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Så er det nye semesteret i gang og der er allerede fuldt drøn på Kandens redaktion.  I dette nummer kan 
du læse artikler under temaet ”Der er et yndigt land”, som sætter fokus på Danmark og danskhed, og 
som stiller spørgsmålstegn ved, om Danmark nu også er så yndigt endda. Bladet byder også på en masse 
debat, for selvom det har været eksamensperiode, og der derfor normalt ville have været agurketid på 
redaktionen, har tingene absolut ikke stået stille. 

Det startede med at vi modtog flere henvendelser fra folk, der gerne ville skrive debatindlæg om det, 
at man ikke længere skulle skrive eksamensnummer, men navn på sine eksamensopgaver. Siden har en 
af Kandens skribenter dog gravet i sagen og fundet ud af, at eksamensanonymiteten faktisk slet ikke er 
blevet afskaffet, men at det er blevet vedtaget, at man i stedet for at skrive eksamensnummer på sine 
opgaver, skal skrive sit studienummer. At vi til de netop overståede eksamener har skrevet navn på vores 
opgaver, skyldes derfor ikke en bevidst ændring af eksamensprocedurerne, men derimod, at der er sket 
en administrativ fejl. Dette kan du læse mere om længere inde i bladet. 

Diskussionslysten stoppede dog ikke her. Debatindlæg om udvælgelseskriterierne for fordelingen af 
bachelorfag og om hvorvidt makroøkonomis Zimbabwe-bar kan ses som et udtryk for racisme, har også 
nået bladets sider. Specielt den sidste debat har udløst diskussioner rundt omkring på læsesalene. Det 
begyndte med et debatindlæg i JP Århus, som satte spørgsmålstegn ved, om det at lave en bar, som gør 
grin med landet Zimbabwe og dets diktator Mugabe, er udtryk for racisme. På Kanden mener vi ikke, at 
dette kan ses som racisme. På juledagen lavede vi selv en Sunny Beach-bar, hvor vi klædte os ud som Ung 
Rejs-deltagere, solgte drinks med navnet ”Rape on the Beach” og afholdt en miss wet t-shirt konkurrence. 
Men dette betyder hverken, at vi ser ned på unge der tager til Sunny Beach, eller at vi er kønsdiskrimi-
nerende. I stedet har meningen med baren været at karikere et sted og en stemning, hvilket også har 
været hensigten med makroinstruktorernes bar.  Vi synes dog, det er en meget relevant debat at have, og 
derfor kan du læse indlægget fra JP samt makroøkonomiinstruktorernes svar på kritikken længere inde 
i bladet.

Danmarkstema, eksamensanonymitet 

og Zimbabwe-bar

Leder
Bolette Danckert

Bolette_Danckert@hotmail.com
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk
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Frit Forum Århus aktiviteter (se mere på aarhus.fritforum.dk): 

Torsdagsmøderne starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt! 

Torsdag 4. februar 
Indien – en ny stormagt?  
Indienseksperten,  lektor  Jørgen  Dige  Pedersen,  fortæller om den  rivende udvikling  Indien 
oplever i disse år. Han kommer ind på  indenrigs– såvel som udenrigspolitiske udfordringer. Er 
Indiens stigende internationale position en del af en gryende ny verdensorden sammen med 
Kina? 

Torsdag 11. februar  
Solidaritet i et evolutionært perspektiv 
Politik handler om fordelingen af ressourcer. I den forstand er politik ikke et nyt fænomen, 
men har været en konsekvent del af menneskets evolutionshistorie. Denne aften fortæller 
adjunkt Michael Bang Petersen om, hvordan evolution påvirker den måde, moderne 
mennesker forstår omfordeling på.  

Torsdag 18. november 
Hvorfor er den danske presse borgerlig?  
I Norge har den venstreorienterede A‐presse over 1,5 million  læsere, og  flere TV‐ og radio‐
stationer. Men  i Danmark  lukkede Aktuelt  i 2001, og  siden er  centrum‐venstre aldrig  rigtig 
kommet igen på mediefronten. Jens‐Jørgen Krogh, tidligere redaktionschef på Aktuelt, giver 
en  forklaring  på,  hvorfor  den  borgerlige  danske  presse  ikke  har  noget  reelt modstykke  i 
Danmark. 

Torsdag d. 25. november  
Radikalisering blandt unge muslimer. Erfaringer fra Århus 
Hvornår  er  man  radikal  muslim?  Hvilke  sammenhænge  (om  nogen)  er  det  mellem 
fænomener som  radikalisering,  jihad, sharia, demokrati og  terror? Adjunkt Lasse Lindekilde 
vil give et indblik i disse spørgsmål, bl.a. ud fra helt ny og omfattende interview‐undersøgelse 
blandt unge muslimer i Århus.  
 

Alle møder er gratis og åbne for alle!  

Vi glæder os til at se jer.
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Tema:

Der er som bekendt et yndigt land - et yndigt 
land med velfærdsstat og omsorg og med hyg-
ge og danskhed og glade folk på cykler. Sådan 
lyder det i Oprahs protræt af Danmark, som 
du kan læse på side 8, ligesom også de udvek-
slingsstuderende, som Kanden har snakket 
med på side 6-7, generelt er begejstrede for 
vores lille kongerige og den danske kultur. 

Men på nogle områder er der måske grund til 
at sætte et spørgsmålstegn i enden af oven-
nævnte strofe, for der er visse forhold som 
ikke er entydigt positive - for ikke at sige ret 
negative. Nogle vil mene, at Dansk Folkeparti 
står for forhold i Danmark, som er negative, 
og at man kan kritisere Dansk Folkeparti for 
at være intollerante. Omvendt er toleran-
cen over for Dansk Folkeparti også i nogle 
sammenhænge minimal, og DF’eren Anders 
Primdahl har således flere gange oplevet at 
blive spyttet på og nedgjort på grund af sine 
holdninger. Det kan du læse om på side 12-
13.

På side 10-11 kan du læse om danskernes 
selvforståelse, og på side 14-15 diskuteres 
Janteloven, som af mange betragtes som lige 
så dansk som den famøse hygge. 

Endelig kan du på side 16-17 læse om, hvilke 
seværdigheder Århus og omegn kan byde på, 
hvis lysten - eller pengepungen - ikke byder 
dig at rejse uden for dette yndige land, for 
ikke at sige kommune. 

God læselyst!
 

Der er et 
yndigt land
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Danmark

For at løse denne mission satte jeg de to franske 
udvekslingsstuderende Laure og Ryad , som beg-
ge er halvvejs i deres etårige udvekslingsforløb, 
stævne en regnfuld dansk vintereftermiddag, for 
at høre deres dom. 

Da spørgsmålet, om hvad der var værst ved Dan-
mark, kom på bordet, blev svaret vejret fluks 
slynget ud efterfulgt af et mere eftertænksomt 
”men det kan hun jo ikke bruge til noget, vi må 
finde på noget, de ikke alle sammen er klar over 

i forvejen”. 

Med et blik på mine efterhånden kronisk 
våde støvler måtte jeg konstatere, at 
denne første kritik i hvert fald var sand.
Efter længere overvejelser kom de på 
endnu et punkt, som nok nærmere var en 
kilde til undren end en egentlig kritik: 
Danskerne putter alle i grupper og bokse. 
Denne udtalelse var blandt andet inspi-
reret af det store antal julefrokoster de 
fleste af os danskere deltager i – én med 
de gamle gymnasiekammerater, en an-
den med studievennerne, en tredje med 
sportsklubben, efterfulgt af gerne flere 
med diverse grene af familien. Hvorfor 
samler vi ikke bare alle dem vi kan lide 
på en gang til en kæmpe fest i stedet for?

Jeg havde aldrig før overvejet dette med 
danskernes forkærlighed for faste sociale 
grupperinger, men med tanke på mine 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, her fra min verden går.  Denne linje fra 
vores stolte fædrelandssang stemmer fint overens med min generelle holdning til Danmark som 
værende et dejligt land og mine meddanskere, i særdeleshed også her på universitetet, som søde, 
humoristiske, men dog samtidig ambitiøse mennesker.  Jeg satte mig for at undersøge, om dette 
rent faktisk er det virkelige Danmark på og omkring Århus Universitet, eller om jeg bare er ude 
af stand til at betragte mit eget samfund.

