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LEDER 
Af Anders Ziegler Kusk 

 

D et er vanskeligt at udtale sig kritisk om det moderne forbruger– og markeds-

samfund i en tid, hvor marxismen, og efterhånden også socialdemokratismen, 

deler montrer med solvogne, lurblæsere og hjulplove på Nationalmuseet. I en 

tid, hvor flere undersøgelser peger på, at danskerne er blandt verdens mest til-

fredse folkefærd. Hvor landet samtidigt velsignes af en velsmurt, konkurrencedygtig økono-

mi og en fortsat forbrugsfest. En tid hvor den økonomiske globalisering pr. definition er no-

get man må indrette sig efter — ikke noget man skal stille spørgsmålstegn ved! Og en tid 

hvor man skal hurtigst muligt igennem sin uddannelse, bestående af kulturkanon, ufleksible 

studieordninger, ingen gruppearbejde og andre af Brian og Bertels geniale påhit! Lad det væ-

re sagt med det samme. Ideologiernes påståede død behøver absolut ikke at være et tab for 

mennesket. Men hvis det eneste tilbageværende er en kold forbrugerisme og ren økonomisk 

tænkning, er vi så ikke, som instruktør Ole Bornedal spurgte for nogle år tilbage, ved at blive 
for materialistiske? 

 

Dette spørgsmål kunne man stille Bertel Haarder, der for alvor trådt i karakter i den seneste 

tid, og har fremsat forslag til barberinger af det danske uddannelsessystem. Problemet er, at 

danske unge kommer for sent ud på arbejdsmarkedet og dermed ikke kan bidrage tilstræk-

keligt til det danske velfærdssamfund.  Indrømmet:  De danske studerende tager en del flere 

’fjumreår’ end vores europæiske medstuderende, og det er heller ikke optimalt at nogle hu-

maniorastuderende bruger 10 år+ på at færdiggøre studiet. Men at reducere antallet af SU-

klip mens talrige arbejdsdygtige ældre lever livet på efterløn og at fjerne gruppeeksamener-

ne, hvis arbejdsform er en nødvendig kompetence i et moderne erhvervsliv, det er måske ik-

ke så optimalt. Og der burde de studerende måske protestere mere over Bertels julegaver, 

end tilfældet er. Er han ikke ved at blive for materialistisk? 

 

Måske er Bertels uddannelsespakke indkøbt på strøget i Århus? Bruuns Galleri oplyses i øje-

blikket af en enorm lyskæde-engel, som givetvis ikke hænger der for forbrugernes religiøse 

forløsning, men nok snarere for at lette slaget af Georg Jensen-køkkenure. Imens futter Sal-
ling og Magasin en lille provinsbys årlige energiforbrug af gennem sine enorme oplyste jule-

dekorationer - og har gjort det siden oktober. Om aftenen sender TV2, julekalenderen, ’Jul i 

Valhalla’, som serverer nordisk mytologi på så poppet en facon, at Odins sidste øje sikkert 

ville have faldet ud af bar rædsel. Og blandt økonomer er julen blot et redskab til at lindre en 

eventuel økonomisk afmatning. Måske er der ikke noget nyt i min kritik af julen, men dens 

groteske, økonomiske aspekter synes at tiltage, år for år. Tillad mig at være lidt kommuni-

tær, for jeg kan faktisk godt lide julen, men med dens nuværende udvikling er den for længst 

kommet i samme kategori som Valentinsdag, Halloween, og for den sags skyld, 

’andelsmejeriet’ Arla - totalt blottet for indhold, men meget velegnet til at styrke det danske 

BNP. Endnu engang kan man spørge: Er vi ikke blevet for materialistiske? 
GLÆDELIG JUL 
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Den hellige ytringsfrihed 

Af Anders Ziegler Kusk 

 

Auditoriets kapacitet er spændt til briste-

punktet. En klar indikation af at dagens 

debatemne ligger mange mennesker tungt 

på sinde. Samtidigt har tilhørernes etniske 

sammensætning en væsentligt større varia-

tion end normalt. Hele salen synes opladet 

af spænding og forventninger til den fore-

stående debat. Denne stemning synes også 

at karakterisere et panel, der nærmest kun-

ne være en illustration til Huntingtons 

’Clash of Civilisations’. Yderst til højre sid-

der Imam Fatih Alev og udstråler en afven-

tende, stoisk ro, mens Hüseyin Arac fra 
Socialdemokratiet udgør panelets modsat-

te flanke. I midten sidder Flemming Rose: 

Kulturredaktør på Jyllands Posten – og 

manden bag offentliggørelsen af tegninger-

ne 

 

Satire og dødstrusler 
’Jeg opfordrede tegnerne til at tegne Muhammed, 

som de så ham’, forklarer Rose. Baggrunden 

var, at forfatteren Kåre Bluitgens havde 

vanskeligt ved at finde tegnere til en børne-

bog omkring Muhammeds liv. Ifølge Rose 

frygtede tegnerne reaktionen og konse-

kvenserne af at udfordre det muslimske 

billedforbud. Denne tendens til selvcensur, 

grundet dødstrusler og frygten for repres-

salier, var den primære baggrund for of-

fentliggørelsen af tegningerne. Formålet 

var derfor ikke at lave en tilsvining af Is-

lam, men at lave en satirisk, meningsfuld 

provokation som modsvar til dødstrusler-
ne. At den var meningsfuld blev i høj grad 

illustreret af reaktionerne,: ”Jyllands Postens 

tegninger er stadigt i overskrifterne, nu en måned 

efter offentliggørelsen, samtidigt med at de interna-

tionale implikationer tiltager i styrke, og flere 

muslimer end nogensinde før, er aktive i debatten”  

Rose giver sit bud på årsagen,: ”mødet mellem 

Islam og Vesten er den vigtigste og mest gennemgri-

bende begivenhed i vores tid … Hvor kristendom-

men har været igennem en proces, hvor det er blevet 

i orden at gøre grin med religionen for mange år 

tilbage, mangler Islam til stadighed dette. 

 

Gensidig respekt 
Fatih Alevs blok og kuglepen har nærmet 

sig smeltepunktet i løbet af Roses taletid. 

Den veltalende imam laver et direkte reto-

risk modangreb på de danske mediers be-

handling af de muslimske minoriteter,: ”Jeg 

undlod at komme med kommentarer til pressen. 

Dels fordi enhver kritik af tegninger ville blive tol-

ket som et angreb på ytringsfriheden. Men mest 

fordi billederne faktisk ikke provokerede mig speci-

elt meget, set i lyset af den generelle debat omkring 

muslimer og Islam. En debat der er så uciviliseret 

og svinsk, at billederne blegner ved siden af!”. 

Samtidigt ser Alev ikke formålet med bille-

derne, udover provokationen. Hvis formå-

let har været at gøre muslimerne mere se-

kulære, satiriske og frihedselskende, så har 

Jyllandspostens tegninger af Profeten Mu-
hammed har rørt vandene. Tegningerne 
har givet fornyet næring til indvandrer- 
og kulturdebatten, skabt røre i Dan-
marks internationale relationer med den 
muslimske verden og ikke mindst sat 
spørgsmålstegn ved ytringsfrihedens ud-
strækning og grænser. For er ytringsfri-
heden en indiskutabel universel værdi? 
Eller bør dens muligheder stoppe der, 
hvor andre gruppers religiøse domæner 
begynder?  
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det i alt fald ikke båret frugt. Snarere 

tværtimod: ”Jeg kan ikke forklare mine muslim-

ske medborger i denne sag, at det er dansk satire, og 

de skal vise storsind” Fatih Alev understreger, 

at det er nødvendigt med gensidig respekt 

for hinandens tærskler, for at danskere og 

muslimer skulle kunne nærme sig hinan-

den. 

 

Ekstremerne stjæler sendetiden 
Hüseyin Arac, rejser sig som den eneste af 
paneldeltagerne og siger, med fattet stem-

me,: ”Jeg rejser mig for at vise respekt for den de-

mokratiske måde at debattere på og for dialogen i 

denne sag.”. Gestikken og retorikken indike-

rer hurtigt, at man har med en politiker at 
gøre - ikke en journalist eller en religiøs 

leder. Arac kritiserer også billederne, der 

absolut ikke letter integrationen. Han un-

derstreger, at han elsker det danske demo-

krati. Men skal integrationen lykkedes, er 

det vigtigt at respektere de små forskelle. 

Desværre ser Arac,  at det er yderligheder-

ne, der får lov til at bestemme: ”Den 

11.september stillede jeg mig op på talerstolen til 

socialdemokratiets landsmøde og fordømte angre-

bet. Jeg bad min kone om at optage alle nyhederne 

den dag. Ikke én gang blev min fordømmelse vist! I 

stedet viste de konstant to tumper, der kørte rundt 

med et palæstinensisk flag i København”. På sam-

me måde mener han, at aviser som JP næ-

sten udelukkende givet spalteplads til høj-

reorienterede holdninger. 

Det danske latrin: indvandrerne 
Flemming Rose afviser dog dette, og påpe-

ger igen, at der aldrig havde været så man-

ge muslimer med i debatten som nu. Dette 

vil Hüseyin Arac dog ikke anerkende og 
fremlægger en opsigtsvækkende karakteri-

stik af JP’s læserbrevsforfattere,: ”Det er dan-

skere, der pisser på indvandrerne, og derefter be-

skylder dem for at lugte”, hvilket giver anled-

ning til stor latter i auditoriet.  

 Fatih Alev svarer derefter på et 
spørgsmål fra salen om hvorvidt børnebø-

gerne ville skabe furore om 10-15 år? ”Jeg 

tror ikke, der vil være noget problem til den tid. 

Det væsentlige her er, at billedernes karakter 

(Muhammed med bombe i turbanen) satte ligheds-

tegn mellem Islam og terrorisme, og det var egent-

ligt det, der chokerede så mange muslimer. Ikke 

selve overtrædelsen af billedforbudet, der kun er 

ulovligt for muslimer, ifølge Fatih Alev.” 

 

Forsoning frem for provokation 
Under hele debatten fremstod Rose og 

Alev som debattens modpoler, mens at 

Arac havde forsonerens rolle. Det var dette, 

der fik ham til at hæve sig over de to andres 

mere stålsatte synspunkter. Naturligvis 
kan vi ikke gå på kompromis med ytrings-

friheden, men gavner det virkeligt nogen at 

trække fronter op, med tegninger såvel som 

udtalelser?  Skal forståelsen for den danske 

humor, værdierne og ytringsfrihed blive 

stærk hos den muslimske befolkning, er 

det vigtigt, at den kommer indefra. Vores 

opgave skal være at fordre denne udvikling 

gennem støtte og opmuntring, uden der-

med at acceptere de ekstreme elementer, 

som Islam også indeholder.  PF’s fordrag 

var en af de mere mindeværdige debatter i 

år, og dermed kan det anbefales den nye 

bestyrelse at  afholde flere debatter med 

kultur og religion som emner. 
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Af Martin Brun Jensen 

 

 
Strategi 
Det første spørgsmål er selvfølgelig 

”hvorfor”. Hvorfor en mediestrategi? ”Fordi 

forskere har en forpligtelse til at formidle 

deres forskning, så den bliver tilgængelig 

for befolkningen. Der er en forventning fra 

befolkningen og politikerne om, at forsker-

ne kommer ud med deres forskningsresul-

tater. Denne forventning kan vi som for-

skere lige så godt imødekomme.” Et meget 

normalt standard svar, så jeg spørger igen 

med vægt på strategi. Til dette svarer Ru-

ne.” Det er sådan, at for at formidle sin 

forskning skal man igennem et mediebille-

de. En strategi kan hjælpe forskeren til at 

komme igennem med sin forskning på den 

rette måde. Med den rette måde mener jeg, 

at forskeren 

undgår at ud-

trykke al sin 

forskning i 

o n e - l i n e r s , 

men på den 

anden side 

heller ikke 
snakker jour-

nalisten ihjel 

med fagsprog. 

Dette er også 

til gavn for journalisterne, hvor en strategi 

også kan hjælpe journalisterne med at få fat 

på de rette folk på instituttet. Det sker, at 

journalister ringer til instituttet uden rig-

tig at vide, hvem de helt præcis skal snakke 

med. En strategi vil hjælpe dem med at fin-

de den rette person, så det er de ”rigtige” 

fagfolk, der udtaler sig.”. 

 

Manipulation 
Samtidig med at Rune snakker, tænker jeg 

på, at alt det med strategi lyder meget godt, 

men hvorfor er det, at ordet ”manipulation” 

dukker op i mit hoved? Når man tænker på 

Blairs valgsejr og al den omtale, hans hånd-

tering af pressen har givet, så er det nærlig-

gende at spørge, om strategi ikke bare kan 

blive et andet ord for manipulation. Rune 

er dog hurtig med et svar (måske for hur-

tig?). ”Når man taler strategi ud fra det, 

som jeg sagde før, så er det ikke manipula-

tion. Forskeren har stadigvæk sin ret til at 

sige, hvad hun vil, til hvem hun vil. Det er 

ikke sådan at instituttet skal blokere for-

skerens (faglige)holdninger, eller for den 
sags skyld forhindre pressen i at kontakte 

Mediestrategi - Interview med  
Rune Stubager 

Hvorfor er det at jeg ikke kan lade være 
med at tænke tilbage til lærerværelset på 
min folkeskole, når jeg går ned langs 
ph.d. gangen? Det er fornemmelsen af 
ikke at høre til. Fornemmelsen af at be-
væge sig ind på et område, der ikke by-
der én velkommen. Jeg ved, at det er 
løgn, at min hjerne narrer mig til at tro 
mit eget mindreværd, men jeg kan ikke 
kaste følelsen af fremmedgørelse fra mig. 
Nå – jeg retter ryggen og skrider ned af 
gangen, som om jeg hører hjemme. Jeg 
stopper foran døren til Rune Stubager. 
Der står ikke ph.d. foran navnet endnu, 
men det er tæt på: Den er lige blevet af-
leveret. Jeg skal snakke mediestrategi for 
Aarhus Universitet med ham. 
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nogen bestemt. Det vigtige er, at faglighe-

den er i orden. Det er ud fra fagligheden, at 

der skal diskuteres mediestrategi, og ikke 

ud fra en forudsætning om, at der skal 

slækkes på de faglige krav. Man kan sige, 

at en strategi skal hjælpe forskeren til at 

formulere sit budskab. Problemet er tit i 

medierne, at ”eksperter” udtaler sig om no-
get, de ikke er eksperter i. Men journali-

sterne kan ikke få forskerne til at udtrykke 

sig klart nok om problemstillingen og går 

derfor hen til en anden ”ekspert” for at få 

sin sætning. Forskerne skal være klar over, 

at hvis de ikke udtaler sig om en sag, så er 

der en anden ”ekspert” som gør det. Dette 

er ikke i modstrid med holdningen om, at 

kompliceret stof skal simplificeres så me-

get som muligt, men kun så meget som mu-

ligt! Faglighed formidlet korrekt og forstå-

eligt, er en væsentlig del i en strategi.” 

 

De studerende 
Jeg ved, at mit næste spørgsmål er lidt 

’søgt’, men jeg vælger alligevel at spørge 

med et lille smil på læben. Mit spørgsmål 

går på, om de studerende kan gøre noget 

for at formidle viden ud til befolkningen. 

Rune smiler lidt - som om at han godt ved, 

at jeg ved, at det er lidt søgt. ”De studeren-

de kan godt gøre noget for at formidle vi-

den fra universitetets mure og ud. Viden er 

jo ikke kun forskning og rent fagligt stof. 

Mange af de foredrag og debatter, som de 
studerende afholder, burde blive annonce-

ret i aviser som eks. JP Århus eller lignen-

de. En mediestrategi kunne hjælpe de stu-

derende med at skabe en bevidsthed i be-

folkningen om, at det ikke kun er svære 

uforståelige ting, der foregår på et universi-

tet, men også begivenheder som fylder no-

get i deres egen dagligdag.” 

 

Jeg takker Rune for hans hjælp, for vi skal 

begge over til et ph.d. forsvar. Et af de for-

svar, hvor man rent faktisk forstår titlen på 

forsvaret, og som måske kunne blive bragt 

ud fra murene. På den anden side: Hvorfor 

gøre svært ph.d. stof tilgængelig for alle? 

Hvad skal vi så leve af? 
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Af Rasmus Tovborg 

 

Dette gjorde, at det ikke kun var en konfe-

rence for Foucault-nørder, men selv folk, 

som ikke rigtig havde noget forhåndskend-

skab til ham, kunne være med. Det skal 

selvfølgelig siges at undertegnede, som er 

stor fan af Foucault, måske er en smule far-

vet med denne påstand. Dog er jeg af den 

opfattelse, at det var en yderst lærerig dag, 

hvor der, for mit vedkommende, både kom 

nye vinkler på Foucaults skriverier og gam-
le temaer blev slået ekstra fast.  

 

Konferencen var struktureret med fem fo-

redrag og en 

afsluttende 

paneldebat 

med delta-

gelse af da-

gens fore-

dragsholdere 

og to nye 

a n s i g t e r 

(kun en 

mødte op, 

hvilket dog 

ikke gjorde debatten ringere). Det første 

oplæg stod Gorm Harste for, og det var en 

kort gennemgang af Foucaults udlægning 

af den franske magthistorie. Dette faldt lidt 

udenfor temaet for de andre oplæg – der 

havde større fokus på biopolitikken – hvil-

ket dog var meget godt, da Harstes oplæg 

gav en kort introduktion til Foucault og 

hans magtanalyser – og ikke magtteori, 

som mange tror.  

 

Antihumanismen 
Derefter overtog idehistorikeren Jens Erik 

Kristensen fra DPU. Han kritiserede socio-

logiseringen af Foucault, og påpegede, at 

Foucault netop var idehistoriker og filosof 

og ikke sociolog. Han var da glad for, at 

man brugte Foucaults studier så bredt – og 

som Foucualt selv har sagt i et interview, 

så ville han helst se sine studier som en 

værktøjskasse, hvor man tog, hvad man 

kunne bruge, og resten lod man ligge – men 

man kan blot gøre sig klart, at Foucault 

netop filosoferede med hammeren (efter 

Nietzsche) og ønskede at ødelægge tidens 

dogmer, med en kritik af humanvidenska-

bernes rationale, og derfor ikke på samme 
måde som i sociologien arbejde ud fra et 

normativt grundlag om, hvad der kunne 

Hvad er relevansen af den skallede 
bøsses sene skrifter!  

Det var temaet for den endagskonferen-
ce om Foucaults nyudgivne forelæsninger 
fra 1971-1984, som Sociologisk Forum 
havde arrangeret torsdag d. 24. novem-
ber. Der var både nye og gamle kendinge 
blandt de inviterede foredragsholdere, 
hvilket gav en god og varieret blanding i 
billedet af Foucault og hans forelæsnin-
ger. 
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gøres bedre i samfundet.  
 

Liberalisme og regeringskunst 
Heraf følger en kritik af liberalismen – om 

at det ikke handler om mindre styring – 

men at liberalismen netop kræver en be-

stemt styringskunst, da forskellen mellem 

frihed og sikkerhed kræver en biopolitik. 

Denne retning følges op i det efterfølgende 

oplæg af Anders Fogh Jensen (den Anders 

Fogh der kan tænke, som det blev fremført 

at GH). Det, der er vigtigt i biopolitiken, 

er, at magten lader det leve og optimere 

det, som er indenfor det rationelle, og lader 

det ikke-rationelle dø. Ideen fra den libera-

le side er, at der ledes for meget, og at man 
ikke kan vide hvad god ledelse er, så er det 

bedre at lade være; ledelseskunsten bliver 

derfor ”hvordan begrænses styringen”. Det 

centrale for Foucault i beskrivelsen af sty-

ringskunsten bliver altså folks påvirkelig-

hed, som bygger på den liberale markeds-

antagelse, at folk er rationelle, og det er 

gennem opvejning af fordele og ulemper, at 

man bestemmer sig. Problemet er ifølge 

Foucault og AFJ at alt bliver til marked, og 

at folk ikke er så rationelle, som liberalis-

men antager.  

 

Ledelse og selvledelse 
I oplægget af Lars Thorup hænger liberalis-

me og biopolitik sådan sammen, at ledelse 

gøres til selvledelse. Dermed bliver det mu-

ligt for moderne statsstyring af styre en-

hver menneskelig enhed (ligegyldigt hvor 

lille den er), da mennesket styrer sig selv i 

overensstemmelse med statens vilje. Dette 

følger af, at viden skaber grobund for magt, 

sådan at den, der taler sandt, gennem klar 

og venlig tale vejleder den individuelle per-

son. Staten kan altså lede ved hjælp af 

sandheden, da de, som vælger ikke at lade 

sig lede heraf, ofte betragtes som autoritæ-

re.  

