rettigheder
rundt omkring i verden: Ellen Johnson, Liberias præsident, Leymah Gbowee, en fredsaktivist fra Liberia, og den yemenitiske menneskerettighedsaktivist, Tawakkul Karman.
Bemærkelsesværdigt er det først og fremmest, at det er tale om tre kvinder. Statistikken taler ellers sit tydelige sprog. Ud af de
101 individuelle prismodtagere er der kun 15
kvinder iblandt. I år er der desuden tale om
kvinder fra den tredje verden, hvilket også er
atypisk.
Ellen Johnson
Ellen Johnson er den første kvindelige folkevalgte præsident i Afrika. Hun blev valgt som
Liberias præsident i 2005, efter landet stort
set havde været i borgerkrig i 14 år. I sin tid
som præsident har hun været med til at
bekæmpe korruption og kæmpe for kvinders
rettigheder og sikkerhed. Johnsons embede
– og ikke mindst offentliggørelsen af hende
som prismodtager – har dog skabt en del diskussion i landet. Eksempelvis har hendes
tidligere forbindelser og støtte til den forhenværende præsident Charles Taylor skabt
usikkerhed omkring hendes troværdighed.
Taylor menes at have haft en afgørende rolle
i Liberias borgerkrige som krigsherre og senere præsident, og han står anklaget for
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krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Den liberianske opposition har
i forlængelse heraf kraftigt kritiseret valget af
Johnson som prismodtager.
Leymah Gbowee
En anden liberiansk kvinde, som har gjort en
indsats for kvindernes rettigheder, er den
39-årige Leymah Gbowee. Som socialarbejder og fredsaktivist stod hun bag kvindebevægelsen ”Women of Liberia Mass Action
for Peace” og var med til at lægge pres på en
fredsaftale i Liberia i 2003. Gbowees verden
blev vendt på hovedet, da den første liberianske
borgerkrig
brød ud i 1989.

“

Hun fik samlet både de
muslimske og kristne kvinder i landet i en kvindebevægelse, som fik afgørende betydning for Liberias fremtid.

Charles Taylor stod
bag et oprør, som væltede den daværende
præsident Samuel Doe. Her efter fulgte to
blodige borgerkrige, der sammenlagt varede
14 år. Imens borgerkrigen stod på, flygtede
hun med sin familie til Ghana, men på grund
af fattigdom vendte hun tilbage til sit krigs-
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ramte hjemland. Her indså hun, at hvis krigen nogensinde skulle få en ende, måtte det
være kvinderne, som skulle stå i front. Hun
fik samlet både de muslimske og kristne
kvinder i landet i en kvindebevægelse, som
fik afgørende betydning for Liberias fremtid.
Det var en proces, som hverken var nem eller
skete ”overnight”. I 2002 lancerede bevægelsen en sex-strike. Kvinderne i landet nægtede sex med deres mænd indtil volden og
krænkelsen af de civile rettigheder fik en
ende. De krævede øjeblikkelig våbenhvile,
dialog med Taylors regering og oprørsgrupperne samt en indsættelse af en fredsbevarende styrke. Efter at Taylor først nægtede alle
tre krav og bekæmpede bevægelsen med
vold, endte det med en fredsaftale i 2003,
som senere førte til valget af Johnson som
præsident. Efter krigen er Gbowee, som i
øvrigt er mor til fire, ikke stoppet med sit
fredsbevarende arbejde. Hun har i kraft af sit
arbejde som socialarbejder blandt andet arbejdet med tidligere børnesoldater, og ved
valget i 2005 var hun med til at mobilisere
kvinderne til at stemme.
Tawakkul Karman
Den sidste kvinde, som deler prisen med
Johnson og Gbowee, er den 32-årige journalist, politiker og menneskerettighedsforkæmper, Tawakkul Karman, fra Yemen. Hun er
med hendes bare 32 år den yngste modtager
af fredsprisen. Desuden er hun også den
første yemer, den første arabiske kvinde
samt den anden muslimske kvinde til at mod-

tage prisen. Som journalist har hun været
meget central i kampen for pressefrihed i Yemen. I 2005 var hun med til at grundlægge
menneskerettighedsorganisationen ”Women
Journalist Without Chains”. Som navnet tilkendegiver, kæmper organisationen for
kvindelige journalisters rettigheder blandt
andet ved at stå bag ugentlige protester og
kræve reformer i landet. Siden det arabiske
forår kom til Yemen og demonstrationerne
brød ud, har hun tilsluttet sig bevægelsen og
krævet at præsident Ali Abdullah Saleh
træder tilbage. Ligesom de to andre prismodtagere, har kvinderne været et centralt emne
for Karman. I 2010 udtalte hun i Yemen
Times: “Kvinder skal stoppe med at være og
føle sig som en del af problemet, men i stedet
blive en del af løsningen..”
Da Nobels Fredspris blev offentliggjort den 7.
oktober i år, udtalte den norske Nobelkomité,
at kvinderne modtog prisen for ”deres ikkevoldelige kamp for kvinders sikkerhed og for
kvinders ret til at være en del af det fredsskabende arbejde”. Begrundelsen lød blandt
andet på, at “Vi kan ikke opnå demokrati og
varig fred i verden, hvis ikke kvinder får de
samme muligheder som mænd for at påvirke
udviklingen på alle niveauer i samfundet”.
Når Johnson, Gbowee og Karman i december
bliver overrakt Nobels Fredspris i Olso, er det
derfor et meget stærkt signal om, at kvinder
– og specielt kvinder fra den tredje verden –
kan være en afgørende faktor for fred og demokratisering.