– et organiseret system af rodede bokse?

Tema: Der er et yndigt land

Anne Schmidt Stolberg
20073039@ps.au.dk



7

2009

egne tre fødselsdagsarrangementer, hvor ingen 
gæster gik igen, måtte jeg erkende, at betragt-
ningen passede på mig som fod i hose.

Herefter faldt samtalen på de positive ting ved 
landet og danskerne, hvilket begge til min glæde 
havde langt flere bud på.

Den helt store vinder blev hyggen, som de begge 
betegnede som noget udefinerbart særligt dansk 
med stearinlys, tæpper, søde sager og ja, hygge. I 
starten havde de undret sig over dette mærke-
lige ord, som vi danskere brugte i flæng, men nu 
havde det som et af de eneste danske ord vundet 
indpas i deres ordforråd og blev som det mest 
naturlige flettet ind mellem de engelske gloser 
en del gange under interviewet.

Ligeledes var de begge store tilhængere af hele 
konceptet omkring fredagsbar og universitetet 
som forum for et rigt udvalg af sociale aktiviteter. 
Den sociale kultur på universitet bygget op om-
kring læsegrupper, hold og foreningsliv blev 
samlet fremhævet som noget særligt. Vi skulle 
sætte pris på og ikke tage for givet. Universitetets 
administration blev ligeledes rost til skyerne, så 
næste gang vi brokker os over historier, vi har 
hørt om mindre administrative kiks, er det nok 
ikke udvekslingsstudenter, vi får medhold fra.
Mens universitetets rammer blev rost til sky-
erne, var der derimod ikke den store ros at hente 
vedrørende vores faglige engagement, hvor de 
mange timelige besøg på facebook tydeligt cho-
kerede. Hele konceptet omkring elevoplæg var 
ligeledes en kilde til undren: Hvorfor skal man 
dog bruge timerne på at lytte til andre, der bare 
har læst det samme som en selv?

Så kom tiden til at diskutere den danske men-
talitet, hvor selvironi og fordomsfrihed blev 
fremhævet. Ifølge Laure og Ryad er der i Dan-
mark plads til at dumme sig, og danskere er ge-
nerelt ikke så bange for at sige noget dumt eller 
så optagede af status og fremtoning. Et tydeligt 
eksempel på dette var for dem voksne danskere 
i regntøj OG med cykelhjelm, hvilket de første 
gange havde været et overraskende og lidt 

komisk syn. Herudover blev det fremhævet, at 
deres klassekammerater tilsyneladende slet 
ikke var bange for at række hånden op og udtale 
sig om noget, de var uvidende om.

En yderst positiv vurdering af danske dumheder 
og manglende stil, hvor jeg dog personligt må 
overveje om ikke den nonchalant håndtering af 
sådanne i højere grad er udtryk for en stor erfa-
ring med at bomme sig grundet manglende 
fransk klasse end for selvironi.

Alt i alt var interviewet en positiv oplevelse, som 
fik den danske vinteraften til at fremstå lidt ly-
sere. Så var det jo bare hjem og hygge sig med 
sine søde og afslappede studiekammerater og se 
frem til en ny dag på det velfungerende univer-
sitet. Måske har vi i Danmark og ikke mindst på 
Århus universitet en god grund til at være så lyk-
kelige.
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Haaappy happy Danmark!

I efteråret besøgte den amerikanske talkshow dronning Oprah Winfrey, Danmark. I den forbin-
delse lavede hun et indslag, der viste danskerne som cyklende, lyshårede, smilende overskuds-
mennesker. Vi blev portrætteret som  ”Haaapy happy people” i den bedst sendetid for millionvis 
af amerikanere. 

Tema: Der er et yndigt land

Cathrine Vad Nørmark 
 20072571@ps.au.dk

De efterfølgende dage blev dette heftigt kritiseret 
i de danske medier, som mente, at Oprah kun fik 
den halve sandhed med. Til gengæld jublede den 
danske turistbranche, for om noget så solgte ind-
slaget Danmark godt. 

Men hvorfor skabte det så stort røre i ande-
dammen, der ellers bliver fremvist som en lyk-
kens swimmingpool? Var det bedre, hvis ind-
slaget havde taget udgangspunkt i halvfede, 
frikadellespisende bingospillere? For det er 
vel lige så 
dansk som 
strømlinet 
design med 
hvide over-
flader og 
s m i l e n d e 
blonde hes-
tehaler på 
cykel? Og i 
en tid, hvor 
mange har 
travlt med 
at selvi-
scenesætte 
dem selv 
på bl.a. ”Fa-
cebook” med overskudsopdateringer, hvorfor 
må Oprah så ikke iscenesætte danskhed og dan-
skerne som ”haaaappy happy”? Indslaget viste 
ganske vist kun én side af danskhed, men det var 
i det mindste en positiv side. 

Det lykkelige folk 
Lykkeforsker Christian Bjørnskov peger bl.a. i en 
artikel i Kristeligt Dagblad på, at lykke er lig med 

tillid. Danskerne scorer ifølge ham høje point på 
lykkeskalaen, fordi der i Danmark er en høj grad 
af tillid. Netop tillidsaspektet får en del opmærk-
somhed i Oprah Winfreys program. I Danmark 
kan man uden problemer sætte sin barnevogn 
ud uden bekymring. Dette forundrer den ameri-
kanske talkshowvært. 

Selvom billedet af Danmark er en smule rosen-
rødt, så er det vel et nogenlunde reelt billede. 
Der er megen tillid i Danmark jf. Bjørnskov, vi 

kan vælge et 
års barsels-
orlov på sta-
tens regning, 
og vi får SU 
for at tage en 
uddannelse. 
Selvfølgelig 
er der også 
en bagside 
med ulyk-
kelige dan-
skere, hjem-
løse osv. Men 
indslaget i 
Oprahs show 
fortæller sta-

dig historien om, hvad Danmark er om end på 
en Morten Korch-agtig måde, sexet lidt op med 
strømlinet design og en bibemærkning, om at 
det cyklende danske folkefærd er miljøbevidste. 

Så hvorfor al den brok? Det er vel kun godt med 
lidt positiv omtale i en tid, hvor billedet af Dan-
mark ofte ses i skyggen af Muhammed–krisen. 
Og vi er trods alt det lykkeligste folkefærd.                  
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Velkommen tilbage til 
forårssemesteret 2010 

Vi glæder os til at se jer igen i PB 
i vores åbningstid man-fre. Fra 

12-13

Husk at du altid kan tjekke vores 
hjemmeside: www.pol-bog.dk
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Danskernes selvforståelse
Tema:  Der er et yndigt land

Thea  Thusgaard Gregersen
 20072509@ps.au.dk

Den danske identitet
Indledningsvist understeger Per Mouritsen, at 
man ikke nødvendigvis kan tale om en national 
identitet, men at der i stedet findes flere forskel-
lige bud på nationale identiteter. Som han 
udtrykker det: ”En national identitet handler 
ikke nødvendigvis om reelle, nationale eller kul-
turelle forskelle, men snarere de forestillede for-
skelle, som vi udvælger og investerer i som en 
form for positiv eller negativ grænsedragning og 
identifikationsobjekt”. 

Per Mouritsen mener ikke, at den nationale iden-
titet er ved at forsvinde. ”Der er nok en væsent-
ligt stærkere nationalfølelse i Danmark end de 
fleste europæiske lande.” Samtidig peger han 
dog på, at ”Danmark ligesom andre moderne 
lande er præget af individualisering, aftraditio-
nalisering og et fællesskab om de såkaldt mo-
derne værdier. Dog er der en større vilje i Dan-
mark end i andre vesteuropæiske lande til at 
kræve af nytilkommende, at de skal kunne spro-
get godt, aflægge sig egne skikke, ja sågar – jævn-
før indfødsretprøven – tilegne sig viden ikke blot 
om samfundsforhold og dagligliv, men om dansk 
historie og kultur”. 