Hvorfor deltage? 
At både Foucault-kendere og folk, der kun 

har berørt ham gennem overfladisk læs-

ning, kunne lære noget på konferencen, 
kan tydeliggøres med et lille eksempel – en 

lille artikel i Politiken – undertegnede faldt 

over to dage senere. Her skriver Morten 

Hesseldahl om Totalitarismens magiske til-

trækning, hvor han netop beskriver filosof-

ikonet Michel Foucault som en af de ven-

streorienterede intellektuelle, som åd af 

Ayatollah Khomeinis hånd. Hesseldahl ser 

Foucault som en intellektuel der hyldede 
de autoritære ideer og samtidig suspende-

rede sin egen kritiske sans. Hesseldahl dra-

ger denne konklusion på baggrund af bo-

gen ”Foucault and the Iranian Revolution. 

Gender and seductions of Islam”. Selvom 

Hesseldahl faktisk giver sig ud for at kende 

noget til Foucault, kunne han ved deltagel-

se i konferencen have lært noget nyt og 

samtidigt deltaget i debatten om Foucaults 

forhold til det iranske styre og hans efter-

følgende kritik af selv samme styre. Fou-

cault var ikke ubetinget tilhænger af styret, 

hvad man ellers får indtryk af, når man læ-

ser Hesseldahls indlæg. Så hermed en op-

fordring til læserne om at deltage i de næ-

ste konferencer. Selv om disse ikke nød-
vendigvis har noget med jeres aktuelle se-

minarer at gøre, kan de godt være lærerige.  

Foucaults billede på det moderne samfund 

Benthams Panoptikon-fængsel 
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Årets Forsker & 
Årets Underviser 

 

Af Jens Jørgensen og Martin Krog Frederiksen 

 
Close but no cigar… 

Selvom æren som Årets Forsker kun tilfalder én person, synes vi, at vi vil nævne nogle af 

dem, som var tæt på at opnå hæderen. Det drejer sig om Christoffer Green Pedersen og Jør-
gen Elklit. Det samme gælder i sagens natur for titlen som Årets Underviser, men her vil vi 

nævne Lotte Bøgh og Søren Serritslew, som begge var tæt på titlen. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Årets forsker 
 
Resultatet af afstemningen om Årets 
Forsker blev Nils Mortensen. I begrun-
delserne blev der især lagt vægt på hans 
nyligt afsluttede doktordisputats ”Det 
Paradoksale Samfund” i sociologi, som 
han forsvarede tidligere i år ved Køben-
havns Universitet. Disputatsen har fået 
stor anerkendelse fra fagfæller.  

Årets underviser 
 
Årets Underviser blev Jens Peter Frølund 
Thomsen, der dermed tilbageerobrer den-
ne ærefulde titel. I begrundelserne for at 
stemme på Jens Peter Frølund Thomsen, 
blev der især lagt vægt på hans store evne 
til at formidle stoffet på KomPol forelæs-
ningerne.  

Et af højdepunkterne til årets julefest, er jo den traditionsrige kåring af Årets Forsker 
og Årets Underviser. I modsætning til valget til Statsrådet, var der her ikke tale om et 
fredsvalg. Men da stemmerne var talt op stod to sejrherrer tilbage, men det kan afslø-
res her, at der var kamp til stregen.  

http://www.ps.au.dk/kanden/Enkeltnumre/Kanden_December_2005.pdf#Aarets_2005
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TEMA: IFSK og fremtiden 

TEMA                                                      …………….             IFSK og fremtiden 

Elfensbenstårnet kaldes det. På de højt belig-

gende matrikler af denne uindtagelige fæstning 

bor politologerne. En kaste af nådeløse tænke-

re, der har sikret sin eksistens gennem sit enor-

me bidrag til eliten. Hvor ellers har man formet 

personligheder som en Seidenfaden, Auken, 

Albrechtsen og ikke mindst en tronfølger, og 

samtidig beriget Danmark med et ’webersk’ 

bureaukrati i særklasse? 

Men netop i disse år, hvor globaliseringen er 

blevet det vigtigste ’buzzword’, er fæstningen 

kommet under beskydning. Andre universite-

ter reviderer studieordninger og forsøger alter-

native studieordninger for at ruste deres stude-

rende bedst muligt til fremtiden. Risikere IFSK 

at blive overhalet indenom? 

Er løsningen en RUC’sk rundkredspædagogik?  Eller skal IFSK fortsat uddanne ’weberske’ bureaukrater? 

Emnet  for dette tema er, hvorledes IFSK ruster sig bedst muligt til fremtiden. De sid-
ste par måneders heftige debat mellem RUC og AU, om hvilken studieform er bedst, 
endte med en bitter smag i munden. Nok er vi stolte af vores uddannelse og vores re-
sultater, men er der trods alt ikke ting, vi stadig kan forbedre? Hvis vi praktiserer ”if it 
isn’t broke - don’t fix it”, så risikerer vi at gå i stå. I et forsøg på konstruktivt at debatte-
re vores uddannelse på IFSK taler vi med:  
 
• Jørgen Grønnegaard Christensen og Jørgen Goul Andersen om ideer og forslag til 

videreudvikling 
• Studielederne på Aalborg og Aarhus, og beder dem udspecificere deres tanker 

om helt centrale elementer i uddannelsesforløbet. 
• Studieleder Thomas Pallesen, om overbygningsuddannelsen kan forbedres 
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Af Lars Duvander Højholt 

 

I løbet af november kontaktede Kanden de 

implicerede parter i ”studiedebatten” samt 

en række repræsentanter fra ministerier og 
kommuner og bød op til en debat om, hvad 

vi statskundskabere eventuelt har af mang-

ler, når vi rammer arbejdsmarkedet? Hvil-

ke, hvis overhovedet der skal gøres noget, 

konstruktive forslag af teknisk og ind-

holdsmæssig kan man forestille sig vil ud-

vikle studiet yderligere?  

 

Tavs debat… 
Om det er de rørte vande, der endnu ikke 

har lagt sig eller, om det er fordi, der vitter-

ligt ikke findes noget ved statskundsak-

bsuddannelsen, der ikke bør ændres, vil jeg 
overlade til spekulationer, men faktum er 

at antallet af folk, der havde lyst til at del-

tage i denne debat endte med to. Heldigvis 

er der tale om to kompetente koryfæer i 

form af AU’s Jørgen Grønnegaard Chri-

stensen og Aalborg Universitets Jørgen 

Goul Andersen. I deres bidrag samler de op 

på de sidste par måneders debat, men kig-

ger også længere fremad og giver deres bud 

på alternative og innovative tiltag i under-

visningen på statskundskabsstudiet gene-

relt. 

 

Forsvar for egen have… 
Der er ingen tvivl om, at de begge brænder 

for emnet og begge brænder for hver deres 

undervisningsmetoder. ”Gennem årene er ud-

dannelsen i statskundskab blevet ajourført og mo-

derniseret. Den har derfor en række kvaliteter, som 

ikke umiddelbart kalder på grundlæggende refor-

mer”, udtaler Jørgen Grønnegaard. Hertil 

føjer han, at det er vigtigt at ”lægge vægt på og 

præmiere selvstændighed” samtidig med, at 

han påpeger, at det gruppearbejde vi udfø-

rer på IFSK ”giver en træning, der forbereder 

effektivt til livet efter universitetet.” Heller ikke 

Jørgen Goul Andersen kan helt slippe de-

batten om undervisningsformen og påpe-

ger at ”problem– og projektorienteret arbejde er, 

når det fungerer bedst, og når det ikke træder i ste-

det for, men bygger oven på en dyb teoretisk indsigt, 

en pokkers god arbejdsform”. Disse nuancer er 

alene en konstruktiv debat værd, for de 

omhandler ikke kun om hvilke kompeten-

cer vi opnår, men i lige så høj grad hvilken 

pædagogisk indlæring, der er mest effektiv. 

Dette er dog nogle af samme aspekter de to 

TEMA                                                      …………….             IFSK og fremtiden 

Kanden samler op på opfordring til kon-
struktiv debat... 
Bølgerne gik højt i september og okto-
ber, da de højtagtede professorer fra 
statskundskab i Roskilde og Aarhus gik i 
clinch med hinanden. Stridens æble var 
undervisningsformen i Roskilde (og til 
dels Aalborg) som AU’s Jørgen Grønne-
gaard og SDU’s Poul Erik Mouritzen 
skarpt har kaldt ”en reminiscens fra 
70’erne.” Debatten stilnede af med fælles 
forslag om at føre en konstruktiv debat i 
stedet. Kanden følger op, og ser på hvilke 
konstruktive forslag, der kan være til vi-
dereudvikling af studiet. 

Jørgen Goul Andersen, AU: 
”Jeg savner lidt mere ”spræl” og 
eksperimenteren. Temauger, 
hvor man så at sige lever på  
campus; store cases og rollespil. 
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professorer drager frem, når de fremlægger 

deres forslag til fremtidens uddannelse. 

 

”Selv en god ting kan man dog gøre bedre” 
Således lyder det fra Jørgen Grønnegaard, 
der, lig Thomas Pallesen side 16, især øn-

sker at lægge vægt på overbygningsdelen, 

når man skal se på forbedringer. I erken-

delse af at studietiden er for lang, og det 

især er på overbygningen, at det går galt 

peger Grønnegaard på to områder, hvor der 

kan forbedres. For lærernes vedkommende 

gælder det om opkvalificere pædagogik-

ken, så der bliver en vedholdende energi og 
opfindsomhed hos underviseren. For de 

studerendes vedkommende er problemet 

at: ”...der er for gode muligheder for at shoppe mel-

lem seminarerne, for at overbooke, og for at udsky-

de eksamen til et senere og, tror den enkelte, mere 

belejligt tidspunkt.” Georg Sørensen har tidli-

gere fremsat forslag om at indpasse specia-

leprojekter i en større sammenhæng, hvor 

der er fællesprojektmøder, og hvor der er 

gensidige forpligtelser mellem lærer og del-

tagere, men dette blev aflivet.   

 Jørgen Goul Andersen peger herud-

over på, at de studerende ikke har tilstræk-

kelige evner inden for den litteratur og in-

formationssøgning, der er vigtig for opga-

veskrivningen. 

 

Lad eleverne skrive bøger! 
Dette er et af de forslag Jørgen Goul Ander-

sen fremlægger i sin vision af statskund-

skabsstudiet i fremtiden. ”Jeg vil også nævne, 

at Ole Borre engang lavede en bog i samarbejde 

med sine studerende på et seminar. Den slags mere 

ambitiøse og krævende forløb med et synligt output 

savner man lidt i dag.” Hertil føjer han, at man 

også kan oprette seminarer med det formål 

at lave studenteropgaver, der er egnede til 
at indgå i den offentlige debat. Begge tiltag 

ville mange sikkert formentligt finde 

yderst interessante og kunne øge motivati-

onen hos både de studerende og undervi-

serne. Både Grønnegaard og Goul Ander-

sen koncentrerer sig således om tiltag på 

overbygningen, der har til hensigt at holde 

interessen oppe hos alle parter.  

 Udover forslag der knytter sig til den 

traditionelle del af studiet, tilføjer Goul 

Andersen herudover et forslag om tema-

uger med cases og rollespil. Igen er tanken 

vel at holde de studerende ved ilden, og 

hvad end man kan mene om rollespil og 

dets tilhængere, så er selve ideen om at 
træde ud af den rutineprægede hverdag i 

hvert fald ikke dum. Spørgsmålet er blot, 

om man kan hive statskundskabere op fra 

læsesalen og ud til denne slags eksperi-

menter.  

 Grønnegaard afslutter desuden de-

batten med den strøtanke, at 

statskundskabere måske ikke helt har de 

tilstrækkelige evner til at begå sig i de or-

ganisationer og virksomheder, hvor man 

arbejder sammen med eller for den offentli-

ge sektor, og man med fordel kunne tage en 

diskussion heraf. Skal man opkvalificere de 

ledelsesmæssige kompetencer hos 

IFSK’ere, erhvervsøkonomiske aspekter 

såsom budgetplanlægning og regnskabs-
styring, eller er det fx HR, man bør se på. 

Kanden opfordrer folk til at indsende kom-

mentarer og følge op på debatten. 

Jørgen Grønnegaard: 
”Statskundskabsuddannelsen er 
imidlertid så generel, at man må 
spørge om den er god nok, når 
det gælder kravene på denne del 
af arbejdsmarkedet.” 
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3 skarpe til studielederne! 

Af Allan Birkmose Andersen og Lene Krogh 

 
 

1.Hvilke tiltag har I gjort for at øge de 
studerendes erhvervsmæssige kompe-
tencer?  
Det korte svar er: Vi har ikke lavet særlige 

tiltag, men har altid været meget bevidste 

om de erhvervsmæssige kompetencer – 

specielt når vi laver nye studieordninger. 

 

Aalborg Universitets cand.scient.adm.-

uddannelsehar gennem 30 år været under-

lagt uddannelsesbekendtgørelser, hvor for-

målet med uddannelsen har været ”at kva-
lificere kandidaten til selvstændigt og kri-

tisk at kunne identificere, analysere og ud-

arbejde løsninger i forhold til forvaltnings-

mæssige/administrative problemstillinger”. 

 

De krav, der er indeholdt i den nye uddan-

nelsesbekendtgørelse fra 2004, om kandi-

daters kompetencer, herunder de erhvervs-

mæssige kompetencer, er på ingen måde 

nye for os, så vi har benyttet os af den nye 

uddannelsesbekendtgørelse til: dels at få 

navnet på uddannelsen korrigeret til 

”Kandidatuddannelsen i Politik & Admini-

stration”, dels at lave en ny studieordning 

(1.9 2005), hvor uddannelsens faglige profil 

er justeret med vægt på 3 faglige kerneom-

råder: ”Organisation/Forvaltning”, ”Policy-

analyse” og ”Politisk kommunikation og 

deltagelse”. 

 
2. Er det instituttets opgave at forbedre 
de studerendes formidlingsevner? - Og 
hvor vigtig er denne egenskab 
(formidlingsevnen) for en statskundska-
ber?  
Vi lægger meget vægt på, at de studerende 

på bacheloruddannelsen får en bred teore-

tisk viden om samfund, politik etc. – men 

samtidig prioriterer vi (bla via det pro-

blemorienterede projektarbejde hver andet 

semester) at de studerende lærer at anven-

de teorier på konkrete samfundsmæssige, 

politiske og administrative problemstillin-

ger. 

På kandidatuddannelsen udbydes der se-
minarer, hvor der indgår videregående teo-

rier inden for de 3 kerneområder: Organisa-

tion/Forvaltning, Policy-analyse og Politisk 

kommunikation og deltagelse, som grund-

lag for de opgaver og projekter, de stude-

rende skal skrive. 

 

Ud over de værktøjer, der allerede ligger i 

uddannelsen indenfor: statistik og meto-

der, forvaltningsret, økonomistyring og 

evaluering, tror jeg der kan være behov for, 

at de studerende i et begrænset omfang får 

mulighed for at vælge helt specifikke kur-

ser afhængig af den kompetenceprofil, de 

ønsker at sammensætte. Dette bliver der 

også mulighed for med den nye studieord-
ning. 

 
3. Hvad er vigtigst? At de studerende får 
en bred teoretisk viden om statskund-

Børge Rasmussen 
Studieleder 

Politik og Administration, 
Aalborg Universitet 
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skab, eller at de får nogle konkrete prak-
tiske værktøjer?  
 
Der er ingen tvivl om at evnen til at kunne 

formidle - skriftligt og mundtligt – og kun-

ne indgå i kommunikationsprocesser bliver 

af større og større betydning – også på det 

akademiske arbejdsmarked. Studenterne i 

Aalborg lærer en del på dette område. Via 

projektarbejdet kommer de typisk i kon-

takt med virksomheder og organisationer, 
hvor formidling og samarbejde med andre 

”målgrupper” er væsentlig. 

Vi vil uden tvivl sætte mere fokus på dette i 

fremtiden og har allerede taget det første 

skridt ved at gøre ”Politisk kommunikati-

on og deltagelse” til et fagligt kerneområde, 

hvor der i den nye studieordning bl.a. står, 

at de studerende skal opnå evne til ”at 

identificere og strukturere centrale kom-

munikations- og deltagelsesprocesser”.  

 
 

1. Hvilke tiltag har I gjort for at øge de 
studerendes erhvervsmæssige  
kompetencer?  
Det bedste, vi kan gøre for vores studeren-

des erhvervskompetencer, er at give dem 
en 1. klasses uddannelse. Den målsætning 

arbejder vi kontinuerligt og på forskellige 

måder på at opfylde. Mere specifikt er der 

nedsat et rådgivningsudvalg, der består af 

de vigtigste aftagere af vores studerende. 

Dette udvalg høres f.eks. i forbindelse med 

ændringer af studieordningerne. Rådet har 

bl.a. også peget på, at praktik for mange 

studerende kan være en væsentlig er-

hvervskompetence. I den forbindelse kan 

det nævnes, at praktikmulighederne er sat i 

system, så der er blevet bedre muligheder 

for at komme i praktik for de studerende.   
 

2. Er det instituttets opgave at forbedre 
de studerendes formidlingsevner? - Og 
hvor vigtig er denne egenskab 
(formidlingsevnen) for en statskundska-
ber?  
Den er en del af vores opgave, og det viser 

sig bl.a. ved, at det er integreret del af en 

vurdering af de studerendes arbejde. Vi for-

søger at styrke de studerendes formidlings-

evner i bred forstand ved at have forskelli-

ge eksamensformer. I forbindelse med den 

nye studieordning er der indført obligatori-
ske skriveøvelser på bacheloruddannelsen 

mhp. at styrke formidlingsevnen. 

Formidlingsevnen er vigtig, men formen og 

formidlingen kan og bør aldrig blive en er-

statning for substans. 

 
3. Hvad er vigtigst? At de studerende får 
en bred teoretisk viden om statskund-
skab, eller at de får nogle konkrete prak-
tiske værktøjer?  
Det er vigtigst, at de studerende får en 

bred, solid teoretisk og empirisk funderet 

uddannelse. Modstillingen af teoretisk vi-
den og konkrete praktiske værktøjer er i 

bedste fald uklar, da det er den brede teo-

retiske og empiriske fundering, der er en 

statskundskabers bedste værktøj. At det 

værkstøj så bliver slebet til siden hen i 

praktisk gerning er en anden sag, 

s o m  i m i d l e r t i d  i k k e  æ n d r e r 

på hovedpointen. 

 
 

Thomas Pallesen 
Studieleder, 
 Institut for Statskundskab 
Aarhus Universitet 
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Får vi nok ud af overbygningen? 

Af Helge Frandsen  

 

Thomas Pallesen havde ét budskab, som 

han meget gerne ville fremfører som et di-

skussionsemne, han dog ikke selv umiddel-

bart har noget svar på. Han rejser spørgs-

målet, om man får brugt sin tid rigtigt, når 
man tager sin overbygning frem mod kan-

didatuddannelsen? Spørgsmålet er opstået, 

ud fra de erfaringer, Pallesen har gjort sig 

mht. specialeskrivende studerende. Gang 

på gang oplever han, at den studerende ik-

ke har fået nok ud af tiden efter bachelor-

delen. Faktisk vil han gå så langt som til at 

sige, at man som bachelor står med rigtig 

mange kompetencer, der kan bruges i det 

senere typiske IFSK job. Men samtidig 

med at Thomas Pallesen rejser denne pro-

blemstilling, understreger han, at han rig-

tig godt kan lide den frihed og store grad af 

ansvar, man får på overbygningen. Man 

skal altså prøve at opbygge en balancegang 
mellem målrettethed og frihed. Som sagt 

har Pallesen ikke selv noget svar på dette, 

men håber at kunne vække til eftertanke 

og debat.  

    Men når det så er sagt, så er der jo 

enormt mange gode ting ved IFSK ifølge 

Thomas Pallesen. Undertegnede havde for-

beredt en del kritiske spørgsmål, der dog 

fik klart svar på tiltale. Thomas Pallesen er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 godt tilfreds med den brede, teoretisk og  

empirisk funderede uddannelse, IFSK kan 

tilbyde. Den forsøges selvfølgelig hele tiden 

gjort bedre, hvilket for nylig er kommet til 

udtryk i en ny studieordning. Denne til-

fredshed bunder til dels i de tilbagemeldin-

ger, IFSK får fra erhvervslivet, som er me-

get tilfredse med de folk, de får fra Århus. 

