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Midt i en juletid og  

ghettoplaner

Vi nærmer os den søde juletid med hastige skridt, hvor næstekærlighed og tilgivelse forsøger 
at kæmpe sig ind på dagsorden midt i julegaveræs og snedriver.

I Kanden følger vi strømmen og sætter Ghettobegrebet på vores dagsorden.  Ghetto er råhed, 
kulde og grimme paraboler. Gellerupparkens betonblokke og tårnhøje arbejdsløshedsprocen-
ter har ikke meget at gøre med adventskrans og julehygge. Ghetto bruges i debatten som et 
kollektivt begreb, og har man sin adresse her, tilknyttes man hurtigt en række bestemte egen-
skaber. Retorikken omkring de mennesker, der bor her og løsningen med at nedrive be-
boelsesblokke og tvangsflytte mennesker afspejler efter vores mening dårligt julens budskab 
om næstekærlighed. Vi har undret os - løser man virkelig et socialt problem gennem bolig-
politik? 
Kanden forsøger med dette teamnummer blandt andet at se på danskernes egen vilje til at 
inddrage de nytilkomne i samfundet som et væsentligt element i integrationen.  Herudover 
har vi talt med nogle IFSK’ere, som bor i Gellerupparken om deres motivationer for og oplev-
elser med at bo i en ghetto. Vi ser på ghettodannelser som et sociologisk fænomen, der un-
derbygges af menneskers lyst til at bo nær folk, der er ligesom dem selv - ikke mindst, hvis 
man tilhører mindretallet.

Vi vil på Kanden ikke diktere en bestemt holdning til ghettodebatten, men vi håber gennem 
vores temaartikler at præsentere læserne for nogle andre vinkler på ghetto- og integration-
sproblematikken end den negative stereotype tilgang, som nemt kommer til at dominere 
debatten.

En helt anden ting, som har fyldt meget, i hvert fald her på universitetet, er valg til univer-
sitetsbestyrelsen, og som de servicemindede skribenter vi nu engang er, kan du derfor blandt 
andet læse om Maria Juhler-Larsens (nyvalgt medlem til Universitetsbestyrelsen) oplevelser 
med valgkampen og . Sidst, men ikke mindst, kan du sammen med Anders lade Ayham gøre 
dig klogere på den Faglige udviklingsproces på pædagogisk vis.

Ellers er der kun tilbage at ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et godt nytår efter 
forhåbentligt veloverståede eksaminer. 

Forside foto: Vanessa Salome Christophersen og Shirin Ørberg

Leder
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com
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 Regeringens ghettoplan 

Tema: Ghetto

 Charlotte Brandsborg
 20102454@post.au.dk

Ghettoiseringen 29 steder i Danmark, omfat-
tende i alt 67.800 beboere, har affødt et utal 
af løsningsforslag i Folketinget - men nu har 
regeringen tilsyneladende en plan. ”For re-
geringen handler det om at signalere, at man 
tager ghettoerne alvorligt samt et ønske om 
at handle resolut” siger Lasse Lindekilde, for-
sker ved Århus Universitet. Dog har ghetto-
planen den svaghed, at der stadig hersker en 
del uvished om hvor, hvornår og hvordan 
planen lader sig udføre.

Ghettoplanen i store træk
 Der er brug for markante fysiske foran-
dringer i ghettoerne. Vi må rive ned for at 
åbne op og forbedre.” Det har betydet, at der 
er fra 2011-2013 bliver afsat yderligere 5 
mia. kr. til renovering af almene boliger og 
fra 2011-2014 er der afsat 500 mio. kr. til 
nedrivning af boligblokke i ghettoom-
råderne med hjælp fra Landsbyggefonden 
samt 150 mio. kr. til ændring af infrastruk-
turen i områderne fra 2011-2016. Deru-
dover bliver der lagt stor vægt på en bolig-
social indsats med fokus på en god opvækst 
for børnene i områderne og forbedring af 
erhvervsmulighederne. Målet er at ned-
sætte antallet af ghettoer i Danmark med 
minimum en fjerdedel i 2016 og eftefølgen-
de at nå målet om en halvering inden for de 
kommende 10 år.

Ændringer på boligområdet

Finanslovens mål skal operationaliseres 
gennem en lang række tiltag. På selve 
boligområdet betyder det, at nogle bygn-
inger i ghettoerne skal sælges som ejerlej-
ligheder eller andelsboliger, andre skal 
rives ned for enten at gøre plads til nyt 
eller som en del af infrastrukturændring-
erne i ghettoerne. Dertil kommer at be-
boerne i ghettoerne har indflydelse på 
beslutningen, idet der foreligger afstemn-
inger om ændringerne - med den undta-

Lars Løkke genoplivede ghettoproblemet i sin åbningstale i oktober, og efterfølgende 
gik det stærkt. Finansloven udmundede blandt andet i en boligaftale med det klare 
formål at halvere antallet af ghettoer og omdanne dem til områder, der åbner op for 
det omgivende samfund.

Her ligger Danmarks 29 ghettoer
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gelse, at den pågældende boligforening har 
ret til selv at foretage en afgørelse, hvis 
bestyrelsen vurderer, at handlingen ikke 
medfører et tab for beboerne.

Beboersammensætningen

Der er bred enighed i Folketinget om, at be-
boersammensætningen skal ændres. Til det 
siger Løkke: 
” Vi skal så at sige have sat en prop i hullet, 
så vi sikrer, at disse områder bliver en inte-
greret del af det danske samfund.” Bag 
denne udtalelse ligger, at man skal indføre 
et stop for indvandring til ghettoerne. Det 
betyder, at sådan noget som familiesam-
menføringer må ske uden for ghettoerne, 
hvorved koncentrationen af indvandrere i 
ghettoerne må anses at falde - og kombin-
eret med omlæg-ningen af en række boliger 
til ejerlejligheder samt mere attraktive erh-
vervsmuligheder i områderne, er hypotes-
en at beboersammensætningen med tiden 
vil ændre sig.

Fokus på en god opvækst

Finansloven på børn- og ungeområdet om-
fatter et obligatorisk dagtilbud til to-
sprogede børn med danskproblemer samt 
uddelingen af forældrepålæg. Førstnævnte 
er et tiltag for at øge barnets integration og 
give det muligheden for at lære dansk, sel-
vom foræl-drene ikke mestrer sproget. Sid-
stnævnte er et ret omfattende tiltag og læg-
ger op til, at forældrene bliver pålagt 
ansvaret for deres barns handlinger - så-
som hvis et barn ikke møder op i dagtilbud, 
ikke passer sin skole eller begår kriminal-
itet. Jævnfør forslag til de nye regler for 
udlejning betyder det, at familien i værste 
fald kan risikere at miste deres lejemål, da 
boligforeningen har ret til at opsige samar-
bejdet med problemfamilier. 

Tryghed i ghettoerne

Ghettoen skal forvandles fra et parallel-
samfund med egne regler til trygge om-
råder. Dette gennemføres med tiltag såsom 
øget politi og nye udlejningsregler. De nye 
udlej-ningsregler indebærer, at bolig-
foreningen har ret til at opsige samarbejdet 
med kriminelle og problemfamilier. Tilsva-
rende er der med finansloven indført et 
forbud mod at henvise tidligere straffede 
til ghettoområderne.

Århus Kommunes tiltag

Med finansloven forpligtes kommunerne til 
at udføre en betydelig del af ghettoarbej-
det. Århus Kommune og Brabrand Bolig-
forening arbejder tilsyneladende forud for 
regeringen og er i fuld gang med en omfat-
tende   helhedsplan i Gellerup/Toveshøj, 
som kun            mangler at blive godkendt 
af beboerne ved afstemning d. 15.-16. de-
cember. Planen går ud på, at der skabes en 
bygade med en ”verdensplads” mellem Ba-

zar Vest og CityVest, som 
danner rammen for hele det 
nye område. Det betyder, at 

tre blokke rives ned og erstattes af et nyt 
kvarter, én blok omdannes til ældreboliger 
med lægehus, én blok sælges med det 
samme, én sælges senere og to blokke om-
dannes til ungdomsboliger. Dertil kommer 
en ny kontordomicil, hvor 1000 arbejds-
pladser

“Der er brug for markante fysis-
ke forandringer i ghettoerne. Vi 
må rive ned for at åbne op og 
forbedre.   - Lars Løkke Rasmussen

“Vi skal så at sige have sat en 
prop i hullet, så vi sikrer, at 
disse områder bliver en inte-
greret del af det danske sam-
fund.  - Lars Løkke Rasmussen

Fortsættes på næste side
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flyttes til området omkring bygaden. En-
deligt garanteres de berørte beboere en ny 
bolig i området og får samtidigt dækket fly-
tteomkostningerne. 

Beboernes reaktion

Beboerne i Gellerup/Toveshøj har tidligere 
været negativt indstillet over for 
nedrivningerne og der har været en relativ 
bred mobilisering i protest mod helheds-
planen.  Jævnfør Gellerupparkens hjemme-

side om helhedsplanen ”har det aldrig 
været Brabrand Boligforening eller afdel-
ingsbesty-relsernes ønske, at der skal 
nedrives blokke,” men parterne har overfor 
Århus Byråd måttet forpligte sig som for-
talere af helhedsplanen over for beboerne i 
forbindelse med afstem-ningen.

Se omdannelsen i Gellerup her:
http://multimedia.jp.dk/archive/00259/
nedrivninggrafiksto_259283a.jpg 

Ghettodefinition:

En bolig skal have over 1000 indbyggere og opfylde to ud af de tre følgende kriterier for 

at kunne karakteriseres som værende en ghetto. Tallene i parentes er gældende for 

Gellerup/Toveshøj.

1. Mindst 50 % indvandrere/efterkommere (83,7 %)

2. Mindst 40 % af beboerne uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet   

    (53,2 %)

3. Mindst 270 dømte pr. 10.000 indbyggere svarende til 2,7 % af indbyggerne (456)

Kilde: Socialministeriet, oktober 2010
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En af dem er Thomas fra første semester. 
Han er opvokset på en gård lidt uden for 
Frede-rikshavn, langt væk fra alt, hvad der 
hed ghetto. Nu han bor han i Gellerup på 
fjerde måned, og det er en oplevelse på 
både godt og ondt. 

Thomas går ikke stille med, at han bor i en 
ghetto! Lejligheden i Gellerup har dog ald-
rig været ønskeboligen, da han skulle finde 
en bolig i Århus. ”Det var ikke sådan, at nu 
skal jeg flytte til Århus, så flytter jeg til Gell-
erup”, siger han. Han var desperat og i tid-
snød og kunne derfor ikke tillade sig at 
være kræsen. Det eneste krav var, at afstan-
den til studiet skulle være overkommelig.

Da han blev tilbudt en etværelseslejlighed i 
”den pæne del” af Gellerup , sagde Thomas 
derfor ja. Han havde lidt en ide om, hvor-
dan det vil være at bo i en ghetto, men flyt-
tede ind uden at være fordomsfuld. Ved at 
flytte ud i et ghettoområde har han fået tes-
tet de fordomme, der nu er om Gellerup. 
Nogle fordomme er blevet af- eller 
bekræftet, men selvom, der ”klart er prob-
lemer”, er billedet ikke så klart endda. 

”Man er en minoritet i sit eget land, det er en 
underlig følelse”, siger han. I hans opgang 
står et par danske navne skrevet på post-
kasserne, men han er ikke stødt på en en-
este etnisk dansker i opgangen endnu. 

Thomas føler sig hverken utryg eller bange, 
når han cykler hjem om natten efter en tur 
på ”Social”, men det er ikke altid fred og 
idyl. Han har bl.a. oplevet små drenge 

skyde med luftgevær, fået stjålet sin ventil 
fra sin cykel, og i mandags fik han for 
første gang ringet til politiet efter at have 
hørt en eksplosion uden for hans vindue. 
Oplevelser som disse har gjort, at han en-
gang i mellem får lyst til at flytte, men det 

er ikke noget, han har tænkt sig at gøre al-
vor af lige nu. Lejligheden og de grønne 
områder er han nemlig glad for, og han vil 
gerne blive ved med at bo derude et stykke 
tid endnu. Dog savner Thomas indkøb-
smuligheder og sin omgangskreds tættere 
på. ”Man føler bor lidt langt væk. Man tager 
ikke (lige) et eller andet sted hen, specielt når 
ens cykel ikke virker”, som han selv beskriv-
er det. 

Selvom Gellerup byder på lidt af hvert, kan 
han klart anbefale os andre medstuder-
ende at flytte derud. ”Det er et dejligt sted 
og lækre lejligheder til forholdsvis få penge 
– specielt, hvis man er mere end én”, afslut-
ter han.  

Kanden har mødt 2 unge studerende, der mere eller mindre frivilligt har valgt at 
bosætte sig i et ghettoområde, for at få førstehåndsberetninger fra rigtige mennesker 
fra en ghetto.