Han påpeger, at man kan se en ny ’euronational-
isme’, som kan betegnes som en særlig tendens 
eller nationalfølelse i ellers etablerede national-
staters flertalsbefolkning. Det er en form for 
’reaktiv’ nationalisme eller national identitets-
dannelse i flere europæiske lande, som især byg-
ger på en følelse af usikkerhed og et trussels-
billede i form af globalisering, EU, indvandring, 
jf. Ole Wævers begreb om ’societal insecurity’. 
Her understreger Per Mouritsen, at man skal 
passe på med at kalde denne særlige form for 

national identitet ’irrationel’ eller ’ubegrundet’, 
sådan som den ofte fremsættes i diverse medier 
eller blandt politikere. Selvom identitet drives på 
individniveau og handler om følelser, er det helt 
reelt og forståeligt, at nogle mennesker oplever, 
at de får mindre ud af og har sværere ved at na-
vigere i globaliseringen og den nye kulturelle 
forskellighed i de store byer.

Selvforståelse gennem kontrasten til en ’an-
den’
I forhold til om man kan tale om værdier, som er 
særligt danske, er det interessant at pege på ten-
densen til at fokusere på, hvad man kan kalde, 
”politiske” værdier, for eksempel nævnes der 
ofte ytringsfrihed og ligestilling. Per Mouritsen 
peger på, at danske værdier ofte opstår i forhold 
til en bestemt kulturel modsætning: ”Det defi-
nerende ’ikke-danske’ i disse år er blevet en form 
for Islam, man forbinder med det modsatte af 
disse værdier. At hævde værdier som ytringsfri-
hed og ligestilling mellem kønnene minder 
selvfølgelig til forveksling om, hvad politikere i 
dag siger i Holland og Tyskland, men det faktum, 
at man definerer sig på samme måde, gør ikke 
identitetsfølelsen mindre.” Mouritsen mener, at 
vi efter 11. september kan spore en tendens, 
hvor man i Nordvesteuropa stiller større og 
større krav om, hvad man kan kalde ’medborger-
skabs-integration’ fra nye borgere. Det er ikke 
nok, at man arbejder og passer sig selv; der 
stilles også krav til erhvervelsen af ’medborger-
lige kompetencer’. Han mener altså, at fokus ikke 
længere blot er rettet mod tilegnelsen af ’neolib-
erale borgerdyder’ som fleksibilitet, arbejd-
somhed, arbejdsmarkedsparathed, men også de 
’dybe’ liberale og republikanske dyder og værdi-

Kandestøberen har mødt Per Mouritsen til en snak om udviklingen i den danske selvforståelse og 
identitet, og om hvilken betydning, man skal tillægge den sammenhængskraft, vi normalt taler 
om som limen, der holder os sammen.
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er, som autonomi, anti-autoritet og evne til at 
argumentere sækulært og rationelt.

Islam er blevet den definerende ’anden’ i en hel 
række europæiske landes nye interesse for na-
tional identitet og medborgerskab. Måden med-
borgerskab forbindes med særligt danske dyder, 
dansk historie, demokrati, velfærdsstat og sågar 
en særlig form for verdslig og liberal lutheransk 
kristendom er dog nok særegen for den danske 
model. Og selvom den borgerlige regering siden 
2001 til stadighed har spillet på kultur og iden-
titet i kulturkampen, og ikke mindst Dansk 
Folkepartis parlamentariske rolle er særlig for 
Danmark, er mekanismerne i den gensidige 
identitetskamp og os-dem logikken mere 
grundlæggende, mener Mouritsen og tilføjer: 
”Selvom fremmedfrygt 
kan mobiliseres, og 
gives en bestemt ret-
ning og indhold – og 
antage semantiske for-
mer der er ubehagelige 
– hører jeg ikke til dem, 
der mener, at den er 
skabt af Dansk 
Folkeparti endsige af 
medierne”.

Sammenhængskraft
Begrebet sammen-
hængskraft sættes tit i 
forbindelse med noget 
særligt dansk. Sammenhængskraft er et pseudo-
sociologisk begreb, som er svært at definere og 
måle. Man har, ifølge Per Mouritsen, også lidt 
forskellige opfattelser på tværs af landene om, 
hvad det overhovedet betyder: ”I England disku-
terer man i regeringsrapporter og hvidbøger, om 
der er samarbejde og brobygning mellem grup-
per først og fremmest på det lokale niveau; og i 
forbindelse hermed er det ikke så meget kulturel 
homogenitet som en politisk ’fælles identitet’ og 
et ’fælles formål’, der tilstræbes. Det gælder også, 
selv om man i senere år er begyndt at tale om 
’Britishness’ og ’national identity’, det betyder 
simpelthen noget andet. Man kan sige, at det er 
en mere moderne ’organisk solidaritet’ præget 
af reciprocitet og arbejdsdeling til fælles bedste 
end en ’mekanisk’ solidaritet, præget af en illu-

sion om ’fælles kultur’, sådan som vi jo har en 
tendens til at forstå sammenhængskraft”.

Begrebet sammenhængskraft kæder vi altså ofte 
sammen med idéen om, at der hersker en tyk-
kere, fælles kultur eller nationalitet, og i denne 
sammenhæng spiller det danske fokus på ho-
mogenitet i kulturel, politisk og social sammen-
hæng en rolle. Det er givet, at der på en række 
parametre er en større homogenitet i Danmark 
end for eksempel Storbritannien. Men det på-
virker også vores forestillinger om homogenitet. 
Mouritsen peger på, at ”Danmark har et kulturel 
matrix, der går langt tilbage i historien, som gør 
os mindre tilbøjelige til at opleve forskellighed, 
især religiøs og kulturel forskellighed, som posi-
tivt. Danmark er et af de få lande hvor ’homoge-

nitet’ og ’vi er jo så 
ens’ af de fleste op-
fattes som entydigt 
positivt.”

Mouritsen mener 
ydermere, at man 
skal passe på med at 
drage den konklu-
sion, at der er enty-
dig sammenhæng 
mellem den høje 
grad af homogenitet 
i det danske samfund 
og det generelt høje 
tillidsniveau, som 

også findes i Danmark. ”I hvert fald skal man 
først spørge ’homogenitet af hvad’. Selvom der er 
studier, der forbinder etnisk diversitet med min-
dre grad af tillid, er der næppe en hverken nød-
vendig eller tilstrækkelig sammenhæng.” Per 
Mouritsen nævner som eksempel, at man kan 
forestille sig en homogen, fælles kultur med 
stærk social overvågning og gensidig anmelderi, 
stærke sanktioner og ikke-liberale normer, som 
alle deler. Denne kultur vil utvivlsomt have et 
lavt tillidsniveau borgerne imellem. ”Måske er 
det ikke homogenitet som sådan, der driver vær-
ket, men snarere vores forestilling om, at de 
fleste af os deler en bestemt slags værdier og 
dispositioner – for eksempel liberale, egalitære, 
velfærdsstatslige værdier og vilje til at arbejde 
og betale skat”. 
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Fordomme i 
rød-hvide farver

Der er ikke mange DF’ere her på IFSK. Faktisk 
ville Dansk Folkeparti næppe klare spærre-
grænsen ved næste Folketingsvalg, hvis insti-
tuttet var repræsentativ for vælgerkorpset. Dette 
var Anders Primdahl helt klar over under sin 
kampagne til kommunal- og regionsrådsvalget, 
hvor han helt bevidst gik uden om universitets-

uddannelserne. Det kan måske forklare, hvorfor 
man ikke så en eneste brochure om Anders 
Primdahl i Samfundsfaglig Kantine blandt de 
mange andre kandidater, skønt han selv hører 
hjemme på den anden side af Øen på de juridiske 
gange. 