Thomas Pallesen mener dog, at vi stude-

rende er en anelse for rygradsløse og tilpas-
ningsdygtige. Han kunne godt tænke sig, 

at der var nogle flere modhager på os, der 

gjorde os i stand til at stå fast på nogle for-

valtningsmæssige principper. Der er en 

tendens til, at folk spiller det politiske spil 

for godt, og sågar kunne sælge deres egen 

moster, hvis det kom til det. Det må vi jo så 

se om vi kan tage til os.  

     

Falske modsætninger 
Ifølge Thomas Pallesen har vi en fin balan-

ce mellem det praktiske og teoretiske. Han 

ser det som en falsk modsætning, der er 
opstået. Igennem de forskellige typer af 

Som led i vores tema omkring forbedrin-
ger af vores uddannelse her på IFSK, har 
vi selvfølgelig også taget en snak på to-
mandshånd med vores studieleder Tho-
mas Pallesen.  
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eksaminer, vi skal igennem, får vi en øvelse 

i de kvalifikationer, det forventes vi skal 

besidde ude i erhvervslivet. Så denne dis-

tinktion har ikke hold i virkeligheden.  

    

 En anden falsk modsætning, vi studerende 

har fået opbygget, er den mellem undervis-

ning og forskning. Thomas Pallesen siger: 
”Når det virkelig lykkes på et universitet, 

så er det jo altså det, der kaldes forsknings-

baseret undervisning”. Det er hans indtryk, 

at man blandt IFSKs professorer går højt 

op i at levere den bedste og mest kvalifice-

rede undervisning. Der sættes en ære i det-

te, og således bliver evalueringsskemaerne 

også læst grundigt. Pallesen har dog ikke 

noget imod at kommentere dette forhold. 

Hans pointe er bare, at det er en myte, der 

nok igen heller ikke har så meget hold i vir-

keligheden. I hans øjne er det måske snare-

re forskningen, der er truet, hvilket nok 

kan komme bag på mangt en studenterpo-

litiker.  

    Således ser studielederens syn på vores 

uddannelse altså ud, og det er der nok en 
del, der er uenige i. Men som det fremgår, 

er Thomas Pallesen absolut klar på en kon-

struktiv diskussion. Den opfordring er her-

med givet videre.  
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Sikkerhed i det 21. århundrede”  
IP konference på SDU 

Af Anne Stine Jørck og Allan Birkmose 

     
Workshops, kaffe og faglig debat 
En kende for sent på den, men ellers med 
humøret i top, arriverer de to IFSK folk til 

det ukendte land: Syddansk Universitet. 

Udefra ligner universitetet en mellemting 

mellem en udtjent banegård i en ukendt 

sydtysk by og vareindleveringen til City 

Vest, dette skal man dog ikke lade sig narre 

af. Vel kommet inden døre finder vi vej op 

til den del af Syddansk, der må betegnes 

som creme de la creme inden for universi-

tetsfaciliteter i det ganske land. Vi fik 

pludselig flash backs til det i vores studie-

liv hedengangne søauditoriet på IFSK. De 

lokale studerende kan dog berolige os med, 

at andre og flere lokaler på universitetet 

minder en del mere om juridisk auditorium 
i Århus (især før vinduerne blev skiftet). 

Dette lille stykke info kan gæsterne fra År-

hus imidlertid se ganske bort fra, eftersom 

vi skal tilbringe dagen i et overflødigheds-

horn af et auditorium, hvor det ikke skor-

ter på hverken filmfaciliteter, talerpodium 

eller velpolstrede sæder til de årvågne stu-

derende. 

 

Første del af 

konferencen 

byder på vel-
komstoplæg 

ved lektor 

Lars Erslev 

A n d e r s e n , 

der med en 

usammenlig-

nelig mimik 

og gestikuleren indtager auditoriet og giver 

os indblik i sin udlægning af nutidens ter-

rorproblematik, nemlig ”terror som den 

retfærdige krigs genkomst”. Dette er en 

helt igennem gedigen måde at starte dagen 

på, da oplægget både er interessant og vel-

opført af en Lars Erslev Andersen, der mere 

virker som en skuespiller i hopla på en sce-

ne end som en universitetslektor. Efter 
denne seance bydes der på kaffe i den mo-

derne ”kaffestue” udenfor auditoriet, hvor-

efter deltagerne splittes op på to work-

shops efter eget valg. Duoen følges pænt ad 

og sætter sig godt til rette - i de faktisk 

overraskende bløde stole i overflødigheds-

hornet – for at slå ørerne ud til en work-

shop med overskriften ”Fjendebilleder og 

identitet”. 

De næste halvanden times tid 

går herefter med fremlæggelse af tre stude-

rendes halvfærdige papers, og opponering 

fra en Phd’er fra Syddansk. Til slut bliver 

der endelig tid til 5 minutters spørgetid til 

salen, der i mellemtiden er blevet en smule 

En tidlig og mørk novembermorgen sid-
der en lille duo i en bil med retning syd-
øst på, målet er Syddansk universitet i 
Odense. Datoen er nærmere bestemt 
den 16. november 2005, og de to mor-
genfriske folk i bilen håber på at få fyldt 
hovederne med interessant IP-viden, in-
den dagen er omme. De skal nemlig del-
tage i konferencen ”Sikkerhed i det 21. 
århundrede”. Hvad duoen endnu ikke 
ved er, at dagen bliver lidt af en oplevel-
se krydret med fremragende gæstfrihed, 
julemad i lange baner og ikke mindst 
spændende faglig debat fra såvel de dan-
ske deltagere som fra en amerikansk 
professor helt fra Washington. 
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døsige i de bløde stole, der herefter vurde-

res til at være et tveægget sværd. Den om-

talte workshop procedure falder ikke helt i 

IFSK duoens kritiske smag, da tilhørerne 

mere er passive tilhørere end egentlige de-

batdeltagere, hvilket måske en anden gang 

kan afhjælpes af mere skarp styring af ti-

den samt korte skriftlige præsentationer af 
papers inden selve konferencedagen. Lidt 

klogere blev vi dog også. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frokost, workshops og professoren fra 
USA 
Da klokken således er blevet 12 middag, 

flyder konferencedeltagerne i en pulseren-

de strøm op til den planlagte frokost i uni-

versitets restaurant, der viser sig at være et 

festklædt sted, hvor buffeten bugner med 

lækker julemad med orientalske overtoner. 

Akkompagneret af denne skønne mad, 

hvor kikærtefrikadeller, laks i uendelige 

mængder og flæskestegen ikke mindst kort 

skal nævnes, bliver frokosten en helt igen-

nem fin oplevelse. Vi får endda en kold øl 
til silden, og så kan duoen jo ikke være an-

det end tilfredse. 

 Eftermiddagens program byder på 

workshop om ”Stormagtspolitik” samt et 

oplæg ved professor og gæsteforsker på 

DIIS i København Elizabeth Kier, der skal 

tale om ”New Threats and Old Mindsets: 

Counterinsurgency and the U.S. Army”. 

Først sætter vi os således endnu engang til 

rette i de bløde stole til en indføring i stor-

magtspolitik. Dette bliver en mere interes-

sant omgang end dagens første workshop, 

idet de indleverede papers fanger vores in-

teresse bedre, og ordstyrerne formår at ska-

be mere tid til debat. Herefter gennes vi ud 

til endnu en omgang kage og kaffe, som 

vores fyldte maver imidlertid må takke nej 
til, selvom det ser lækkert ud. 

Helt fantastisk bliver efter-

middagen dog først, da Elizabeth Kier ind-

tager talerstolen. Denne lille dame med den 

udtrykte amerikanske accent har en karis-

ma omkring sig og en åbenhed og professi-

onalisme, der i høj grad indbyder til debat, 

hvilket deltagerne da også gør brug af i hid-

til uset grad. Professor Kier fremlægger på 

overbevisende måde sit stof om USA’s krig 

i Irak – som hun klart er en skarp kritiker 

af - og om, hvordan den amerikanske hær 

selv dels med sit indlejrede ”mindset” og 

dels med sin mission (hvis I husker den 

gode ”Wilson”) er med til at skabe konflik-

terne med de irakiske oprørere. Efter op-
lægget sprænges salen næsten af spørge- og 

debatlyst, og det bliver 20 minutter præget 

af spændende såvel som uinteressante 

spørgsmål i en intens strøm, så de vågne 

ordstyrere må springe rundt på rækkerne 

med mikrofonen knuget i hånden. 

 

Denne herlige dag afsluttes 

på bedste vis med, at duoen falder i snak 

med den udadvendte professor Kier, der 

savner sine studerende i Washington og 

derfor inviterer på frokost i København. 

Hvis vi lige kommer forbi – og det kan jo 

godt tænkes, at den chance til at have en 

professor på tremandshånd bliver grebet! 
Herefter drøner bilen og duoen hjem til 

Århus igen med faglige såvel som sociale 

oplevelser med i bagagen. 
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Komparativ receptionsklub i aktion 

 

Af Rasmus Tovborg 

 

Nu skal der – som det sikkert er blevet be-

mærket af den opmærksomme læser – gø-

res opmærksom på, at klubben efter en el-

lers formidabel start, er blevet reduceret til 

én person. Grunden til at undertegnede 

opretholder diskursen om klubbens eksi-

stens er, at undertegnede ikke ønsker en 
eksklusion, og at klubben ikke forsøger en 

autopoetisk lukning – modsat andre syste-

mer – men derimod forsøger at lave en total 

inklusion. Der skal derfor, inden der over-

gås til den komparative analyse, gives en 

opfordring til andre om at kombinere læ-

ring med næring – som jo for øvrigt er en 

vigtig ingrediens i ens færden på universi-

tetet. Man kommer jo heller ikke langt i 

denne verden, hvis en af disse udelades! Så 

støt op om klubbens formål og mød op til 

næste ph.d. forsvar, der er ingen undskyld-

ning for at lade være – vi har jo intet kon-

tingent i klubben! 

 

Stefan Brendstrup lagde ud med et forsvar 

sidst i oktober om ”1. A critical discussion of 

the concept of liberalisation applied in the thesis, 

including an analysis of whether other indicators 

would have led to other conclusions. 2. On the basis 

of that discussion, an 

assessment of the in-

fluence of national 

and European interest 

groups on the EU di-

rective liberalising the 

European energy mar-

ket”. Dette forsvar 

blev afholdt med en yderst god disciplin, 

både med hensyn til det sproglige (utroligt 

forståeligt engelsk) og den perfekte timing 

med hensyn til tiden. Jens Blom-Hansen 
måtte da også slutte af med at takke for 

den formidable overholdelse af den fastsat-

te tid. Denne disciplin fortsatte eller blev 

overført til det andet forsvar af Lotte Bøgh 

Andersen, som afholdt forsvar for afhand-

lingen ”Offentligt ansattes strategier. Af-

lønning, arbejdsbelastning og professionel 

status for dagplejere, folkeskolelærere og 

tandlæger”. Her overstrålede den fortidige 

militære justits hele forsvaret. Det metodi-

ske niveau afspejlede denne militære struk-

tur, hvor alt var fulgt til punkt og prikke, 

der lå efter bedømmelsesudvalgets mening 

en utrolig metodisk kraftanstrengelse bag 

afhandlingen. Selv til receptionen spillede 

Den sidste måneds tid har den politologi-
ske receptionsklub nydt tilværelsen – her 
er klubbens formål kommet til sin ret. 
Statskundskab har på foranledning af re-
ceptionsklubbens opråb efter disse sørget 
for, at en hel række ph.d.er blev færdige 
inden for den sidste måned, sådan at 
klubben kunne slutte året med bravour. 

Steffen Brendstrup Lars Thorup Larsen 
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det militære islæt en rolle, i og med at 

champagne propperne skulle hugges af 

med sabel – at en af disse endte i panden på 

formanden for bedømmelsesudvalget var 

heldigt. Det er nok godt nok, at justitsen 

ikke er helt så hård inden for universitets-

verdenen, som inden for militæret, for så 

kunne det være, ph.d. tildelingen var truk-
ket i land igen. 

 

Denne reception skilte sig endvidere ud fra 

de andre, ved at byde på mere end blot små 

smørrebrød, det var derimod en lille buffet, 

hvilket kun kunne anbefales. Selvom det 

egentlig var et større og bedre udvalg, hvil-

ket jo var helt fantastisk, var undertegnede 

alligevel lidt skuffet, da der jo er tradition 

for at få små højtbelagte smørrebrød – skri-

benten er stor fortaler for traditioner. Disse 

blev dog heller ikke brudt ved Gitte Som-

mer Harrits forsvar med titlen ”Der redegø-

res for klassers betydning i Danmark, her-

under for den politiske betydning af øko-

nomisk, kulturel og social kapital og den 
videnskabelige teoretiske og metodiske 

behandling heraf”. Receptionen var som 

den plejede. Endvidere må jeg sige, at for-

svaret jo var en fornøjelse at være tilhører 

til. En utroligt gennemarbejdet afhandling, 

med en yderst interessant problemstilling 

og god afdækning af klassedifferencen i 

Danmark. Personligt skal denne erhverves 

til bogreolen, og 

hvis andre får lig-

nende tanker om 

denne eller de an-

dre afhandlinger, 

så kan de købes 

h o s  P o l i t i c a 
(beklager denne 

lille reklame).  

 

Det sidste forsvar i denne omgang var af 

Lars Thorup Larsen med afhandlingen 

“'The Truth Will Set You Free' - A Genea-

logy of Public Health Policy in Denmark 

and the United States 1975-2005”, som tog 

udgangspunkt i Foucaults magtanalytik. 

Et yderst interessant forsvar, dog er under-

tegnedes Foucault-biased nok et problem i 
forhold til at skulle udtale sig helt objek-

tivt om denne sag. Jeg ved ikke, om det er 

Foucaults lidt mystiske position, der kræ-

vede noget mere oplysning, som gjorde at 

afhandlingen ikke holdt sig helt inden for 

den afsatte tid, og Jens Blom-Hansen til 

sidst måtte op og stå for at stoppe forsva-

ret, men stoppet blev også denne sidste og 

også vellykkede afhandling. Jeg kan på 

baggrund af de fire forsvar og receptioner 

kun anbefale andre at møde op, da disse 

kan være både utrolig lærerige og nærings-

rige, og samtidig giver forsvarene også mu-

lighed for at få udvidet sin horisont på om-

råder hvor man ellers ikke har en interesse! 

 
Jeg vil derfor afslutte, som Jens Blom-

Hansen plejer at slutte forsvarene med, jeg 

vil gerne takke publikum for at overvære 

dette, og forsvareren for en veludført af-

handling (samt ’well-done food”) og sidst 

men ikke mindst bedømmelsesudvalget for 

deres arbejde. For uden dem var der ikke 

nogen ph.d. institution på statskundskab i 

Aarhus, og dermed heller ingen anlednin-

ger til at lave receptioner. 

 

 

Lotte Bøgh 
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Af Helge Frandsen 

 

    Diskobandet Boogie Knights var blevet 

hyret til at spille op til dans. Det gjorde de 

rigtig godt, og undertegnet fik da også 

svunget et par damer rundt på dansegulvet 

(jeg håber ofrene er kommet sig over det 

chok). Alle PF’s medlemmer var klædt ud i 

det helt rigtige diskogear (check billeder-

ne), og med champagne i baren følte man 
sig næsten som en gæst på hedengangne 

Studio 54, med undtagelse af stofferne og 

massevis af promiskuøs sex.  

 

Fraværet af dette var nok godt det samme, 

da det vist endte så gruelig galt for mange 

af de festglade New York’ere dengang i 

70’erne.  

      

Men hvad er der ellers at sige om en sådan 

PF-fest? Man fik sig en god fest med mange 

smukke og festglade statskundskabere. 

Man fik drukket sig en god kæp i øret, 

hvorefter man satte sig ud i en bus, der 

kørte én til vores sølle udgave af Studie 54  

 

Og Dj’en sagde: Jeg ska’ ha’ de-sko, 
de-sko og disko! 

Ja jeg ved godt, det er en dårlig, gammel 
joke, der stammer tilbage fra de glade 
70’ere. Men det var nu også lidt denne 
tidsalder, man følte sig hensat til, da man 
tog til semesterets officielt sidste PF-fest 
fredag 25/11. Vi ved jo alle, at der ligger 
en traditionsrig julefest og venter lige om 
hjørnet, men til os, der bare ikke kan få 
fest nok, var der her en god mulighed for 
spas og løjer.  

Journalisten smittet af Disco Fever! 

”Boogie Knights fantastiske dansepiger ønsker 

’Guide2party siger du? Synes ellers du ligner ham 
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Social Club. Herefter prøvede man febrilsk 

at finde en taxi, hvilket synes praktisk ta-

get umuligt i disse tider. I desperation tog 

man så den lange tur op til Banegården, 

hvor man fik lov at stå og p...fryse i en kø 

sammen med masser af stive teenagere. Det 

blev man bare så træt af, at man i et sidste 

hjælpeløst forsøg prøvede på at  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komme ind på Banegården for at sove sin 

brandert ud. Men den har man selvfølgelig 
regnet ud fra DSB’s side. Banegården skal 

ikke være varmestue for fulde folk, og 

hjemløse. Så man gik tilbage til køen, hvor  

 

man så endelig fik en taxi. I taxien fik man 

sig så en fuldemandsdiskussion med et tee-

nage kærestepar om fornuften i livsfilosofi-

en ”lev stærkt – dø ung”. Det kan godt være 

det bare er mig, men jeg har svært ved at se 

ideen med at fylde sig med piller og coke, 

hver weekend. Øl – det er vejen frem. 

    Altså en typisk fredag, for en typisk 

statskundskaber.  

”That’s the way, aha aha I like it ahaaha” 

   John Travolta– loo-

Glade mennesker forstyrres af bandets dirigent! 

Øverst: glade piger 

Nederst: træt dreng 
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På udveksling i Montréal 

 

Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 

 
 

Québec og 'les 
Québécois' 
Knap er man an-

kommet til Qué-

bec-provinsen, før 

man bliver klar 

over, hvor vigtig 

identitet er for indbyggerne her. Frankrig 

begyndte koloniseringen af Canada i 1500-

tallet, men tabte alt til briterne i 1763. I dag 

er de ca. 7 mio. fransktalende omgivet af 

300 mio. engelsktalende i USA og det øvri-

ge Canada. De såkaldte Québécois'er føler 
deres kultur truet af den enorme amerikan-

ske indflydelse og dyrker deres baggrund i 

stor stil: Québec-flaget er prydet af franske 

liljer, og på vejskiltene står der ikke "Stop", 

men "Arrêt". Det franske sprog beskyttes i  

en grad, man ikke engang møder i Frank-

rig. Og dog føler de sig ikke som fransk-

mænd. For en nyankommen kan Québec-

accenten skabe en del vanskeligheder, idet 

det er en slags bondefransk fra omkring 

350 år siden, da de første franske nybygge-

re udvandrede til Canada. Det betyder og-

så, at de har bevaret mange ord, som siden 

er udgået af sprogre-

pertoiret i Frankrig, fx 

hedder en bil "char", 

som i Frankrig enten 

vil betyde en heste-

kærre eller en kamp-

vogn. 

 

Det tosprogede Canada 
Officielt er Canada et tosproget land. Prin-

cippet er, at enhver canadier skal have lige 

rettigheder overalt i Canada, hvorfor al of-

ficiel information gives på både engelsk og 

fransk, også i den vestlige del af landet, ca. 

5000 km fra Québec. Omtrent 25% af den 

samlede befolkning er fransktalende, na-

turligvis overvejende koncentreret i Qué-

bec. Taler man som canadier imidlertid ale-

ne fransk, har man kun ringe muligheder 

for at bestige den sociale rangstige. For 

mange fransktalende eksisterer der en ind-
ædt følelse af at blive diskrimineret af det 

engelsktalende flertal, som dominerer de 

høje positioner i samfundet. Den engelske 

dronning er statsoverhoved for den canadi-

ske føderation, og selv om hun ikke har no-

gen reel magt, spiller symbolværdien for 

mange Québécois'er en stor rolle. Fx at se 

Elisabeth II på de canadiske sedler og møn-

ter giver en følelse af ikke at være et suve-

Har man mod på et studieophold i udlan-
det, er der som statskundskaber rig mu-
lighed for det på kandidatuddannelsen. 
Jeg har nu befundet mig 4 måneder i 
Montréal i den fransk-canadiske Québec-
provins, som har budt på en masse spæn-
dende oplevelser og faglige udfordringer. 
For en politolog kan Québec kun være 
interessant med sine evige ambitioner 
om selvstændighed. 
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rænt folk. 