De tre kvindelige nobelprismodtagere. Fra venstre: Ellen Johnson, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman
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Oprør p P
Artikel
Lars Koldbæk
lars_koller@hotmail.com

Beboerne på Kollegierne i Universitetsparken er utilfredse med ombygningsplaner,
som de mener, vil dræbe det særlige kollegieliv. Kandestøberen har talt med en af de
berørte.
Jeppe Robert Laustsen går på 3. semester på
Statskundskab. Hans værelse skal rives ned,
og imens ombygningen står på, skal han genhuses. Det samme sker for ca. 150 medkollegianere. Om få timer skal han til et informationsmøde om planerne. ”Vi har tænkt os at
møde op så mange kollegianere som muligt
og vise bestyrelsen, at vi mener vores modstand”.
Det var indkaldelsen til dette møde, der
virkelig satte liv i bevægelsen mod ombygningen, som nu officielt kalder sig ”496 – Bevar Parkkollegierne” med henvisning til det
nuværende antal værelser. Beboerne mener,
at man dræber livet omkring det fælles køkken ved at lave værelser med separate køkkener.
Ombygningen sker for at ”fremtidssikre” kollegierne og gøre dem mere attraktive. Men
ifølge Jeppe tilfredsstiller parkkollegierne
allerede mange unges behov med hensyn til
socialt liv og især pris.
Han bakkes op af, at ventelisten til Parkkollegierne er støt voksende, så man i dag må
vente mere end tolv måneder på en plads.
Snævert flertal
Beslutningen om ombygning blev taget af et
snævert flertal i kollegiernes bestyrelse og
samtlige beboerrepræsentanter i bestyrelsen
stemte imod. Man har ifølge Jeppe ikke lyttet
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til beboerne, men blot gættet på hvad fremtidens unge gerne ville have: ”Ved hjælp af en
fremtidsforsker er flertallet i bestyrelsen nået
frem til, at unge ikke har lyst til at bo på kollegieværelser”, siger han sarkastisk.
Trods den manglende lydhørhed ser kollegianerne stadig muligheder for at stoppe
ombygningen.
Store dele af finansieringen mangler endnu
at falde på plads, og Jeppe håber, at man kan
ændre flertallet i bestyrelsen eller tale mulige
investorer fra at skyde penge i projektet.
I stedet for ombygningen foreslår beboerne
renoveringer. ”Man kan sagtens sætte det i
stand og stadig lade det være kollegium som
nu”, som Jeppe udtrykker det. En anden beboer afsluttede sit læserbrev om sagen i
Stiften for nylig med de rammende ord: If it
ain’t broke don’t fix it.

Ombygning af parkkollegierne
- planlagt at starte i september 2012
- vedrører kollegierne 1, 2 og 3 (ud af de 9 kollegier)
- planlagt at bygges større værelser med eget
toilet/bad samt minikøkken
- medfører huslejestigning
- reducerer det totale antal værelser med fra 496
til 297
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Boganmeldelse:
Sociologisk Leksikon
Boganmeldelse
Signe Lind
signe_lindh@hotmail.com

Sociologisk Leksikon – et brugervenligt og alsidigt leksikon med både sociologiske
slagere og ord, du ikke vidste havde en sociologisk dimension. I nedenstående anmelder Kanden et nyt sociologisk leksikon fra Hans Reitzels Forlag.
Forleden sad jeg og læste en kritik af den
tyske sociolog Axel Honneth, og flere gange
stødte jeg på begrebet ‘social patologi’. Jeg
skal være ærlig at indrømme, at jeg ikke vidste, hvad dette begreb dækkede over, men
heldigvis havde jeg fået Hans Reitzels nye
Sociologisk Leksikon ind af døren et par uger
tidligere. Der står: sociale patologier, ”begreb, der i overført forstand betegner sygelige træk og tilstande i samfundets struktur og
normer”. Så vidste jeg det. Der skulle ikke
mere til end denne korte begrebsafklaring,
for at artiklens pointe var nemmere for mig at
forstå.
Derudover kunne jeg læse mig til, at begrebet ‘sociale patologier’ stammer fra ‘funktionalismen’, anvendes som en sondring mellem
‘normalitet’ og ‘anomi’ og blandt andet dukker op i ‘Chicagoskolens’ studier og i forbindelse med nyere teorier om ‘anerkendelse’
– alle sammen ord markeret med en lille
trekant, som jeg kunne læse mere om andetsteds i leksikonet. Et pædagogisk og brugervenligt referencesystem som både beriger
den pågældende term og belyser dens relation til andre sociologiske og samfundsvidenskabelige begreber.
Sociologisk Leksikon er nemlig ikke et snævert, fagspecifikt opslagsværk. Tværtimod
har det til formål at foretage sideblikke til filosofien, psykologien, antropologien mm.
samt belyse den metodiske dimension.
Opslagsord som ‘signifikanstest’, ‘respondent’ og ‘skalering’ dukker derfor også op.