Nej, Anders fokuserede i stedet sin valgkamp 
omkring blandt andet erhvervsskolerne. Man 
kunne derfor mene, at han valgte at tage steder 
hen, hvor han i forvejen vidste, at han og hans 
politik ville være populær. Men efter en samtale 
med Anders tyder det på, at det ikke kun er her 
på IFSK, at vi har en bestemt forventning om 
politikere fra Dansk Folkeparti. 
Ved en paneldebat på Social- og Sundhedsskolen 
i Århus Nord, hvor mange af eleverne er etniske 
minoriteter, kan man dårligt sige, at Anders blev 
populært modtaget. Debatten, som skulle have 
handlet om ældrepleje og børnepasning, endte i 
en ophedet diskussion om indvandrere. ”Jeg har 
det sådan, at jeg fremfører den politik, jeg nu en-
gang har,” siger Anders, og han fremførte således 
sin indvandrepolitik, som den er, hvilket result-
erede i, at tilhørerne kastede appelsiner efter 
ham. 

Selvom Anders ikke syntes, dette var en særlig 
behagelig oplevelse, var den dog ikke udelukk-
ende en fiasko. Efter debatten blev han nemlig 
kontaktet af flere af eleverne, som beklagede 

D for Dannebrog og dåsebajere. F for fremmedhad og flæskesteg. Det er svært at komme udenom 
fordommene om Dansk Folkeparti. Men hvordan opleves fordommene af DF’erne selv? Anders 
Primdahl, som sidder i Regionsrådet for Dansk Folkeparti, giver sit syn på de florerende fordom-
me.  

Tema: Der er et yndigt land

Stine Sønderby Bonde
20080888@ps.au.dk

Anders Primdahl Vistisen har været medlem af 
DFU siden han var 14 år gammel og DF siden han 
var 16.
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episoden på deres skole og udtrykte deres sym-
pati overfor ham og hans holdninger. ”Det er 
okay, hvis 80% ikke bryder sig om mig, hvis 20% 

kommer til at støtte mig”. 

Århus er i Anders’ øjne ge-
nerelt en svær by at være 
DF’er i. Under hans valgkam-
pagne var han rundt i en ræk-
ke af Midtjyllands større byer 
og blev der modtaget helt an-
derledes på gaden end her i  
det ”røde” Århus. ”Det er sket 
en 12-15 gange, at folk har 
spyttet efter mig og revet 
kampagnemateriale over.” 

Derfor, siger Anders, at det er bedst at være et 
par stykker sammen, når man deler valgmateri-
ale ud. Til spørgsmålet, om han nogensinde er 
blevet kaldt racist eller nazist, svarer Anders ja 
og tilføjer ”Når folk kalder mig racist eller nazist, 
spørger jeg bare, om de så er pædofile. Det er 
træls, men det må man lære at tage med.” 

En af de mere positive episoder under valg-
kampen var, da en forening for akademiske tyrk-
ere inviterede Anders til politisk debat i Gjelle-
rup. Selvom han ikke regnede med at hente 
mange stemmer der, syntes han alligevel, at han 
skulle tage imod tilbuddet.  Det 
blev for Anders en succes; ”Der 
var en utrolig sober stemning,” 
fortæller han. 

Anders’ forældre stemmer ikke 
selv på Dansk Folkeparti, men at 
Anders blev medlem af DF, var der 
dog ingen, som havde noget imod. 
I Midtjylland, hvor Anders kom-
mer fra, er det ikke kontroversielt 
at være DF’er. Det er ifølge Anders 
værre at være medlem af Enheds-
listen, som er for storbyorien-
teret.
Anders er DF’er, fordi han tilslut-
ter sig værdikampen og mener, at 
vi i Danmark skal værne om vores 
værdier, så vi kan forblive en mo-

nokultur.  På nogle områder, fortæller Anders 
dog, at han er lidt mere liberal end andre DF’ere. 
”Jeg kan godt leve med, at homoseksuelle bliver 
gift. Det har jeg ikke noget imod,” siger Anders. 

Dansk Folkeparti opfattes ofte som et meget top-
styret parti, hvilket Anders faktisk ikke er uenig 
i. I et parti som DF må man, som Anders siger, 
holde en streng partidisciplin på integrations-
spørgsmålet og have nultolerance overfor 
medlemmerne for ikke at blive sammenlignet 
med højreekstremisme og nynazisme. ”Men top-
styring vinder jo indpas i alle partier,” erklærer 
Anders og med en henvisning til Anders Fogh 
Rasmussen og Villy Søvndal mener han, at man 
kan tilskrive kommunikativ topstyring æren for 
flere partiers succes.  
  
Det er svært for Dansk Folkeparti at slippe af 
med fordommene også selvom, at der ikke er 
hold i dem, fortæller Anders. Især mener han, at 
opfattelsen af, at Dansk Folkeparti er populis-
tiske, er helt forkert. ”DF er konsekvente i vores 
holdninger og især i starten, var vi ret kontro-
versielle og langt fra populistiske.” Politik er i-
følge Anders blevet alt for mainstream, hvor alle 
partier mener det samme. ”Det er skadeligt for 
demokratiet i det lange løb,” slutter Anders. 

“Det er sket en 
12-15 gange, at 
folk har spyttet 
efter mig og re-
vet kampagne-
materiale over.
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Sandemose eller 

blærerøv?
Tema: Der er et yndigt land

Rie Schmidt Knudsen
20072590@ps.au.dk

Forestil dig en hyggelig julemiddag i familiens 
skød, hvor din eneste gøren er at fortælle om dit 
smarte nye job, fede høje løn og lækre dyre bil. 
Det vil med garanti udløse umiddelbare reak-
tioner fra familien, så som at de konsekvent går 

efter dine pakker i det obligatoriske pakkespil. 
Du skal jo ikke skal tro, at du er noget.

Aksel Sandemoses jantelov fra 1933 er fast in-
ventar i den gennemsnitlige danskers selvopfat-
telse, og hvad er det nu med den jantelov? Er den 
en ond fætter, som står i vejen for almindelige 
menneskers succes og skader alt, hvad der ellers 
ville kunne kaldes selvværd? Eller sikrer den et 
værdifuldt harmonisk samliv i vores lille stam-
meland?

Der er ingen tvivl om, at håndbolddronningen 
Anja Andersen mildest talt ikke bryder sig om 
dette særlige danske fænomen. Det er svært at 
betvivle hendes uovertrufne talent, og netop 
hendes evner på håndboldbanen har gjort hende 
til offer for janteloven. I hvert fald ifølge hende 
selv. Spørgsmålet er alligevel, om dette er nok til 
helt at afskrive janteloven. Anja Andersen er ikke 
ligefrem repræsentativ for den danske befolkn-
ing, og hun kan måske oven i købet betegnes som 
en lille smule uligevægtig.

I stedet er det oplagt at skele til den særdeles 
medieeksponerede Mads ”Blærerøv” Christens-
en. Han kan bryste sig af titlen ”livsstilsekspert”, 
og man kan til tider få den opfattelse, at han har 
en løsning på alt. Ifølge ham kan man tilsynelad-
ende både dyrke sit store ego og være en fin fyr. 

Janteloven er et besynderligt dansk fænomen, som nogle værdsætter og andre begræder. Men 
hvad bør man egentligt mene om denne finurlige lov?



15

2009

Det lyder umiddelbart som en meget tiltal-
ende tanke, som derfor ønskedes uddybet. 
Efter ihærdige forsøg på direkte kontakt til 
”Blærerøven” måtte dette ønske imidlertid 
opgives. Man kan spørge sig selv, hvor meget 
”fin fyr” det så afspejler fra hans side – og 
om hans tilgang socialt set er den mest hen-
sigtsmæssige.

Det er svært at give et endegyldigt svar på, 
hvordan man som helt almindelig dansker 
bør forholde sig til janteloven. Flere promi-
nente personer advokerer for, at janteloven 
er til skade. Samtidigt er der dog ingen tvivl 
om, at det indebærer en overhængende fare 
for social udstødelse ikke at efterleve den. 
Så du kan jo droppe den, hvis du tør.

Janteloven

Du skal ikke tro at du er noget
Du skal ikke tro du er lige så meget som os
Du skal ikke tro du er klogere end os
Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os
Du skal ikke tro du ved mere end os
Du skal ikke tro du er mere end os
Du skal ikke tro at du duer til noget
Du skal ikke le ad os
Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig
Du skal ikke tro du kan lære os noget

 

Et nyt semester ‐ et nyt StatsRåd

Et nyt år i StatsRådet står for døren, og et nyt StatsRåd står klar til at trække i arbejdstøjet for dig og 
dine medstuderende. På vores første møde i februar konstituerer vi os selv. Fordelingen af diverse 
poster og kontaktpersoner vil være at finde på vores opslagstavle. 