 
Ambitionen om løsrivelse 
Ønsket om at løsrive Québec fra det øvrige 

Canada er stadig et højaktuelt emne. Kam-

pen går mellem 'føderalister' på den ene 

side og 'suverænister' på den anden side, 

der helst ser al føderal magt fra Ottawa de-

legeret tilbage til Québec. Den sidste folke-

afstemning i 1995 viste sig utroligt tæt på 

løsrivelse med så snæver en margin som 

1,12%! Stemmedeltagelsen var på hele 93%, 

hvilket vidner om dette emnes følsomhed. 

Der tales til stadighed om løsrivelsesinitia-
tiver. Ifølge eksperter og mine undervisere 

er fremtiden endnu uvis for den canadiske 

føderation… 

 
Multikulturelle Montréal 
Min egen by Montréal er den største i Qué-
bec-provinsen med 3,5 mio. indbyggere og 

ligger sydligt mod grænsen til USA, hvor 

løsrivelsestendensen er langt lavere end 

nordpå. Byen er tosproget, med engelsk- og 

fransktalende kvarterer og rummer ikke 

mindst et livligt studenterliv med sine 4 

universiteter, to fransksprogede og to en-

gelsksprogede. Derudover findes der et 

væld af andre mindretal bestående af italie-

nere, kinesere, ukrainere, vietnamesere, etc. 

Montréal er derfor en ret så multikulturel 

by, som det kendes fra idéen om den cana-

diske "salatskål" med flere sameksisterende 

kulturer (i modsætning til den amerikan-

ske "smeltedigel"). Canada er et land skabt 
af indvandring og importerer stadig i vidt 

omfang kvalificeret arbejdskraft fra udlan-

det.  

 
Canadisk universitetsliv 
Multikulturalismen er også at finde blandt 
de canadiske studerende, som for en stor 

dels vedkommende er indvandrere eller 

børn af indvandrere fra forskellige egne i 

verden. På et fransksproget universitet som 

mit består de udvekslingsstuderende for 

70% vedkommende af franskmænd, hvor-

for man som skandinaver virker som et 

særsyn, og jeg er vist noget nær den første 

dansker på min afdeling. 

Fagligt har man afgjort en god ballast fra 
BA-delen på IFSK med sig til forståelsen af 

mere specialiserede emner, selv om det fag-

lige niveau her nu sagtens kan måle sig 

med IFSK. Undervisningsformen er dog 

noget anderledes: løbende afleveringer og 

karaktergivning efter mundtlig aktivitet på 
timerne giver mig ofte associationer tilbage 

til gymnasietiden, men det sikrer omvendt 

en effektiv indlæring under hele semestret  

og betyder, at de afsluttende eksaminer 

ikke i samme grad bliver 'knald eller fald'. 

Livet som udvekslingsstuderende kan be-

stemt anbefales, både for at gøre sig erfa-

ringer med en anden universitetskultur og 

for de oplevelser, der er forbundet med at 

opholde sig i et fremmed land. 

Universitetet i Montreal 
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DEN POLITISKE VINKEL 

GRØNLAND 

 

Af Christian Nordbek 

 

Hvorfor interesserer Danmark, USA og Ca-

nada sig for Grønland, og det i en sådan 
grad, at man kan komme op at skændes om 

en klippeø ved navn Hans Ø? Det virker en 

smule voldsomt at sende skibe af sted for 

at beskytte sit territorium. Set ud fra en 

international politik optik er der vel egent-

lig kun ét oplagt svar. Det er i forklaringen 

af sådanne episoder, at Thomas Hobbes og 

Machiavellis tanker fra fjerne århundreder 

kommer til deres ret. Deres syn på interna-

tional politik, som ren magtpolitik uden 

moral og etik, lyder måske gammeldags og 
utidssvarende, men når man tænker over 

det, så står det alligevel klart, at deres po-

inter stadig er gældende. 

 Når både Danmark og Canada gør 

krav på Hans Ø, skyldes det ikke hensynet 

til hverken naturen eller de folk, der måtte  

 

Grønland er interessant på den internati-
onale politiske scene, og det vil jeg mene 
der er to årsager til; årsager der begge 
kan forklares ud fra en magtpolitisk op-
tik. De to årsager er henholdsvis ressour-
cemæssig betydning, mens den anden år-
sag til interesse er rent militærstrategisk. 

Grønland som Geopolitisk centrum 

DPV                                                      …………….               Grønland 

I denne måneds Politiske Vinkel sætter Kanden spot på Grønland og forholdet 
til Danmark. 
• Indledningsvist vil vi se nærmere på Grønlands geopolitiske betydning 
• Dernæst vil vi sætte fokus på Rigsfællesskabet 
• Og endeligt taler vi med Ph.D Anne Binderkranz om at undervise stats-

kundskab i Nuuk 
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Fremtidig brik i missilforsvaret? ’Early Warning radaren på 

Thule Air Force Base’. 

Læs mere her: 
Grønlands hjemmestyre: http://
www.nanoq.gl/ 
Kronik om hjemmestyrekommissionen: 
http: / /pol it iken.dk/visArtikel . iasp?
PageID=405930  

bo i området omkring Hans Ø. Øen er der-

imod en brik i et magtpolitisk spil, om ret-

ten til eventuelle naturressourcer, som i en 

realistisk tankegang er vigtig for hele tiden 

at sikre sin egen overlevelse på langt sigt. 

Ligeledes er de arktiske områder blevet 

center for en stadig større interesse fra 

dansk men så sandelig også fra russisk side. 

Danske og internationale forskere har fun-

det frem til, at der efter alt at dømme findes 

store olieressourcer i undergrunden. Disse 

ressourcer ligger pt. pænt pakket ind af 

den gamle is, men det er en kendt sag, at 

den globale opvarmning har fået de store 

iskapper til at blive mindre de seneste år. 

Når isen engang er smeltet væk, vil det der-
for være vigtigt for Danmark og Rusland at 

kunne påberåbe sig retten til at udvinde 

den potentielt store mængde olie og natur-

gas. Man vil derfor i de kommende år se en 

kamp udspille sig, hvor henholdsvis Dan-

mark og Rusland med forskellige argumen-

ter vil påstå, at de arktiske områder hører 

under netop Danmark eller Rusland. 

 

International politik er til tider en disci-

plin, hvor de enkelte lande ”føler” sig frem. 

Ja, man kan nærmest sige, at de balancerer. 

I IP er især en vis hr. Kenneth Waltz blevet 

kendt for denne balanceringsteori som det 

centrale element i hans neorealisme. Hvad 
har dette med Grønland at gøre, kunne 

man spørge sig selv? Jo, man skal blot for-

visse sig om Grønlands betydning ved at 

kigge på den globus, man fik i julegave af 

sin morfar for 15 år siden, samt kigge på, 

hvilke ruter passagerfly anvender, når de 

skal krydse store afstande. Og har man ik-

ke fløjet en sådan tur, kan man tegne med 

en tusch på en appelsin, hvilket gir en visu-

el intuitiv forståelse af, at den korteste af-

stand mellem to punkter er via toppen! 
Dermed er det oplagt, at Grønland er stort 

set umulig at komme uden om, hvad enten 

man er luftkaptajn eller general. Det er jo 

ikke for sjov, at USA har haft en base på 

Thule i mange år. Skal man tro K. Waltz, 

bliver Grønlands betydning kun større i 

den fortsatte magtkamp, som efter alt at 

dømme vil udspille sig mellem USA på den 

ene side, og Kina på den anden. Især bliver 

Grønland strategisk vigtig for USA, hvis 

Bush og kommende amerikanske præsi-

denter gør alvor af planerne om et missil-

skjold. 
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TEMA                                                      …………….             IFSK og fremtiden 

 

Af Martin Krog Frederiksen 

 

De kolde facts 
Bloktilskuddet udgjorde i 2004 ca. 3 milli-

arder kroner. Beløbet har ligget fast på det-

te niveau i mange år og bliver løbende ju-

steret efter inflationen og prisudviklingen. 

Bloktilskuddet dækker ca. halvdelen af 

hjemmestyrets samlede udgifter. 

Befolkningen på Grønland består af ca. 

56.000 personer, som primært bor i de syd-

vestlige egne. Heraf 13.169 i hovedstaden 

Nuuk (Godthåb). 

Danmark koloniserede Grønland i 1721 

med Hans Egedes landgang ved Godthåb. 

Hans Egede var en dansk-norsk missionær, 

som missionerede blandt eskimoerne og 
grundlage Godthåb i 1728. Men allerede i 

985 startede Erik Den Røde en kolonise-

ring af Grønland, der dog forsvandt igen. 

Fra 1728-1950 havde Kongelige Grønland-

ske Handel monopol på handlen, og i prak-

sis styrede de Grønland i perioden. I 1979 

blev det grønlandske hjemmestyre etable-

ret; det fik stort set alle indenlandske om-

råder underlagt sig. Udenrigs- og sikker-

hedspolitik, internationale aftaler og rå-

stofudvinding er dog ikke omfattet af 

hjemmestyreordningen.   

 

Hjemmestyrets fremtid? 
Den 13. januar 2004 blev der nedsat en 

dansk-grønlandsk embedsmandgruppe, 

der skulle undersøge, hvordan Grønlands 

selvbestemmelse kan øges inden for ram-
merne af det eksisterende rigsfællesskab. 

Kommissionen skal primært overveje, 

hvorledes de grønlandske myndigheder 

kan overtage yderligere kompetencer. Samt 

undersøge hvordan man kan ændre de øko-

nomiske mellemværender mellem Grøn-

land og Danmark, her tænkes primært på 

bloktilskuddet. 

De to områder kan begge ses som et ønske 

om at afdække, hvad en yderligere selv-

stændighed for Grønland ville betyde. Må-

ske med det endelige mål, at Grønland skal 

blive en selvstændig stat. 

 Ønsket om Grønland som en selv-

stændig stat er stærkt på Grønland, men er 

koblet sammen med et ønske om, at den 

sociale standard ikke falder. En løsrivelse 

fra Danmark kræver, at Grønland bliver 

økonomisk uafhængig af Danmark. I en 

situation, hvor, som vist tidligere, ca. halv-

delen af Grønlands offentlige udgifter dæk-

kes af Danmark, har dette lange udsigter.  

Enhver ved, at en god statskundskaber, 
har en mening om alting. Men når talen 
falder på Rigsfællesskabet, er det som om 
interessen ikke rigtig er der. Og det på 
trods af at man kan koble ord som 
”kolonimagt”, ”behandling af mindretal”, 
”kultursammenstød” og demokratiske 
dilemmaer” på begrebet.  

Rigsfællesskabet – Debatten der er gået kold? 

Hjemmestyrets sal 
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En anden stor udfordring for Grønland er 

uddannelsesniveauet. Der er ikke nok 

grønlændere, der tager en længerevarende 

uddannelse, til at de kan være 

”selvforsynende” med højtuddannet ar-

bejdskraft. Der arbejder ca. 6000 tilkaldte 

(højtuddannet arbejdskraft primært fra 

Danmark) i Grønland, et tal der ikke har 
ændret sig markant de seneste 10 år. F.eks. 

er ca. to tredjedele af de ledende personer i 

forvaltningen og det offentlige erhvervsliv 

danskere. Dette er selvsagt ikke en holdbar 

situation, hvis Grønland skulle have selv-

stændighed i dag. 

 I første omgang vil selvstændigheden 

nok primært være på det politiske område, 

også de områder hvor Danmark i dag har 

kontrollen, f.eks. udenrigspolitikken. Hvis 

en større politisk autonomi bliver resulta-

tet af kommissionens arbejde, vil Grønland 

sandsynligvis orientere sig mere mod USA, 

end de gør i dag, og dermed distancere sig 

fra Danmark. I den nye aftale om Thulera-

daren har amerikanerne f.eks. forpligtet sig 

til et tættere samarbejde med Grønland, 

også på ikke militære områder. I den for-

bindelse har Lars-Emil Johansen udtrykt 

en interesse i, at Grønland bliver tilknyttet 

det nordamerikanske handelssamarbejde 
NAFTA. På sigt vil det altså kun være de 

kulturelle og historiske bånd, der binder 

Grønland og Danmark sammen.  

 

 

Danmark og Grønland – Et fællesskab? 
Spørgsmålet er så, hvor stærke disse bånd 

reelt er? Når talen falder på fællesskabsfø-
lelsen mellem Grønland og Danmark, sker 

det gerne i rørstrømske skåltaler til Dron-

ningen eller lignende. Ofte er debatten 

præget af, at danskerne er trætte af at beta-

le, samtidig med at Danmark lider af 

”dårlig samvittighed” over for grønlænder-

ne pga. de ulykker, som danskerne gennem 

historien har påført grønlænderne. Grøn-
land er på den anden side trætte af den me-

get store afhængighed og indblanding, 

Danmark har på Grønland. 

Grønlands løsrivelsesproces fra Danmark, 

kan ses som en del af den frihedsbølge, der 

i øjeblikket fejer hen over verden. En pro-

ces hvor mindretal og historiske kolonier 

kræver og får selvstændighed.  

 Grønlands løsrivelsesproces vil næp-

pe ende med et voldsomt brud; sandsynlig-

vis vil en langsom proces ende med et frit 

og selvstændigt Grønland, hvor det eneste 

der binder Danmark og Grønland sammen 

er vemodige følelsesmæssige minder. Plus 

selvfølgelig enigheden om, at finnerne tager 

fejl, når de siger Julemanden bor i Finland. 
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Politologi på grønlandsk 

Af Lene Krogh og Elisabeth Steiner 

Hvorfor Grønland? 
Universitetet i Nuuk har kun 4 fastansatte 

undervisere og er derfor nødt til at hente 

undervisere ind udefra til de forskellige 

forløb. For nogle år siden henvendte de sig 

til Aarhus Universitet, fordi de manglede 

undervisere i offentlig forvaltning, og det 

var gennem den forbindelse, jeg fik tilbudt 

at komme til Grønland og undervise i 14 
dage. Det var en mulighed, der meldte sig, 

og så synes jeg, det lød rigtig sjovt.. 

 

Undervisningen på Grønland 
Statskundskabsuddannelsen på Grønland 

er egentlig en cand.scient.adm. uddannelse, 

ligesom de uddannelser der findes i Ålborg 

og på RUC, men der er mange fællestræk 

med uddannelsen her i Århus. De har sådan 

set et normalt forløb, men da de kun har 4 

undervisere, er semesteret bygget anderle-

des op, så det bliver sådan, at de fx har et 

intensivt forløb med offentlig forvaltning i 

2 uger og så et nyt forløb med fx metode. 

Der var 7 studerende på den årgang, så det 

var ikke noget med ikke at have læst – det 

var meget intensivt! 
 Vi undervisere brugte, hvad vi kunne 

finde af grønlandsk litteratur, men det kom 

til at minde meget om det danske forløb, da 

det afhang af danske bøger. Og så foregik 

det desuden også på dansk – jeg kan jo ik-

ke tale grønlandsk! Det giver også en ekstra 

udfordring for de studerende - de er grøn-

lændere, men der findes ikke rigtig nogen 

tilstrækkelig statskundskabsfaglighed, alt-

så litteratur og undervisere, så de er meget 

afhængige af Danmark. Jeg prøvede at sæt-

te mig ind i deres forhold, og jeg lærte en 

masse af de studerende, idet de kunne 

komme med eksempler fra Grønland. Des-

uden arrangerede vi studiebesøg, bl.a. hos 

Nuuks kommune og det der er de grøn-
landske kommuners landsforening, for at få 

en Grønlandsk vinkel på. 

 

Forskelle mellem studiet på Grønland 
og studiet i Århus 
Det er en kæmpe udfordring for dem at ha-

ve et universitet i Grønland. Der er nogle 
helt andre vilkår for dem. De er meget af-

hængige af hjælp udefra, og det er det, der 

sætter dagsordenen. Desuden er det virke-

lig vigtigt for dem, at de får uddannet no-

gen, som har nødvendige kompetencer. 

Universitetet er et godt billede af, hvordan 

det foregår i den grønlandske forvaltning, 

Anne Binderkrantz er ansat som adjunkt 
i offentlig forvaltning på IFSK, og hun skal 
forsvare sin phd her i december. Anne 
har for nylig været på Grønland, hvor hun 
i 2 uger underviste i offentlig forvaltning. 
Vi tog en snak med Anne om mødet med 
Grønland, de studerende ved universite-
tet i Nuuk - og julemanden... 
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som også bygger på tilkaldt arbejdskraft. 

Hvis der uddannes 10 eller 20 i Danmark 

betyder det ikke så meget, men det gør det 

i Grønland – der er virkelig brug for dem, 

der tager en forvaltningsuddannelse, for 

der er hårdt brug for dem i administratio-

nen. De studerende er meget bevidste om 

denne situation, for de ved, at de virkelig 

kan gøre en forskel. 

 

Hvilke erfaringer har du taget med hjem 
De studerende i Nuuk var meget fokusere-

de på, at de skulle ud og løse landets pro-

blemer, når de var færdige. Den oplevelse, 

at studiet skal bruges til noget helt kon-

kret, tog jeg med hjem. Måske forsvinder 

det lidt herhjemme – vi uddanner jo også 

mange, der får en rigtig stor betydning, 

men det tænker man ikke så meget på her. 

Det er jeg nu blevet mere bevidst om, og 

det vil jeg gerne tage med i min undervis-

ning. Det har været fedt at opleve nogen, 

der brænder efter at lære noget forvaltning, 

fordi de skal bruge det. 

Vuf! 

Desuden har jeg lært en masse om grøn-

landske forhold. Som underviser blev jeg 

tvunget til at sætte mig ind i forholdene og 
forsøge at inddrage eksempler fra Grøn-

land. Dels prøvede jeg selv at sætte mig ind 

i tingene men jeg lærte også en masse af de 

studerende. 

Vi vil gerne til aller-allersidst spørge, 
hvad du tror julemanden stemmer?  
Ha ha ha…Han stemmer vel rødt!!! Jeg så 
hans postkasse…Den så lidt slidt ud! 

DPV                                                      …………….               Grønland 

• Grønlands Universitet har hjemme 
i Nuuk og hedder Ilisimatusarfik, på 
grønlandsk  

• Der udbydes undervisning indenfor 
studierne Grønlandsk sprog, kultur 
og medier, Administration, Teologi 
og Kultur– og samfundshistorie 

• Undervisningen foregår primært på 
dansk, men universitetet er uafhæn-
gigt af danske universiteter og mini-
sterier bortset fra samarbejdsafta-
ler 

• Universitet har ca. 110 studenter; 
14 lærere, 1 sekretariatschef, 1 kon-
torfuldmægtig, 1 bibliotekar, 1 pe-
del. 

• Af dem har institut for administrati-
on 45 studerende 

• Erhvervsmulighederne for kandida-
ter fra er gode idet det grønlandske 
samfund generelt lider af en stor 
mangel af grønlandsk- og flerspro-
gede akademikere på alle niveauer. 

Universitetet i Nuuk 
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Af Allan Birkmose 

 

 

Når dit blik glider over disse linier, kære 

læser, har vi bevæget os ind i december må-

ned; julemåneden og hjerternes fest. Derfor 

er det jo meget nærliggende at kombinere 

min vanlige harceleren med en beskeden 

ønskeseddel over forskellige ting, som kan 

forbedres i de politologiske himmelstorme-

res hjem – Institut for Statskundskab. Jeg 

har derfor ladet mig inspirere af mine kære 

skribentkollegers undren og vise svar på 

alverdens spørgsmål, samt – naturligvis - 

min egen veludviklede evne til at brokke 
mig. 

 

Så derfor, kære læser, læn dig tilbage og lad 

mig føre dig igennem pedellernes Water-

loo; arkitekternes Stalingrad eller med an-

dre ord, vores allesammens foreningsgang: 

bygning 1350, der er hjemsted for læsesale, 

PB, PF, Kanden m.fl. 

 

Det første man møder på sin vej fra Jura-

gården (som vel rettelig burde hedde stats-

kundskabsgården?) er – ikke overraskende 

– indgangen til bygning 1350. Denne venli-

ge dør forsøger med sin langsommelige åb-

ningstid at advare sin bruger om, at han nu 

entrerer et område, hvor intet er som det 

burde være… Statskundskab er ganske vist 
et studie, som fordrer en vis eftertænksom-

hed, men dette behøver vel ikke nødven-

digvis foregå, mens man venter på, at døren 

åbner? 