Baggrunden for denne brede vifte af opslagsord er dog ikke til at tage fejl af. Ifølge de to
redaktører har sociologien fået bred samfundsmæssig appel, og hele samfundet trækker på dets begreber i medierne, den offentlige debat og det politiske liv. Derfor er
”sociologisk teori (...) uomgængelig, hvis
man ønsker at forstå, hvordan samfundet
hænger sammen, eller hvordan sociale konflikter opstår”.
At vise sociologiens stigende anvendelighed
i bred forstand er i mine øjne en positiv tendens, men det er en svær balancegang. Der
er risiko for, at leksikonet mister sit fokus.
Det er eksempelvis svært for mig at se den
oplagte sociologiske kobling til hverdagsbetonede ord som ‘indvandre’, ‘frivilligt arbejde’, ‘fantasi’, ‘event’ og ‘skat’. Leksikonets
brede favntag skaber med andre ord en lettere diffus fornemmelse; hvad er sociologiens kerne, og hvilke særegne videnskabelige karakteristika bidrager den med, i forhold
til de videnskaber, som den ønsker at supplere og udfordre?
På trods af en til tider flimrende fornemmelse
er Sociologisk Leksikon et alsidigt og tiltrængt opslagsværk, som studerende såvel
som garvede sociologer kan blive klogere af.
Leksikonet er et betydeligt bidrag til det
beskedne udvalg af danske, sociologiske
grundbøger, og med sit stilrene layout fremstår denne støvblå mursten og livsinvestering oven i købet indbydende på reolen!
God fornøjelse!
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PraktiKanden
Praktikanden Efterår 2011
Cagdas Citirikkaya
Peter Emil Engedal
Martin Andersen

New York huser dette efterår 3 gæve gutter fra IFSK. Cadgas, Peter og Martin er i praktik
på den danske FN-mission. Meget godt er sagt og skrevet om New York - så det vil vi afholde os fra, og i stedet koncentrere os om at beskrive indholdet i praktikstillingerne,
som er relevante og interessante for mange IFSK’ere.
Har man primært overvejet at søge en praktikplads i New York for at opleve byen, så er den
danske FN-missionen ikke stedet. For her bliver
der arbejdet meget - rigtig meget. På grund af
det store arbejdspres og de utallige møder i FN,
arbejder praktikanterne nærmest som sagsbehandlere. Praktikanterne dækker møder og
skriver indberetninger, som var man en permanent del af missionen. Man får således et godt
indblik i arbejdet som fuldmægtig i Udenrigsministeriet og føler sig som en værdsat
medarbejder på lige fod med de fastansatte.
Menneskerettigheder, tortur, racisme, religion og ytringsfrihed (Cagdas)
Jeg beskæftiger mig i mit praktikforløb med
menneskeretlige spørgsmål, som primært hører under 3. udvalg i FN’s generalforsamling,
men også omfatter samlinger i diverse arbejdsgrupper og udvalg. Jeg arbejder således med
emner som ytringsfrihed, racisme, kvinders
rettigheder, diskrimination, religiøse spørgsmål
samt landespecifikke på Myanmar, Nordkorea,
Iran og senest Syrien. 3. udvalg er notorisk
kendt for at være lidt af et cirkus, da mange
sensitive værdipolitiske resolutioner behandles
her. Det har i forhandlingerne af disse resolutioner været interessant at se de forskellige
skillelinjer i tilgangen til rettigheder og følge
hvilken type argumentation, der bliver brugt af
de forskellige landegrupper. Man får virkelig
mulighed for at føle, hvor politiseret menneskerettighedsdagsordenen er og får således
et indblik i, hvad der sker i krydsfeltet ml. menneskerettigheder og politiske interesser.
En væsentlig del af mit arbejde i efteråret har
bestået i at assistere min vejleder i forhand30