At bo i en ghetto del 1

Gellerup. (Foto: Vanessa Salome Christophersen og Shirin 

Ørberg) 

Tema: Ghetto
Amalie Østergaard

       20103165@post.au.dk
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At bo i en ghetto del 2
”Hvis man vil se virkeligheden, så er den herude”

Tema: Ghetto

 Anne Shirin Ørberg
20091840@ps.au.dk

Ditte Solgaard er nok et meget godt bud på 
en ’ildsjæl’, der ifølge Politikens Ordbog 
”arbejder begejstret og ivrigt for en sag”. 
Sagen er i Dittes tilfælde integration, og 
hun engagerer sig på et plan, der kan give 
alle os selvhellige søndagsindsamlere lidt 
røde ører. Hun er projektleder af en lek-

tiecafé i Bispehaven, mentor for udenland-
ske piger, betræder flere bestyrelsesposter 
i Red Barnet Ungdom, og søsætter til som-
mer sin helt egen landsdækkende integra-
tionskampagne, for bare at nævne et par 
ting. Hun er blevet modtaget med knus og 
kram i arabiske, tyrkiske og somaliske 
hjem og det satte nog-le tanker i gang. ”Så 
er det meget svært ikke at tage sin egen 

gæstfrihed op til revision. Det gik op for mig, 
hvor dårligt jeg kendte mine naboer i Rosen-
krantzgade. At jeg aldrig rigtig havde inter-
esseret mig for, hvem de var, selvom vi boede 
side om side. Det var beboerne i Gellerup selv, 
der inspirerede mig til at flytte. De repræsen-
terede den åbenhed, jeg så gerne vil støtte og 
arbejde for.”
Da jeg beder Ditte om at beskrive sin nye 
hverdag, skildrer hun et område, der ligger 
meget langt fra de lidt dystre forestillinger, 
jeg selv har om de høje betonblokke. ”Jeg 
har aldrig før boet et sted, hvor jeg har følt 
mig så accepteret.  Hvor folk oprigtigt inter-
esserer sig for, hvem jeg er og ønsker, at jeg 
har det godt. Synes man det er lidt hårdt nu 
her, når vejret skifter og det hele bliver så 
gråt, kan man få lidt eksotisk sommer ved at 
lytte til alle de fantastiske sprog og møde alle 
verdens nationaliteter. Det er næsten en gra-
tis miniferie i 
hverdagen.”  Ditte 
understreger sam-
tidig, at man selv 
må være åben og 
lægge fordom-
mene på hylden, 
hvis man ønsker at 
møde folk rigtigt. 
Hun fortæller en 
historie fra hendes 
første måned i ghet-
toen, hvor hun om 

”Hvis man vil forstå andre, er den nemmeste måde at prøve at gå i deres sko. Og en 
konkret måde er jo så for eksempel at bo side om side.” Ordene kommer fra Ditte Sol-
gaard på 5. semester, der i den grad har lagt handling bag dem. For syv måneder siden 
valgte hun at flytte ud af en lækker delelejlighed på Strøget og ind i en af Danmarks 
mest berømte (og berygtede) ghettoer. I dag kalder hun Gellerupparken det bedste 
sted, hun nogensinde har boet.

“Folk herude er eks-
tremt bevidste om 
netop de fordomme, 
folk som mig og os 
på fx statskundskab 
har.          - Ditte Solgaard

Ditte på besøg hos en tyrisk familie, hvor hun 

hjælper Sara med lektierne.
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aftenen passerer en stor gruppe 15-16 
årige drenge på scootere, da hun går alene 
hjem gennem Gellerupparken. ” Jeg overve-
jer i et kort sekund, om jeg skal ringe til no-
gen for at have en slags livline, om jeg skal 
gå en anden vej, om jeg skal løbe. Men jeg 
går stille og roligt forbi dem. Da jeg har til-
bagelagt ca. 2 meter fra der, hvor de står, 
bryder de ud i latter og begynder at råbe ”ser 
godt ud, smukke!”, ”vent på os!”. En scooter 
gasser op og kommer helt op til mig, og dren-
gen spørger ”hvorfor går du her alene, det er 
mørkt og sent?” Og før jeg når at svare, tilby-
der han at køre mig hjem, hvilket jeg tager 
imod. Da vi er fremme, giver han mig sit 
nummer og siger ”Næste gang du skal gå 
gennem Gellerup om aftenen, så sms til mig, 
så kører jeg dig. Det er bedre - perlerne er 
farlige, ved du nok”.
I Gellerup har Ditte kun haft fordom-
safkræftende oplevelser som denne. ”Folk 
herude er ekstremt bevidste om netop de for-
domme, folk som mig og os på fx statskund-
skab har. Men de viser mig glædeligt, hvem 
de er, i det øjeblik, jeg viser dem, at jeg også 
er åben for at se dem, og ikke automatisk 
putter dem i min fordomskategori. Jeg føler 
mig meget tryg og færdes uden tøven alene 
om aftenen og natten herude.” 
Faktisk kan Ditte kun komme i tanker 
om ét minus ved at bo i Gellerup, nemlig 

at der er lidt langt til universitetet og 
centrum. Det kvalificerer bare ikke rigtigt 
til at udfordre alle fordelene. ”Der er plads 
til alle herude, og det er fantastisk at opleve 
mennesker med flere forskelle end man kan 

tælle, leve i respekt for hinandens forskel-
lighed. Man bliver tvunget til at tage egne 
meninger, holdninger, vaner og tænkemåder 
op til revision og det tror jeg på er sundt for 
sjælen”.
I et cost-benefit perspektiv lyder det alt i 
alt som en ganske god deal, taget i betragt-
ning af at lejlighederne er meget billige i 
Gellerup, og studerende kommer forrest i 
boligkøen. Men bidrager man selv med no-
get ved at flyt-te til ghettoen? 
”Jeg føler bestemt at jeg gør en forskel, og 
det vil alle, der flytter herud, gøre. Det er 
selve handlingen, der er en åben hånds-
rækning og tilkendegiver en oprigtig interes-
se i de mennesker, der bor her. Er man åben 
og tilegner sig erfaring før man kommer med 
sin værdidom, har man gjort en kæmpe for-
skel integrationsmæssigt. Giver man lidt af 
sin tid til at drikke en kop kaffe med sin nabo, 
har man gjort endnu mere. Og langt mere 
end man nogensinde vil kunne opnå med 
bygningsnedrivninger jf. kommunens hel-
hedsplan.”
Ditte Solgaard slutter sin beretnig af med 
en åben invitation til Kandens læsere; ”Er 
der nogle, der ønsker at opleve Gellerup-
parken og møde de fantastiske mennesker, 
der bor herude, inviterer jeg gerne på kaffe. 
Anytime.”

“Beboerne føler det som en 
kæmpe kompliment, at jeg ser 
en værdi i at bo herude. Ditte Solgaard

Dittes blok i Gellerupparken
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Hvad motiverer dansk sproglæring 
- er det loven?

På LærDansk sprogskolen i Århus går til 
dag-lig omtrent 2200 kursister til den, til 
dels lovpligtige sprogundervisning. Graden 
af den enkeltes motivation til at lære spro-
get varierer noget fra elev til elev, afhængig 
af, hvad de skal bruge deres sprogkundska-
ber til. Vi var interesseret i at høre, i hvor 
høj grad de kan anvende det i hverdagen. 

Da vi interviewede fire af kursisterne, ople-
vede vi højtmotiverede mennesker med et 
stort beredskab til at lære dansk og til at 

anvende det i deres hverdag. Bemærkelses-
værdigt var, at der på trods af de forskel-
lige etniske baggrunde ikke var nogen af de 
fire elever, der betragtede danskundervis-
ningen som en sur pligt, men derimod som 
en selvfølge. Der hersker enighed om, at 
det er igennem sproget, de kan tilnærme 
sig det danske samfund. Sproget anses 
således som nøglen til integration.

Malik fra Pakistan udtaler, at ”man ikke er 
færdig med at lære dansk, når man er fær-

dig med ens danskud-
dannelse, det er bare 
begyndelsen.” Dog er 
den fortsatte lærings-
proces betinget af, at 
de kommer i kontakt 
med ægte danskere. 
At det kan være et 
problem at interage-
re med danskere 
bekræfter han: ”Dan-
skerne snakker ikke 
meget. Hvis vi ikke 
kender hinanden, så 
snakker vi ikke.” Isa-
bel fra Polen har op-
levet noget lignende. 
Hun mener, at dans-
kere ofte ikke er lige 

Ifølge regeringens nyeste forslag på integrationsområdet skal samfundskurset for 
nyankomne familiesammenførte indvandrere og flygtninge yderligere udvides og 
dermed være med til at fremme integrationsprocessen. Forslaget går ud på, at den 
allerede eksisterende samfundsundervisning skal fremrykkes og udvides, således at 
alle nytilkomne skal fuldføre kurset allerede kort tid efter tilflytningen. Obligatoriske 
emner, der allerede indgår i undervisningen, er bl.a. integrationslovgivningen, 
hverdagsliv og velfærdsamfundets grundprincipper. Men er dette virkelig vejen frem 
til en bedre integration eller bare endnu en sten, der lægges i vejen for integrationsvil-
lige udlændinge? 

Tema: Ghetto
Janus Keck

 Januskeck@hotmail.com

Hester Callaghan
hestercallaghan@gmail.com
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villige til at imødekomme hendes forsøg på 
kommunikation: ”Danskerne er meget 
lukkede og ikke mere åbne end andre folke-

færd”. En anden oplevelse havde Adrian, en 
argentiner, som har haft lidt nemmere ved 
at komme i kontakt med danskere, da han 
har en dansk kone. Han bor på Trøjborg, 
hvor der bor en høj andel af etniske dan-
skere og, hvor det dermed er lettere at inte-
grere sig end for eksempel Isabel, som bor 
i et lejlighedskompleks i Hasle, hvor den 
eneste tilbageværende danske familie flyt-
ter ved slutningen af måneden. 

I lyset af disse beskrivelser må spørgsmålet 
være, om det overhovedet giver mening at 
udvide samfundsundervisning, hvis det 
ikke er de nytilkomnes manglede vilje til at 
lære om det danske samfund, der står i ve-
jen for integrationen? Nytilkomne 
udlændinge må på et tidspunkt stille sig 
spørgsmålet, hvorfor sproget overhovedet 
skal læres, hvis det selv efter tilegnelsen af 
et højt sprogniveau er meget vanskeligt at 
blive anerkendt på lige fod med etniske 
danskere. Er det med andre ord muligt at 
tildele Sorte Per til udlændingene uden selv 
at reflektere over vores egen indsats? 

Måske er det snarere sådan, at det er vores 
mangel på samarbejdsvilje eller den mang-
lende evne til at imødegå indvandrerne, 
der er en del af forhindringen for et bedre 
integreret samfund. For et menneske, der 
skal begejstre sig for et nyt sprog, er det 
dog især dialogen med de indfødte og ikke 

muligheden for at købe ind hos bageren, 
der er drivkraften for læreprocessen. 
Det synes absurd at øge antallet af timer i 
samfundsundervisning, hvis målet, ifølge 
Venstres integrationsordfører Karsten Lau-
ritsen, er ”at få nydanskere integreret, så de 
kan få et job og betale skat”, når 81 % af kur-
sisterne på LærDansk er selvforsynende i 
forvejen. Det lader altså til at regeringens 
nyeste forslag snarere går på symbolpolitik 
rettet mod at slå billedet af den dovne ind-
vandrer fast. Chamara, fra Sri Lanka og Ma-
lik arbejder begge 37 timer om ugen oven i 
de 15 timer, hvor de sidder på LærDansk og 
diskuterer danske værdier med andre 
udlændinge.

At vi er indelukkede og ikke særlig gode til 
at række hånden ud og komme andre i 
møde, er noget der allermest kommer til 
udtryk, når de ”andre” ikke ligner os. Jo 
mere ensartet befolkningen bliver, (under-
forstået jo mere indvandrere opgiver deres 
oprindelige identiteter og påtager sig nye 
roller som danskere), desto mere succes-
fuld er integrati-onspolitikken efter nu-

tidens målestok. Men da 
de nuværende initiativer 
ikke har haft den ønskede  

effekt, er det et spørgsmål, om integration-
spolitik rettet mod etniske danskeres evne 
til at åbne op for indvandrere, ikke ville 
være mere effektiv? 
Rom blev ikke bygget på en dag, og 
ligeledes er der endnu en lang vej til den 
bedre integration. Sikkert er dog, at en alt 
for ensidig fokus på udlændinges vilje til at 
integrere sig ikke alene fører til en for alle 
parter tilfredsstillende løsning. Det må 
ikke glemmes, at det ikke kun er udlændin-
gene, der må integrere sig, men at det også 
kræver vores villighed til at integrere dem.  

“Nytilkomne udlændinge må på 
et tidspunkt stille sig spørgsmålet, 
hvorfor sproget overhovedet 
skal læres, hvis det selv efter til-
egnelsen af et højt sprogniveau 
er meget vanskeligt at blive 
anerkendt på lige fod med etnis-
ke danskere.

“Det må ikke glemmes, at det ikke 
kun er udlændingene, der må inte-
grere sig, men at det også kræver 
vores villighed til at integrere dem.  



PB holder lukket i december, 
men åbner igen i januar. 

Vi starter semestersalget op 
27. januar kl. 9-15.

Vi ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår!
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Definitionen af en ghetto

I ordets oprindelige betydning var en ghet-
to en bydel i Venedig, hvor jøderne ved lov 
blev tvunget til at bo og oven i købet havde 
udgangsforbud fra. Senere så andre former 
for ghettoer dagens lys, i flæng kan nævnes 
de jødiske ghettoer i Polen, township-ghet-
toer i Sydafrika, de sorte ghettoer i ameri-
kanske storbyer, slum-ghettoer i Mumbai, 
China-towns over hele verden og vores helt 
egen Gellerup Parken. Som vist af de mange 
ek-sempler, er ghettobegrebet meget bredt 
og dækker over mange forskellige slags be-
boelse. Kravene for, hvornår et boligom-
råde er en ghetto, svinger fra sted til sted 
og har udviklet sig gennem tiden. En ting 
har ghettoerne dog til fælles: de er beboet 
af afskum, systemnassere, kriminelle, ar-
bejdsløse og narkobander. Eller i hvert fald 
af folk, som er uønskede i resten af sam-

f u n d e t . 
H v o r 
ghetto-
erne før 
var no-
g e t , 
m a n 
desper-
a t 
forsøgte 
a t 
t v i n g e 
folk ind 
i, er det 
i dag 
o m -
v e n d t : 

planen er, at få folk ud af ghettoerne bl.a. 
ved at forbyde folks paraboler at pege mod 
Mekka, Al Jazeera eller andre farlige steder. 
Men hvis nogen ryger ud, må andre komme 
ind. Selv kom jeg foran i boligkøen fordi 

jeg bidrog til en længe ønsket ændring i be-
boersammensætningen (læs: fordi jeg er en 
ung, etnisk dansk universitetsstuderende).  
Tilpas mange, som jeg, flyttede ind og vup-
ti: Trillegården er ikke på den nye ghet-
toliste, som blev offentliggjort i forlæn-
gelse af rege-ringens ghettoplan. Dette 
rejser to vigtige spørgsmål: 
1) Hvordan skal jeg få oprettet mit tab af 
street credit, nu hvor mit hood ikke længere 
er en ghetto? og 
2) Er problemet med ghettoen så løst nu? 
Hvor det første problem nok skal løse sig 
med tiden (håber jeg), er der mere usikker-
hed omkring det andet problem. Bare fordi 
folk er flyttet ud af ghettoen, er de ikke 
nødvendigvis blevet bedre integreret (det 
formodes, at netop bedre integration er 
formålet med ghettoplanen). Derimod er 
Århus’ ghetto-rapskoler et glimrende eks-
empel på vellykket integration, hvor unge, 
pære-danske som etniske minoriteter, 
mødes og lærer rappens og hiphoppens 
ædle kunst. Ikke alt, hvad der skabes i en 
ghetto, er kriminelt. Tænk et øjeblik over 
hvor meget kultur, der er blevet produceret 
i Århus’ belastede boligområder de sidste 
par år: LOC, U$O, Marc Johnson, Ham den 
Lange, Kajser A, Too Much Trouble og X-
faktor-pigerne fra 8210. Jeg prøver ikke at 
tegne et lyserødt billede af ghettoerne, det 
er vigtigt at anerkende de problemer, som 
ghettoerne skaber. Jeg er også klar over, at 
ikke alle bor der frivilligt lige som jeg. Men 
når det så er sagt, er det vigtigt, at man 
ikke dæmoniserer dem unødvendigt. Så 
længe vi har ghettoer, må man også anerk-
ende deres potentiale. Og hvis der så med 
tiden viser sig at være flere negative sider 
end positive, kan man jo bare ændre defini-
tionen igen, og på den måde blive ghetto-
erne kvit med et snuptag.