 

Men når man først har passeret denne ikke 

uoverstigelige forhindring, synes vejen at 

være banet til selve kernen i en politolo-

gisk himmelstormers liv: læsesalene! Inden 

da kunne det dog tænkes, at en lille visit på 

toilettet var på sin plads. Dette skal man 

dog passe på med, når man besøger toilet-

terne på foreningsgangen, hvor man - som 

et led i regeringens plan om at skaffe de 

studerende hurtigere igennem uddannel-

sessystemet - har valgt at rationere toilet-
papiret, så man ikke fristes til at sidde og – 

undskyld udtrykket – buldre®, når man 

burde studere. Nu skal jeg ikke påberåbe 

mig ekspertautoritet udi den ædle og æld-

gamle videnskab latrinær-sanitet, men det 

slår mig, at man som toiletpapir-key ac-

count manager burde overveje at udvide 

udbuddet af papir, når efterspørgslen helt 

åbenlyst overstiger udbuddet uge efter uge. 

 

Denne forhindring overvindes dog også, 

hvorefter man frit kan bevæge sig til et om-
råde, der - som en arkitekturens Jürgen 

Habermas - rejser flere spørgsmål, end det 

Birkmoses Buldren 
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besvarer. Det drejer sig naturligvis om om-

rådet udenfor Kandens kontor, hvor man – 

af uransagelige årsager – har valgt at spare 

dørtrinnet væk. Det manglende dørtrin 

gør, at den gode stemning fra Kandens re-

daktionsmøder spreder sig helt uhindret 

gennem læsesalsgangen, så det kan være en 

anelse vanskeligt for politologiens badut-
springere at koncentrere sig om læsningen 

i tidsrummet 15-17 hver onsdag. Jeg medgi-

ver, at Kandens budget er beskedent, men 

et lille bitte dørtrin skulle der vel nok være 

råd til, ikke? Mens man står og overvejer 

dette livsens store spørgsmål, mærker man 

formentligt mørket sænke sig over een, 

hvilket skyldes instituttets nærmest fun-

damentalistiske strømsparepolitik, hvor 

enhver mangel på bevægelse omgående 

straffes med mørke! Endnu et forsøg på at 

skaffe os hurtigere igennem studiet… 

 

Når man så har genvundet sine sansers 

brug (eller bevæget sig tilstrækkeligt til, at 

lyset tænder) kan man bevæge sig ind på 
selve læsesalsgangen, hvor der desværre 

ikke er nogen skiltning, der informerer een 

om, at man nu skal være stille…Dette ville 

dog ikke være noget problem, hvis læse-

salsdørene var udstyret med en form for 

lydisolering. Jeg har – indrømmet – aldrig 

arbejdet i Silvan, ej heller bygget mit eget 

skuffedarium af bøgetræ, men det er ikke 

desto mindre kommet mig for øre, at man i 

disse de teknologiske landvindingers tid 

har opfundet et materiale, der på een og 

samme tid både lydisolerer og forhindrer 

dørene i at klapre. Den opvakte læser vil 

nok tænke, at dette næsten må være for 

godt til at være sandt, men det hævdes, at 
materialet ”gummilister” skulle besidde 

alle disse fortræffelige egenskaber! Men 

måske er det et meget dyrt materiale, siden 

man ikke har valgt at anvende det til at lin-

dre vi politologiske himmelstormeres 

trængsler? 

 

Efter en lang dag på læsesalen kan det være 

på sin plads at besøge toilettet endnu en-

gang. Belært af tidligere erfaringer vælger 

man dog denne gang at benytte toiletterne 
for enden af gangen, hvor man oven i købet 

kan brede sig på et luksuriøst handicaptoi-

let. Det er dog her, at man pludselig står 

ansigt til ansigt (eller væg) med et monu-

ment over arkitektonisk stupiditet, som får 

Busterminalen på Rådhuspladsen i Køben-

havn til at ligne en uskyldig smutter. Man 

har nemlig – uvist af hvilken årsag – valgt 

at forbinde de to toiletter med et stort 

åbent rum. Personligt synes jeg, at det er en 

smule ærgerligt, at vi skal udsættes for en 

avantgardistisk arkitekts ambitioner om at 

skabe det næste store hit indenfor boligin-

dustrien: samtaletoiletter i stedet for sam-

talekøkkener! 

 
Så derfor skal min beskedne juleønskesed-

del lyde således: giv os døre, der vil åbne; 

giv os toiletpapir ad libitum; lys, som ikke 

slukker; skiltning til læsesalsgangen, som 

viser, at her er en stillezone; gummilister 

på læsesalsdørene og – nåja – bare et lille 

bitte dørtrin til Kandens kontor. Måske en 

chance for vores nyvalgte studenterpoliti-

kere til at vise deres værd?  

 

Glædelig jul! 
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Af Kaptajn Lars Skjærris Olsen 

Sektionsfører Military Observer Team 4 

De danske styrker i Feyzabad, Afghanistan 

 

 

Vores rolle var dog noget tilbagetrukket, 

som den selvfølgelig også skulle være ved 

en sådan begivenhed – det var de afghan-

ske myndigheder og sikkerhedsorganer, 

der primært skulle varetage valgets afvik-

ling og sikkerheden omkring valghandlin-

gen. ISAF’s rolle var at være diskret tilste-

de, observere og kun fysisk gribe ind, hvis 

valgets afvikling var direkte truet. Selve 

valgdagen skulle med andre ord være af-
ghanernes egen dag, om man vil. 

         Dagene omkring valget var imødeset 

med spænding – ville nogen med vold søge 

at sabotere processen? Kunne kandidater-

ne enes, eller ville de obstruere hinandens 

valgkampagner? Ville det lykkes for FN og 

den afghanske administration at få alting 

gjort klar selv ude i de fjerneste bjergegne? 

For vores vedkommende var der planlagt 

en 5-dages patruljeperiode omkring selve 

valgdagen, hvor vi skulle opholde os ude i 

distrikterne, tage kontakt til de lokale le-

dere og høre, om alting nu var klart, og om 

der havde været problemer. Der var umid-

delbart ingen tegn på, at eventuelle nega-

tivt indstillede elementer ville komme på 

tværs af afstemningen. Dog var en af mine 

kollegers patruljer udsat for en vejside-

bombe, der sprang kun fem meter fra bilen. 

Hverken køretøj eller personel kom noget 

til, men det var en lille reminder om, at det 

ikke er helt ufarligt at være hernede. Situa-

tionen kan på ingen måde sammenlignes 

med Irak, men der er alligevel en trussel. 

Ganske frustrerende da vores opgave ude-

lukkende består i at hjælpe befolkningen 

og myndighederne, men der er alligevel no-

gen, der ikke er interesserede i den igang-

værende udvikling. Patruljen valgte at fort-

sætte, og der skete da heller ikke mere af 

den kaliber. 
         Selve valgdagen forløb uden væsentli-

ge problemer i hele Badakhshan-provinsen. 

De få problemer, der opstod, var mest af 

logistisk karakter – valgurner der grundet 

en nedbrudt bil (eller et nedbrudt æsel) 

ikke kunne transporteres ind til distrikts-

hovedstæderne og lignende. Kvinder er for 

Briefing fra Afghanistan II 

Et af de vigtigste skridt i retning af stabili-
tet for Afghanistan er de demokratiske 
valg. Sidste år blev det første frie præsi-
dentvalg afviklet, hvor Hamid Karzai blev 
valgt, og i år skulle valgene til både det 
nationale parlament og provinsparlamen-
terne finde sted. For os som udsendte 
soldater i ISAF-styrken (ISAF – Internati-
onal Security and Assistance Forces) var 
det den vigtigste opgave under hele den 
seks måneder lange udsendelsesperiode.  

Artiklens forfatter i de kolde bjerge 
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øvrigt normalt ikke noget, vi ser så meget 

til. De lever en meget tilbagetrukket tilvæ-

relse her på egnen, men på valgdagen var 

det anderledes. Horder af burka-klædte 

kvinder sejlede målbevidste hen ad vejene i 

retning af valgstederne. Mændene havde 

deres fineste tøj på – det var en stor dag for 

dem, hvilket de også flere gange gjorde op-
mærksom på. For at markere at man havde 

stemt, skulle vælgerne lade tommelfinge-

ren dyppe i blæk. Den kunne man så vise til 

de forbipasserende soldater som thumbs-up. 

Flere af dem vi snakkede med gav udtryk 

for, at hvis man ikke kunne få Afghanistan 

på fode denne gang, ville det nok aldrig 

lykkes. Og selvom folk nok havde svært 

ved at gennemskue de politiske processer, 

havde de alligevel på fornemmelsen, at det 

var en stor begivenhed. 

         Hvor demokratisk kan valget så be-
tegnes at være? Ja, man skal ikke sætte for-

ventningerne for højt. Befolkningen har 

aldrig kendt til demokratisk medbestem-

melse, har ingen erfaring overhovedet med 

at stemme og skal først nu til at lære, hvor-

dan man opbygger et civilsamfund. FN 

gjorde meget ud af såkaldt election training, 

hvor de tog ud i landsbyerne og underviste 

i, hvordan valget skulle afvikles. Men man 

mødte alligevel landsbyer, hvor den ældste 

stolt erklærede, at landsbyen skam havde 

stemt – på den kandidat han sagde de skul-

le stemme på! Men igen… alene det, at de 

stemte, er et stort skridt på vejen. Generelt 
for hele Afghanistan blev valget af FN be-

tegnet som en succes med et minimum af 

vold. Ikke engang i Kabul og længere nede 

sydpå, hvor Taleban ellers havde erklæret 

en offensiv, var der væsentlige forstyrrelser 

af valghandlingen. Så det var en stor fornø-

jelse at få lov til at være en lille del af det. 

         I skrivende stund har vi under tre må-

neder tilbage, og vinteren er så småt ved at 

få tag i bjergene. Sneen er allerede faldet 

deroppe og begynder at være i vejen for vo-

res patruljer. Efterhånden som året lakker 

mod enden, begynder det at blive sværere 

og sværere at operere og gennemføre pro-

jekter, men sådan er vilkårene jo. Men vi 

føler stadig, at vi gør en forskel. 
En krammer med chefen for Grænsepolitiet på valgdagen 

To glade vælgere hører radio 
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Af Lars Duvander Højholt 

 

Debatten, der havde FN’s Millenium Goals 

på menuen, havde, udover Linda Weiss, 

deltagelse af Robert Wade fra London 

School of Economics, så det var to højt pro-

filerede forskere, der mandag d. 5/11 tørne-

de sammen i en diskussion om økonomisk 

globalisering og dens konsekvenser. 

 Løser globaliseringen fattigdoms-

problemet ? ”Nej,” lød det klart fra den en-

gelske professor. Typisk er netop dette et 

område, FN-tilhængere klynger sig til, når 

de beskriver fremgangen i opnåelsen af 

2015-målene, men resultaterne er tvivlsom-

me. Nok er procentdelen under FN’s eks-
treme fattigdomsgrænse mindsket, men 

det er en fremgang, der primært er båret af 

Kina. Han påpeger desuden farligheden 

ved at forlade sig på statistik produceret af 

en institution som Verdensbanken, hvis 

succes i princippet måles på resultaterne af 

selv samme statistiske tal. Wade’s afgøren-

de pointe vedrørende 2015-målene var dog 

ikke så meget de eksisterende mål, men 

mere hvilke emner, der ikke er fokus på; for 

eksempel den massive befolkningstilvækst.  

 I de næste 20 år vil den kraftigt eska-

lerende befolkningsvækst i Afrika syd for 

Sahara nemlig være en af tre ting, der vil 

have afgørende betydning for vores liv, iføl-

ge Wade. Teknologisk fremgang og økono-

misk frihandelsrevolution er de to andre, 

og med udgangspunkt i disse tre faktorer, 

redegjorde han for fattigdomsproblematik-

ken. Nok er øget befolkningsvækst funda-

mentet for økonomisk og teknologisk 
vækst, men det er hastigheden, der er pro-

blemet. ”At sige at AIDS udligner befolk-

ningsvæksten ville være en grov misforstå-

else af problematikken,” påpegede Wade. 

Det er de erhvervsaktive, der dør, og den 

voldsomme vækst i befolkningen skaber 

mindre landbrugsjord til den enkelte, min-

dre mad til den enkelte. Stærkere statslig 

styring af markedet kan dog vise sig at væ-

re en vej ud af ekstrem fattigdom. Et syns-

punkt, der bakkes op af Linda Weiss. 

Liberalisér jeres markeder! 
Dette er mantraet den vestlige verden med 

USA i spidsen har serveret som hovedop-

skrift på økonomisk fremgang i u-landene. 
Åbn op og lad markedskræfterne gøres de-

res indtog - det er den eneste model! Dette 

mantra er desværre bare ikke fulgt op af 

tilsvarende strategier hos de lande, fra 

hvem dette udspringer. Debatten drejede 

sig her ind på sub-temaet USA’s dobbelt-

Løser globaliseringen fattigdomsproblemet…? 

”USA proklamerer sig som fakkelbærere 
af en liberal verdensorden med fri mar-
kedsøkonomi, gennemsigtighed og be-
grænset statslig styring. Dette er dog en 
ideologisk selvfremstilling, de langt fra 
lever op til,” argumenterede den interna-
tionalt anerkendte forsker inden for øko-
nomisk udvikling, Linda Weiss, i en 
yderst interessant debat arrangeret af 
forskningsnetværket GEPPA i samarbej-
de med Ibis. Kanden opsummerer... 

Linda Weiss og Mette Kjær 
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moralske udviklingsstrategi. Lektien fra 

Linda Weiss var i høj grad, at USA selv 

praktiserer den protektionisme og stærke 

statslige styring, de fraråder ulandene. Si-

den afslutningen på den kolde krig har lan-

det været særdeles aktivt i forsøget på at 

styre markedet - profitabel handelspolitik 

er succeskriteriet. I USA er fx kun 2% af 
alle offentlige kontrakter tilgået udenland-

ske virksomheder. Dette sker alt imens 

man, gennem WTO og Verdensbanken, 

sikrer sig frihandel og fri adgang til de sto-

re markeder for offentlige investeringer i u-
landene. En tilsvarende strategi kunne iføl-

ge Linda Weiss vise sig at være profitabel 

for de mange lande i Afrika. En protektio-

nistisk tilgang såsom beskyttende foran-

staltninger for spæde markeder i form af 

subsidier og barrierer for udenlandsk eks-

port kan nemlig fremme udviklingen af eg-

ne markeder. Problemet er blot at u-

landene er pålagt liberaliseringen af WTO, 

og heri består den dobbeltmoralske tilgang 

til udviklingspolitikken USA fører - en til-

gang, der primært gavner USA. Ved at åbne 

op for markedet og rykke ind i form af bila-

terale tiltag sikrer amerikanerne sig first-

mover advantage. Så på den ene side hæv-
der USA således at fremme et liberalt inter-

nationalt handelsregime, og på den anden 

side kæmper USA for at fastholde egne for-

dele, som for eksempel ved forlængelse af 

copyright-aftaler og strenge patent-regler 

og andre statslige styringsmekanismer. 

 

Taiwan slår den gode elev… 
Det empiriske grundlag for analysen af 

statslig styring af markedet som effektivt 

redskab i udviklingen findes i Taiwan og 

Sydkorea - to lande, der har været succes-

fulde med en protektionistisk tilgang over 

for egne markeder. Heroverfor står den go-

de elev, Mexico, der har fulgt USA’s og 

WTO’s liberaliseringsstrategi, hvorigen-

nem de godt nok har opnået en stigende 

eksport, men den økonomiske vækst er 

stadig til at overse. Dette skyldes, at den 

produktion, der eksporteres til de industri-

aliserede lande ofte er low-value produc-

tion i form af uforarbejdede råvarer. Her 

omdannes de til high-value production, 

hvorved værditilvæksten tilfalder i-landet 
og en yderligere polarisering af verdens rig-

domme finder sted. Dette er de afrikanske 

landes store hæmsko, og korrupte regimer, 

der tjener godt på denne eksport, hjælper 

ikke til den indkomstudligning, der kan 

redde Afrika ud af dyndet.  

 

Svage stater har ikke tilstrækkelig magt 
En af de væsentlige kritikpunkter fremsat i 

salen af Georg Sørensen, er yderligere at 

statslig styring af markedet er svært for u-

landene. En eklatant mangel på fungerede 

statsapparater i de afrikanske lande hin-
drer nemlig muligheden for at beskytte nye 

og sårbare markeder. Kritikpunkter som 

disse har gennem tiderne åbnet op for al-

ternative tilgange til udviklingen i Afrika. 

Færdige løsninger findes ikke, men der er 

enighed om, at statsapparaterne bør styr-

kes, og at afrikanske lande, på grund af de-

res små markeder, må blive bedre til at gå 

ind i et regionalt økonomisk samarbejde. 

Robert Wade fra London School of Economics 
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Af Maren Bach Grønbæk og Katrine Barslev 

 

 

Med store for-

ventninger om at 

komme bag om 

Lotte slog vi ve-

jen forbi hendes 
kontor, og det var 

da også til en 

hyggelig og ufor-

mel snak om bl.a. 

militæret, familie, 

og om man overhovedet kan vælge mellem 

kvantitativ og kvalitativ metode!  

 

Som man måske kan høre på hendes dia-

lekt, er Lotte født og opvokset i nærheden 

af Randers, hvor hun havde en lykkelig 

barndom i et 68’erhjem. Lotte vidste allere-

de fra en tidlig alder, at hun ville læse stats-

kundskab. Først tog hun dog en tur forbi 

militæret, efter storebroderens forbillede. 

Om det siger hun selv: ”Man kan godt tolke 
det, at mig og min bror gik ind til militæ-

ret, som et oprør mod vores forældre, men 

det værste var, at vores forældre blev totalt 

pavestolte.” 

 

I Lottes tid i militæret oplevede hun bl.a. at 

blive den første kvindelige officer ved inge-

niørregimentet, og der blev skelet en del til 

hende. I velkomstbrevet stod der ligefrem 
til Hr. L. Bøgh Andersen, og Lotte siger da 

også, at der var utrolig meget fokus på hen-

de som kvinde, ikke som person. Det var 

også grunden til, at Lotte ikke ville fort-

sætte i militæret, hun siger dog, at hun sag-

tens kan anbefale militæret til andre stats-

kundskabsstuderende. Man får faktisk en 

rigtig god pædagogisk uddannelse i militæ-

ret, og Lotte har da også hundset med di-

verse soldater i ferierne, mens hun læste 

statskundskab. 

 

 I 1994 startede Lotte så på drømmestudiet 

statskundskab og flyttede til Århus, hvor 

universitetet efter hendes mening ”bare er 

det bedste”. Det tog lidt tid at vænne sig 
til, men studiet var hun aldrig i tvivl om, og 

”det var bare helt fantastisk”. Lotte var en 

ihærdig og engageret studerende, og ynd-

lingsfaget blev hurtigt metode. Derfor blev 

Lotte da også metode-instruktor, et job 

hun holdt meget af. 

 

Efter at Lotte var blevet bachelor, bestemte 

hun sig til at læse videre på kandidatud-

dannelsen. Lige inden hun skulle skrive 

speciale, opfordrede hendes kommende 

specialevejleder hende til at søge et Ph. D.- 

stipendium. Det var simpelthen ”for fri-

Bag om underviseren: Lotte Bøgh 
Statskundskab er bare helt fantastisk!  

Når man første gang træder inden for de 
gule mure, kan de nye omgivelser godt 
virke en smule intimiderende, og man 
klynger sig ubevidst til venlige menne-
sker, der krydser ens vej. Derfor var det 
med glæde, at et par ”grønne” reportere 
tog imod opgaven om at komme bag om 
underviseren i denne måned. For i faget 
metode havde vi gennem et par måneder 
stiftet bekendtskab med Lotte Bøgh An-
dersen, og hun er blevet et fast holde-
punkt i hverdagen.  
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stende,” og arbejdet med opgaven, som 

Lotte skrev indenfor offentlig forvaltning 

og – naturligvis - metode, var utroligt 

spændende. Lotte færdiggjorde sit speciale 

inden for normeret tid, og efter 5½ år på 

instituttet trængte hun til at prøve noget 

nyt, så nygift og gravid tog hun alene af 

sted til Michigan State University for at 
tilbringe knap et halvt år som en del af for-

skerteamet. Det blev en rigtig stor oplevel-

se og bestemt noget, Lotte kan anbefale til 

alle, selvom hun til tider måtte stå model 
til mange bekymrede spørgsmål fra de pu-

ritanske amerikanere, som ikke kunne for-

stå, at hun var taget af sted helt alene og 

gravid. 

 

Nu er Lotte så tilbage her på instituttet, 

hvor hun hygger sig med kaffe og gode kol-

legaer. Og selvfølgelig metodetimerne, 

hvorom Lotte siger: ” det er en fantastisk 

gave at få lov til at undervise.” Da vi kon-

fronterer Lotte med de gode nyheder om, at 

hun har modtaget en anselig mængde 

stemmer til titlen som årets underviser, 

bliver hun meget glad. 