lingerne af den årlige torturresolution, som
ledes af Danmark. Jeg har således med min
vejleder lagt strategi for forhandlingerne med
det formål at opnå den bedst mulige resolution
og samtidig opnå konsensus. Det var derfor en
stor succesoplevelse, da en styrket torturresolution blev vedtaget med konsensus d. 10. november efter 5-6 ugers intense forhandlinger.
De sidste måneders forhandlinger af resolutionerne har givet mig en fornemmelse for,
hvordan diplomati fungerer. Jeg er flere gange
blevet overrasket over i hvor høj grad, udfaldet af forhandlinger afhænger af forhandlernes
person og af rene tilfældigheder. Jeg har
således fået bekræftet de mange myter og klicheer omkring diplomater og det diplomatiske
spil. Det værste er, at man ikke kan undgå at
blive helt opslugt og spille med.
Sikkerhedsrådet, stats- og fredsopbygning samt præventivt diplomati (Peter)
På det sikkerhedspolitiske område er der to
praktikanter, som følger hver sin vejleder med
hvert sit arbejdsområde. Min vejleders arbejdsområde - og dermed mit arbejdsområde - er
Sikkerhedsrådets behandling af Afrika (minus
det muslimske Nordafrika), Europa (dvs. Kosovo, Cypern, Bosnien), Latinamerika (reelt ingen
danske interesser) samt et bredere emnefelt,
der involverer nogle af nutidens internationale
buzz-words, såsom stats- og fredsopbygning,
forebyggende diplomati samt skrøbelige
stater.
Den afgørende forskel på mit og Cagdas’ arbejde er naturligvis, at Danmark som ikke-medlem
af Sikkerhedsrådet ikke sidder med ved
forhandlingsbordet. Som menigt FN-medlem
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kan man dog alligevel komme med til langt de
fleste møder og konsultationer. Mit arbejde
består derfor i høj grad af informationsindsamling og afrapportering af Sikkerhedsrådets arbejde på danske interesseområder. Informationsindsamling sker både ved at gå til formelle
møder samt gennem kontakter til andre diplomater. Jeg har dog også fået lov at opleve områder med dansk deltagelse, særligt ift.
stats- og fredsopbygning, hvor Danmark er
stærkt involveret i flere processer og i den grad
sidder med ved forhandlingsbordet.
Jeg er i høj grad på bølgelængde med Cagdas
for så vidt angår erfaringer og tilfredshed i
forbindelse med opholdet. Den såkaldte uddannelsespraktik har i høj grad levet op til sit
formelle navn, og jeg har været meget glad for
det meste. Skal jeg give et godt råd til praktiksøgende, må det være at forsøge at komme i
kontakt med tidligere praktikanter. Det er min
erfaring, at personlighed og lederstil hos vejledere og ledelse har en stor indflydelse på
kvaliteten af et praktikforløb på godt og ondt.
Invest in Denmark (Martin)
Invest in Denmark er en del af Generalkonsulatet, hvor vi er i alt fem praktikanter, som er
fordelt på henholdsvis Handelsafdelingen, Kultur og presse og Invest in Denmark.
Invest in Denmark har, foruden afdelingen i
New York, kontorer i San Francisco og Toronto,
og som navnet indikerer, så er formålet at tiltrække amerikanske virksomheder til Danmark.
Arbejdet er koncentreret inden for fokusområderne: Cleantech (grøn teknologi), ICT
(tele- og kommunikationsteknologi) samt Life

Science (medicin- og
sundhedsteknologi).
Det lugter jo umiddelbart langt væk af
handelshøjskole
og
andre
dårligdomme,
men inden læserne får
kantinekaffen galt i
halsen, så kan der faktisk identificeres en
række gode grunde til
at beskæftige sig med
dette
felt
som
statskundskaber.
Først og fremmest er
fokusområderne i Invest in Denmark kendetegnet ved at være
meget videnstunge og stærkt politiserede. Der er
tale om erhverv, hvor de politiske rammebetingelser er afgørende faktorer. Et oplagt eksempel er
den danske vindmølleindustri, hvor politisk fastlagte rammebetingelser gav vindmøller et
markedspotentiale. Indrømmet, der er en række
businessbegreber i Invest in Denmark, hvor man
som statskundskaber godt kan være lidt blank.
Imidlertid tygger man sig ret hurtigt igennem de
forskellige ”koder”, så man skal ikke lade sig
skræmme.
De daglige arbejdsopgaver er mangeartede og
omfatter bl.a. research og markedsanalyse, udarbejdelse af præsentationsmateriale og deltagelse
på konferencer. I den mere eksotiske ende af skalaen har jeg skrevet en række taler i forbindelse
med kronprinseparrets besøg i New York.
Mange har sikkert hørt diverse skrækhistorier
om det stive og gammeldags hierarki, som hersker i Udenrigsministeriet. Imidlertid er atmosfæren på generalkonsulatet meget afslappet og
uhøjtidelig. Invest in Denmark har endvidere en
ret flad struktur, hvorfor man får følelsen af at
være en del af et team.
Nu fremgår det af den overordnede indledningen
til denne artikel, at man ikke skal regne med at
have meget fritid som praktikant. Det er også
korrekt, hvis man vel at mærke kun medregner
praktikopholdet ved FN-missionen (læs: Cagdas
og Peter Emil har skrevet indledningen). Som
praktikant ved Invest in Denmark har man
således en arbejdsuge på 37-45 timer, og man
har derfor god mulighed for at opleve byen i
hverdagen og ikke kun i weekenden – og tro mig,
det er altså værd at tage med, når man bor i New
York.
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The new boss in town!
KarriereKanonen
Niels Bjørn Grund Petersen
nielsbgp@gmail.com

Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Du har måske set ham på forsiden af Århus Stiftstidende, måske er du løbet ind i ham
på strøget, og måske kender du ham ikke endnu. Uanset hvad, så har Jacob Bundsgaard i en alder af blot 34 år indtaget borgmesterkontoret i Aarhus. Og skønt sin
forholdsvis unge alder, så har Bundsgaard mange års lokalpolitisk erfaring og kender
sit håndværk.
Som sin forgænger, den nuværende europaminister Nicolai Wammen, er Jacob Bundsgaard cand.scient.pol. fra IFSK. Så nok engang har vi at gøre med en mand indenfor
den politiske top, der deler baggrund med os
studerende. Eksempelvis erindrede Bundsgaard tydeligt at have forfattet et par artikler
for Kanden i sin tid indenfor de gule mure.
Studielivet var dog mest præget af ungdomspolitik og en plads i byrådet, som han
opnåede i 2002, hvorfor studietiden også
trak lidt i langdrag i forhold til den normerede tid.
Solidt fundament
Bundsgaard er en Aarhus-dreng og har altid
interesseret sig for samfundsforhold. Den
politiske drivkraft hentede han blandt andet
under udvekslingsophold i USA og England,
hvor den samfundsmæssige fordeling af goder forekom ham uretfærdig, og han begyndte at engagere sig i politik: ”Den armod og
kynisme, der prægede det engelske samfund, fik mig til at tænke, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi indretter vores samfund,
og hvilke valg, vi træffer”. Således var Bundsgaard aktiv i DSU, Frit Forum og Socialdemokratiet i sin studietid, hvilket gav ham et
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godt kendskab til det politiske maskineri. Et
kendskab der i 2011 kulminerede i, at Bundsgaard fik overdraget borgmesterkæden af
Nicolai Wammen, da sidstnævnte fik arbejde
i København.
Borgmestergerningen er en spændende udfordring fordi man, ifølge Bundsgaard, hurtigt kan se resultaterne og virkningerne af
politikken på gadeplan, eftersom afstanden
mellem borgere og politikerne er knap så
stor i lokalpolitik. Men med borgmesterposten følger samtidig et stort ansvar, og det
kræves, at man står til rådighed i alle
døgnets timer.
Internationale partnerskaber
På trods af, at Aarhus blot er en kommune og
dermed en del af lokalpolitikken, indebærer
borgmesterposten i dag en betydelig rejseaktivitet. Bundsgaard har for nylig både været i
Minneapolis-St. Paul i Minnesota samt Harbin
i Manchuriet, som Aarhus er venskabskommune med. Herigennem deltager Bundsgaard
i forretningsfremstød, hvor han er med til at
promovere danske og især aarhusianske virksomheder, produkter og løsninger. Og dette
arbejde bærer frugt: Bundsgaard var med til
at sikre en større koreansk ordre inden for et
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område, som han ser store fremtidsperspektiver i, nemlig velfærdsteknologier. Disse
teknologier er yderst interessante for mange
asiatiske vækstøkonomier, som udvikler deres velfærd og samtidig står foran kæmpe
demografiske problemer. Herudover er der
stor international interesse for miljøteknologier fra Region Midtjylland.
New public management kommer til
kort
Selvom staten pålægger kommunerne
stramme budgetrammer, mener Bundsgaard
stadig, at kommunerne har megen frihed til
at udvikle sig og satse på forskellige områder. Dog ville man kunne skaffe yderligere
økonomisk råderum ved at ændre på opbygningen af administrationen og kontrolinstanserne: ”Man har haft en klar new public
ma-nagement-tilgang til styringen af den offentlige sektor, men det er
min klare overbevisning,
at det er tiden simpelthen
løbet fra. Det paradigme
har der måske været brug
for tidligere, men man har
bundet for mange ressourcer i at opstille kontrolsystemer
for
de
ydelsesmål,
man
har
stillet op. Det er for dyrt
og for ineffektivt.” Derfor
har Bundsgaard store forventninger til, at den ny
regering vil implementere
noget af den tillidsreform,
Det radikale Venstre foreslog for et par år siden.

gen tvivl om, at man får både en indsigt og
nogle værktøjer, som man kan bruge, hvis
man går ind i politik – både teoretisk og praktisk”, – men det er ikke faglighed det hele.
For Statskundskab giver samtidig et netværk
af kontakter, hvoraf en del sandsynligvis med
tiden får indflydelsesrige poster. ”Evnen til at
indgå i relationer med de kollegaer og chefer
er vigtig. Det faglige betyder selvfølgelig
meget – det er et højt fagligt studiemiljø med
til at skabe.”
Endelig giver Bundsgaard et par råd til os,
som vi vil slutte af med: ”Der er for få, der
rejser ud og lader sig udfordre. At komme ud
i international sammenhæng giver erfaringer.
Det hjælper også at blive mere resultatorienteret og business-minded, og derfor er det en
god idé at komme ud og tage et praktikophold i en virksomhed eller forvaltning.”