I den anledning vil vi gerne minde om, at alle StatsRådsmøder er åbne, så man er mere end 
velkommen til at kigge forbi, og man behøver ikke være indvalgt for at sige sin mening eller deltage 
i vores arbejde. Man er også altid velkommen til at komme forbi kontoret, hvis man har et 
spørgsmål eller et emne, man gerne vil have, at vi tager op. Her kan man også altid benytte vores 
postkasse, sende en mail til statsraad@ps.au.dk eller benytte vores Facebookgruppe.  

Vi vil generelt gerne opfordre jer til at bruge os noget mere. F.eks. byder det kommende år på store 
byggeplaner, som vi har sat os ind i. Ligeledes åbner det nye fakultetsbibliotek, og vi studerende har 
mulighed for at påvirke indretningen. Så spørg løs! Vi er en meget snakkesaglig flok, og vi giver 
gerne en kop kaffe/te. 

Både mødedatoer og StatsRådssekretærens kontortider vil være at finde på vores opslagstavle 
foran vores nye kontor, der ligger lidt længere nede af foreningsgangen (over for PB og ved siden af 
PF). 

StatsRådet ønsker alle et godt forårssemester 
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Tourguide 8000

Kanden har været i felten og mødt tre af kultu-
rens vismænd, der hver især tilbyder attraktio-
ner i europæisk topklasse i din baghave. Eliten 
indenfor museologi, Nils Jensen, skisport, Martin 
Andersen, og derudover Tyrkieteksperten, Pre-
ben Jørgensen, giver her deres bidrag til at nu-
ancere din grå og triste hverdag i den århusian-
ske vinter.

Kvindemuseet
Midt i hjertet af Århus finder man Kvindemuseet, 
der har som erklæret mål at udforske, opbygge 
samlinger og sprede viden om kvinders liv og 
virke i den danske kulturhistorie. Så er linjen 
lagt, og museet er da også opstået i forlængelse 
af kvindebevægelsen. Men når det er sagt, er det 
ifølge Nils Jensen, der studerer museologi ved 
Aarhus Universitet, et helt enestående museum 
med en skarp profil. Det udfordrer det traditio-
nelle museumskoncept, og han kan varmt anbe-
fale at aflægge museet et besøg – også selvom 
mænd kan føle sig ekskluderet, og som han siger 
”kan få en stærkt ubehagelig følelse.” Museet 

byder på permanente udstillinger om kvinder 
gennem historien og forsøger at rette op på det 
misforhold for, hvordan mænd og kvinder er ble-
vet behandlet forskelligt historisk. Museet har 
en række både historiske og kulturelle særud-
stillinger , har netop åbnet et særligt 3D oplev-
elsesrum og indkøber kunst lavet af kvinder for 
også at rette op på den kønslige ulighed, der er i 
kunstverdenen. Vores museolog (og ja, det er et 
rigtigt fag) fortæller, at museet også arbejder 
med social inklusion i form af mentorgrupper 
for indvandrerkvinder, og de ansætter desuden 
udelukkende kvinder. Trænger man til lidt at 
styrke sig på efter en tur i rødstrømpeland, er 
det værd at nævne, at museet har en også anbe-
falelsesværdig café.

Danmark er dejligt, så hvorfor rejse væk? Og selvom du har lyst, siger kontoen højst sandsynligt 
stop, og så kan Kanden glæde dig med, at oplevelser udenfor Århus er helt overflødige. Vi giver 
her tre bud på seværdige attraktioner i Århus, som under normale omstændigheder kun findes 
langt syd for Flensborg, men som i virkeligheden kun befinder sig mindre end en spytklat fra dit 
triste kollegieværelse.

Tema: Der er et yndigt land

Mikkel Vinter 
mikkelvinter@hotmail.com 

Rikke Melsen
rikke@melsenstyle.dk

   

Domkirkepladsen 5, 8000 Århus C
Åbningstider:
Tirsdag - søndag 10-16
Onsdag 10-20
Mandag lukket
Entré med studierabet: 30kr
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SkiArena
Århus SkiArena kan 
tilbyde dig en skiferie 
uden alt det trælse. Du 
skal bruge 20 minutter i 
bus for at komme til 
Århus alper, der byder 
på alt fra grønne til sorte 
pister, dygtige instruk-
tører, der vil give dig 
kyndig vejledning, og 
mulighed for at øge din 
lækkerhedsfaktor på ski 
eller snowboard inden 
dit møde med de rigtige 
alper. Selve skiløbet 
foregår på et “løbebånd”, 
der kan variere hæld-
ning og hastighed. Du 
får derfor mulighed for 
at stå på en endeløs pist 
uden ventetid i diverse 
lifte. Efter skiløbet er der mulighed for afterski-
ing for de tørstige til fornuftige priser. Drikkeva-
rerne kan indtages i mere humane temperaturer 
end den bidende kulde, Østrig og Norge byder 
på, da Skiarena bliver varmet op af store varme-
blæsere. Turen derud kan ikke fuldt ud erstatte 
en uge i bjergene men er et yderst fornuftigt al-
ternativ. Så tag dine studiekammerater med på 
en rejse til de århusianske alper om ikke andet 
for afterskiingens skyld.

   

Holmstrupgårdvej18
8220 Brabrand
Åbningstider: 
tirsdag – torsdag 16-22
lørdag – søndag 12 – 17
mandag og fredag lukket
Pris: 1 lektion 180,- (studenterrabat)
- endnu billigere ved køb af klippekort

Bazar Vest
Som studerende har man masser af at se til med 
undervisning, lektielæsning, og ikke mindst skal 
man huske at komme til alle PF-fester. Indkøb er 
normalt ikke det, du sætter lang tid af til. Men 
måske er der en grund til at finde cyklen frem og 
bruge lidt ekstra tid på netop dette. I Århus Vest 

findes et glimrende alternativ til de sirligt op-
stillede varer og automatiske kassedamer i Fø-
tex, som udmærker sig med rationalisering og 
funktionalisme, men i høj grad mangler sjæl. I 
Bazar Vest  befinder man sig i en oase af mel-
lemøstlige dufte i form af sød parfume, krydderi-
er og kebab og toner, der får din indre mave-
danser frem. Her finder man et kæmpe udvalg af 
varer (specielt imponerende i frugtafdelingen), 
som udgør en perfekt substitut for Føtex blot 
krydret med ekstra billige priser. Bazaren er god 
for øjnene, da den tilbyder varer og beklæd-
ningsgenstande i alle regnbuens farver. Hvis du 
føler trang til at købe enten en vandpibe, en cd 
med arabisk musik eller bagerens friske brød, 
kan du være heldig at få pruttet prisen et par 
kroner ned. I Bazar Vest får man en kulturel 
oplevelse oven i sine indkøb, og man behøver 
ikke at rejse mere end et par kilometer for at 
komme til det største og mest spændende 
marked i Århus.

   

Edwin Rahrs Vej 32
8220 Brabrand
Åbningstider:
Tirsdag-søndag 10-18, spisesteder 10-21, 
mandag lukket
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Kunsten at skabe et hul 
og fylde noget i det

”Der er meget af den etablerede litteratur, der 
antager at når et emne kommer på dagsordenen, 
medfører det også policy forandring. Det antag-
es, at dette 
nærmest sker 
per automa-
tik. Det er lidt 
karikeret op-
stillet, men 
sådan kan 
man godt 
vælge at se 
det. Det, jeg 
så prøver at 
u n d e r s ø g e , 
er: Hvad er 
betingelsen 
for, at det, at 
et problem 
tager politik-
ernes op-
m æ r k s o m -
hed, også 
resulterer i 
ny lovgivning. 
Nogle gange 
sker der store reformer, andre gange løber det 
bare ud i sandet. Det synes jeg er meget interes-
sant.” 