Da jeg kom til Århus for halvandet år siden, flyttede jeg ind i en ghetto. Nu bor jeg ikke 
længere i en ghetto, men det eneste, der har flyttet sig, er definitionerne, for jeg bor 
stadig i Trillegården, Århus V.

Pigegruppen “8210” blev landskendte, da 
de optrådte i  sidste sæson af X-Factor 
på DR1.

Tema: Ghetto 

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com
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Tema: Ghetto

Vanessa Salome Christophersen
vanessa_salome@yahoo.dk

Shirin Ørberg
anneshirin@gmail.com

En ghetto i forandring

Der er stilhed i Gellerup på en 
kold og våd dag. I baggrunden 
hører man tunede scootere 
og børneleg, men der er ikke 
mange mennesker at se. De 
grå blokke står uforstyrret, 
men sådan bliver det ikke ved 
længe endnu. For Århus kom-
mune har besluttet, at tre af 
boligblokkene skal rives ned.
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“Vi vil gøre alt, hvad vi kan, 
for at det ikke bliver et par-
allelsamfund. Gellerup skal 
være en del af Århus og Århus 
en del af Gellerup,” siger Nico-
lai Wammen til TV2News. 
Gellerup skal omdannes til 
et attraktivt område med en 
bygade mellem City Vest og 
Bazar Vest, nye arbejdsplad-
ser, ungdomsboliger, ældre-/
plejeboliger.

Beboerne er glade for Gel-
lerup og er kritiske over for 
forand-ringen. 
”Vi har nogle af byens bedste 
lejligheder. Desuden mangler 
vi saglige argumenter for 
selve det at rive ned,” siger 
beboerformand Helle Hansen 
til politiken.dk. Beboerne har 
stadig mulighed for at være 
med til at bestemme Gell-
erups fremtid. Det sker ved 
en afstemning den 15. og 16. 
december. De beboere, der 
bliver smidt ud af deres lej-
ligheder, får tilbudt noget an-
det at bo i i området. 
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Lun rede eller  nødlanding?

Ved første tankestrejf har denne situation 
ikke nogen sammenhæng med ghetto-
temaet. Men tænker man lidt dybere over 
den mekanisme, der ligger bag den forvent-
ede handling i den beskrevne situation, så 
er der måske alligevel nogle lighedspunk-
ter. Det situationen skal antyde, er mennes-
kets tendens til at slutte sig til nogen, som 
de føler, de har noget til fælles med. I 
forhold til ghetto-temaet, er det interes-
sant, at tænke over om ghettoområderne 
kan beskrives ud fra samme tanke, dvs. om 
der findes en slags selvvalgt ghettoisering. 

Individets tryghedssøgning 
Selvfølgelig skal scenariet på markedet tag-
es med visse forbehold, da der jo er langt 
fra at rejse i et fremmed land til rent fak-
tisk at bosætte sig og indgå i en gruppe 
med dem, man finder fællestræk med. 
Vilkårene er markant forskellige. På en re-
jse er man langt mindre afhængig af at høre 
til en gruppe og det er mindre permanent. 
Ja, måske distancerer man sig ligefrem fra 
alt det danske, fordi man netop er rejst for 
at opleve andre kulturer og livsmønstre. 

Men situationen beskriver alligevel noget 
kendetegnende for mennesket.  Lektor 
Gorm Harste forklarer: ”Fra livets begyn-
delse indgår individet i et fællesskab - en 
primær gruppe – som udgør basis for, hvor-
dan de fortolker verden. På mange måder 
bliver man ved med at fastholde en sådan 
primærgruppe. Det kan være i form af en 
sekundær gruppe, men det kan også være 
tilfældet, at man bliver usikker, hvor man så 
forsøger at revitalisere (genoplive) sin 
primærgruppe. Det kan komme til udtryk i 

Prøv at forestille dig denne situation: Du er på et marked i udlandet plantet blandt 
fremmedartede madretter, alternative handlemønstre, særprægede souvenirs og u-
kendte dufte.  Midt i hele det kulturelle cirkus og bølgen af nye indtryk, hører du bag 
dig: ”Hvor meget tror du, jeg kan prutte ham ned i pris?” Pludselig noget så ærke-
dansk som udtrykket ”prutte med prisen”. Hvis ikke du ville vende dig om og udvek-
sle et ord eller to med dem, ville du da i hvert fald nok smile i danskernes retning. 
Ville du ikke?

Teme: Ghetto

 Julie Arrildt 
julie250989@gmail.com

... eller er ghettoen en nødlanding?Er ghettoen en lun rede af 
tryghedssøgning?”
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Lun rede eller  nødlanding?
mange former: f.eks. venskaber og kollekti-
ver. Er man i en udsat position, hvor man 
føler sig ”truet” eller eksempelvis kommer til 
et nyt land, så finder man hen til en gruppe, 
hvor man kan finde en ontologisk sikkerhed. 
Et sted hvor normerne er lig ens egne værdi-
er.”

Ydre tegn
Man kan altså 
godt tale om, at 
udlændinge flyt-
ter til ghettoom-
råder, fordi de 
kan finde nogen 
der, som ligner 
dem selv. Men 
teoriens første 
forklaringsproblem 
i forhold til ghetto-
er kommer i og 
med, at der jo bor 
enormt mange for-
skellige folkefærd i 
området, herib-
landt danskere. Det 
er vigtigt, at holde sig 
for øje, at der er mange kulturelle nuancer. 
En bestemt kultur dyrkes jo ikke på samme 
måde som man f.eks. ser det i ”Chinatown”-
områderne rundt omkring i verdens stor-
byer. Godt nok kan man sige, at helt nyt-
ilkomne udlændinge måske kan finde 
tilknytningspunkter med nogen af be-
boerne i ghetto-områderne af den simple 
årsag, at man er ny i et land.  Men det bety-
der jo ikke nødvendigvis, at man har andet 
til fælles, heller ikke selvom man er fra 
samme land. Ja, måske ligefrem tværtimod 
i nogle tilfælde. Men som udgangspunkt vil 
man som regel gå efter få kriterier for at 
opnå konformitet hos en gruppe. ”Man går 
jo efter de ydre tegn, for hvad skal man ellers 

gøre?” fortæller Gorm Harste lidt sarkas-
tisk. ”Man laver en form for analogislutning, 
hvor man slutter fra nogle tegn til nogle un-
derliggende strukturer.”  
På en rejse i det fjerne, som beskrevet i ind-
ledningen, har man jo også kun et tilhørs-
forhold til enhver dansker, blot fordi vedk-

ommende er dansker. Man 
ville ikke nødvendigvis 
have lagt mærke til den 
samme dansker her-
hjemme, men fordi man 
er i andre rammer, bliv-
er kriterierne for, hvad 
man søger efter rekon-
strueret. 

Mellemlanding
Men spørgsmålet er, 
hvor tungtvejende 
denne mekanisme er.  
Vejer den  f.eks. mere 
på vægtskålen end det, 
at der praktisk talt bare 
er flere ledige lejlighed-
er at få i disse områder 
og at der skal være en 

vis spredning i kommunerne? Er det nød-
vendigvis sådan, at udlændinge har lyst til 
at blive i ghettoområderne, eller søger 
mange i virkeligheden væk derfra? ”Det er 
et succeskriterium for mange, at komme tæt-
tere på centrum eller til andre områder” ud-
taler Gorm Harste. Dette kan måske samti-
dig forklares med, at der jo netop ikke er en 
enhedskultur i ghettoerne, og man har på 
den måde også svært ved at føle sig hjemme 
her. Det, der beskriver ghettoområderne 
bedst, er måske ikke så meget, at den er 
selvvalgt, men at den er en form for nød-
landing mellem hjemlandet og det nye 
land. En station på integrationsvejen. Eller 
hvad?

“Er man i en udsat posi-
tion, hvor man føler sig 
”truet” eller eksempel-
vis kommer til et nyt 
land, så finder man hen 
til en gruppe, hvor man 
kan finde en ontologisk 
sikkerhed. Et sted hvor 
normerne er lig ens 
egne værdier.

Gorm Haste, Lektor IFSK

... eller er ghettoen en nødlanding?



Kandestøberen

18

The search for 
exchange students (?)

Exchange student at IFSK 
Hester Callaghan

hestercallaghan@gmail.com 

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Exchange students come from all over the 
world to study Political Science at Aarhus 
University for half a year, sometimes even 
a full year, but none of us really ever meet 
them. Apparently it’s not just us that they 
never meet, but the Danish population in 
general. They are initially welcomed by Da-
nish mentors but these are just introduc-
tions and don’t necessarily lead to any-
thing long term.  At least that’s our 
impression after meeting Diana and Pelin, 

a Master’s and a Bachelor’s student from 
Romania and Turkey respectively. 

“Of course coming to Denmark I wanted to 
meet some Danes” explains Diana, other-
wise she could just as well have studied at 
any other European University. Naturally 
there were other considerations involved 
in deci-ding to study Political Science at 
Aarhus University, amongst others being 
academically respected within the field but 

as any students know, 
there is far more to 
being a student than 
studying. It’s not that 
Diana and Pelin have 
lacked the social 
side, living at Skjold-
høj has provi-ded 
them with plenty of 
opportunities, but 
few of these include 
Danes. 
It seems that the pro-
blem is simply lack 
of information. 
Speaking to Diana 
and Pelin we discov-
ered that they hadn’t 
heard of Jule-dag, PF 
or even Kandestø-
beren. Possibly more 
worrying was that 

When we set out to write this article, we had some expectation of it turning into a bit 
of an adventure, a bit of a manhunt if you will, but we soon realised that it wasn’t so 
much them that had been hiding, but us that hadn’t been looking.

Kandestøberen met Diana and Pelin, a Master’s 
and a Bachelor’s student from Romania and Tur-
key respectively. 
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they didn’t know where the Student Coun-
sellor was and therefore don’t know where 
to turn to, to find out such fundamental in-
formation about their degree and Universi-
ty life. 
When we learnt how little Pelin and Diana 
knew about what the University has to of-
fer, we felt, both as reporters and as fellow 
students, embarrassed about how easy it 
was for us to enter into student life. On top 

of not
receiving an adequate 
amount of information 

upon arriving and not having a clue where 
to actually find this necessary information, 
they don’t even speak Danish and therefore 
have a much harder time in slipping com-
fortably into the flow of student life. 
Does it have to be like this? Why does the 
editorial staff at Kandestøberen even have 
to wonder where to hunt down the ex-
change students? And more importantly, 
what could we actually do to improve 
things at Aarhus University to make it just 
as attractive in rea-lity as on paper? We ac-
cept that Danes gene-rally are reserved and 
a tricky bunch to get to know but surely it 
should be possible for some of us at 
Statskundskab to interact with the ex-
change students. This is however made 
rather difficult given that the two groups 
don’t really know of each other’s existence.  
It’s a good thing that the International Cen-
tre at University has a mentor programme 
to welcome these students but more could 
and should be done to bring them into stu-
dent life at the institute.

Pelin and Diana received general informa-
tion about Aarhus and the University upon 
arrival but none of this was specific to 
Statskundskab. How else is one supposed 
to find out about PF or Kapsejladsen for ex-
ample if you don’t know anyone that 
speaks Danish and who has his or her ev-
eryday life at the institute?
Another thing that struck us whilst talking 
to Diana and Pelin was the structure of 
Freshers’ week. Whilst the international 
students used to be a part of the general 
Rusuge at Statskundskab, this is no longer 

the case. Diana turned up 
for International Freshers’ 
week, which took place a 
week before the Danish 
students’ and then after-
wards spent a week star-
ing at the walls of her new 
Skjoldhøj bedroom whilst 
Danes were thro-wing up 
and kissing strangers in 
the streets of Aarhus, all 
because nothing was or-
ganised for them. Surely 

it would make sense for them to be inclu-
ded in Fresher’s week (again)? Is there a 
better way to be welcomed into the warmth 
of the “gule mure”? 
Maybe next semester or later on in the fu-
ture, it will be possible to welcome the ex-
change students more officially into the 
main hub of the institute but it will take 
some structural changes. The importance 
of Freshers’ week in bringing people to-
gether should not be underestimated. It’s 
not that the exchange students miss inter-
acting with the Danes, but it just seems 
odd that this kind of meeting we had with 
Diana and Pelin is so rare when both groups 
of students study and work within the 
same walls each and every day. It also 
seems like a shame to not appreciate the 
international influence at our very institute 
when our degree is so tied to international 
developments and so many dream of find-
ing work opportunities abroad.