 

Selv om Lotte går op i livet her på IFSK, er 

det dog klart familien, der har 1. prioritet. 

Tiden i militæret havde også medfødt et 

frynsegode, nemlig Peter, som Lotte i 2000 
blev gift med. Han begyndte først at læse 

kemi her på universitet, da Lotte var i gang 

med sin Ph.d. og Lotte siger selv: ”Alle troe-

de bare, at jeg lavede barnerov”. De har nu 

to børn, Ida og Erik, og bor i Vejlby / Ris-

skov. Lotte bruger det meste af sin tid fri-

tid sammen med dem, men da hun i 2000 

blev udnævnt til kaptajn af reserven, er 

hun også nødt til at holde sig form. Derfor 

styrketræner og løber Lotte en gang i mel-

lem, og i sommer var hun med i DHL-

stafetten sammen med flere kolleger fra 

IFSK. 

 

Fremtiden er endnu uvis, men Lotte kunne 

godt tænke sig at komme til udlandet. Hun 
tager den dog med ro og ser, hvad der sker, 

der er mange muligheder, og indtil videre 

er Aarhus Universitet altså bare lykken. 

For et par dage siden, blev det så tid til at 

forsvare sit Ph.D. projekt, og fra pålidelige 

kilder forlyder det, at det gik "med bra-

vour". 

 

 

 

 

Kvantitativ metode Kvalitativ metode (kan simpelthen ikke vælge!) 
Sol Måne 
Sommer Vinter 
Laissez Faire Kontrol 
    

Lottes valg (de understregede ord): 



Kandestøberen           

40 

 
Af Christian Nordbek 

 

 
Jeg havde i det digitale kartoteksystem 

fundet frem til bogen ”Beyond 

Groupthink” af Irving Janis, og noteret 

mig, at den gerne skulle stå i G14. Nå, 

tænkte jeg; det lyder nemt, så jeg gik med 

raske skridt ned gennem reolrækkerne for 

at finde G14, hvilket heller ikke var den 

store sag, men derfra og så til at lokalisere 

den ønskede bog, ja se det var en helt an-

den, og meget mere vanskelig sag, som en 

vis H.C. Andersen ville have udtrykt det.  

 

Jeg ved ikke med jer andre kære læsere, 
men jeg er, lige fra dengang man lånte 

Lucky Luke og Dalton Brødrene, blevet op-

draget med, at bøger står listet i alfabetisk 

rækkefølge efter forfatter. Derfor var det 

for mig ganske naturligt at kigge under J! 

Men der fandt jeg ikke ”Beyond 

Groupthink”. Mærkeligt tænkte jeg, og 

overvejede straks at søge hjælp i accessio-

nen. Men det ville jo være pinligt endnu 

engang at udstille sig selv som blind, som 

det er sket før, hvor bibliotekaren på 2 sek. 

har fundet den bog, man ikke selv kunne 

finde på hylden. Så jeg stod og kiggede lidt 

mere…stadig uden held. Jeg så derfor til 
sidst ingen anden udvej end, med fare for at 

udstille min egen uskarphed, at søge hjælp. 

Den flinke bibliotekar spøger til bogens 

forfatter og titel, som jeg oplyser, hvorefter 

hun informerer mig om, at jeg blot skal kig-

ge i alfabetet under titel….NÅÅÅÅHH ja…

hvor dum kan man være?? Det skal jo heller 

ikke være for let J.    

 Så lad dette være et ydmygt forslag. 

Det er jo så populært med ensretninger her 

i den digitale tidsalder, så jeg vil mene, at 

det måtte være oplagt at indføre den sam-

me ensretning indenfor opstilling af bøger 

på de danske biblioteker. Det vil gøre søg-

ningen nemmere, og de pinlige spørgsmål 

færre. 
 

Slutteligt vil jeg tillade mig at undre mig 

over, hvordan det kan være, at en upco-

ming klumme som Birkmoses skralde-

buldren kan blive tildelt 2 - ja 2 sider i 

Kanden. Er der Hr. Redaktør en historie 

gemt her som ingen endnu kender til? Kæ-

re læser, jeg vil undersøge sagen 

 

God jul og godt nytår 

 

  
 
 

I disse eksamenstider skal vi som stude-
rende i langt højere grad end i september 
benytte biblioteket og dets glimrende 
faciliteter samt have hjælp af det imøde-
kommende personale. Dog undrede jeg 
mig ganske meget, da jeg for nogle uger 
siden skulle låne en bog. 

Man Undres! 
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Kære PF: Kan vi ikke gøre det lidt bedre? 
 

Af ph.d.-stipendiat Rune Stubager 

I sammenligning med andre institutter har Institut for Statskundskab et særdeles 

godt socialt miljø kendetegnet af et højt aktivitetsniveau med fester, torsdagsca-

feer, fredagsbarer, julefest og en god integration af nye studenter. En stor del af an-

svaret for denne sociale succes skal tilskrives Politologisk Forening (PF), der yder 

et kæmpearbejde med at arrangere fester, barer mv. Og PF har da også – ifølge det 

nyligt udsendte (og noget forsinkede) program for semesteret – høje ambitioner. 

Spørgsmålet er imidlertid, om disse ambitioner bliver indfriet, når vi ser på PFs an-

det ben: de faglige arrangementer. Disse arrangementer spiller en vigtig rolle for 

instituttets faglige miljø, idet PF er den eneste forening, der søger at dække en bred 

vifte af forskellige fagligt interessante emner. PF er således – også på dette område 

– en central aktør i forhold til studiemiljøet, og det er derfor vigtigt at diskutere, 
om PF lever op til sit ansvar og udfylder rollen på bedste vis – og det uanset om 

man er medlem af foreningen eller ej. 

 

Tyndt fagligt program 
Ser man på programmet, er det ikke de faglige arrangementer, der dominerer – for 

nu at sige det mildt. Sådan har det ikke altid været. Går vi bare få år tilbage, kunne 

PF ved hver semesterstart præsentere et fagligt program med typisk 4 til 5 selv-

stændigt planlagte faglige arrangementer. Dertil kom så en studietur med tilhøren-

de ’opvarmningsforedrag’ (som foredraget om Kina i dette semester) samt i efter-

årssemesteret Faglig Dag, der ikke blev betragtet som et PF-arrangement (og som 

stadig arrangeres i samarbejde med StatsRådet). Oven i hatten kunne lægges diver-

se arrangementer med andre foreninger mv. såsom politiske debatmøder 

(arrangeret af partierne eller deres ungdomsorganisationer – som det også var til-
fældet med paneldebatten 2.-11.) og arrangementer a la det nyligt afholdte om tryg-

hed (som jo var en pakkeløsning tilbudt af Tryg-fonden). Tæller man efter i pro-

grammet for dette semester finder man kun et eneste af den type foredrag, der tidli-

gere udgjorde kernen i PFs faglige arrangementer (et endnu ikke programsat møde 

med Per Stig Møller, der i skrivende stund ser ud til at være blevet til en panelde-

bat om Islam og ytringsfrihed), og de seneste semestre har ikke budt på mange fle-

re. 

 

Instituttets sociale studiemiljø fungerer godt, men hvad med det faglige stu-
diemiljø? Her bliver PFs varetagelse af sin vigtige rolle i denne forbindelse sat 
til debat, og der gives konkrete bud på forbedringer. 
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Ingen valgaften 
Det er desværre også gået tilbage på en anden front: Ved diverse valg og folkeaf-

stemninger har det været en fast tradition, at PF arrangerede valgaften med stor-

skærm og bar i kantinen. Både ved valget i februar og ved det nys overståede kom-

munalvalg blev den tradition desværre brudt. For mig er det simpelthen uforståe-

ligt, at der ikke på landets største politologiske institut bliver afholdt valgaftensar-

rangementer – hvor svært kan det være at stille storskærmen op og slutte fadølsan-

lægget til? 

 

Det godes fjende? 
Ser vi igen på de andre faglige arrangementer, kan man spørge, om ambitionsni-

veauet på én måde bliver sat unødvendigt højt og derved på en anden måde bliver 
for lavt. PF søger ifølge hjemmesiden ”at rette disse foredrag mod et bredt publi-

kum for at tilgodese så mange af PF’s medlemmer som muligt”. Der har da også i de 

senere år været eksempler på foredrag med stort fremmøde (fx Magtudredningen, 

Strukturkommissionen og Krarup vs. Poulsen). Problemet er imidlertid, at en am-

bition om altid at kunne fylde Juridisk Auditorium kan være svær at indfri. Man 

ender hurtigt i kun at kunne lave arrangementer med folk, der er ’kendt fra TV’ – og 

er de altid (de mest) interessante? 

 

Men er foredrag med kendisser nu også den eneste eller for den sags skyld bedste 

måde at ”tilgodese så mange af PF’s medlemmer som muligt” på? PFs medlemsskare 

består formentlig af en række forskellige segmenter, med forskellige faglige interes-

ser, som kunne tilgodeses ved at afholde flere, men mindre foredrag. På denne måde 

ville det være muligt at højne aktivitetsniveauet og tilgodese medlemmerne over en 

bred kam. Som det er nu, får man indtrykket af, at det bedste (hvis det da er det) er 

blevet det godes fjende. 

 

Hvor er de lokale eksperter? 
Her kan det også undre, at PF ikke i højere grad trækker på den lokale ekspertise. 

På vores eget institut har vi en række af landets førende eksperter på områder, der 

må have interesse blandt PFs medlemmer. Jeg kan fx ikke forstå, hvorfor der ikke 

har været et arrangement med Jørgen Grønnegård Christensen, Jens Blom-Hansen 

og Søren Serritzlew om udmøntningen af strukturreformen og konsekvenserne 

heraf. Jeg kan heller ikke forstå, at Mehdi Mozaffari ikke har været inviteret til at 

holde et foredrag om Islamisme og terror – han er landets første og eneste professor 

på området. Og hvad er der blevet af foredraget med Jørgen Elklit og Palle Svensson 

om valg og demokratisering i Afrika og andre steder, hvor de to har fungeret og sta-

dig fungerer som rådgivere på højeste plan. Og hvorfor har der ikke været afholdt et 

foredrag med Mette Kjær om ændringerne i Danmarks bistandspolitik? Og … listen 
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kunne fortsættes. 

 

Det ville være så nemt 
Spørgsmålstegnene bliver kun større, når man tænker på, at det kræver meget lidt 

at arrangere sådanne foredrag med lokal ekspertise – noget der ifølge PFs hjemme-

side ikke gør sig gældende i forhold til andre ”interessante foredragsholdere”: Alt 
hvad der kræves her, er at sende en e-mail med en invitation, booke et lokale (fx SII 

eller AI), skrive arrangementet ind i kalenderen samt købe en kage til tilhørerne og 

et par flasker vin til foredragsholderen. Nemmere kan det næsten ikke blive. I øv-

rigt gør det samme sig formentligt gældende i forhold til en lang række andre fag-

ligt interessante oplægsholdere – det ser i hvert fald ud til at kunne lade sig gøre 

andre steder (se fx annoncerne fra Medievidenskab i Campus). 

 

Why bother? 
Men hvad skulle formålet med en styrkelse af PFs faglige arrangementer være? Sva-

ret er klart: Et forbedret fagligt miljø, hvor faglige diskussioner bredes ud og også 

foregår udenfor undervisningen – et miljø kendetegnet af en mere fri faglig interak-

tion mellem instituttets studerende og ansatte, hvilket særligt må betragtes som en 
fordel i relation til de yngste årgange, der kun møder instituttets ansatte til fore-

læsningerne. Fordelene for begge parter vil efter min mening være store: De ansatte 

vil få lejlighed til at formidle deres arbejde til et inspirerende og interesseret publi-

kum; studenterne vil få mulighed for at forbedre deres faglige viden samt finde ud 

af, hvad de ansatte laver, når de ikke underviser, og de vil opleve, hvordan alle an-

satte brænder for deres arbejde og har et budskab at aflevere – noget der forhåbent-

ligt kan tjene til inspiration og efterfølgelse. 

 

Hvad der kan gøres 
Forbedringerne af studiemiljøet vil være en markant faglig styrkelse af hele insti-

tuttet – og desuden gøre det til et mere spændende sted at opholde sig – og PF spil-

ler i denne forbindelse en nøglerolle som den oplagte motor for de nødvendige for-

andringer. Dette indlæg er således ikke skrevet for at genere PF. Det er tværtimod 
skrevet som en opfordring til PF om at blive bedre. Mine forslag til arrangementer 

står til fri afbenyttelse (jeg har talt med alle de nævnte, og de stiller meget gerne 

op). Det er sådan set bare om at komme i gang. Skulle der være et ønske herom (og 

det ville der for mig at se ikke være noget odiøst i), vil jeg gerne tilbyde min assi-

stance med råd om mulige interessante emner også i fremtiden. Hånden er hermed 

strakt ud til et perspektivrigt samarbejde. For når vi nu har et socialt studiemiljø, 

der fungerer så godt, skal vi så ikke se, om vi kan få et fagligt studiemiljø, der funge-

rer lige så godt? Kan vi, med Nyrups ord, ikke gøre det lidt bedre? 
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Kære Rune  
Først og fremmest vil vi gerne takke for dit brev. Det er altid godt at vide at folk 

holder øje med og interesserer sig for de faglige arrangementer i PF – konstruktive 

forslag kan kun gavne. 
Lad os bare slå fast at der i foråret ikke var nok af disse i PF-regi, og 

det beklager vi. Det skyldes dels at PF ikke længere bliver valgt ind i efteråret, 

men derimod først i midten af februar, hvilket ikke efterlader meget tid til at ar-

rangere forårets foredrag, og dels at vi modtog en del afslag. I efteråret har der til 

gengæld været rigeligt at vælge imellem, og her skal der ikke være nogen tvivl om, 

at vi er ganske uenige med dig i, at debatter, der er arrangeret i samarbejde med 

andre, ikke tæller som PF-arrangementer. Det samme gør sig gældende for faglig 

dag, som er et arrangement, der tager ganske lang tid at forberede. For det er nem-

lig ikke altid så nemt som man kan forestille sig. Det er rigtigt, at selve de tekniske 

detaljer omkring det at forberede en debat ikke kræver meget benarbejde, men 

arrangementet er jo altid afhængigt af, om de personer, vi ønsker inddraget, har 

tid og lyst til at deltage. Det er sjældent, at de svarer lige så hurtigt, som vi ønsker, 

og modtager vi nok afslag, kan det skubbe datoen for arrangementet eller blive 

aflyst, og det var blandt andet det, der skete i foråret. DJØF, som sponsorerer vo-

res arrangementer, skal desuden vide besked 3 uger for inden, for at støtten bliver 
givet. 

Du peger herudover på, at karakteren af de arrangementer, vi har 

haft, er et problem. Det er rigtigt, at vi i år har forsøgt at tiltrække populærperso-

ner”, og det har været for at ramme så mange af PF’s medlemmer som muligt. Pro-

blemet med denne strategi er dog, at disse folk ofte har ganske travlt og derfor af 

og til må aflyse, som vi oplevede det med Per Stig Møller. 

Sidst men ikke mindst efterlyser du en valgbar i foråret, men dette 

skyldes for vores vedkommende, at valget kom før, vi var valgt ind i bestyrelsen, 

og det kan være den gamle bestyrelse ikke vidste, at der var tradition for valgbar 

på instituttet. 

Nå, men nok med forklaringer og undskyldninger, for der går ikke 

røg af en brand uden ild. I stedet har vi længe snakket om, hvad der kan gøres for 

at optimere den faglige profil i PF. For at sikre at overgangen mellem to bestyrel-

ser ikke rammer medlemmerne, vil vi på forhånd arrangere to af forårets foredrag, 

af hvilke det første vil være en debat med Torben M. Andersen om velfærdskom-

missionens resultater. Herudover vil alle udvalg lave en hvidbog, der skal sikre at 
erfaringer og arbejdsprocedurer bliver videregivet, så man i højere grad undgår 

begynderfejl. Dette, håber vi, vil skabe nogle mere faste rammer for PF’s arbejde, 

og vi håber, det giver mere plads til at udvikle indholdet. Afslutningsvis vil vi an-

befale, at man fremover forsøger at arrangere ca. 4-5 foredrag hvert semester, af 
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hvilke min. 2 kunne være med inddragelse af den lokale ekspertise, du efterlyser. 

Vi mener generelt ikke, at der bør være flere arrangementer, da det kan skabe 

overkill – derfor kan vi heller ikke dække alle interessante emner. Det var bevidst, 

at vi gik efter ”store” navne i år, fordi vi mener, det har interesse for så mange med-

lemmer som muligt, men vi vil dog af faglige og administrative hensyn fremover 
anbefale en blanding. Som du nævner, har vi mange interessante kapaciteter på 

instituttet, man kan drage nytte af, og adgangen til dem er jo heldigvis også gan-

ske nem, så det kan skabe større sikkerhed omkring programmet. Herudover kan 

man jo så forsøge at arrangere ”større” debatter med personer fra den politiske og 

samfundsfaglige verden. Vi håber, at disse tiltag vil styrke den faglige profil og sik-

re alles tilfredshed. 
Med venlig hilsen 

Lars Højholt og Louise Hansen 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kære Lars og Louise  
Selv tak, og tak for det konstruktive svar. Det ser ud til, at vi er enige om det cen-

trale, nemlig at det er vigtigt, at der kan foregå en interessant faglig diskussion 

blandt og mellem instituttets studenter og undervisere også uden for undervisnin-

gen. Jeg har med glæde noteret mig Jeres konkrete ideer til at sikre denne diskus-

sion – og de positive følgevirkninger heraf, som jeg beskrev i mit indlæg. Ideerne 

vidner om en seriøs indstilling til sagen og en vilje til at arbejde for konkrete for-

bedringer, der blandt andet kan sikre overleveringen af gode og stolte traditioner. 

Jeg skal være den første til at anerkende det arbejde, der ligger i at arrangere fore-

drag og debatter, og det var da også i den forbindelse, at jeg pegede på, at det altså 

er noget lettere at lave arrangementer med instituttets ansatte som oplægsholde-

re. Også her er vi således enige. Vi kan så altid diskutere, hvad der skal tælles med 

hvor og hvordan – det er ikke det vigtigste i denne sammenhæng. 

 Vigtigt er det derimod at sikre kommunikationen til både medlemmer og 

ikke-medlemmer. Jeg skal derfor opfordre Jer til også i fremtiden at udsende et 

skriftligt program, som alle kan orientere sig i og planlægge efter – det giver et 
bedre overblik, og kan være med til at sikre opslutningen om arrangementerne. 

Ligeledes kan I overveje, om det måske på sigt ville være en god ide at gå tilbage til 

det gamle system med generalforsamling i november/december, når der nu har vist 

sig visse problemer som følge af, at generalforsamlingen holdes i februar. 

 Grundlæggende er jeg imidlertid ganske optimistisk efter denne lille ud-

veksling, og jeg vil se frem til kommende arrangementer i forventningen om, at de 

vil gøre deres til at sikre et godt studiemiljø – også på den faglige front. 
Med venlig hilsen 

Rune 
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Af Jens Jørgensen & Rasmus Tovborg 

 

Spørgsmål modtages med kyshånd og behandles selv-

følgelig med fuld diskretion. Send spørgsmål til kan-

den@ps.au.dk, eller læg dem i den endnu ikke oprette-

de postkasse! 

 

 

Nu er julen så småt – men dog med en vældig hast – ved at nærme sig, og traditionen tro – 

julen er jo traditionernes højtid – har vi da også set os nødsaget til at skrive lidt om julen. 

Dette muliggøres, i og med at der i denne måned ikke er kommet så mange spørgsmål ind i 

vores brevkasse – det kan måske skyldes mangel på samme, men det lader vi ligge til en an-

den gang. Vi har derfor valgt at viderebringe nogle helt generelle (studie)livserfaringer for, 
hvordan man skal klare sig igennem julen og de dermed påtvungne eksamener til det 

rådshungrende folk. 

 

Først er der dog lige et par spørgsmål. 

 
 
Kære statsråd 
Mange tak for æbleskiver og gløgg, det smagte som altid dejligt. Det var fedt, at I gad lave 

det, selvom der var fredsvalg. Vi ved, at det glædede mange. Vi ser ikke antallet af medlem-

mer som et større problem, da det ofte kan være nemmere at blive helt enige, hvis man ikke 

er så mange. Det kan jo faktisk føre til effektivitet, så nu kan det være, der også bliver mulig-

hed for at flytte cola-automaten. Angående kageordningen så vil vi mene, at det nemmest går 

op, hvis I alle tager kage med hver gang. Dermed bliver I også fri for at skrive i referatet, 

hvem der skal tage kage med! 