Hvordan undersøger du det?
”Det, det handler om, når du er ph.d. studerende, 
er, at du skal lave noget, der interesserer dig og 

samtidig giver resonans – du skal kunne 
råbe litteraturen op. Derfor er du meget 
optaget af at stille de gode spørgsmål, for 
på den måde at komme i dialog med for-
skerne. Det kræver, at man er helt vildt 
godt inde i litteraturen, så man kan se, 
hvor der er et hul, man kan udfylde. Jeg 
synes nu, at jeg har skabt det hul i littera-
turen, så nu går jeg og barsler med, hvad 
jeg skal fylde i det hul. 

Der handler i bund og grund om at løbe 
hovedet mod muren tilpas mange gange 
til, at der kommer hul. Den måde, det 
mere konkret foregår på, er, at jeg mødes 
en masse med mine vejledere og ser, om 
jeg kan sælge min ide. Jeg er meget privi-
legeret, fordi de to vejledere, jeg har, er 
blandt de førende på området . Vi holder 
møde hver 14. dag. Det er lidt ligesom at 
være til første vejledning i offentlig politik 
om og om igen: Man kommer med nogle 
forslag til, hvad der kunne være interes-

sant at undersøge, og så finder man så ud af sam-
men med vejlederen, om det er noget, som falder, 
eller noget, der måske kan flyve. “

Henrik Bech Seeberg er ph.d. studerende på 4+4 ordningen og er nu et år henne i forløbet. Han 
beskæftiger sig med politisk dagsordensfastsættelse og er en del af en forskningsenhed om 
samme emne her på stedet under Christoffer Green-Pedersen og Peter Bjerre Mortensen, som 
også fungerer som vejledere for Henrik Bech Seeberg. Udgangspunktet er Baumgartner og Jones’ 
arbejde, som primært handler om at forstå, hvorfor og hvordan nogle emner kommer på dagsor-
denen, mens andre ikke gør. Men hvad er det helt præcist Henrik Bech Seeberg arbejder med?

Ph.d.-kavalkade

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

“Det jeg prøver at un-
dersøge er: Hvad er 
betingelsen for, at det, 
at et problem tager 
politikernes opmærk-
somhed, også result-
erer i ny lovgivning. 
Nogle gange sker der 
store reformer, andre 
gange løber det bare 
ud i sandet. Det synes 
jeg er meget interes-
sant.
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Har du så fundet 
noget, der kan 
flyve?
“Ja, måske. Indtil 
videre har litter-
aturen båret 
præg af, at man 
sammenligner to 
politiske om-
råder inden for 
samme land, ek-
sempelvis sund-
hedspolitik og 
arbejdsmarked-

spolitik, på nogle enkelte parametre, fordi man 
kan se, at der gør sig forskellige dynamikker 
gældende på de forskellige områder. Det kunne 
jeg også godt gøre, men det, jeg synes kunne 
være rigtig spændende, er at finde et samlet 
mønster, der går igen på alle politikområderne. 
Altså at sætte ord på en tendens, men det er 
meget svært at sætte sig ned og finde den nøgle, 
der kan greje det hele. 

En af de tanker, jeg leger med, er, om forklarin-
gen skal findes i spillet mellem regeringen og 
oppositionen. Regeringen skal vise ansvarlighed, 
og oppositionens opgave er at stille kritiske 
spørgsmål. Det, jeg prøver at undersøge nu, er, 
om det afgørende i virkeligheden er, hvor oppo-
sitionen står, fordi regeringen er tvunget til at 
svare, hvis oppositionen bringer et emne på dag-
sordenen. Det er et mønster, som måske gen-
findes i virkeligheden. Jeg ved ikke endnu, om 
det bærer frugt, men det er tanken, jeg gør mig 
lige nu.“

Hvordan kommer du så videre derfra?
“Først og fremmest sidder jeg og læser. Det    
handler meget om at sidde og trække teser ud af 
litteraturen. Det frustrerende er, at det er sådan 
en enorm arbejdsproces. Men der må man bare 
tro på, at man får hul. 

Det har også været meget brugbart at være un-
derviser i offentlig politik. Der er jeg kommet 

igennem alle klassikerne igen, og nu prøver jeg 
at trække på alle de gode.

Jeg har også været til et par konferencer - både 
én i Amsterdam og én i Danmark. Der blev, det 
jeg havde at sige, modtaget overraskende godt. 
De andre forskere var meget åbne for at give 
gode råd, og de var meget venlige. I første om-
gang handler det om at påpege, at her er et hul i 
litteraturen, som skal udforskes. Jeg skal ud og 
gøre dem opmærksomme på, at jeg eksisterer og 
prøve at skabe et netværk, som jeg måske kan 
trække på senere i processen. Man finder hurtigt 
ud af at der er nogle helt faste spilleregler inden 
for sådan et forskningsfællesskab, og der er en af 
reglerne– heldigvis – at der er meget stor toler-
ance over for ph.d.-studerende. 

Lige nu er projektet stadig meget flyvsk og ab-
strakt for mig, men om et år skal jeg til min kan-
didateksamen, og det er en milepæl, hvor jeg 
gerne skulle have en noget bedre fornemmelse 
af, i hvilken retning jeg bevæger mig.”

Henrik Bech Seeberg er ph.d.-studerende på 4+4 
ordningen og forsker i dagsordensfastsættelse.

“Det, det handler om, 
når du er ph.d. stu-
derende, er, at du skal 
lave noget, der inter-
esserer dig og sam-
tidig giver resonans 
– du skal kunne råbe 
litteraturen op. 
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PraktiKanden
PraktiKanden

Mette Grønvald Nielsen
 20052585@ps.au.dk

Anne Hedemann Nielsen
 20061904@ps.au.dk

Carsten Muller Forman
 20061291@ps.au.dk

Mette Grønvald Nielsen
På mit 10. semester tager jeg i praktik på den 
danske FN Mission i Geneve på området ”hu-
manitær bistand”. På mit 9. semester startede jeg 
med at søge forskellige praktikpladser, som 
berørte  udviklingspolitiske områder. Således 
søgte jeg et par ambassader i nogle afrikanske 
lande, men naturligvis også FN i 
både Geneve og New York, som 
bl.a. står for de overordnede ud-
viklingspolitiske dagsordener. 
Ansøgningsfristen for FN Mis-
sionen i Geneve lå tidligt, så jeg 
fik tildelt pladsen ret tidligt, og 
praktiksøgningen blev derfor en 
relativt kort proces. Man har dog 
i praksis ikke fået praktikplad-
sen, før man er blevet sikker-
hedsgodkendt.

Jeg er utrolig spændt på at starte, og 
på at få et indblik i, hvordan arbejdet i 
FN foregår. En del af mit arbejde vil 
bestå i at følge de ansatte på den danske FN Mis-
sion rundt til møderne i FN organisationerne, 
som har med humanitær bistand at gøre, samt 
rapportere hjem til udenrigsministeriet om for-
skellige anliggender.

Som de fleste, der tager i praktik, er jeg spændt 
på at se, hvordan mine kompetencer fra 
statskundskab kan bruges i ”det virkelige liv.” Jeg 
ser også praktikopholdet som en mulighed for at 
forberede sig på at skulle ud på arbejdsmarke-
det. Jeg er spændt på, hvad det er for kvalifika-
tioner, der bliver lagt vægt på her –  jeg tror det 

er vigtigt at blive mindet om, at der er an-
dre ting, end at kunne levere et skarpt og 

præcist teoriafsnit eller have 
de gode henvisninger,.

Anne Hedemann Nielsen
Jeg skal i praktik i den politiske 
afdeling på ambassaden i 
Stockholm i forårssemestret 
2010. Jeg vidste helt fra begyn-
delsen af studiet, at jeg gerne 
ville i praktik på en ambas-
sade, og ved slutningen af 5 
semester begyndte jeg for al-
vor at overveje Stockholm. 