“(Diana) spent a week staring 
at the walls of her new Skjold-
høj bedroom whilst Danes 
were thro-wing up and kissing 
strangers in the streets of Aar-
hus
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Sex før ægteskab, krig i    Sydossetien
og umuligt azerbaijansk   bureaukrati

Det var disse spørgsmål, jeg blev sendt af-
sted for at lære mere om, da SILBA drog på 
Gender Caravan Seminar i Georgien og 
valg-observationsmission i Azerbaijan som 
en del af EU-kommisionens Youth in Ac-
tion-program. Vi var afsted sammen med 
andre unge fra Holland, Hviderusland og 
Azerbaijan. SILBA er en dansk NGO, som ar-
bejder for frihed og demokrati i Baltikum, 
Østeuropa og Kaukasus. Dette er som regel 
et populært projekt, men denne gang løb 
SILBA ind i problemer, da vi slet og ret blev 
nægtet visum til Azerbaijan, og fik afslag 
på vores ansøgning om observationsak-
kreditering. Dette kom ret uventet, da op-
positionen i landet står svagere, end den 
har gjort i mange år i og med, de fleste op-
positionskandidater er blevet truet til at 
trække sig fra valget, bl.a. på grund af bes-
kyldninger om homoseksua-litet. Vi var 
dog ikke de eneste, som fik af-slag, kun ca. 
400 observatører blev lukket ind i landet, 
herunder kun organisationer, som man 
umuligt kan komme udenom (fx OSCE og 
Europarådet). Det siddende regeringsparti 
vandt hele 100 % (!) af stemmerne ved val-
get. Enhver statskundskaber, som bestod 
Metode II, vil vide at sådan et resultat er 
både statistisk og matematisk umuligt. Til 
dette resultat havde vores azerbaijanske     
samarbejdspartnere kun én kommentar: ”I 
don’t need sex, the government fucks me ev-
ery day”. 

I Georgien, derimod, blev vi modtaget med 
smil og stor gæstfrihed. Det første, der slog 
mig, da jeg gik rundt i Tbilisi, var, at det blå 
og gule EU-flag hænger ved alle offentlige 
bygninger i hele byen, og det selvom landet 
på ingen måde er tæt på at blive optaget 
som medlemsland. Jeg spurgte en politiker 
fra Tbilisis byråd, hvorfor de var så bege-
jstrede for EU, og hun svarede, at det var de 
egentlig ikke, de havde bare en masse flag-
stænger, som var blevet tomme, da det Sov-
jetiske flag blev smidt ud. Et andet svar fik 
jeg af en georgier på en pub lørdag aften. 
Han kom hen til vores bord og takkede os, 
fordi EU støttede Georgien i krigen mod 
Rusland i 2008, hvor russiske tropper be-
satte Sydossetien, smadrede det georgiske 
militær og stod 28 km fra Tbilisi med tanks 

“We don’t have gender issues in Georgia, we respect our women”. Dette er det typiske 
svar man får, hvis man spørger folk i Georgien, hvordan deres forhold er til ligestil-
ling mellem kønnene og andre gender-relaterede issues. Måske er sagen snarere, at 
Georgien, som de fleste andre lande i verden, har problemer med ligestillingen, men 
at de samtidig har mange andre problemer, som for den almindelige georgier over-
skygger spørgsmål om ligestilling på arbejdsmarkedet, trafficking, hustruvold og sex 
før ægteskabet.

Sydossentien er det skraverede område, som grænser op 
til Rusland. I 2008 besatte russiske tropper Sydossentien. 

Reportage

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com
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Sex før ægteskab, krig i    Sydossetien
og umuligt azerbaijansk   bureaukrati

og granater. Sandheden om EU’s popularitet 
ligger nok et sted midt imellem: den geor-
giske regering vil gerne signalere til be-
folkningen, at man har allierede i Europa 
frem for i Rusland, men siden 2008 har EU 
reelt ikke gjort mere for landet, og russerne 
fortsætter deres forsøg på at erobre det 
gamle Sovjet tilbage. Denne krig overskyg-
ger mange af de andre problemer Georgien 
kæmper med blandt andet det, vi kom for 
at lære mere om 
nemlig kvin-
dernes stilling i 
samfundet. En 
stilling, som for 
mange er blevet 
forværret i og 
med, at de in-
ternt fordrevne 
flygtninge fra 
krigen I 2008 
især er kvinder 
og børn, som lever i u-
vished om deres fremtid i 
proppede flygtningelejre. 
Egentlig er det et paradok-
salt forhold, der eksister-
er mellem kvindernes 
stilling og landets frihed. 
Under Sovjet nød kvin-
derne stor grad af ligestilling, og delta-
gelsen i politik var langt mere udbredt 
blandt kvinder, end den er i dag. I dag har 
landet revet sig fri af Moskvas jerngreb, til 
gengæld er kun 9 % af parlamentsmedlem-
merne kvinder. 

World Gender Gap Index (http://www.wefo-
rum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf) 
er et indeks, som måler ligestilling i forhold 
til uddannelse, arbejdsmarked, politisk 
deltagelse og sundhed. Sammenligner man 

danske og georgiske tal, scorer Danmark en 
8. plads i ligestillingskampen (ud af 128 
lande), mens Georgien ligger som nummer 
67. På en skala fra 0-1, hvor 1 er total liges-
tilling, og 0 er total ulighed, scorer Dan-
mark 0.75, og Georgien 0.66. Forskellen på 
de to lande skal især findes på området for 
politisk deltagelse og arbejdsmarkedet, 
hvorimod de to lande er nogenlunde ens i 
forhold til uddannelse og sundhed. Umid-
delbart skulle man mene, at en score på 
0.66 ikke er noget helt dårligt resultat, det 
er kun ca. 16 procentpoint fra indeksets 
topscorer Sverige, og foran EU-lande som 
Grækenland og Italien. 

Det, som indekset ikke fanger, er til 
gengæld den diskrimination, der finder 
sted i det private. I Georgien er hustruvold 
og trafficking store og udbredte problemer, 
og dogmer i forhold til sex før ægteskabet 
tvinger mange unge (både mænd og kvin-
der) til at gifte sig og få børn inden de 
fylder 20 år. Flere og flere af disse ægteska-
ber ender i skilsmisse med især de uøns-

kede børn som de 
store tabere. Hustru-
vold blev først gjort 
ulovligt i 2003, og 34 
% af befolkningen 
mener, det er privat-
sag, som staten ikke 
skal blande sig i. Den 
unge generation af 
georgiere deler sig i 
to lejre; den lejr, som 
har et mere afslappet 
og åbent forhold til 
sex og familietradi-
tioner, og den lejr af 
fromme unge, som 
bekender sig til den 

ortodokse tro i strengere grad end den gen-
eration, som voksede op under sovjetisk 
styre. 
Alt i alt er Georgien kommet et langt stykke 
af vejen mod ligestilling, men de kæmper  
stadig med religiøse dogmer, stor arbejd-
sløshed og krig, der alle tre er problemer, 
som er med til at gøre kvindernes stil-ling i 
samfundet mere sårbar. 
Når det så er sagt, er Tbilisi, med sine kirk-
er, floder, bjerge, vodka og faldefærdige 
sovjetiske boligblokke, en smuk og gæstfri 
by, der alle dage er et besøg værd.  

“I Georgien er hustru-
vold og trafficking 
store og udbredte 
problemer, og dog-
mer i forhold til sex 
før ægteskabet 
tvinger mange unge 
(både mænd og kvin-
der) til at gifte sig og 
få børn inden de 
fylder 20 år.
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   What the FU*#?
        - En samtaleartikel om    den Faglige Udviklingsproces

Hej Anders
Hej Ayham
Hvorfor har du valgt at deltage i denne 
samtaleartikle? 
Jeg har fundet ud af, at jeg ikke ved ret 
meget om den forestående sammenlægn-
ing af både IFSK og ASB, samt sammen-
lægningen af de 9 faktulteter til fire ho-
vedområder generelt.
Du gjorde klogt i at komme til mig.
Det tror jeg også.
Jeg har nemlig været til flere arrangement-
er omhandlende ’Den Faglige Udvikling-
sproces’ aka FU. 
Har der været sådan nogle?!
Jep. Maria Juhler-Larsen og Kathrine Bagge 
Salamonsen holdte et oplæg om den nye 
struktur. Dekanen havde nemlig sendt sine 
forslag om den nye struktur til høring, og 
statsrådet skulle have input fra de studer-
ende om, hvordan det ny ASBSS skal sikre 
studenterindflydelsen. 
Det lyder indviklet. Hvad fandt du så ud 
af?
Det er også ret indviklet. En meget 
væsentlig pointe med FU er, at det skal 
være meget 
nemmere på 
det nye AU 
at shoppe 
rundt mel-
lem uddan-
nelser. Det 
vil sige, at 
AU skal have 
et slags in-
ternt marked 
af uddannel-

sestilbud. Fagpatriotiske studie-nævn, som 
er lidt nævenyttige mht. meritoverførsler 
og dispensationer skal reformeres og 
strømlines. Det nye fakultet kommer til at 
hedde Aarhus School of Business and Social 
Sciences
Det lyder umiddelbart som en god idé. 
Ja, det tror jeg også, de fleste er enige om. 
Men der, hvor en af uenighederne mellem 
de studerende og ledelsen opstår, er i 
forhold til, hvordan disse nævn skal organ-
iseres. Det forslag, som dekanen er mest 
varm på, betyder, at de gamle studienævn 
ingen formel magt kommer til at have, men 
at deres magt skal ligge i en gentlemanaf-
tale med et overordnet studienævn. Altså 
et studienævn bestående af ASB’er, jurister, 
økonomer og politologer, som i fællesskab 
beslutter ting om de enkelte studier. 
Men kan man så ikke frygte, at den smule 
reelle magt, studienævnene har, bliver end-
nu mindre? Og kan jeg som statskundska-
ber overhovedet arbejde sammen med 
ASB’ere?
Det er et godt spørgsmål. Det andet forslag, 
som ligger på bordet, er det, som Student-

Den faglige udviklingsproces

Ayham Ahsan Francies Al Maleh 
 20094295@ps.au.dk

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com
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   What the FU*#?
        - En samtaleartikel om    den Faglige Udviklingsproces

errådet er mest varmt på. Det indebærer en 
arbejdsdeling mellem det store studienævn 
og de mindre studienævn. Det hele er lidt 
teknisk, så her er nogle billeder:
Tak for billederne, det gør det hele lidt 
mere overskueligt. Men faren ved at lægge 
så mange institutter og studieretninger 
sammen er vel, at det studenterpolitisk set 
bliver noget rod? Og hvad nu, hvis man vil 
læse et fag fra et af de andre hovedom-
råder, er det så ikke lige så bøvlet, som det 
altid har været?
Det vil tiden vise. Jeg tror nu ikke, det be-
høver blive noget rod. Måske skal de stud-
erende bare være gode til at samkoordine-
re i den nye struktur. Det, som dekanen og 
rektoratet hele tiden prædiker imod, er 
netop, at vi skal holde op med at tænke os 
som Statskundskabere og Økonomer osv., 
men at vi alle sammen skal være ASBSS’ere
Ok. Men hvad vil sammenlægningen kom-
me til at betyde i praksis? Kommer vi til 
fortsat at være i Universitetsparken – og 
hvad med torsdags- og fredagsbarer?
I praksis kommer der en bunke forandring-
er. Jeg var til et debatmøde med rektor og 
de 4 nye dekaner. De sagde, at der kommer 
logistiske forandringer på AU. Der skal 
bygges et over 20 etager højt tårn, Lille 
Barnow, på hjørnet af Ringgaden og Nørre-
brogade. Derudover er der planer om at 

tiltuske sig Kommune Hospitalets bygn-
inger, når hospitalet flytter ud til Skejby. 
Det er ikke småting, der bliver besluttet.
Aha, ligesom Statskundskab på KU. Hvad 
skal man bruge et 20 etagers højt tårn til? 
Er det rent blær, eller kommer det til at 
have en funktion? Måske ASB’s og IFSK’s 
nye “Klubben”?
Øj, det kunne være ret sejt. Men jeg ved det 
ikke. Erfaringerne fra tidligere omorganise-
ringer er dog, at de studerende ikke er ble-
vet synderligt godt informeret – det hele 
har været lidt top-down. Hvis det ikke skal 
gentage sig, når alle flytningerne finder 
sted, skal de sociale foreninger nok til at 
rubbe neglene for at få indlydelse.  Jeg har 
hørt, at klubben på ASB havde en omsæt-
ning på 1 mio. kr. torsdag i rusugen. Det er 
ikke småpenge, der er på spil. Hvis bygnin-
gen skal besættes af sociale foreninger, 
skal de efter min vurdering selv kræve ind-
flydelsen. 
Jeg vil, som nok de fleste andre statskund-
skabere, gerne blive i Universitetsparken. 
Hvordan vil vores studenterorganisationer 
kæmpe for, at vi kan blive på denne side af 
Ringgaden?
Dekanen sagde, at der ville være store flyt-
ninger. Men det kommer til at ske over 
meget lang tid og i ryk. Når det ene studie 
flytter, 
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kan der frigøres noget plads, så det næste 
studie kan rykke ind. Vi kommer nok til at 
se lidt mere til ASB’erne, end vi gør nu. 
Dekanen og co. kalder det synergier. Der er 
en ting, jeg husker dekanen sagde til debat-
mødet, “der er en grund til, at kaffemaskinen 
(på den nye læsesal, red.) ikke skal boltres 
fast. Vi kommer nok til at rykke lidt rundt, 
men der er stadig lange udsigter til det”. 
Statsrådet har en repræsentant, Maria 
Juhler, som mødes med dekanen hver 3. 
uge for at høre, hvordan det går med pro-
cessen. De vil gerne have mere indflydelse, 
men det er jo sådan, at dekanen altid har 
det sidste ord. Du kan jo spørge statsrådet, 
hvis du vil vide mere. De har mere styr på 
tingene, end jeg har. Find dem på facebook!
Tak, det vil jeg gøre. Så omrykning vil der i 
hvert fald ske i et eller andet omfang. Og 
bliver vi derfor en slags forsøgskaniner, 
fordi nogle dekaner og en rektor har fået 
storhedsvanvid og høje tårne på hjernen?
Det tror jeg ikke. Det er skam nogle kloge 
folk, der er ansat i rektoratet, og dekanen 
er ikke helt dum. 