Jeres hengivne og mætte orakler 
 

Spørg Kanden... 

På grund af mangel på kandidater til statsrådet endte det med fredsvalg, dvs. at alle de 13 

opstillede automatisk kom ind. Det betyder dog samtidig, at den enorme arbejdsbyrde, vi 

hidtil har fordelt på 19 medlemmer, nu skal overtages af 13 – hvordan skal det da kunne lade 

sig gøre? Et andet problem, som er opstået, er, at før valget var vi alle enige om, at cola-

automaten skulle flyttes, men vi fik det aldrig gjort. Så hvordan skal det nu kunne lykkes for 

statsrådet – hvor vi ikke er så mange – at blive helt enige og få gjort noget ved tingene? End-

videre er vi stadigvæk i det problem, at vi er et ulige antal, og derfor ikke kan få kageordnin-

gen til at gå op, hvad gør vi? 

Kærlig hilsen det fredelige statsråd 

mailto:kan-den@ps.au.dk
mailto:kan-den@ps.au.dk
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Hej elskværdige forening 
Vi foreslår nytænkning omkring emnerne for festerne. Det ligger et helt ocean af fantastiske 

muligheder, så hvorfor altid ende op med et årti-tema. Lad os give et par forslag på nogle sik-

re hits. Abefest som giver en unik chance for at drikke sig fuld i en blanding af bananlikør og 

bananøl, danse til The Monkeys hele natten samt rende rundt i abekostume og hilse på Abe 

Lincoln. Ingen tvivl om at dette vil gå rent ind ved enhver Statskundskaber. Halbal, hvem 

drømmer sig ikke tilbage til de tider, hvor man gik ud i hækken for at drikke sine øl og hop-

pe rundt til Cotton Eye Joe. Callelafest. Skumfest er og bliver et hit. 
Nu er I jo heller ikke de eneste, der har oplevet problemer med at få folk til at komme til de-

res arrangementer. Byens ”stolthed” AGF har også kæmpet med dette problem. De har dog 

fundet en spændende løsning på problemet som i kunne tage til jer. Ved køb af McDonalds-

menuer får man kastet en billet i nakken, om man vil det eller ej. Dette initiativ kunne sag-

tens laves i forbindelse med kantinens sagnomspundne burgermenu om fredagen, eller i lidt 

mindre delight udgave, hvor et pølsebrød giver billet til PF-fest. 

Hilsen 
Oraklerne som også elsker pøblen 
 

Dette er en opskrift på, hvordan den stolte statskundskaber klarer en ugeeksamen på tradi-

tionel vis. Det vigtigste er, at du ikke møder op præcist kl. 10.00, når kontoret åbner, men at 

du sover tre kvarter længere, hvorefter du henter din opgave. Dermed udnytter du den tid, 

du ellers skulle stå i kø, til at samle endnu mere energi, så du kan blive ekstra fortvivlet over 
det vanvittige stillede spørgsmål, og endvidere har energi til at kigge ud i luften og se TV. De 

næster par dage bruges på at kigge pensum igennem og finde lidt relevant litteratur og så 

ellers slappe af, for sådan en opgave kan jo hurtigt skrives – når først man kommer i gang. På 

femte dagen finder man så småt ud af, at opgaven faktisk ikke skriver sig selv. Det betyder, 

at man nok ikke skal forvente alt for meget søvn de næste par nætter, og at netkablet og 7-

kabalen nok bør fjernes fra computeren, hvis man skal nå at aflevere. Den sidste nat arbejdes 

der på den hårde blanding af sort kaffe, kulhydrater, stress, mangel på søvn og hovedpinepil-

ler til at dulme alle stimulanserne. Grundet denne sidste arbejdsindsats lykkedes det altid at 

aflevere en opgave til tiden, og samtidig opnås den herlige sidegevinst – man behøver kun 

den halve mængde alkohol for at opnå samme virkning som normalt. 

Kære orakler 
Vi vil så gerne feste med hele Statskundskab, da vi jo elsker dem alle så højt – men det virker 

samtidig, som om kærligheden ikke er gengældt. Der kommer ikke nok folk til vores fester, 

selvom vi prøvet alle tænkelig ting. F.eks. at lukke dørene tidligere, hyre 70’erband, sætte 

ølpriserne op og gøre billetterne 150 % dyrere, men det var åbenbart ikke vejen frem. Hvad 
skal vi dog gøre for at få nogle flere folk til at komme til vores fester? 

Hilsen os der vil spise kirsebær med store mens de endnu er små 

Ugeeksamen – hvordan klarer jeg den? 
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Af Maja Mortensen og ko-rapporter Helene Van der Aa 

 

Allerførst ønsker vi selvfølgelig en kom-

mentar til dette nummers tema: Grønland, 

hvortil Steffen udbryder ”Skål og tillykke!”. 

Dette efterfølges af en længere vidende re-

degørelse for Grønlands politiske proble-

mer og eventuelle løsninger. En del af pro-

blemet er den ”selvstændigheds-krampe”, 

der gennemsyrer de gamle politikere på 

Grønland. Man diskuterer konstant selv-

stændighed, på trods af at dette emnes re-

levans bliver mindre og mindre, efterhån-

den som globaliseringen svækker nationale 
grænser. Derfor mener Steffen, at de unge 

grønlændere er løsningen, da de er udfaren-

de og bidrager med nye ideer og nye løsnin-

ger i stedet for at forblive fanget i den evin-

delige selvstændigheds-problematik. 

Efter denne lynanalyse går vi videre til et 

mere seriøst emne, nemlig en meget vred 

ung kvinde, Anna David.  Her viser sig alle-

rede et begyndende mønster i Steffens svar: 

Han indleder med et reaktionært udbrud, 

der efterfølgende uddybes, modificeres og 

forsvares.  Og dette gør sig altså også gæl-

dende, da den aktuelle danske R’n’B prin-

sesse Anna David  bringes på banen: ”Fuck 

Anna David” udbryder Steffen straks, nær-

mest Tourrets-syndrom- agtigt. Hastigt 

følger han dog op med et  ”hun skal jo bare 

lige lære det, ligesom os andre” (Steffen 

leger selv lidt med musik-branchen, red.) 

Han kan nemlig godt lide konceptet med 

piger i branchen og har meget ros til den 
danske R’n’B dronning Karen. 

 

Som bosiddende i Århus må vi naturligvis 

spørge til byens i tiden ringeagtede kæp-

hest, AGF. Her  påtager Steffen sig promp-

te et personligt ansvar, idet han tilstår at 

”vi var nogle der svigtede”. Steffen har selv 

spillet i AGF, men stoppede på et tids-

punkt til fordel for andre gøremål. Han ser 

ikke en indlysende løsning på AGF’s tilsy-

neladende kronisk liden imponerende præ-

stationer, om end han dvæler et øjeblik ved 

tanken om selv at begynde at spille igen. 

Udover fodbold er Steffen glad for 

”sporten” Stavgang. Han er ikke selv aktivt 

udøvende, men synes underholdningsvær-

dien er stor, og bliver altid glad og må smile 

når han ser de målbevidste stavgængere, 

der virkelig må være ”on a mission from 

God”. 

 

Flødeskum med flødeskum på 
Vi er også interesseret i at høre et bud på 
en meningsdannende holdning til den nye 

voksenkanal TV2 Charlie (ikke voksenka-

nal, som i porno, red.), da Steffen med sin 

alder må være målgruppen her. Dette be-

nægter han dog fornærmet og hævder end-

videre, at kanalens egentlige problem er, at 

den henvender sig til en målgruppe ingen 

med god vilje identificerer sig med. Der-

Interview: En mand ved navn Steffen... 

Denne artikel er baseret på et interview 
med en tidligere statskundskabsstuderen-
de ved Århus universitet ved navn Stef-
fen. Steffen, der i dag er 52 år gammel, 
er stadig bosat i Århus og læste ved insti-
tuttet tilbage i 1970’erne. Da 
statskundskabere er kendt for at have en 
mening om alt, og da Steffen med sin al-
der har en del livserfaring, har vi valgt at 
spørge ind til forskellige alvorlige sider af 
livet. 



             December 2005 

49 

imod er han begejstret for TV2 Zulu, hvor 

klovn rangerer som et af yndlingsprogram-

merne. Overordnet tilskrives denne kanals 

succes pionerånden, båret frem af stepne-

geren og ikke mindst Palle Strøm. 

Denne ungdommelighed leder os på sporet 

af SMS’ens forunderlige verden, som Stef-

fen også er en del af og benytter flittigt 
”ligesom alle andre kommunikationsmid-

ler”. Han er tilmed langt fremme i skoene, 

idet hans umiddelbart eneste uafklarede 

spørgsmål i forhold til fænomenet er, hvor-

for i alverden der ikke er flere, der sender 

billedbeskeder?! Vi efterlader denne ek-

sistensielle gåde uopklaret. Selv smiley-

fænomenet har Steffen en holdning til ”at 

efterfølge et ironisk udsagn med en smiley 

er jo som at putte flødeskum på flødeskum, 

det er den absolutte ydmygelse af modtage-

ren, at vedkommende er så dum at han/hun 

ikke forstår joken uden en efterfølgende 

smiley”. 

 

Hermed fastslåes et tydeligt fundament i 
Steffens verden. Han tager folk alvorligt. 

Og det huer ham ikke eksplicit at sige no-

get ikke-nydeligt om nogen. Fra Anna Da-

vid, over stavgængere, AGF, sms-

korresponderende danskere og til Peter 

Pedal, der ifølge Steffen ikke burde van-

æres med det kontroversielle og pludselige 

navneskifte til Georg Nysgerrig. Selv Klaus 

Bondam tager Steffen alvorligt ved ikke at 

ville udtale sig om ham, da han ikke vil sige 

noget om folk, han ikke kan sige noget po-

sitivt om… 

 

En anden alvorlig del af danskernes tilvæ-

relse er ”Vild med dans”. Steffen betegner 
dette koncept som fattigt og det lader ham 

helt kold: ”hvorfor laver man ikke snart 

”vild med vægtløftning” med kendte?!!”. Og 

Steffen fortsætter: ”jeg talte med Halfdan 

E. forleden og vi blev enige om at vi måtte 

være nede i F-kæden af kendte, siden vi 

ikke var blevet spurgt – eller også vidste 

de, hvad svaret ville blive”.  

 

I forhold til at være kendt, kan det i en 

sidebemærkning nævnes, at Steffen hedder 
Brandt til efternavn og er sangskriver for 

og forsanger i alle tiders orkester Tv2 (i 

1980’erne var de et band, ved ikke hvornår 

de blev gamle nok til at kalde sig orkester, 
red.), samt at nærværende interview fore-

går i en baggård i øgadekvarteret, en lille 

oase midt i storbyen, hvor Steffen har sit 

arbejdslysthus. I denne hellige hal, tætpak-

ket med diverse lave-musik-remedier, 

blandt andet en kæmpe mixerpult der, som 

et alter er prydet af to høje lysestager fin-

des også spolebåndoptageren, der indtil for 

nylig blev brugt til at indspille Tv-2 albums 

på. Dog ikke det sidste nye ”de første kære-

ster på månen”. Det var jo som sådan ikke 

det, interviewet skulle handle om, men vi 

må nævne, at på trods af en overvældende 

enig presse, der roser albummet til skyerne, 

er der nogle, der ikke er helt enige, nemlig 
Danmarks elite: Smagsdommerne fra DR2. 

Disse indsigtsfulde mennesker, der er lidt 

tættere på Gud end alle os andre under-

Steffen Brandt i hjemmestudiet smiler til dig…! 
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mennesker – pøbelen der ikke har forstand 

på (fin)kultur, er ikke begejstrede for det 

nye album. Dette ryster dog ikke Steffen 

Brandt: ”hjemme hos os kalder vi dem 

”Havenisserne” siger han og smiler finur-

ligt, sikkert velvidende at han stadig ikke 

eksplicit har fornærmet nogen. 

 
Studietiden var som en lang bustur til ”Den 

røde boghandel” i Flensborg.En anden 

sidebemærkning er, at Steffen Brandt 

”kun” læste statskundskab i 3/4 år, hvoref-

ter metode var ved at tage livet af ham. 

Herefter hastede han videre til historie og 

endte endelig på dansk, hvor han tog en 

kandidatgrad. Studietiden på nordisk be-

tegner han som ”én lang bustur til den røde 

boghandel i Flensborg”. Det ligger ham me-

get på sinde at få fortalt om det miljø, der 

var på nordisk sidst i 1970’erne. ”Det er et 

kapitel i historien, der ikke er blevet skre-

vet”. Et miljø, der var dybt stalinistisk, og 

hvor kun kommunistiske holdninger var 

tilladte. Afveg man fra det normale, kunne 

man blive angivet – både lærere og elever. 

Det er tydeligt, at det har påvirket Steffen 

meget og for en gang skyld trækkes der ik-

ke på smilebåndet eller siges noget mellem 
linierne 

 

Afslutningsvist beder vi Steffen Brandt om 

hans råd til nutidens studerende på stats-

kundskab og her er nysgerrighed nøgleor-

det, mener han. Det er vigtigt at bevare 

nysgerrigheden og begejstringen i tiden 

fremover. Man må aldrig tro, at man har 

nået en form for indsigt og blot kan læne 

sig tilbage og stoppe med at være nysgerrig 

(hvilket ”Havenisserne” måske har gjort?) – 

man skal ALTID være nysgerrig.  

Valgresultater: Alle opstillede kom med i Statsrådet. Bjarke Refslund kom med i Akademisk Råd og Simon Krøyer i 
universitetsbestyrelsen 

FRIT FORUM 

1. Peter Løhmann    Studienævnet 

2. Søren Ross Sørensen    1.S 

3. Mathias Lysholm Faaborg   2.S 

4. Jákub Emil Hansen    3.S 

RADIKAL LIBERAL LISTE  

1.  Mads Skødt Andersen -   Studienævnet 

2.  Tej Friis Egefjord -    1.S  

3.  Torben Mikkelsen -    2.S  

4. Tina Houlborg Andersen   3.S 

STUDENTERPOLITISK LISTE 

1. Anne Mette Kjeldsen -    Studienævnet 

2. Bjarke Refslund -     Studienævnet  

3. Max Nielsen -     1.S   

4. Anne Katrine Bojsen Jakobsen   2.S   

5. Simon Skjold Mølgaard Krøyer  3.S   
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Billetter kan bestilles på billet@studenterhusaarhus.dk eller på 40904064.  

Hvis der ikke fremgår andet, afholdes arrangementerne i Studenterhus Århus, Nord-

havnsgade 1-3 (Toldboden). 

Se desuden www.studenterhusaarhus.dk 

 

December 

 

1. kl. 19. Smagning, champagne og mousserende vine. (150/170 kr.) 
1. kl. 20.00. Konservatoriets Big Band, Julekoncert, Duke Ellington, Pop/Rock, mfl. 

(Gratis) 
2. Kl. 20.00 Bugpowder, Joint the Organ Revolution og DJ i samarbejde med Dok-

ken 02. 
(60/80 kr.) 
Bugpowder: Genre: Surf jazz/ free rock. Kasper Tranberg: Kornet / Trompet, 
Mads Hyhne: Spacebone, Jonas Struck: Guitar, Laust Sonne: Trommer 
Bugpowders musik er surrealistiske soundscapes og tonstunge grooves sat sammen 
med telepatisk sammenspil og improvisation i dens reneste form. Bugpowder består 
af musikere fra bl.a. Dear, D-A-D, Anderskov Accident, Swan Lee og Phoenix City, 
4 musikalske individualister som fra vidt forskellige musikalske platforme kompro-
misløst går uden om alle koncepter og konventioner. 
Joint the Organ Revolution: Genre: Orgelsyre. 
J.O.R. blander 70'ernes svedende beats med jazzens melodiøse univers og lægger der-
til en god portion humor, kælende klangflader samt en eksperimenterende ekvilib-
risme, der driver tankerne i retning af Miles Davis' 70'er-periode.  

3. Minifestival arrangeret af netværket SilverSpeak (40/60) kr. 
Kl.20.00-21.00 Fordd (rock) 
Kl.21.00-21.15 Sofus Forsberg no.1(electronica) 
Kl.21.30-22.30 Aztrid (indie pop) 
Kl.22.30-22.45 Sofus Forsberg no.2 
Kl.23.00-00.00 Lloyd (elektro pop/rock) 
Kl.00.00-00.15 Sofus Forsberg no.3 
Kl.00.30-01.15 Stainless (indie rock) 

7. Kl. 20 – 22. Teatersport v/ Den skaldede paryk. (20/30 kr.) Publikum sørger for 
udfordringer til deltagerne, som improviserer på bedste vis. 

9. Kl. 21. Storskrald + support (20/30kr.) 
15. kl. 21.00 Blod Sweat Drum´n Bass Big Band, Julebal (40/60 kr.) 

mailto:billet@studenterhusaarhus.dk
http://www.studenterhusaarhus.dk
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Af Jonathan Knudsen og Kresten Ørnbjerg 

Youth Atlantic Treaty Association, AU, DK 

 

 

Historiens endeligt og vejen til helvede 
I begyndelsen af 1990’erne skrev Francis 

Fukuyama, at ”the liberal democracy may 
constitute the end point of mankind’s ideo-

logical evolution”. Der har dog været en 

del , der ikke ville vedkende sig 

Fukuyama’s udsagn om den ideologiske 

konsensus. Siden 1999 er en meget væsent-

lig aktør blevet tilføjet til denne gruppe; 

Venezuela – især hvis det står til præsident 

Hugo Chavez. Han udtalte således til et 

topmøde, at ”Dem, som vil i Helvede, kan 

tage kapitalismens og neoliberalismens vej. 

Vi andre, som ønsker en bedre verden, er 

nødsaget til at lede efter andre muligheder 

for integration”. Denne udtalelse samt 

mange andre danner udgangspunkt for 

denne artikel, der handler om en konflikt 
på ord mellem Venezuela på den ene side 

og USA, som så ofte, på den anden. Inden 

vi beskriver denne retoriske konflikt, er det 

vigtigt først at definere de vigtigste aktører 

og interesser. 

 

Venezuela har ambitionerne og potentialet 

til at blive en regional stormagt. Dette skyl-

des ikke mindst deres karismatiske præsi-

dent, men også at de er verdens 5. største 

olieproducerende nation. Præsident Hugo 

Chavez, tidligere uddannet i statskund-

skab, ses i hjemlandet og rundt om i den 

sydamerikanske region som en moderne 

Fidel Castro, og dette har gjort ham særde-

les populær blandt de mange fattige i La-

tinamerika. Chavez prøver at få en form for 
moderne socialisme til at virke, og således 

har han gjort en del private virksomheder 

statsejede, ikke mindst de store olieselska-

ber. Ligeledes har Chavez i sin regeringstid 

øget antallet af sociale produktionsvirk-

somheder, der styres efter kooperativmo-

dellen fra 1000 i 1999 til 67.000 i 2005. 

Her overfor står den anden aktør, USA, der 

kritiserer Chavez for at være enevældig 

med fuld magt over alle offentlige instituti-

oner, at oppositionen er undertrykt, at me-

diernes magt er indskrænket. Dette har 

fået USA til at kalde Chavez for en 

”folkevalgt diktator”. Ligeledes er det en 

torn i øjet på USA, at Chavez støtter og har 

tætte relationer til Cuba og Castro. USA’s 

interesse i Venezuela er ikke ligegyldig, 

fordi USA har olieinteresser i Venezuela, 

der er USA’s tredje vigtigste importkilde af 

Sikkerhedspolitisk info: War of Words 

Siden Hugo Chavez kom til magten i 
1999 i Venezuela og især efter 2002, hvor 
han i en kort periode blev afsat ved et 
kup, har der eksisteret en kold krig mel-
lem USA og Venezuela – en krig, der fo-
reløbig er blevet udkæmpet retorisk, 
men som kommentatorer frygter, kan 
udvikle sig voldeligt. 
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olie. 

 

War of Words 
Kernen i konflikten består i, at Chavez ik-

ke lægger fingre imellem, når det kommer 
til kritik af USA. Først og fremmest be-

skyldte Chavez den amerikanske regering 

og efterretningstjeneste for at være invol-

veret i statskuppet i 2002 hvor det blev 

forsøgt at vælte Chavez. Desuden beskyl-

der Chavez USA for at have planer om en 

snarlig invasion af Venezuela. Således ud-

talte Chavez under FN topmødet i septem-

ber 2005, at ”USA er en terrorstat. Regerin-

gen overtræder alle regler og opfører sig 

skamløst. USA er mester i dobbeltmoral. 