Statskundskabskompetencer i brug
Selvom han er kritisk
overfor new public management, som vi bliver undervist i, mener Bundsgaard ikke, at vi bliver
snydt for en fremtid indenfor politik: ”Der er in-

Jacob Bundsgaard, Aarhus’ nye borgmester

33

Kandestøberen

Ph.D.-kavalkaden

- om udsatte børn og effekten af fængsling
Portræt af en Ph.D.’er
Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Rikke Fuglsang Olsen er Ph.D.-studerende ved SFI og på IFSK ved Aarhus Universitet.
Hun er ekstern Ph.D.’er. Kandestøberens udsendte mødte hende til en snak om hendes
afhandling.
Hvad omhandler dit projekt?
”Projektet handler om børn, som har forældre
i fængslet. Jeg prøver at undersøge, om det
har en selvstændig effekt på børnenes outcome som voksne. Indtil videre har jeg kigget
på kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse, og jeg overvejer andre outcomes, men
den overordnede ramme er det, der kaldes
’intergenerationel transmission’ – bedre
kendt som social arv.
Jeg undersøger, om børnene bliver påvirket
negativt af, at forældrene er i fængsel eller
om det er som i mange andre sammenhænge
- at det er alle de andre social baggrundsvariable, som selekterer. Fx ved man allerede, at
har et barn en kriminel fader, er der større
sandsynlighed for at barnet selv bliver kriminelt. Men jeg undersøger, om selve fængslingen har en selvstændig effekt.
Jeg forsøger derfor gennem forskellige modeller at isolere effekten af fængslingen. Det
er metodisk set den helt store udfordring for
mig. Jeg arbejder med registerdata og måler
kriminalitet gennem antal domme, men det
er jo også gennem domme, jeg kan måle
fængsling. Det giver nogle problemer, men
jeg prøver på forskellige måder at løse dem.
Fx kigger jeg på summariske variable, hvor
både betingede og ubetingede domme er
målet for kriminalitet.
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Men jeg ved til gengæld godt, at det ikke er
godt nok. Det optimale er, at jeg på en eller
anden måde kan få et eksperimentelt design.
Men så langt er jeg ikke kommet endnu.”
Rikkes Ph.D.-projekt er en smule anderledes
end de Ph.D.’ere, Kandestøberen som regel
interviewer. Rikke er ekstern Ph.D.’er.
Hvad betyder det at være ekstern Ph.D.’er?
”Jeg fik oprindeligt min Ph.D.-bevilling af
Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Jeg
har nogle bestemte vilkår og har kun to og et
halvt år til at skrive min Ph.D., hvilket er
meget kort tid.”
Rikke skriver sit projekt under et samarbejde
mellem SFI og Aarhus Universitet. Dette fordi
en Ph.D. kræves for videre avancement i SFI
og fordi en Ph.D. kun kan gives af et universitet. Hun bor i København og bruger halvdelen af tiden på SFI derovre og den anden
halvdel her på IFSK ved AU.
”Der er fordele og ulemper ved alting. Jeg
kan rigtig godt lide at være herovre - der er et
virkelig godt Ph.D.-miljø. Men det kan være
en meget svær balance at være her nok til at
indgå i miljøet, og få det ud af, som de andre
Ph.D.-studerende gør. Jeg kan ikke komme til
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alle de sociale og faglige arrangementer, jeg
har lyst til – og det er lidt det samme på SFI.
Man kan godt føle sig lidt som en freerider.
Jeg vil meget gerne være der, men det er simpelthen ikke fysisk muligt at være begge
steder. Jeg får dog rigtig meget ud af at være
herovre. Der er selvfølgelig også et Ph.D.miljø på SFI, men det er meget anderledes.
Herovre [på IFSK, red.] føler folk måske, de
har meget forskellige projekter og hverdage,
men vi har alle sammen den samme kandidatuddannelse og dermed fælles forudsætninger og udgangspunkter for de ting, man
diskuterer. Det er der nogle helt klare fordele
ved både socialt og fagligt.
Der er derudover nogle helt logistiske ting
med at få kalenderen til at hænge sammen,
især hvis jeg skal frem og tilbage samme
dag. Det kan være hårdt på nogle måder at
skulle så meget frem og tilbage, men jeg har
på ingen måde fortrudt det. Jeg valgte selv at
blive indskrevet her – jeg kunne også være
blevet indskrevet på Københavns Universitet.
Det
gjorde
jeg,
fordi
jeg
synes
Ph.D.-uddannelsen herovre – og den måde,
det er struktureret på – er rigtig god. Trods
transport er jeg rigtig glad for det.”