Min motivation for at tage ud var for det første  
at opleve noget andet end bøgerne, og komme 
ud at prøve kræfter med de ting, jeg har lært gen-
nem studietiden. Stockholm virkede som det 
rette sted for mig, både fordi ambassadens poli-
tiske opgaver virkede rigtig spændende, ikke 

I denne omgang af PraktiKanden kan du følge tre statskundskabsstuderende, som bruger det 
næste halve år som praktikanter rundt omkring i verden. Mette Grønvald Nielsen skal i praktik 
på den danske FN Mission i Geneve, mens Anne Hedemann Nielsen og Carsten Muller Forman skal 
på ambassadepraktik i henholdsvis Sverige og Saudi-Arabien. I dette nummer præsenterer de 
deres overvejelser i forbindelse med og forventninger til praktikopholdet. I de følgende numre af 
Kanden fortæller de mere om, hvordan det så er endelig at være kommet afsted.

“Som de fleste der 
tager i praktik, er 
jeg spændt på at 
se, hvordan mine 
kompetencer fra 
statskundskab kan 
bruges i ”det virke-
lige liv.”  
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mindst de EU-relaterede opgaver, og fordi jeg al-
tid har haft en forkærlighed for det svenske.

Jeg søgte en del på ambassadens hjemmeside, og 
orienterede mig nærmere om deres opgaver. 
Desuden kontaktede jeg nogle tidligere prakti-
kanter og spurgte dem ud om deres ophold. Jeg 
begyndte også at følge med i 
svenske medier. 

Jeg sendte min ansøgning meget 
hurtigt efter stillingen blev slået 
op. Herefter begyndte en meget 
nervepirrende ventetid. Jeg var 
virkelig opsat på at få praktik-
pladsen, så jeg var slet ikke til at 
skyde igennem, da jeg fik tilbudt 
stillingen. Tiden efter min an-
sættelse har budt på en hel del 
praktiske opgaver; sikkerheds-
godkendelse, boligsøgning, legatsøg-
ning osv., hvilket har været lidt hektisk 
midt i eksamensperioden 

Efter alle forberedelserne er jeg allerede men-
talt i Stockholm. Jeg er meget spændt på at møde 
de andre praktikanter og ikke mindst starte ar-
bejdet på ambassaden. Jeg har helt klart forvent-
ninger om et forrygende travlt og oplevelsesrigt 
halvt år. 

Carsten Muller Forman
På dette forårssemester skal jeg i praktik ved 
den danske ambassades politiske afdeling i Sau-
di-Arabien. Et af de mest konservativt ledede 
lande i verden med Sharia-lovgivning som om-
drejningspunktet.

Jeg må ærligt talt indrømme, at jeg ikke i min 
vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg skulle 
ende i Saudi-Arabien. Jeg har aldrig haft en sær-
lig interesse i landet, og har ikke beskæftiget mig 
synderligt med den arabiske verden. Men prak-
tikansøgningerne fløj af sted til alle dele af ver-
den, derigennem også til Saudi-Arabien. Jeg 
sagde hurtigt ja tak til praktikpladsen, da jeg 

ville leve op til Fredagsbarlogens motto ”Mu-
ligheder frem for begrænsninger”. 

Mine forventninger til opholdet er, at jeg får en 
unik mulighed for at opleve et land, jeg nok ikke 
kommer tilbage til i andre sammenhænge. Det 
faktum at landet er styret af Sharialovgivning, vil 

uden tvivl være en spændende og lærerig 
oplevelse, som formentlig kommer til at ud-
fordre mit danske frisind mange gange. 

Arbejdet på ambassaden kom-
mer til at ligne det, mange andre 
før mig har prøvet. Udarbejdelse 
af indberetninger til Uden-
rigsministeriet, landerapporter 
samt opdateringer af mennesk-
erettighedssituationen i landet 
er en stor del af hverdagen.

Udover det må jeg indrømme, at 
jeg nok ikke helt er forberedt på, 

hvad jeg har bevæget mig ud i. Landets kultur er 
så markant anderledes end hvad jeg tidligere 
har oplevet, og det har ikke været let at finde 
mange oplysninger om, hvordan hverdagen i 
Saudi-Arabien i virkeligheden er. 

Derfor forventer jeg, at gå et meget spændende 
ophold i møde.

“Jeg må ærligt talt 
indrømme, at jeg 
ikke i min vildeste 
fantasi havde fo-
restillet mig, at 
jeg skulle ende i 
Saudi-Arabien.
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Alle medier rammes af fænomenet agurketid. 
Typisk er agurketiden begrænset til én gang om 
året, nemlig om sommeren, men på statskund-
skab har vi den to gange – både om sommeren og 
om vinteren. De sidste par måneder har således 
været præget af, at festlige indslag og foredrag 
har været sat på standby. Til gengæld har akti-
viteten været høj på læsesalen, hvor dynger af 
bøger og termokander med sort kaffe har hobet 
sig op, mens sneen og kulden har hærget uden 
for (allerede her, hvor vejrsituationen inddrages 
i NEWS reportagen, fornemmer den opmærk-
somme læser alvoren af agurketiden).  

Ikke desto mindre er der sket signifikante ting 
og sager på instituttet siden sidste blad, som ud-
kom 1. december. 

Onsdag d. 2. december gjorde julen sit indtog på 
IFSK. De fleste steder – eksempelvis i Salling og 
Den gamle by – sker dette på traditionel vis ved, 
at en rødklædt julemand deler pebernødder ud 
og spørger børn, hvad de ønsker sig til jul. På 
statskundskab indbefattede julens ankomst i-
midlertid bl.a. naughty nurses, afrikanere med 
hyberinflationsproblemer, forvildede unge mø-
dre, politologiske atleter, piger i våde t-shirts 
samt fulde fodboldfans – og fulde studerende i 
særdeleshed. Rune Stubager tilførte dog med 
årets julehistorie arrangementet et skær af tra-

ditionel julestemning, og årets julerevy formåede 
gennem sang, dans og skuespil også at bringe 
visse juleelementer – herunder Jesus – ind i 
billedet. 

Ved samme lejlighed blev årets forsker og årets 
underviser kåret. Jørn Loftager var en sikker 
vinder af prisen som årets forsker, mens Jørgen 
Møller var den helt store stemmesluger og blev 
kåret som årets underviser. 

Efter juledagen intensiveredes eksamenslæsnin-
gen og kampen om læsepladserne tog til, specielt 
i ugerne med ugeeksamener. 3. semesters so-
ciologieksamen handlede om identitetsdannelse 
i folkeskolen, og hvordan etniske danskere og 
børn fra flygtninge- og indvandrefamilier ikke 

bliver behandlet 
ens. 5. semesters 
eksamen i offent-
lig forvaltning 
stod derimod på 
en analyse af for-
valtningsstruk-
turen i fødeva-
restyrelsen, og 5. 
semestersstude-
rende kan deru-
dover bryste sig af 

Kanden News på pletten

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

- Og andre engagerede Kande-medarbejdere, som var på stedet da tingene skete!

Til trods for juletid og eksamenstid, som har sat en naturlig begrænsning for det øvrige akti-
vitetsniveau på institutttet, er der sket store og små NEWS, som der her berettes om. Kanden 
NEWS kan således reportere om en festlig og vellykket juledag, om vinterens eksamensopgaver 
samt om byggeri på alle fronter. 

Agurketid hos
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et indgående kendskab til smileyordningen og 
kødskandaler. 

Hos Kritisk Profil er forårets foredragsrække ved 
at falde på plads. Foredragsrækken, der vil løbe 
af stablen i marts og april, kommer til at handle 
om spilteori. Den endelige foredragsrække, er 
ikke fuldkommen på plads, men Kritisk Profil 
lover at bevæge sig ud over fangernes dilemma 
og chicken race. 