USA’s regering forsvarer terrorisme. Den 

taler om at bekæmpe terrorisme, men den 

står bag terrorisme, statsterror”. 

På den anden side af konflikten står Bush-

administrationen med generel statsmands-

kritik af de demokratiske forhold i Vene-

zuela, men der er også ytringer fra den 
amerikanske højerfløj, der ikke lægger fing-

re mellem budskabet. Således udtaler tidli-

gere præsidentkandidat Pat Robertson, at 

udviklingen i Venezuela under ledelse af 

Chavez er ”a launching pad for communist 

infiltration and Muslim extremism." Og 

derfor opfordrer Robertson til, at "We have 

the ability to take him out, and I think the 

time has come that we exercise that abili-

ty"……"We don't need another $200 billion 

war to get rid of one, you know, strong-

arm dictator,"……"It's a whole lot easier to 

have some of the covert operatives do the 

job and then get it over with." 
Den intense retorik fortsætter, idet Cha-

vez, som svar på bl.a. Robertson’s udtalel-

ser og frygten for en amerikansk invasion, 

udtalte ”If anything happens to me, you 

can forget about Venezuela's oil Mr Bush.". 

Hermed gjorde han brug af et reelt pressi-

onsmiddel, som Venezuela besidder, og 

dermed understregede han sin egen positi-

on som provokatør og USA nye regionale 

problembarn. 

 

Varm luft eller virkelig konflikt? 
Spørgsmålet er netop derfor, om Chavez 
blot vil promovere sig selv som provokatør, 

eller om der eksisterer en risiko for reel 

krig mellem USA og Venezuela? En indika-

tion på, at Chavez anser sidstnævnte som 

en reel risiko er, at der gennem de seneste 

år har været seriøse planer om at opruste 

rent militært i form af ubåd køb. Umiddel-

bart vurderes det herfra, at det er en smule 

paranoidt, men hvis Chavez vælger, som 

han ofte har truet med, kun at sælge olie til 

Kina og ikke til USA, kan scenariet ikke 

udelukkes. 

Til slut vil vi gerne rette en tak til vores 

læsere og de mange henvendelser, der er 

løbet ind siden sidste indlæg. 
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Signe Kjær Jørgensen stud.scient.pol,  KU. 

 

Samfundsvidenskabelige studerendes kon-

ference er en unik mulighed for engagerede 

statskundskabsstuderende til at møde lige-
sindede fra andre statskundskabsinstitut-

ter og fra studieretninger ss. sociologi, an-

tropologi, socialvidenskab og internationa-

le udviklingsstudier. Sidste år havde konfe-

rence godt 30 deltagere, der kom fra så vidt 

forskellige steder som det Europæiske Uni-

versitets Institut i Firenze, Samfundsvi-

denskab i Ålborg og fra Statsvitenskap i 

Malmö. 

Initiativet til SSK udspringer i lighed med 

de tidligere år fra en gruppe overbygnings-

studerende ved Institut på Statskundskab, 

KU. Ingvar Sejr Hansen var en af dem, der 

var med til at starte initiativet. Han siger: 

"Det var helt fra starten meningen, at konferencen 

skulle række ud over Statskundskab. SSK[’]s for-

billede er amerikanske graduate  [overbygnings-

studerende, red.] conferences, som er opstået udfra 

den tanke, at de studerende er en væsentlig ressour-

ce i universiteternes forskning”.  

I Danmark bliver der traditionelt lagt stor 

vægt på specialet som et selvstændigt pro-

jekt, og derfor er det mærkværdigt, at net-

op den angelsaksiske tradition er inspirati-

on, men Ingvar insisterer -"I Danmark spørger 

man studerende: ‘hvor langt er du nået?’. I USA 

spørger man: ‘Hvad arbejder du med?’. Det er dén 

opfattelse af den studerende som en selvstændig 

vidensressource, vi har ønsket at fremme med initi-

ativet."  

SSK demonstrerer, at engagementet og vil-

jen til at udfordre sig selv og hinanden ikke 

mangler. At de studerende kan være en 

uvurderlig ressource – ikke mindst for hin-

anden, bekræfter professor Lise Togeby, 

som var key note speaker ved sidste års 

konference. Hun siger: " Ideen er rigtig god. Jeg 

synes der er noget grundlægende positivt ved, at de 

studerende præsenterer deres arbejde overfor no-

gen, som de slet ikke kender i forvejen. Alt for tit ser 

man, at studerende arbejder sammen med de sam-

me 2-3 gode venner gennem hele studiet, og har ef-

terhånden får svært ved at finde inspiration og 

udfordringer hos hinanden”. 

Det var hun ikke ene om at mene. På arran-

gørgruppens opfordring udvalgte de pro-
fessorer, der havde ledet konferencens 

workshops, de bedste papers fra konferen-

cen. Paperne er senere blevet sendt til refe-

ree kontrol hos Tidsskriftet Politik, som –

på betingelse af godkendelse hos referees -

tilbød at publicere de kårede papers.  

 

Også blandt deltagerne på konferencen var 

der stor tilfredshed. En del af de indlevere-

de papers omhandlede problematikker i 

forbindelse med den europæiske integrati-

on. Vækst- og stabilitetspagten var emnet 

for Anne de Klaumans paper, og hun deltog 

i en workshop ledet af Professor Jørn Hen-

Lighed og Ulighed  
– argumentér, diskutér og bliv klogere på SSK 06! 

SSK 06, som er en forkortelse for Sam-
fundsvidenskabelige Studerendes Konfe-
rence, afholdes i år på Center for Sund-
hed og Samfund d. 20-21 april 2006. I lig-
hed med de tidligere år indbydes alle stu-
derende fra 6. sem. og fremefter til at 
præsentere og diskutere papers under 
temaet ”Lighed og ulighed i en globalise-
ret og mangfoldig verden”. 
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rik Petersen. Selvom Jørn Henrik Petersen 

er økonom, fandt Anna alligevel, at hun fik 

meget ud af at deltage i konferencen. Hun 

udtaler:  "Det var rigtigt sjovt at være med og 

møde studerende fra andre samfundsvidenskabeli-

ge fakulteter. Mit paper var en nedkogning af mit 

speciale. Det var en god øvelse at skrive specialet 

om, og rart at præsentere det for et bredere publi-

kum end ens vejleder. Jeg vil klart anbefale andre, 

der enten er ved at afslutte deres speciale eller lige 

har afsluttet det, at deltage!". 

Hvis du er interesseret i at være med på 

Samfundsvidenskabelige studerendes kon-

ference 2006 (med eller uden paper), så 

k a n  d u  k l i k k e  d i g  i n d  p å 

www.samfund.org , hvor du kan finde me-

re information og tilmelde dig konferencen. 

Propaganda-tegning 

- sjov, men….  

http://www.samfund.org
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Ærede Kanden læsere. 

 

Så kom tiden, hvor denne bestyrelse skriver det sidste indlæg i Kanden. Det er med vemod i 

sindet, at bestyrelsen opdaterer jer for sidste gang. 

 

Siden sidst har vi afholdt vores sidste fest. Der var tale om et brag af en disco-fest med alt, 

hvad der dertil hører af glitter, glimmer og disco-moves. Selvom der ikke var udsolgt, endte 

det dog med et værdigt farvel på festfronten. Tak til alle, der mødte op og gjorde vores sidste 
fest uforglemmelig! 

 

I skrivende stund venter vi med spænding på startskuddet til debatten om Muhammed teg-

ningerne i dag fredag d. 2 / 12. 

 

En anden ting vi glæder os til, er årets julefest dag onsdag d. 7 / 12. Kom og varm op til den 

legendariske julerevy i PF’s grønlænderbar i SII. Sid på skødet af julemanden, slå babysælen 

ihjel og nyd synet af den store isbjørn i naturlige omgivelser. Køb guldøl og almindelige øl til 

grønlandske priser på Social kontoret. Få, hvis du er rigtig grønlænder, et shot med din 

guldøl – a.k.a et grønlændersæt. Vi har de koldeste, billigste, stærkeste øl, og vi er de eneste, 

der krydrer det hele med livemusik. Der er vist ingen tvivl om, hvor din brandert skal kick-

startes. 

Husk også dette års sidste fredagsbar d. 9 / 12 hvor der hygges, inden eksamen for alvor star-

ter. 

D. 16 / 12 takker vi så vores hjælpere med et lille soire på RarBar. Invitationer er sendt ud, og 

vi håber at se så mange som muligt. 
Det uigenkaldeligt sidste arrangement i denne bestyrelse bliver, når vi d. 20 / 12 gør Social 

Club usikker. Vi står bag baren fra 22.00-24.00, og der falder gratis glæder af til vores med-

lemmer i denne periode. Så kom ned og sig farvel, inden I tager på juleferie eller går helt i 

sort over eksamen. 

 

Til slut er der vist ikke andet tilbage end at sige farvel. Vi har nydt at glæde jer, og vi håber i 

har været tilfredse med vores indsats. Hvis I selv har fået lyst til at prøve kræfter med arbej-

det som PF’er, så holder vi generalforsamling i starten af februar. Vi har brug for nye kræfter 

og ideer til at føre projektet videre. Så er du festlig, faglig, rejseglad, administrator, blæk-

sprutte eller økonomisk ansvarlig, så stil op til bestyrelsen i PF. Er du i tvivl om arbejdsbyr-

den eller jobbeskrivelsen, så skriv en mail eller kom forbi kontoret. Vi glæder os til at se dig! 

 
PF – bestyrelsen der elsker dig – også når vi ikke er bestyrelsen længere. 

In
fo

rm
at

io
n 
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Af Tej F. Egefjord, medlem af StatsRådet 

 

Valget på Universitetet er nu overstået, og så skal der begyndes på en ny omgang studenter-

politisk arbejde. Men hvad er det egentlig for arbejde, studenterpolitikere laver? Spørger 

man en studenterpolitiker, får man ofte et abstrakt og noget uklart svar, der starter med en 

opremsning af nogle få, konkrete arrangementer eller forbedringer, og så følger en lille rede-

gørelse for, hvor svært det er at sætte en finger på præcis hvad det er, vi laver. 

I december er det altid populært at se tilbage på året, der gik. Så lad mig se tilbage på de 

konkrete ting og sager, som StatsRådets medlemmer har spillet en rolle i. 

 

Ny studieordning 
Den største opgave for StatsRådets medlemmer det seneste års tid har ikke været placering 

af cola-automaten, som mange måske tror. Det har været forhandling og udformning af den 

nye studieordning. Det er selvfølgelig de studerendes repræsentanter i studienævnet, der har 

haft det afgørende arbejde. Men disse fire har under hele processen brugt StatsRådet som et 

forum, hvor de kunne få et varieret input til den konkrete udformning af studieordningen. 

For at nævne nogle emner har vi diskuteret eksamensformer i forskellige fag; vi har fordelt 

ECTS-point mellem fagene; og vi har krævet flere holdtimer i kom.pol. og politisk teori- og 

idéhistorie. 

Dette er alle sammen områder, hvor vores diskussioner og beslutninger i StatsRådet har haft 

reel og konkret indflydelse på de studerendes dagligdag. 

 

Faglig Dag 
I oktober afholdt StatsRådet og PF Faglig Dag. Det er hvert år et omfattende foretagende, og 

arbejdet bag dette populære arrangement løber fra marts og frem til selve dagen, hvor de sid-

ste detaljer falder på plads. Det er et lærerigt, men også tidskrævende arbejde. 

 

Rus-arrangementet 
De, der kan huske rus-arrangementet, er måske ikke klar over det, men rus-sekretærerne 

ansættes af et udvalg i StatsRådet og aflønnes af instituttet. Derudover er det henlagt til 

StatsRådet at godkende rus-regnskabet, så det sikres, at de studerendes indbetalinger og 

den øvrige finansiering er brugt forsvarligt og mest økonomisk. 

 

Ny evalueringsordning 
For tiden arbejder StatsRådet på et forslag til en ny evalueringsordning. Den nuværende er 

nemlig meget mangelfuld, hvis den skal kunne danne et troværdigt grundlag for, at evalue-

ringer skal have reelle konsekvenser for undervisere og undervisning. 

 

Det var et lille udpluk af konkrete ting, StatsRådet har arbejdet med i 2005. Vores møder er 

åbne, og alle studerende kan deltage med taleret. 

Hvad laver StatsRådet egentlig? 

In
fo

rm
at
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Det ta’r kun 5 min. at købe bøger i PB ‐ men vi vil så gerne 

have, at DU bliver lidt længere… 
 

Af Anne Svanholm – på foreningens vegne 

 

Sig nærmer tiden, hvor instituttet affolkes – et tilbagevendende tegn på, at eksamen 

står for døren. Det kan vi godt mærke i PB, da der ikke er så mange, som har haft 

tid til at kigge forbi bogformidlingen her sidst på semestret… Vi vil ellers så gerne 

have, at I kiggede forbi og blev lidt længere. Vi havde held i sprøjten med det hol‐

landske bogudsalg, hvor flere af Jer lod eksamen være eksamen for en stund, og kom 

forbi til en kop kaffe og et godt bog tilbud. Vi var særligt glade for årets ‐ American 

Football ‐ julebar, hvor rigtig mange af Jer kom forbi på én gang – humøret var højt, 

og de kolde øl blev lystigt langet over disken, alt imens der blev vist NFL kampe og 

spillet Play Station 2 på storskærm. Desværre var vi nødt til aflevere PB TIGERS 

spillerdragter tilbage til Viby Tigers, som mente, at de havde brug for dem til for‐

årets kommende kampe – vi var ellers overbeviste om, at I ville være lidt længere 

om bogkøbet til semesterstarten, hvis I blev tacklet på vej hen til disken….  

I PB har eksamenspresset imidlertid også sat sine spor, så vi slukker kaffekanden d. 

9. dec. – vi håber, at I alle sammen har lyst til at komme forbi i det nye semester. I 

hvert fald glæder vi os til at tage imod Jer til semesterstarten, når vi igen åbner d. 

30. jan. I semesterstarten har vi nedenstående åbningstider, hvorefter vi fra uge 7 

overgår til normal åbningstid fra kl. 12 til 13. 

Uge 5, åbent fra kl. 10 til 14 

Uge 6, åbent fra kl. 11 til 13  
Som bekendt drives PB af frivillige studerende, der formidler semesterbøger ud fra 

en non‐profit tankegang – kunne DU tænke dig at tage aktivt del i dit studiemiljø og 

indgå i et hyggeligt foreningsliv med studerende på tværs af semestre, så meld dig 

som aktivist i PB. 

 

Slutteligt vil jeg på foreningens vegne ønske alle en god jul og et godt nytår. 

 

Ses vi, det tror jeg nok vi bør… 
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Kritisk Profil præsenterer 
 
 
 
 

Dette semesters foredragsrække om ’uddannelse og 
dannelse’ er nu slut. Vi håber, I har fundet det interes-
sant og lærerigt – ja, måske ligefrem opløftende og be-
friende at fordybe sig i andet end lige netop pensum! 
 For det er det, vi er her for; at lægge en ny vinkel 
på den verden vi får serveret.   
 I det kommende semester inviterer vi derfor blandt 
andre Ole Wæver og Helmut Willke til en foredragsræk-
ke med overskriften ’International Politik uden for IFSK’. 
Oplagt for 4. semesters studerende og andre, som inte-
resserer sig for Verdens politiske tilstand! 
 
 
 
 
•  God jul og på gensyn til 

 næste foredragsrække!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-------------------- 
Medlemsskab: For hele foredragsrækken: 30 kr, mens et enkelt foredrag koster 
15 kr. Foredragene er støttet af DJØF/Stud.Samf, og medlemmer heraf har gratis 
adgang.  
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Nye specialer 
 

Atzen, Christian, Retfærdighed eller fællesskab - En analyse af de moralske aspekter af ud-

viklingsbistand. 

Christensen, Line Søndervang, Ledelse som faktor i leveringen af offentlig service - En analy-

se af lederstilens betydning for medarbejdertrivsel og brugertilfredshed i ældreplejen. 

de Neergaard, Morten Rosenkrantz, Symposium om John Rawls internationale retfærdig-

hedsteori. 

Edal, Sine Amyta Becker, Restricted player or a real power? The Role of the European Parlia-
ment in the European Legislative Process 1987-2003. 

Hansen, Mette Okkels, Identitet, narrativer og krig mod terrorisme. En analyse af den puri-

tanske arvs indflydelse på amerikansk udenrigspolitik før og efter 11/9. 

Jørgensen, Sofie Brøndt, Det svenske og danske EU-formandskab: Et halvt år i centrum sty-

ret af nationale interesser eller EU-genererede normer. 

 

 

Personalia 
 

Pia Vedel Ankersen er ansat som forskningsassistent for perioden 1. november - 31. decem-

ber 2005. 

Stefan Brendstrup er den 29. november 2005 af Det Akademiske Råd tildelt ph.d.-graden i 

statskundskab. 

Det samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har konfereret Nils 
Mortensen doktorgraden i sociologi, således at han nu er dr.scient.soc. 
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Studenterredaktionen 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Svend-Erik Skaaning , Lars Thorup Larsen, Birgit Kanstrup og Clemens Stubbe Østergaard 

Studenterredaktionen bestående af:  
Fra venstre - bagerste række: Helge Frandsen, Kristian Larsen, Louise Jørgensen, Allan Birk-

mose, Jens Jørgsen, Martin B. Jensen, Peter Schøler Gaarskjær, Lars Højholt, Anders Ziegler 

Kusk. Fra venstre - forreste række: Helle K. Bendixen, Martin Krog, Rasmus Tovborg, Chri-

stian Nordbek, Anne Stine Jørck, Lise Helene Koustrup, Inie Madsen, Maja Mortensen 

 

Fraværende på dagen: Mikkel Schjøtt-Kristensen, Sara Ølholm, Katrine Barslev, Michelle 

Pedersen, Maren Bach Grønbæk, Jacob Nørgaard-Petersen, Elisabeth Steiner, og Lene Krogh 
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Redaktionelt 
 

Redaktører 
Anders Ziegler Kusk og Lars Højholt - begge ansvarshavende og ansvarlige for fælles– og 
studenterredaktion samt økonomisk ansvarlige. Træffes på hhv. 22358457 og 22767305.   
 
Kontaktperson for VIP’erne 
Adjunkt Lars Thorup Larsen tlf.nr. 89421316  
 
Fællesredaktion  
Lektor Clemens Stubbe Østergaard, Adjunkt Lars Thorup Larsen, Institutsekretær Birgit 
Kanstrup, Ph.d. stipendiat Svend-Erik Vrede Skaaning, Anders Ziegler Kusk og Lars 
Højholt. 
  
Studenterredaktion  
Sara Ølholm, Helle K. Bendixen, Jens Jørgensen, Rasmus Tovborg, Martin Krog, Mikkel 
Schjøtt-Kristensen, Anders Ziegler Kusk, Jacob Nørgaard-Petersen, Peter Schøler 
Gaarskjær, Inie N. Madsen, Lise H. Koustrup, Christian Nordbek, Lars Duvander Højholt, 
Sine Worm Jensen, Allan Birkmose, Helge Frandsen, Kristian Larsen (Clark), Louise 
Jørgensen (Lois), Martin B. Jensen, Anne Stine Jørck, Katrine Barslev, Michelle Pedersen, 
Maja Mortensen, Elisabeth Steiner, Lene Krogh og Maren Bach Grønbæk 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1100 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 15.00.   
 
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/
kanden 
 
 
Næste Deadline:         Onsdag d. 8. februar 

mailto:kanden@ps.au.dk
http://www.ps.au.dk
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KAleNDerEN 

 

 

 
DECEMBER 
 
12    Ph.D. Fremlæggelse af Simon Calmar Andersen: Politisk  
   styring af folkeskolen 
14   Studienævnsmøde 
21-11. jan  Vintereksamen i metode 
24   Glædelig JUL 
 
JANUAR 
 

3-6   Eksamen i Forvaltningsret 

3-10   Ugeeksamen i offentlig politik  
10   Studienævnsmøde 

13    Aflevering af Pol-Intro eksamen 

17    Økonomieksamen’ 

18    Aflevering af politologisk opgaveseminar, vinter 

19    Vintereksamen i Komparativ Politik 

19-26   Ugeeksamen i Offentlig forvaltning 

23-30   Ugeeksamen i sociologi 

 
 
FEBRUAR 

8    Næste deadline til Kandestøberne 
9    Bestyrelsesvalg til PF 
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