Hvorfor ville du skrive en Ph.D.?
”Jeg har hele tiden beskæftiget mig med udsatte børn. I forbindelse med et projekt endte
jeg med at konkludere, at man ikke rigtig
vidste noget om effekten af fængsling. Det
var lidt pudsigt, særligt fordi jeg vidste fra
andre projekter, at mange særligt udsatte
børn havde fængslede forældre. Det kom sig
egentlig af et empirical puzzle, sammenlagt
med min mulighed for at bruge registerdata
– vi har jo nogle helt vilde datamuligheder i
Norden! Mit udgangspunkt har derfor været
meget empirisk funderet. Og min opfattelse
er, at det adskiller sig meget fra andre
Ph.D.’ere her på instituttet.
Jeg har måske haft – ville nogen sige – lidt
nemmere ved at komme i gang med projektet. Jeg har måske haft lidt mere indsigt i det
data, jeg skulle bruge, i kraft af at jeg i nogle
år har arbejdet med området og dét i en
forskningsstilling. På den måde er det måske
en fordel at have været ude og have fingrene
i forskning inden.”

Hvad har været de største udfordringer?
”Rent fagligt er der noget forskellige forventninger fra de to institutioner, jeg er tilknyttet
[SFI og IFSK, red.]. Det kan nogle gange være
svært for mig at leve op til begge steders forventninger samtidig. I nogle henseender
bliver jeg bare nødt til at vælge og gøre det
på den ene måde.
Generelt er jeg meget glad for at skrive Ph.D.,
men der er nogle perioder, hvor man bare
kører fast, og så er man jo alene med det. Jeg
er rigtig glad for mine vejledere, og de er
rigtig dygtige, men de er jo ikke inde i den
litteratur, jeg bruger. Så kan jeg heldigvis
bruge mit udlandsophold til at etablere kontakt til forskere i udlandet, som har beskæftiget sig med noget af det samme.

Rikke Fulgsang Olsen

Derudover er det svært at vide: hvornår er
det, man har lavet, godt nok? Jeg tror det er
en generel udfordring for mange Ph.D.’ere:
Man er hele tiden lidt i tvivl om, om det er
godt nok. Man kan jo altid køre nogle flere
modeller, undersøge det lidt nærmere.”
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Nyt fra

Studienævnet
Nyt fra Studienævnet
Gitte Sommer Harrits (formand for Studienævnet)
gitte@ps.au.dk

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
20082205@ps.au.dk

Statskundskab og Samfundsfag er akkrediteret
Vi starter med nyheden om, at Akkrediteringsrådet har godkendt vores uddannelser:
Bachelorog
kandidatuddannelsen
i
Statskundskab, og Bachelor- og kandidatuddannelsen i Samfundsfag. Rådet skriver: ”…
at kriterierne for uddannelsens relevans og
kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.” Vi
er selvfølgelig glade for den positive tilkendegivelse af, at vores uddannelser er af høj
kvalitet. Det er nemlig det, vi arbejder for i
det daglige!

der den koordinerede tilmelding (KOT). Det
vil sige, at man nu kan søge særskilt optagelse på bacheloruddannelsen i samfundsfag,
og de samfundsfagsstuderende bliver samlet
på ét hold fra første semester. Hermed kan
undervisningen målrettes denne uddannelse,
bl.a. ved at fokusere mere på tværfaglighed
og formidling. Bachelor- og kandidatuddannelsen i samfundsfag består af et hovedfag i
samfundsfag og et (eller flere) tilvalgsfag.
Kandidater i samfundsfag ansættes i gymnasiet eller i stillinger, som kræver tværfaglige kompetencer.

Ny strategi for BSS
Fakultetet har sendt et strategiforslag i
høring blandt medarbejdere, studerende og
aftagere. De strategiske mål for uddannelse
sætter bl.a. fokus på øget kvalitet af undervisning og studiemiljø, hvilket vi selvfølgelig
bifalder. Dog har Studienævnet indsendt
høringssvar, hvor vi kritiserer, at uddannelserne fra det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet ikke sidestilles med businessdisciplinerne. Herudover gør vi opmærksom
på, at progression og specialisering inden for
eget fagområde bør være et element i diskussionen af uddannelseskvalitet. Samtidig ønsker vi, at det offentlige arbejdsmarked bør
være mere fremtrædende i papiret, da omkring 80 % af kandidaterne i Statskundskab
og Samfundsfag får arbejde i den offentlige
sektor.

Ansættelse af instruktorer
Vi har i studienævnet diskuteret proceduren
ved ansættelse af studenterundervisere. Her
blev det understreget, at der lægges vægt på
både faglige og formidlingsmæssige kvalifikationer i ansættelsen. De faglige kvalifikationer vurderes ikke kun ud fra karakteren i
det enkelte grundfag, men også ud fra studieforløb og seminarer. Vi mener herudover,
at ansættelsessamtaler kan være et godt redskab at benytte, og at det skal anvendes, når
det giver mening. Ofte er der dog ikke ansøgninger nok til, at det giver mening at afholde samtaler. Derfor opfordrer vi alle interesserede studerende til at søge de opslåede
stillinger som studenterundervisere! Det er
en chance for at fordybe sig i et fagområde,
at pudse sine formidlingskompetencer af og
møde nye mennesker.