Det gør mig straks mere rolig. Så jeg kan 
trygt sætte min lid til vores studenteror-
gani-sationer, vores dekan, vores rektor og 
ikke mindst Kanden?
Nej ikke helt. Hvis du gerne vil have indfly-
delse og viden, er det vigtigt, at du deltager 
i de høringer, der foregår. Til debatten med 
rektor og co. ytrede den høje herre 
lakonisk,”I må vel nok føle jer som en privil-
ligeret flok”– han henviste til de kun 30-40 
tilfældigt inte-resserede, der var mødt op 
og repræsenterede alle os næsten 40.000 
studerende. Det var en anelse skuffende. 
Specielt for de, der skal forhandle på vores 
vegne; det giver en del mere pondus at lob-
bye sin dekan, når han kan se, at man er i 
stand til at mobilisere noget support og in-
teresse om sagen. Ellers kunne ledelsen jo 
få den idé, at vi er ligeglade med FU.
Så må jeg hellere blive aktiv. Tak for de 
mange gode svar og informationer. Jeg er 
blevet meget klogere nu, og det er jeg sik-
ker på, mange andre studerende også er 
blevet.
... Selv tak, min ven. Du er sgu sød. 
Du er sgu også sød

Universitetsvalget er netop overstået, og det er med stolthed, at StatsRådet 
kan meddele, at Studenterrådets spidskandidat Maria Juhler-Larsen er blevet 
indvalgt i AU’s bestyrelse! Vi takker rigtig mange gange for alle stemmerne og 
de positive tilbagemeldinger, vi har fået i løbet af valgkampen.  Det har været 
rigtig fedt at så mange har støttet Marias kandidatur. Udover Maria blev Chris-
tian Thyrrestrup fra Studenterlauget på ASB valgt, og de skal nu repræsentere 

de studerende i bestyrelsen i 2011. 

Samtidig er det fantastisk, at stemmeprocenten i år er røget i vejret med ca. 6 
procentpoint fra 13,8 sidste år til 21,4 i år. At så mange studerende har stemt 

vidner om en øget interesse blandt de studerende for, hvad der foregår på 
universitetet, og det er positivt, at se dette engagement, som vi også er blevet 
mødt med i valgugen. Den stigende stemmeprocent giver også Maria og Chris-
tian en ekstra vægt, når de skal forhandle med rektor og resten af bestyrelsen!

Derudover vil vi i StatsRådet blot ønske alle en 
glædelig jul og et festligt nytår – vi er på banen igen 
i 2011, hvor vi er klar til at arbejde videre for dig og 

dine medstuderende!



25

2010

Jacob og Christian, 1. semester, førstegangsstemmere: 
 
Hvad mener I om Uni-valget i år?
”Offensivt, specielt og spøgs” er de første ord, Jacob og Christian kommer i tanke om. Jacob citerer: 
”Det er underligt den måde, man har valgt at bruge valgkampen på, eksempelvis er der hængt plakat-
er op på lokummet” Gælder det farvede drinks til PF-festerne, er det okay, men flyers og offensiv valg-
kampagne til J-dagen: ”..det duer ikke”.
De savner begge, at papirkommunikation erstattes af mere direkte kontakt til kandidaterne. 

På 12-skalaniveau – hvor meget får UNI-valget indtil videre ifl. dig?
Christian giver et 7-tal, mens Jacob er en smule mere skeptisk og ender med en 4’er. ”Valget er ikke 
særligt hot, det er snarere lunken”, nævner de begge.
De har tænkt sig at stemme, når valget skydes i gang, men glemmer de det ”overlever de nok”. Ja-
cob runder af med sætningen ”Jeg håber bare på gratis kaffe og rundstykker i den uge”. 

Voxpop  
Kanden tager temperaturen på
                              Universitetsvalget

Uni-valget 2010

Amalie Østergaard
       20103165@post.au.dk

Louise, 3. semester, andet år med mulighed for at stemme:   

Hvad mener du om Uni-valget i år?
“Jeg synes, det er ligeså forvirrende som det plejer. Det er svært lige at hitte rede i, hvad ens stemme 
præcis betyder.”, siger Louise.  Hun mener, der er gået lidt for meget valgkamp i valget og 
mangler, ligesom Jacob og Christian, en smule mere information om, hvad valget egentlig drejer 
sig om.  
 
På 12-skalaniveau – hvor meget får UNI-valget indtil videre ifl. dig?
Manglen på mere information om valget, og hvilken betydning ens stemme egentlig har, er også 
grunden til, at uni-valget ikke får topkarakter fra Louise: “Argumenterne har bare været, at man 
skal stemme, fordi stemmeprocenten var lav sidste år og ikke, hvilken forskel ens stemme gør. Derfor 
får det et 4-tal fra mig! ”, afrunder hun.  

Universitetsvalget står i skivende stund for døren, og det er ikke til at tage fejl af: 
festlige valgplakater, flyers rundt omkring i kantinen, og røde drinks til PF-festerne. 
Kanden har været ude i marken og spurgt om den almindelige studerendes holdning til 
valget:  

De tre venlige studerende, som Kanden har 
haft fat i, tegner samlet et billede af nogle 
lidt forvirrende studerende, som har svært 
ved at se, hvor deres stemme egentlig ryger 
hen. Med gratis rundstykker og kaffe smut-

ter man gerne forbi valgboderne, og måske 
håber man på at få et klarere billede af val-
get. Univalget ender med en middelkarak-
ter - ikke en bundskraber, men med plads 
til forbedring.
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Universitetsvalg

Anne Schmidt Stolberg 
20073039@ps.au.dk

Iben Appelt Kvist 
200795580@ps.au.dk

1. Hvorfor har du valgt at stille op til 
universitetsbestyrelsen?
Fordi jeg gennem den faglige udvikling-
sproces oplevede, hvordan vi her på SAM 
slet ikke var inddraget i nogen processer. 
Jeg tog derfor i foråret kampen op på 
fakultetsniveau og fik sikret en højere grad 
af studenterinddragelse. Det motiverede 
mig for at tage kampen op på et højere 
plan.
2. Hvordan har det været at føre valg-
kamp? Retorikken har været hård til de-
batterne, men kan i drikke en kop kaffe 
bag kulisserne?
Jeg synes valgkampen i år har været meget 
intens, og som I siger, har der været en 
hård tone og mange anklager mod Student-
errådet, men jeg synes faktisk, det er meget 
positivt at føre valgkamp. I valgkampen får 
man i langt højere grad mulighed for at 
komme rundt på hele universitetet og dis-
kutere studenterpolitik. Og kaffe bag kulis-
sen er helt sikkert noget, vi gør. Vi er jo 
bare uenige, ikke fjender. 
3. Hvordan føler du at de studerende 
har taget imod valgkampen og jeres 
budskaber? 
Jeg har været meget overrasket over, hvor 
mange, der faktisk er glade for, at vi kom-
mer rundt og diskuterer politik og fortæller 
om det arbejde, Studenterrådet laver. Vores 
budskaber vakte stor interesse, og jeg har 
fået mange gode diskussioner om univer-
sitetet.
4.Hvordan står det til med interessen 
for studenterdemokratiet?
Det står ikke ret godt til, når stemmepro-
centen var 13,8 sidste år og vi har en reger-

Valget har fyldt meget på universitet den sidste måned og ikke mindst her på statskund-
skab. Valgkampen har været hård og stillingen tæt, men statskubndskabs Maria   
Juhler -Larsen trak det længste strå og kan nu kalde sig bestyrelsesmedlem. Kanden 
har talt med Maria og bringer her hendes oplevelser med valgkampen og hendes syn 
på det kommende bestyrelsesarbejde

Universitetsvalget
    - en studenterpolitikers beretning

ing, der har lavet en universitetslov, der 
stort set har reduceret al magt til rektor. 
Men at stemmeprocenten i år er på 21,4 er 
et tegn på, at interessen er derude. Mit ind-
tryk er dog, at det ikke er studenterde-
mokrati, som interesserer de fleste, men i 
højere grad forholdene for ens uddannelse. 
5. Hvor stor en rolle tror du gratis kaffe 
og shots har spillet for valgresultatet.
Jeg tror ikke, det er kaffen, rundstykket 
eller shots’ne, der er det afgørende, men 
det er vores mulighed for at få en snak med 
de studerende, og jeg tror, at den snak, 
man får over kaffen, kan være afgørende 
for, hvor den studerende sætter sit kryds. 
6. Hvor meget indflydelse forventer du 
reelt at kunne få i bestyrelsen, når i sid-
der 2 studerende i universitetsbesty-
relsen?
Den direkte indflydelse kan virke lav, men 
jeg tror, det handler om at kunne sætte sig 
igennem og bl.a. anvende medier mv. til at 
presse dem til lydhørhed. Jeg vil gøre mit 
for, at ledelsen vil lytte til os i højere grad.
7. Hvordan vil du bruge dit honorar?  
Har det spillet en rolle i motiveringen 
for dit kandidatur?
Der hører sig faktisk en sjov historie til 
dette. Jeg vidste ikke, man fik et honorar 
før, jeg stod i en tv-debat med Christian 
Madsen, og han fortalte om sin holdning 
hertil – så var helt overrasket. Jeg vil lade 
honoraret udfylde den økonomiske plads, 
mine studiejobs har fyldt og sige dem op, 
så jeg 100 % kan koncentrere mig om Stun-
denterpolitik og arbejdet omkring bestyr-
elsen.

Maria Juhler-Larsen læser statskund-

skab på 5. semester og er netop 

valgt ind i universitetsbestyrelsen.
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Kanden ønsker tillykke til 

Årets Forsker og 
Årets Underviser 2010

Kandestøberen kårer hvert år Årets Forsker og Årets Underviser, som vælges af henholdsvis 
IFSK’s videnskabelige personale og de studerende. Vinderne blev afsløret til Juledagen på 
IFSK den 1. december, hvor Årets Forsker Carsten Jensen og Årets Underviser Jørgen Møller 
fik overrakt de eftertragtede pokaler.

Carsten Jensen er af det viden-
skabelige personale på Institut 
for Statskundskab på AU blevet 
valgt som Årets Forsker. 
Begrundelserne lød bl.a.:

“Det er imponerende, hvad han 
har fået langet over disken forsk-
ningsmæssigt i de seneste par år 
– og han er tilsyneladende ikke 
gået ned i kadence.”

“Imponerende produktion i ung 
alder og har har en fantastisk 
evne til at gribe en idé.”

Jørgen Møller er valgt som 
Årets Underviser af de stude-
rende på Institut for Statskund-
skab på AU. 
Begrundelserne lød bl.a.:

“Han en fantastisk god formid-
ler.” 
“Intelligent, interessant, intrin-
sisk, inspirerende, inklude-rende, 
inddragende, indgående, indlev-
ende – og ikke mindst indtagen-
de. Han er  inkommensurabel!”
“Meget spændende og lærerige 
forelæsninger kombineret med 
en passende mængde vittige be-
mærkninger. JM er venlig som  
vejleder og tager sig tid til at 
svare ordentligt.”
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Månedens Middag Med  
- Cafe Ziggy -

Kære læser af Kanden, de er hermed vidne 
til et nyt og skelsættende koncept udarbe-
jdet i Kandens innovative omend journal-
istiske lokaler. Konceptet kaldes ”Måne-
dens Middag Med”. Konceptet udspringer 
af det velkendte faktum, at cafeer og res-
taurants besøg ofte ikke indgår i den stud-
erendes månedlige budget. Det skal nu 
laves om! 

Kanden har fået storhedsvanvid og vil nu 
hver måned tage kontakt til forskellige 
cafeer og restauranter i Århus med henblik 
på at udarbejde et unikt tilbud til læsere af 
kandestøberen. Kandestøberen vil således 
skrive en kort artikel om pågældende 
spise-sted, hvis spisestedet på den anden 
side langer et alle tiders tilbud over dis-
ken, specifikt til Kandestøbelæsere.

Men hvordan ved spisestedet så, at vi er 
seriøse akademiske kandestøbelæsere? Jo 
det ved de, fordi man som kandestøbelæs-
er nederst på siden ”Månedens Middag 
Med” finder en mad-kupon. Denne mad-
kupon klippes ud og medbringes sammen 

med sit studiekort til pågældende restau-
rant/cafe’. Bang! Tilbuddet kan nu 
inkasseres! 
Og nu videre til denne måneds tilbud! 
I denne måned bliver ”Månedens Middag 
Med Cafe Ziggy”. Cafe Ziggy er en hyg-
gelig cafe med en stemningsfuld atmos-
fære, der er storleverandører af Ziggy 
burgere til de århusianske studerende. 
Således er månedens tilbud en Ziggy 
burger okse eller kylling og en stor øl 
eller sodavand til 120 kroner, altså en 
besparelse på omkring 25 % ved frem-
visning af studiekort samt siden ”Måne-
dens Middag Med”.   
Tilbuddet gælder både Cafe Ziggy Trøjborg 
samt Cafe Ziggy Åboulevarden Århus C og 
kun i december måned. Hver her opmærk-
som på at største procentvise besparelse 
finder sted på Cafe Ziggy ved Åboulevar-
den. 
Derfor hvis man er ude og svinge træbenet 
med venner, kæreste eller læsegruppe og 
sulten breder sig, så hav altid Månedens-
Middag-Med-Madkupon i baglommen og 
Cafe Ziggy kvitterer med et godt tilbud.

Månedens Middag Med

Mathias Bornæs
mathias_mark@jubii.dk
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Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

 

Hvad er det mest interessante politiske 
emne for tiden?
”Udlændingeelementet i (finanslovs)forhand-
lingerne er interessant, fordi det meget fint 
viser, at et ikke uvæsentligt element for re-
geringen er, at de gerne vil have noget, der 
kan splitte oppositionen. Det er de også godt 

på vej til, men om 
det lykkedes må vi 
jo så se,” siger Rune 
Stubager, lektor, 
Ph.d., cand.scient.
pol, M.A. 
(Rune Stubager gav 
dette interview in-
den Det Radikale 
Venstre meldte sig 
som kritiker af    

pointsystemet, red.)