Ny Samfundsfagsuddannelse
Fra 2012 vil Bacheloruddannelsen i Samfundsfag figurere som et særskilt optag un-

Til sidst ønsker vi held og lykke med eksaminerne og en glædelig jul og godt nytår!

36

Publikationer
Hansen, R. S. (2011). Lige ressourcer under ideelle og ikke-ideelle omstændigheder (Politicas ph.d.serie). Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Forlaget Politica.
Jakobsen, M. (2011). Organisatorisk support og samproduktion. Et eksperimentelt studie af styringsstrategier I den offentlige uddannelsessektor (Politicas ph.d.-serie). Institut for Statskundskab,
Aarhus Universitet: Forlaget Politica.
Vis, B., Kersbergen, K. V., & Hylands, T. (2011). To What Extent Did the Financial Crisis Intensify the
Pressure to Reform the Welfare State?. Social Policy and Administration, 45(4), 338-353.
Olsen, I. (2011). Council working groups: Advisors or de facto decision makers? (Politicas ph.d.-serie).
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet: Forlaget Politica.

Nye specialer
Arentoft, Merete (i samarbejde med Morten Pettersson), De påvirkelige vælgere: Et studie af krydspressede vælgeres påvirkelighed af kampagneinformation.
Flarup, Lasse Hønge, Pædagogiske politikere? – Et empirisk, systemteoretisk studie af kommunalpolitisk styring af kvaliteten på dagbudsområdet.
Jespersen, Katharina, Udsatte lejere. Solidaritetsforståelser og det personlige ansvar.
Kirk, Caroline, Offentligt ansattes adfærd: Har det kønsmæssige match mellem markarbejder og
borger betydning? En kvalitativ analyse af studievalgs vejledning af gymnasieelever.
Pettersson, Morten (i samarbejde med Merete Arentoft), De påvirkelige vælgere: Et studie af krydspressede vælgeres påvirkelighed af kampagneinformation.
Sundbøll, Mette Marie, Fravær af demokrati i Mellemøsten: Hvorfor har de arabiske lande været immune over for globale demokratiseringsprocesser under den tredje demokratiseringsbølge? Et studie
af årsagerne til demokratiunderskuddet i den arabiske verden.
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Kandestøberen

Flyttefest for Musikcaféen
Musikcaféen siger 10. december endegyldigt ‘farvel og tak’ efter 33 år
i Mejlgade og på gensyn i 2012 hvor
RADAR åbner på Godsbanen i
Skovgaardsgade. Det markeres ved,
at alle koncerter på Musikcaféen kun
koster 50 kroner i december.
Se programmet for resten af måneden
på www.musikcaféen.dk.
Tid og sted: Torsdag 1. december 10. december, Musikcaféen, Mejlgade
53, Aarhus C.
Entré: 50 kr.
BESÆTTELSE
Et moderne karakterdrama, der handler om den erotiske besættelse, som
måske slet ikke er så forskellig fra
den ideologiske i forhold til,
hvordan vi lader os forføre af veltalende, magtfulde og karismatiske
mænd og kvinder.
Det er en fortælling om at vælge side
i historiens afgørende øjeblikke
uden at have eftertidens privilegerede
klarsyn og om ideologier, der
bliver en besættelse, som mennesker
er i stand til at leve, dø eller
ofre andres liv og frihed for.
Tid: til og med 13. december.
Sted: Teater Svalegangen
Pris: 95 kr.
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Beast
Bruno og Maxine kan ikke give slip på
hinanden - de elsker, hader,
foragter og forguder hinanden i et
konstant spil af frastødelse og
tiltrækning. Men noget er ved at ske
- noget er helt galt.
Bruno opdager, at Maxine er ham utro,
så han iværksætter en lille
test, men hvad har han tænkt sig at
gøre ved det, og hvor langt vil
han gå for at holde på sit livs kærlighed?
Sted: Øst for paradis
Pris: 80 kr.

Teater Svalegangen
Oplev andel del af ‘Rap Slam Battle’ på
Svalegangens scene ‘Off the Record’.
Konceptet går ligesom sidst ud på, at
rapperne kæmper mod hinanden, en
mod en eller to mod to med vers, der
er skrevet hjemmefra. Kravene til
leveringen bliver dermed skærpet, og
fokus bliver ændret; hvor
kreative er ordspillene, hvor innovative
er rimene, og hvilke
klassiske digttekniske virkemidler
bruges der?
Special guest co-host: Jøden.
Sted: Teater svalegangen
Tid: 15. december kl. 21
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kom på
arbejde
…og gør en forskel. Hos Rambøll Management Consulting
bliver du en del af Nordens største konsulenthus med
speciale i offentlig sektorudvikling. En række af vores ledende
medarbejdere er tidligere statskundskabere, og vi rekrutterer
løbende talentfulde studerende til stillinger som interviewer,
studentermedhjælper og praktikant. Læs mere på:
www.RaMboLL-MaNagEMENt.dk/kaRRiERE