Han vurderer, at Socialdemokratiet og SF 
har gjort sig store bestræbelser på at blive 
enige om at bakke op om den nuværende 
udlændingepolitik, og at regeringen og   
Dansk Folkeparti derfor puster til gløderne 
med denne stramning (eller lempelse, som 
integrationsministeren kalder aftalen). Det 
politologisk interessante perspektiv i 
denne sammenhæng er oppositionens 
forsøg på at udelukke udlændingedebatten 
fra et kommende valg og VKOs forsøg på at 
gøre emnet salient igen.

”Det ser ud som om Socialdemokraterne har 
lært lektien fra de sidste to valg. De meldte 
hurtigt ud, at et pointsystem var en god idé,” 
siger Stubager og henviser dermed til en 
overbevisning om, at udlændingepolitik-

ken har været et for vælgerne afgørende 
stridspunkt i de seneste valgkampe.

Thailændere og østeuropæere
Det politologisk interessante er altså 
forsøget på dagsordenskift og den strid, 
der er lagt op til at være mellem opposi-
tionspartierne. Men der er endnu et ele-
ment, der er interessant at se på – nemlig, 
hvordan indholdet i denne aftale rammer 
væsentligt bredere end de tidligere fami-
liesammenføringsregler:

”Hidtil har det primært gået ud over to grup-
per: Den ene er udlændinge over flere ge-
nerationer. Den anden er danske studerende. 
Men under alle omstændigheder har det 
været sådan, at folk kunne vente et stykke tid 
og så kunne de komme hertil. Men nu ser det 
ud til, at der er nogle grupper, for hvem det 
vil være helt umuligt,” siger han.
Det kan vise sig problematisk for Dansk 
Folkeparti, da aftalen kan ende med at 
ramme nogle kernevælgerinteresser.

”Noget af det vil jo gå ud over kvinder fra 
Østeuropa og Thailand. Jeg har ikke set tal 
for det, men min fornemmelse er, at den type 
mænd (der vælger disse kvinder, red) ligner 
Dansk Folkepartis vælgere mere end de lig-
ner så mange andres vælgere,” siger Rune 
Stubager og nævner denne sammenhæng 
som årsag til, at Dansk Folkeparti kan ses 
som havende trukket lidt i land.
Overordnet set er der altså flere gode 
grunde til at følge med i den nuværende 
politiske debat.

Puls på Politikken er Kandestøberens seneste, tilbagevendende serie. Idéen er, at en 
forsker på IFSK indledende stilles spørgsmålet: Hvad er det mest interessante poli-
tiske emne for tiden? I dette nummer besvarer Rune Stubager Kandens spørgsmål.

   Puls på politikken
   - Oppositionen og thailændere

Rune Stubager

Politiske begivnheder
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IT’erne svarer igen

Aller først må det konstateres, at SAM-IT og 
andre administrative organer på univer-
sitetet arbejder hårdt på at få teknikken til 
at fungere - således kunne jeg efter et 
møde med SAM-IT konstatere, at samtidig 
med et nedbrud af AULA (der styres af AU-
IT) efter sommerferien, gik kommunika-
tionen som følge af et servernedbrud også 
ned for dem, hvilket reelt umuliggjorde 
deres arbejde, og kommunikationen af 
dette til de studerende. 
Derudover er mange af beslutningerne 
ikke endeligt afgjorte, og den faglige ud-
viklings-proces, med dens uvished om 
fremtiden, lægger også grænser på hvor 
meget, der kan fornys, fx inden vi skal 
lægges sammen med ASB. Til gengæld lov-
er fremtiden godt, hvis du har svært ved at 
huske mange logins, og tjekke din selv-
betjeningsmail...
SAM-IT har skrevet en lille guide, så klip 
boksen herunder ud, og læg den i dit pen-
alhus - så er du på forkant med teknikken!

Nyt fra SAM-IT

Nyt printsystem:
Der er indført et nyt print/kopi-system på 
hele fakultetet. Dette giver via printkort 
mulighed for at printe/kopiere på alle 
fakultetets offentlige printere og kopi-
maskiner – herunder på bibliotekets. Des-
værre er det ikke muligt at bruge samme 
kort på Statsbiblioteket. Login til print: 
www.sam.au.dk/safecom
IT-support:
Alle henvendelser angående software og 
hardware skal nu ske til it-support - en 
fælles it-support for fakultetet med 4 af-
delinger på institutterne. Kontakt afdelin-

gen på Statskundskab på 8942 1307 eller 
support@ps.au.dk.
På www.samit.au.dk vil SAM-it løbende in-
formere om driftsforstyrrelser og nye tilt-
ag. Der linkes desuden til it-supports hjem-
meside med vejledninger og 
kontaktinformationer.
Fremtidige tiltag:
Det er vedtaget, at hele Aarhus Universitet 
inkl. de studerende skal have samme mail-
system, der forventes udvalgt og igangsat 
indenfor 1 år. 
Der arbejdes på et fælles (AU) system til 
brugerstyring, der vil betyde at ét login 
giver adgang til alle AU-systemer (AULA, 
mit.au.dk osv) og fakultetets netværk.

Lidt forsinket kommer her en opfølger på en artikel i oktober-nummeret, der stillede 
spørgsmålstegn ved de mange IT-problemer efter sommerferien, og hvor vi egentlig 
er på vej hen.

Det nye IT-system

Martin Strandby
strandby88@hotmail.com
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No free lunch
- ledelse på statskundskab

Der er nu 3-400 studerende på den fleksible 
masteruddannelse i offentlig ledelse 
(FMOL). Det er en tværvidenskabelig ud-
dannelse, som tilbyder de studerende bety-
delig valgfrihed til at skræddersy en ud-
dannelse til netop deres behov. De får en 
række fag inden for hele det samfunds-
videnskabelige spektrum (forvaltning og 
statskundskab, organisations- og le-
delsespsykologi, organisations-teori, øko-
nomi og offentlig ret samt strategi). Uddan-
nelsen er altså skruet anderledes sammen 
end statskundskabsstudiet, selv om det 
politologiske perspektiv gennemsyrer den. 
Uddannelsen er samtidig tværinstitutionel. 

Udbyderen er et konsortium, 
hvor de samfundsvidenskabelige 
fakulteter ved Aarhus Universitet 

og  Syd-dansk 
U n i v e r s i t e t 
samarbejder.
 
Den nye ud-
dannelse er 
en spæn-
dende udfor-
dring. Den lig-
ger både i den 
tvær fag l i ge 
ramme, som i 
nogle fag in-
debærer sa-

marbejde med undervisere fra andre fag og 
institutioner, og i den helt uvante sammen-
sætning af studen-terkredsen. Begge 
forhold er en kilde til be-rigelse. Etablerede 
politologiske sandheder skal stå sig over 
for studerende, som fra egen praksis i høj 
grad kender til de faktiske forhold i jernin-
dustrien. Samtidig skader det ikke at lade 
egen indsigt konfrontere med den indsigt, 
som en organisationssociolog, en psykolog 
eller en økonom med større eller mindre 
ret hævder at have. Den slags samarbejds-
baserede udfordringer og konfrontationer 
kommer vores egen undervisning af egne 
studerende til gode. Den har også skabt de 
første spæde forskningssamarbejder.

De masterstuderende får ikke uddannelsen 
gratis. Deres arbejdsgivere betaler 200.000 
kr. for et fuldt program. Samtidig ofrer de 
selv en del: De skal passe deres arbejde 
samtidig med uddannelsen. Da de kommer 
fra hele området vest for Storebælt, ja, no-
gle fra de østdanske provinser, har de også 
en del transport. Derfor har de også betalt 
for den kaffe og kage, frugt og vand, der er 
stillet frem ved de nye undervisningslokal-
er i byg-ning 1331. Man må her med salig 
Milton Friedman erkende, at  ”there is no 
such thing as a free lunch.” Med mindre 
man da forgri-ber sig på det, som andre har 
betalt for. 

De seneste tre semestre har Institut for Statskundskab fået flere studerende. De er 
som ledere i den offentlige sektor af en ny type. De er praktikere med vidt forskellige 
uddannelser: Nogle har en pædagogisk uddannelse og kommer fra folkeskole, gym-
nasier, erhvervsskoler samt de frie skoler. Andre har lederstillinger i sundhedssek-
toren og er f.eks. uddannet som læger eller sygeplejersker. Atter andre er officerer, 
ingeniører eller har en forvaltningsfaglig uddannelse. Dertil kommer nogle med en 
samfundsvidenskabelig generalistuddannelse (jura, økonomi og statskundskab).

Master i offentlig ledelse

Jørgen Grønnegård Christensen
jgc@ps.au.dk

“Etablerede politolo-
giske sandheder skal 
stå sig over for  stu-
derende, som fra 
egen praksis i høj 
grad kender til de 
faktiske forhold i 
jernindustrien.
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Ph.D. Kavalkaden
Portræt af en ph.d.’er

Fredeik Christensen
froderik16@hotmail.com

Rasmus Dyrvig Henriksen
20062834@ps.au.dk

Hvorfor valgte du at skrive/søge en 
ph.d.?
”Den vigtigste grund var, at det var enormt 
spændende at skrive speciale. Det var 
spændende at kunne fordybe sig i et af-
grænset emne. Mit ph.d. projekt er klart 
afledt af mit speciale. Eller jeg vil nu her 
efter jeg er be-gyndt på min ph.d. sige det 
sådan, at mit speciale var afgrænset til at 
begrunde, hvorfor mit ph.d. projekt er et 
vigtigt projekt. Jeg sidder ikke som sådan 
at skriver videre på specialet, men der er 
en klar rød tråd”.

Kan du give en præsentation af projektet?
”Projektet omhandler fordelingsretfær-
dighed og interpersonelle sammenlign-
inger med sundhedspolitik som case. 
Overordnet set handler det altså om, hvor-
dan vi ideelt set vil fordele goderne i sam-
fundet mest retfærdigt, og om at identifi-
cere hvilke grupper/individer, der er 
dårligere stillet end andre. Når det knyttes 
mere konkret til sundhedspolitik, så han-

dler det om en 
retfærdig fordel-
ing af sundheds-
goder, health 
care og behan-
dlinger. Endelig 
ser jeg på sund-
heds fo rebyg -
gelse, som for 
eksempel vores 
rygelov. At vi 
forsøger at 
forbedre sund-
heden indenfor 
en bestemt 

gruppe af mennesker er en sundhedspoli-
tisk beslutning, og jeg ønsker at se på, om 
denne beslutning er udtryk for en retfærdig 
fordeling.”

Afdækker du så hvilke principper man 
fordeler efter i dagens Danmark, eller er 
du mere interesseret i normative prin-
cipper for, hvordan man burde indrette 
systemet?
”Mit projekt har fokus på det normative. Så 
jeg vil bestræbe mig på at sige, hvordan der 
ideelt set burde være en retfærdig fordel-
ing af sundhedsgoder. Kan jeg nå dertil vil 
jeg være godt tilfreds. Det vil give mit pro-
jekt en hel ny relevans, hvis man kan bruge 
empiriske eksempler og for eksempel se 
på, hvad der ligger af sundhedspolitiske 
udspil i oppositionens ”En Fair Løsning”. Er 
oppositionens udspil en retfærdigheds-
forbedring i forhold til regeringens politik 
på sundhedsområdet? Det vil kræve en stor 
analyse af, hvad regeringen har gennem-
ført på sundhedsområdet, og dertil er jeg 
ikke nået. Ligeledes kunne det være spæn-
dende at arbejde med den amerikanske 
sundheds-reform og undersøge, hvorvidt 
den kan være en retfærdighedsforbedring. 
Det vil jeg umiddelbart forvente, men jeg 
er ikke konkret gået ind i det endnu.
 
Går du ud fra én retfærdighedsopfattel-
se, eller har du flere i spil? For eksempel 
en konsekventialistisk overfor en pligt-
etisk? 
Det er vigtigt at sige, at man er nødt til at 
have de forskellige retfærdighedsopfattel-
ser med, og der bør være en diskussion 
mellem dem, men mit projekt sigter på at 

Lasse Nielsen er 28 år og cand.mag. i samfundsfag og filosofi. I fritiden spiller han 
fodbold, badminton og er en flittig løber. Han er også med i bandet Men Among Ani-
mals, hvor han synger og spiller guitar. Nå ja, og så er han nybagt ph.d. studerende på 
IFSK i politisk teori.

Lasse 
Nielsen 
skriver 
ph.d. i 

politisk 
teori.
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forsvare en aristotelisk læsning af Amartya 
Sens kapabi-litetstilgang, hvilket Martha 
Nussbaums udvikling af tilgangen er et ud-
tryk for, hvilken jeg synes har nogle sær-
lige styrker indenfor sundhedspolitikken”
Ifølge Nussbaum skal en lang liste af objek-
tive kapabiliteter være opfyldt, før vi kan 
anskue noget som en retfærdig fordeling, 
fuldstændig uafhængigt af om individerne 
ønsker det eller ej. Det er mit sigte at for-
svare den objektivistiske position. 

Hvorfra opstod interessen for emnet? 
Min interesse kom fra filosofien og interes-
sen for Aristoteles, dydsetikken og måden 
at tænke erfaringsbaseret moral på er 
langvarigt udviklet hos mig. 
Indenfor politisk teori synes jeg tit, det 
blev et spørgsmål om konsekventialisme 
overfor pligtetik – i hvert fald når det dre-
jer sig om moral. Der manglede et lag af 
dydsetik, da denne form for etik har haft 
svært ved at finde en samfundsmæssig rel-
evans. For mig var der et hul i den politiske 
filosofi, og jeg begyndte at tænke, at jeg 
måtte kunne udbrede dydsetikken til at 
være samfundsfaglig relevant. Der er 
rimelig konsensus om at pligtetik, kon-
sekventialisme og dydsetik står som de tre 
store traditioner indenfor normativ etik. 
Derfor var mit speciale et forsøg på at ud-
fylde dette hul. Jeg ledte efter en teori som 
passede på det normative grundlag hos Ar-
istoteles, og der fandt jeg Amartya Sen og 
Martha Nussbaum. Det er selvfølgelig ikke 
mit bidrag at pege på, at de er aristotelik-
ere, det ved de godt selv. Men jeg har fun-
det en dydsetisk retning i kapabilitetstil-
gangen. 

Hvordan er livet som Ph.d. Hvordan ar-
bejder man?
”Jeg er selv ved at finde ud af det, så der er 
en chance for, at jeg vil svare helt an-
derledes om to år. Der er rigtig mange gode 

ting ved det, og det er enormt stimuler-
ende liv, fordi man hele tiden er tvunget til 
at lære noget rent fagligt. Når det er sagt – 
og jeg kunne sige rigtig mange positive 
ting omkring det – så er det også et ensomt 
liv på godt og ondt. Man går selv med de 
frustrationer, som projektet medfører, men 
man går selvfølgelig også med de glæder, 
som er i projektet. Man kan altså have en 
uge, hvor det går skide godt og en uge, hvor 
der ikke er noget, som der lykkes. Men jeg 
tror bare, at det er noget, som man vænner 
sig til. Heldigvis har vi her på instituttet et 
rigtigt godt ph.d. miljø, hvor folk er rigtig 
flinke og gode til at hjælpe hin-anden” 

Hvad har du af fremtidsplaner?
Min nære fremtid går ud på at gøre min 
ph.d. færdig, og så er spørgsmålet, om jeg 
kunne tænke mig at fortsætte indenfor den 
akademiske verden. Det er selvfølgelig også 
et spørgsmål, om der er en ledig stilling. 
Hvis det ikke skulle være muligt at fortsætte 
på universitetet, så vil det være oplagt at 
undervise fuld tid, da jeg er cand.mag. 
Afslutningsvis vil vi anbefale at kigge nær-
mere på Lasses band Men Among Animals.  
De præsenterede i marts måned deres an-
det album, “Run Ego”. Rockbandet, som er 
kendt/berygtet for deres festlige liveshows 
og har blandt andet spillet på Roskilde og 
Spot Festival. http://www.myspace.com/
menamonganimals

De 4 hurtige
Brøndby eller FCK?
Det er pest eller kolera. Så vil jeg sige 
Brøndby i mangel på bedre.
Kvantitativ metode eller kvalitativ 
metode?
Hver ting til sin tid. 
Tuborg eller Carlsberg?
Hof.
Mikroøkonomi eller makroøkonomi?
Mikroøkonomi. 

Pligtetik

Kaldes også for deontologisk etik og 
kommer af det græske ord ’deon’, som 
betyder pligt eller nødvendighed. 

Pligtetikken bedømmer en handlings 
etiske værdi på, om handlingen er af 
en bestemt type eller ej. Det afgørende 
er handlingens type og den bagv-
edliggende pligt, mens handlingens kon-
sekvenser er underordnede.  Den tyske 
filosof Immanuel Kant er det klassiske 
eksempel på en pligtetiker. Et andet 
godt eksempel er de ti bud

Konsekventialisme

Kaldes desuden for konsekvensetik og 
teleologisk etik og kommer af det græske 
ord ’telos’, som mål. 
Konsekvensetikken bedømmer en 
handlings etiske værdi (om handlingen 
er rigtig eller forkert) på handlingens 
konsekvenser. Det afgørende er, om 
handlingen har gode eller dårlige kon-
sekvenser, mens handlingens type og den 
bagvedliggende intention er underord-
net. De engelske utilitarister Bentham 
og Stuart Mill er klassiske eksempler på 
konsekvensetikere.  

Dydsetik 

Dydsetikken lægger vægt på den enkeltes 
karaktertræk og handlinger. Aristoteles 
lægger vægt på, at man følger den gyldne 
middelvej, dvs. at man hverken underkaster 
sig sine be-væggrunde for meget eller for 
lidt (eksempelvis skal man hverken være fej 
eller dumdristig men vælge middelvejen og 
være modig). For dydsetikerne er det sådan, 
at motivationen for vores handlinger er sam-
menfaldende med de dydige handlinger selv: 
Vi handler modigt for at være modige, ikke for 
at fremme velfærden (konsekventialisme) eller 
for at adlyde en mo-ralsk pligt (pligtetik).  

Kilde: Politikens Filosofihåndbog og Gylden-
dals Filosofisk leksikon 
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PraktiKanden

Praktikanden Efterår 2010

Camilla Kruse Christiansen
camilla.kruse.christiansen@gmail.com

Flekstid og Lemvig
Til jer, der ikke kender centeret, så hører 
Center for Kvalitetsudvikling under Region 
Midt og beskæftiger sig derfor med regio-
nens vante arbejdsområder. Overordnet ar-
bejder centeret med blandt andet med lean 
og ar-bejdsprocesser, evaluering og under-
søgelser af brugernes oplevelser og imple-
mentering af god praksis. Den første uge 
gik med, at jeg fik grundig introduktion til 
centerets afdelinger, nuværende opgaver 
og jeg trykkede hånd med mindst 30 men-
nesker (= et seriøst informationsoverload) 
Modsat de andre Praktikanden-skribenter, 
så befinder jeg mig ikke i et eksotisk land - 
jeg cykler hver dag fra Trøjborg til Oluf 
Palmes Alle.  Jeg møder typisk kl. 8.30 og 
starter med at tjekke mails over en kop 
kaffe. Her-efter er det mere forskelligt, 
hvad jeg laver. Mit projekt (mere om det 
nedenfor) kører nemlig fra kl. 14 til kl. 18. 
Dette mødetids-punkt resulterer i nogle 
meget lange arbejdsdage, og eftersom pro-
jektet foregår rundt omkring i Midtjylland 
(fra Århus til Lemvig), så ender jeg nogle 
gange med en arbejdsdag på 11 timer. Til 
gengæld kan jeg så ’flekse’ og holde fri an-
dre dage – gotta love it! Netop flekstid er 
noget, jeg kunne få et godt forhold til. Ikke 
fordi jeg gør alt op i timer, men fordi jeg 
(blandt andre) har en tendens til at arbej-de 

alt for meget uden hensyn til tiden. Her er 
der en lille hjælper, i form af en tidsregis-
trering, der fortæller dig, at nu har du arbe-
jdet 37 timer – gå hjem!  

Kronikerkompasset 
Mit primære projekt hedder Kronikerkom-
passet. Kort fortalt er Kronikerkompasset 
et kvalitetsprojekt i almen praksis. Projek-
tet er en del af et forsøg på at sikre ud-
vikling i behandling af kroniske syge. Der 
er fokus på tre sygdomme (KOL, diabetes 
og hjerte-kar), og formålet med projektet er 

Jeg er nu over halvvejs i mit praktikforløb, og det er efterhånden længe siden, jeg 
præsenterede Kandens læsere for mine forventninger til praktikjobbet i Center for 
Kvalitetsudvikling. Jeg havde stort set ingen konkrete forventninger – kun at min 
hverdag nok blev væsentlig anderledes og et håb om at opleve, hvordan min hverdag 
kunne se ud, når jeg en gang skal være ’rigtig voksen’. 

Om kronikere, Karma Katten og om at have et rigtigt arbejde

Mit skrivebord – læg mærke til statskundskabskoppen
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at få implementeret forløbsprogrammer 
(retningslinjer) for disse tre kroniske syg-
domme. Projektet er opbygget sådan, at al-
men praksis er samlet i grupper (fx i Ran-

ders eller Horsens), 
og hver gruppe 
mødes fire gange i 
alt. Centeret står for 
disse møder, og cen-
terets rolle er at 
præsentere praksis 
for nye metodered-
skaber ifht at skabe 
forandringer i prak-
sis og yde procesve-
jledning, og centeret 

skal fx også vejlede i, hvordan man internt 
i praksis kan organisere sig. Centerets kon-
su-lenter kommer ud på hvert møde og 
præsenterer hver gang et nyt tema. Jeg er 
med på møderne, og det er spændende at 
høre om lægernes problemstillinger, lige-
som det er interessant at se procesvejled-
ningen i aktion. Der er selvfølgelig også en 
række praktiske opgaver, der skal løses, og 
dertil deltager jeg i alle de interne møder 
omkring projektet. Generelt er jeg med på 
lige fod med de øvrige konsulenter, og min 
mening påskønnes i lige så høj grad som 
andres.

’Zip zap zpojn’
Udover Kronikerkompasset har jeg også 
været med i mindre projekter. Et andet pro-
jekt går fx ud på at tænke anderledes og 
kreativt om en given problemstilling og 
hedder i al sin enkelthed ’Tænk An-
derledes’. Konceptet er udviklet i England, 
og er i oversættelsen til dansk blevet til-
passet en dansk kontekst. Dette projekt 
handler om at give deltagerne redskaber og 
øvelser, der kan inspirere til at tænke an-
derledes.  Projektet og øvelserne er inspir-
erende ifht. det ’normale’ kvalitetsforbed-

rende arbejde. Nogle af øvel-serne er 
mildest talt vanvittige, og det hand-ler i 
høj grad om at give slip på den vante måde 
at tænke på og slå sig løs i til tider skøre 
ideer. Fx er det ikke unormalt, at der indgår 
intergalaktiske rumpistoler, hvor man sky-
der hinanden ved at sige ’zip’, ’zap’ eller 
’zpojn’, og hvis man bliver ramt… Ja, så bli-
ver man til meteoritstøv. Projektet inspir- 
erer til at tænke ud af boksen, og det er 
tanke-vækkende, hvor meget latter af-
hjælper en ellers vanskelig problemstill-
ing.    

Når jeg bliver voksen…
Jeg har i høj grad fået indblik i, hvordan 
min fremtidige hverdag kunne komme til 
at se ud, og jeg har lært meget om, hvad jeg 
egentlig har lyst til at lave og hvilke om-
råder, jeg synes er interessante. Udover at 
lære om forskellige projekter er det fedt at 
få en indsigt i den daglige gang på en arbe-
jdsplads – også hvad angår den sociale di-
mension. Fx er jeg involveret i julefrokost-
planlægningen og er deltager i 
snapsekonkurrencen. Nu skal det ikke lyde 
som om, jeg har været på en større dan-
nelsesrejse, men det er rart at få afprøvet 
nogle emnefelter og opgaver. Jeg kan nu 
krydse af på min ’fremtidige-jobmulighed-
er-liste’, hvorvidt jeg synes, centerets op-
gaver er interessante – og det gør jeg!

Bogen ’Tænk Anderledes’ – her sammen med 
centerets Karma Kat
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Tri Studier og studiearbejde
Peter Konow, 43 år, blev færdig som cand. 
scient. pol. på Aarhus Universitet i 1995. 
Siden da har han prøvet lidt af hvert inden 
for faget og bor nu i København. Karrieren 
be-gyndte i Aarhus som studentermed-
hjælper på Det Internationale Kontor på AU 
– en organisation, der formidler udenland-
sophold for studerende. Arbejdet førte dog 
hurtigt Peter til et fuldmægtigjob i Køben-
havn på Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU), og ef-terfølgende gik turen til Un-
dervisningsmini-steriets økonomiafdeling. 
De sidste 10 år har Peter arbejdet i de dan-
ske lægers interesseorganisation Læge-
foreningen.

Peter beskriver sin tid på Aarhus Univer-
sitet som spændende og inspirerende, men 
til ti-der også træls og kedelig - et billede, 
de allerfleste sikkert kan nikke genkend-
ende til. Han skrev speciale om, hvad 
graden af decentralisering betyder for de 
forældrevalgtes indflydelse i skolebestyr-
elser. Specialet havde dog ingen indflydelse 
på, hvad Peter kom til at beskæftige sig 
med efterfølgende – derimod blev studie-
jobbet springbrættet til erhvervslivet. Stu-
denterjobbet på Det Internationale Kontor 
på AU blev den direkte adgangsbillet til et 

job i et tilsvarende kontor på DTU, da Peter 
som kandidat rykkede til København.
Undervisningsministeriets økonomi-
afdeling
Efter tre års arbejde på DTU søgte Peter Ko-
now en stilling som fuldmægtig i Undervis-
ningsministeriets økonomiafdeling. Her 
var det både arbejdet på DTU og uddan-
nelsen, der var afgørende for ansættelsen. I 
mini-steriet var han med til at udarbejde 
finanslovsbidrag, skønt han aldrig havde 

set en finanslov før: ”Øko-
nomifagene på statskund-

skab var alt for teoriorienteret til at kunne 
bruges i det job – det var learning by do-
ing”. Og arbejdet i økonomiafdelingen var 
da også meget lærerigt og givende, men: 
”Sådant et sted er man kun et lille led i en 
meget stor maskine – det var til tider uover-
skueligt og svært at forholde sig til det ar-
bejde, man bidrog med”. Blandt andet der-
for søgte han over i Lægeforeningen efter 
ca. 2 års arbejde i embedsmandsapparatet. 

Eksamenerne står for døren og de studerende ruster sig til en hård tid med hovedet 
begravet i bøgerne. Følelser af uvished, usikkerhed og spænding kommer snigende 
med efterårsmørket. Hvordan klarer jeg det? Kan jeg leve op til mine egne forvent-
ninger? Hvilken betydning har karaktererne for mine fremtidsudsigter? Og hvad kan 
jeg overhovedet bruge uddannelsen til? I artikelserien Karrierekanonen indstilles sig-
tekornet på færdigudklækkede cand. scient. pol.’er, som færdes uden for IFSK’s gule 
mure (læs: den virkelige verden), og i denne udgave har vi atter fundet en, der kan 
give os mulige svar på de mange spørgsmål. 

Studiejobbet som springbræt

“Peter beskriver sin tid på Aarhus Uni-
versitet som spændende og inspire-
rende, men til tider også træls og ke-
delig - et billede de allerfleste sikkert 
kan nikke genkendende til

Karrierekanonen
Martin Lønsmann Hansen 

   martinloensmann@gmail.com

Niels Bjørn Grund Petersen
nielsbgp@gmail.com 



37

2010

“
Lægeforeningen
I kraft af de kvalifikationer, som Peter 
havde erhvervet sig ved sine tidligere jobs, 
var det muligt at søge den nyopslåede still-
ing i Lægeforeningen. Kompetencerne fra 
Det Internationale Kontor og i særdeleshed 
fra Undervisningsministeriets Økonomi-
afdeling var her udslagsgivende. Dermed 
ikke sagt, at uddannelsen var ligegyldig,  

men: ”Det er ret hurtigt at man slår mere på 
sine færdigheder, arbejdskompetencer og er-
faringer end sin uddannelse”. Men Peter til-
føjer dog, at uddannelsen overfor arbejds-
giveren signalerer, at man kan sætte sig ind 
komplekse strukturer og udføre et aka-
demisk arbejde. 
Men uanset om uddannelsen var udfaldsgi-
vende eller ej, må Peter Konows arbejde i 
Lægeforeningen siges at være skræddersy-
et til en cand. scient. pol. For i dagligdagen 
beskæftiger Peter sig nemlig med sund-
heds-politik. Han har repræsenteret Læge-
foreningen, der tæller 24.972 medlemmer, 
i forskellige udvalg og høringer på Chris-
tiansborg, der behandler sundhedspoli-

tiske spørgsmål. Det er bl.a. gennem disse 
høringer, at Lægeforeningen gør sin indfly-
delse gældende. Men ofte er det nødven-
digt at gå andre veje: ”Hvis forhandlingerne 
er kørt døde i det korporatistiske kredsløb, 
så kan man rejse sin sag ovre i det mere me-
dieorienterede kreds-løb og dermed sætte 
skub i forhandlinger. Det er en kombination 
mellem de to, og man skal som organisation 
kunne bruge begge dele for at få indflydelse”. 
Derfor er Peters kontakt til medierne 
mindst ligeså vigtig som kontakten til 
Christiansborg og regionerne. Og skønt ko-
rporatismen langt fra er død, så bruger Pe-
ter medierne mere strategisk og hyppigere, 
end da han fik jobbet for 10 år siden.

Karrieremenneske?
Arbejdet i Lægeforeningen skifter meget i 
intensitet. Når politikerne går på sommer-
ferie, så stopper telefonerne med at kime 
og ar-bejdsopgaverne svinder ind, og der 
bliver mere tid til familie og venner. Om-
vendt kan gårsdagens nyheder ændre ryt-
men, hvis de bringer en sundhedspolitisk 
problemstilling i fokus. Så lægges alle 
planlagte opgaver til side, og Peter må kon-
centrere sig om håndteringen af den nye 
sag. Arbejdstiderne følger derfor dels me-
diernes dagsorden og dels politikernes 
dagsorden. Det kan være svært at få de 
skiftende arbejdstider til passe med fami-
lielivet, så derfor ”skal man øve sig i at få 
tid til familien”.
På spørgsmålet om, hvorvidt han ser sig 
selv som et karrieremenneske, svarer Pe-
ter: ”Nej, det har jeg for mange børn til”. Af-
slutningsvis har Peter et godt råd til de 
studerende på IFSK: ”Få jer et godt – det vil 
sige studierelevante – studenterjob. Det gode 
studiejob giver adgang til de gode stillinger. 
Arbejdsgiverne kigger på, hvad man kan og 
ikke kun på hvilke karakterer man fik”.

Peter Konow 
har de sidste 

10 år arbejdet 
i de danske 

lægers 
interesseor-
ganisation 

Lægeforenin-
gen.

Det gode studiejob giver adgang til 
de gode stillinger. Arbejdsgiverne kig-
ger på, hvad man kan og ikke kun på, 
hvilke karakterer man fik.     - Peter Konow



Kandestøberen

38

Nyt fra Studienævnet

Mette Kjær (formand for Studienævnet) 
 mkjaer@ps.au.dk

Katrine Bagge Salomonsen(næstformand for Studienævnet)
 20022205@ps.au.dk

 

Den faglige udviklingsproces går sin gang, 
og dekanens udspil til den faglige organise-
ring af det ny og større fakultet har været i 
høring.
Her var der to modeller i spil for den kom-
mende studienævnstruktur på ASBSS. I 
forhold til os i studienævnet har det været 
vigtigt at kunne bevare vores autonomi til 
at lave beslutninger vedrørende vores egen 
uddannelse. Derfor anbefaler vi modellen, 
hvor der er et overordnet studienævn, på 
hele fakultetet og et lokalt fag-studienævn 
på hvert institut. I det overordnede studi-
enævn vil den reelle beslutningskompe-
tence i merit- og dispensationssager blive 
placeret samtidig med at man vil udarbejde 
fælles retningslinjer i afgørelsen af disse 
sager. Her vil man også drøfte mulige sa-
marbejder på tværs af fakultetets institut-
ter.  
De konkrete fagnære beslutninger bevares 
derimod i det lokale studienævn, som fort-
sat skal tage beslutninger om vores uddan-
nelse, drøfte studieordninger, behandle 
meritsager osv. Studienævnet udformede 
et høringssvar med denne anbefaling, og vi 
er nu spændte på at se det endelige resultat 
som offentliggøres den 10. december. 

På sidste studienævnsmøde blev lokalesit-
uationen drøftet. Der er pres på lokalerne, 
og alle uddannelser vil gerne have de gode 
tider i de store auditorier. Der er mange 
hensyn at tage, både til undervisningens 

pædagogiske tilrettelæggelse og til hold-
ene. Vores studie-nævnssekretariat gør det 
så godt, det er muligt indenfor de rammer, 
der er, men vi vil fortsat diskutere, om vi 
på nogen måder som institut kan sikre os 
en bedre prioritet, når der skal reserveres 
lokaler. 

Sidst kan vi informere om, at økonomiun-
dervisningen fremover bliver varetaget af 
Institut for Økonomi her på fakultetet. 
Studielederen på økonomi har udpeget en 
ansvarlig til at koordinere økonomi-under-
visningen for statskundskab, og det bety-
der, at der frem-over blandt andet vil være 
en større kontinuitet mellem mikro-og 
makro-delen. Det glæder vi os over i studi-
enævnet. 

Derudover ønsker vi alle en glædelig jul og 
et godt nytår!

Studienævnet følger op på de faglige udviklingsproces, loklesituationen på univer-
sitetet, samt overdragelsen af ansvaret for Økonomiundervisningen til Institut for 
Økonomi.

   Nyt fra

        Studienævnet
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Efter en vellykket kulturnat på IFSK tidlige-
re i november, som havde taget energien 
ud af mange af de kære AtU’er, følte vi, at 
Kandeskribenterne havde ”gode ben” over-
for kulturklubben. I overensstemmelse med 
deres højkulturelle profil, udfordrede 
Across The Universe Kanden, med de 
øvrige foreninger som allierede, til en quiz, 
hvor foreningernes viden om bl.a. Curtis 
Jacksons kunstnernavn, og om ”Å strien 
sku åjøres væ slavsmål” er lollandsk eller 
vendelbomål blev testet. Muligvis lidt min-
dre sammenhængende, blev foreningerne 
også udfordret i deres evne til at skralde en 
appelsin. Kandens Lotte kæmpede hårdt og 
koncentreret, men det viste sig i sidste 
ende, at Maria fra ATU var mere erfaren i 
den disciplin. Efter et dead heat i de to 
første runder, sejrede Kandens repræsent-
anter i at bunde en øl og i at mime ordet 
”poesi” for hvilket telepatien mellem Shirin 
og Mathias må beundres. Dette førte til en 
tiltrængt sejr i denne runde af forenings-
dysten, og det kunne da også mærkes på 
Kandernes lettede jubelråb. Efterfølgende 
bredte der sig en enighed om, at det var en 
tæt og hård kamp, men at den rette vinder 
blev fundet.
Selvom underholdningen til fælles 
foreningsfest i for sig ikke var en del af 
dysten mod AtU vælger vi at bringe en lille 
reminder til de andre foreninger om, hvem 
der gik ubesejret fra samtlige konkurrenc-
er. PF have arrangeret en omgang Jeopardy, 
hvilket handlede overraskende meget om 
dem selv med spørgsmål om bestemte be-
styrelsesmedlemmers arbejdsplads og be-
stemte andre bestyrelsesmedlemmers 
drikkevaner. Til trods for spørgsmålenes 
bias og det øldækkede gulv, hvilket tog be-

nene på repræsentanterne fra Kandidat-
foreningen og ATU, førte Stines bundefær-
digheder og Kandens almene/
IFSK-specifikke viden til aftenens anden 
succes for Kanden. Blandt tilråb lydende 
”Hvem kan? KAN-DEN” blev der gjort klar til 
aftenes sidste kamp: En dyst/velkomstleg 
til foreningernes 1. semester medlemmer. 
Amalie, som Kandens eneste tilst-
edeværende repræsentant for 1. semester-
skribenter, opnåede en kæmpe sejr ved at 

Så skete det igen! Det lykkedes Kanden at komme tilbage i førerposition efter to ned-
erlag mod Kritisk Profil og Jul på IFSK for nylig. Til fælles foreningsfesten den 25. 
november blev der fejret ikke én, ikke to, men endda tre gange. Foreningsdysten er 
denne måned nået til IFSK’s nye kulturforening Across the Universe.

Maria og Lotte 
skræller løs, 
mens over-
dommerne 
fra Jul Mikkel 
og Kristoffer  
håndhæver 
reglerne for 
korrekt appel-
sinskrælning.

gætte sin vej til flere rigtige svar og sikrede 
dermed Kandens aften som ubesejrede 
champions! Hun svarede blandt andet 
rigtigt på, at Søren Flinch Midtgaard har 
været et år i USA for at køre motocross
Efter den sidstnævnte dyst, blev underteg-
nedes hukommelser sjovt nok an anelse 
hul-lede, så vi runder af herfra med at give 
props til arrangørerne af fælles forenings-
festen for at have arrangeret en fed fest, 
samt at rose de forskellige konkurrencer og 
dyster, der fandt sted i løbet af aftenen.
Og i forhold til foreningsdysten videre for-
løb er der vidst kun én ting at sige: Play 
Hard – Go Pro!

Kanden vs. Across the Universe
Frederik Vincent Langkilde

fvlangkilde@hotmail.com

Hester Callaghan
hestercallaghan@gmail.com

 + ekstra foreningsfight 

fra Fælles Foreningsfest 
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Film – Thailandsk vinder af de 
Gyldne Palmer
Denne vinter kan du se filmen “Onkel 
Boonmee som kan huske sine tidligere 
liv. Onkel Boonmee er dødeligt syg og 
har valgt at tilbringe sine sidste dage 
på landet, omgivet af sine nærmeste. 
Til alles overraskelse dukker Boon-
mees afdøde hustrus genfærd op for 
at tage sig af ham, og hans forsvundne 
søn vender hjem i en ikke-men-
neskelig form. Boonmee overvejer de 
mulige årsager til sin sygdom og van-
drer med sin familie gennem junglen 
til en mystisk bjerggrotte – fødestedet 
for hans første liv .

Indtil 10. februar
Biocity Århus
Entré:  spar 15 kr. ved fremvisning af 
studiekort.

Gratis julehygge - Den Gamle By
Glem alt om eksamensstres, og tag 
en time eller to med ægte julehygge, 
honninghjerter og ”Jul i Gammelby” 
på hjernen. En klar opgradering fra 
skøjtebanen ved Musikhuset. Man-
dag til torsdag er der gratis entré for 
studerende efter kl. 16. Tjek deres 
hjemmeside for at se særlige julear-
rangementer, bl.a. en gratis rundvis-
ning med vægterkonen.

Mandag til torsdag indtil d. 22. decem-
ber
Entré: gratis efter kl. 16 
– husk studiekort.

Teater - Pinocchio
Kan du huske eventyret om den fattige 
dukkemager Gepetto, som har skåret 
sig en helt særlig dukke i træ? Til ton-
erne af nykomponeret musik kan hele 
familien nyde en magisk fortælling 
spækket med fantastiske figurer; det 
snu makkerpar, Ræven og Katten, som 
franarrer Pinocchio alle hans penge, 
Feen, den enorme Hval og naturligvis 
den talende Fårekylling. Alle disse og 
mange flere møder den lille marionet 
med den lange næse på sin vej ud i 
verden.

Indtil 19. januar, tirsdag til fredag kl. 
17, lørdag og søndag kl. 16. (dog ikke 
søn-dage i januar)
Århus Teater
Entré: 50-350 kr. 
(halv pris til studerende)

Film - alternativ julestemning
Hvis du ikke er travlt optaget af OF-
eksamen eller andet pjat, kan du i år 
skifte Alene Hjemme-filmene ud med 
en noget alternativ julehistorie. Slag-
tehal 3 i Mejlgade har til deres sæsons 
juleaf-slutning valgt filmen Jack Frost. 
Så hvis du hellere vil se en morder 
forvandle sig til en afskyelig snemand 
på et morderisk hævntogt, er dette 
muligheden. Ren julehygge!

Torsdag d. 16. december kl. 20, 
dørene åbnes 19.30
Slagtehal 3, Mejlgade 50, kælderen
Entré: 50 kr. (35 kr. med medlemskab)

Kalender 
Kanden præsenterer kalenderen i samarbejde med 

kulturforeningen Across the Universe

Digte efter arbejdstid
Hasle Bibliotek har udviklet et nyt 
koncept, hvor de gerne vil give dig lidt 
poesi efter en lang arbejdsdag. Denne 
gang er det århusianske digter og 
kuns-tner Eri Neja, der læser sine egne 
digte op. Skriver du selv digte, har du 
også mulighed for at læse op bagefter.

Torsdag d. 9. december kl. 17-18
Hasle Bibliotek
Entré: Gratis

Julemarked i Ridehuset
Slik, gaver, æbleskiver, kunsthånd-
værk, hygge og udpræget julestemn-
ing. I slutningen af november åbner
Ridehuset op for dette års julemarked: 
Følg med på www.byensjulemarked.
dk.

Indtil d. 21. december, mandag til fre-
dag 12-18 & Lørdag-søndag 11-18.
Ridehuset
Entré: Gratis
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