På biblioteket er de sidste bøger ved at blive 
flyttet over i det nye fakultetsbibliotek i ju-
rabygningen. I den forbindelse lukker læsesalen 
under biblioteket som bekendt også. Desuden er 
de midlertidige læsesale i kælderetagen i byg-
ning 1332 også akut blevet nedlagt. Årsagen er, 
at fakultetets nye økonomi- og byggesekretariat 
skal flytte ind i kælderetagen i bygning 1331, 
som ellers har været hjemsted for instrukto-
rernes kontorer, og instruktorerne er derfor 
flyttet ind i de forhenværende midlertidige læ-
sesale. Der er således kun et meget begrænset 
antal læsepladser tilbage på instituttet, nemlig 
dem på foreningsgangen. I stedet bliver der 
etableret nogle læsepladser i Sahvabygningen et 
stykke oppe ad Randersvej, på den anden side af 
ringgaden. “Vi ved godt, at det ikke er en øn-
skværdig situation, og det var ikke vores plan, at 
de midlertidige læsesale i 1332 skulle lukkes, før 
læsesalen på loftet var færdig,” siger Henrik Friis 
Bach, “Den dårlige nyhed er, at der ikke rigtig 
bliver nogen læsepladser i foråret, men den gode 
nyhed er, at der bliver nogle rigtig fine forhold til 
efteråret, hvor den nye læsesal bliver åbnet. Det 
tror jeg, de studerende bliver rigtig glade for.”

I det nye fakultetsbibliotik bliver der i stueeta-
gen et stort opholdsrum med borde, stole og 
kaffeautomater, som skal sætte rammerne om et 
godt studiemiljø på det nye bibliotek.  Biblioteket 
åbner fredag 5. februar. 

Også kantinen er fortiden præget af flytterod – 
eller rettere byggerod. Opvasken og køkkenet er 
ved at få en tiltrængt renovation, så der bygges 
på begge sider af selve butikken. Efter planen 
skulle håndværkerne være færdige i midten eller 
slutningen af februar. 
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Navn på ugeeksamen?

I marts 2009 vedtog Studienævnet en adminis-
trativ ændring, hvor brugen af eksamensnum-
mer blev afskaffet. I stedet blev det vedtaget, at 
de studerende skal opgive deres årskortnummer 
ved eksamen. Rationalet bag den nye ordning er 
en ensartning af arbejdsgangen på hele det Sam-
fundsvidenskabelige Fakultet. Da Studienævnet 
vedtog denne beslutning, betragtede de den som 
ukontroversiel, fordi de studerende forblev 
anonyme. 

”Det kom derfor meget bag på Studienævnet, da 
vi fandt ud af, at der blev bedt om navn,” fortæller 
formand for Studienævnet, Mette Kjær. I Studie-
nævnet er der enighed om, at den studerendes 
anonymitet er vigtig, også selvom den ikke er 

påbudt ved lov, fordi man undgår, at der opstår 
usikkerhed omkring bedømmelsens saglighed. 
Studienævnet godkendte udelukkende en æn-
dring af ét nummer til et andet med den be-
mærkning, at det ikke måtte gå ud over anonym-
iteten. ”Af-anonymiseringen” ved ugeeksamen 
skyldtes derfor en misforståelse. ”Det er dybt be-
klageligt, at det er sket”, siger Mette Kjær og 
næstformand, Sarah Kjærgård. De understreger, 
at undervisernes faglighed sikrer saglige bedøm-
melser uanset navn, som det også sker på over-
bygningsseminarer Hvis man imidlertid er usik-
ker på grundlaget for ens bedømmelse, så har 
man altid den sædvanlige klagemulighed.   

Fremover er den kollektive ledelse på Statskund-
skab blevet enige om at understrege, at man ikke 
behøver skrive navn på eksamen. Det eneste, 
man er forpligtet til at oplyse, er årskortnummer. 
Denne ændring er administrativt ukompliceret, 
da forsiderne til ugeeksamenerne bliver lavet af 
Studienævnssekretariatet.  Derfor er der ”ikke 
nogen problemer forbundet med at fjerne nav-
net fra forsiden,” fortæller afdelingsleder for Stu-
dienævnssekretariatet, Solveig Andsbjerg. For at 
undgå sådanne misforståelser i fremtiden opfor-
drer Mette Kjær og Sarah Kjærgård til, at man 
henvender sig, ”hvis der er tvivl om, hvorfor no-
get er blevet vedtaget.” Studienævnet under-
streger, at de meget gerne vil i dialog med de 
studerende og arbejder aktivt for en mere åben 
beslutningsproces. 

Ved aflevering af ugeeksamen i offentlig forvaltning kom det som en overraskelse, at man skulle 
skrive sit navn på forsiden i stedet for sit eksamensnummer. Studienævnssekretariatet gjorde før 
eksamen opmærksom på, at man fremover ville bruge studiekortnumre ved eksamen, men ikke 
at den studerende ville miste sin anonymitet. Kanden har talt med Studienævnet om sagen.

Navn på ugeeksamen

Anna Thorning
20073237@ps.au.dk 

“Studienævnet godkendte 
udelukkende en ændring 
af ét nummer til et andet 
med den bemærkning, at 
det ikke måtte gå ud over 
anonymiteten. ”Af-ano-
nymiseringen” ved ugeek-
samen skyldtes derfor en 
misforståelse. 
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Tag springeT og gå efTer 
en karriere som konsulenT
Hos Rambøll Management Consulting bliver du en del af et dynamisk og 
fagligt inspirerende miljø. Vi løser både danske og internationale konsulent- 
opgaver inden for områder som velfærd, beskæftigelse, integration, erhvervs-
udvikling, it, organisations- og ledelsesudvikling, samt kompetenceudvikling. 

Sammen med vores engagerede medarbejdere vil du komme til at skabe 
kvalitet og værdi for vores kunder og samtidig løfte spændende samfunds- 
relevante opgaver med en dagsorden, der rækker ud over din egen. 

Har du mod på sådanne udfordringer? Vi søger løbende nye konsulenter, 
studentermedhjælpere og praktikanter. Læs mere om mulighederne på vores 
hjemmeside. Du kan også møde os på Karrieredagene i Århus eller København 
den 10. og 12. marts og få en snak med en af vores konsulenter.

www.RaMboLL-ManageMent.DK
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Den falske retfærdighed: Om jan-
telov, tilfældighed og bachelorfag

Debat: Fordeling af bachelorfag

Ebbe Elhauge Kristensen
20071982@ps.au.dk

De følelsesmæssige rutsjeturer her medio januar 
er ganske forståelige, når det ses i lyset af, at de 
studerende på statskundskab for første gang 
selv får lov at prioritere noget. De er også ganske 
logiske, når man ved, at det næste halv år kom-

mer til at gå med bachelorslid, der nu engang er 
mere interessant, hvis man interesserer sig for 
sit emne. Spørgsmålet er, om ikke man kunne 
fordele bachelorfagene efter andre principper, 
end det pt. er tilfældet?

Den nuværende ordning har et minimum af gen-
nemsigtighed forstået på den måde, at man på 

ingen måde kan forbedre sine chancer for at få 
det ønskede bachelorfag. Det er tilfældet, der i 
vid udstrækning råder. Det vil af nogle grupper 
blive betegnet som retfærdighed, men måske er 
det slet ikke så retfærdigt.

Der er relevante alternativer til den nuværende 
ordning, som med fordel kunne overvejes. 
Kemistudiet har fx valgt en noget anden løs-
ningsmodel end statskundskab. Her vurderer 
underviserne på baggrund af karakterer, hvem 
de ønsker på deres bachelorseminar, såfremt der 
er konkurrence om pladserne. Problemet ved 
denne løsningsmodel er, vil nogen hævde, at fag-
ligt svage studerende vil have hårde odds, og 
dermed vil frafaldsprocenten måske stige. Alli-
gevel har man på kemistudiet valgt denne løs-
ning frem for at basere sig på et princip om 
tilfældighed. Det kan der være meget fornuft i: 
Det er ved denne model gennemskueligt for den 
studerende, at der kræves en indsats for, at ens 
ønsker kan blive opfyldt. Ligeledes har det den 
fordel, at man giver dygtige studerende mulighed 
for gennem såvel faglighed som interesse at pro-
ducere gode resultater – formentlig bedre, end 
de ville have været, hvis de var endt med et se-
minar, de ikke havde interesse i.

Det interessante her er den universitetsopfat-
telse, der kan siges at ligge bag de to modeller. 
Kemistudiet kan siges ud fra deres model at op-
fatte universitetsstudier som noget, hvor man 
skal dyrke det sublime. Akademiske landevind-
inger er i centrum. Dvs. man skal give de største 
talenter de bedst mulige vilkår. Det indikerer, 

Bachelorfagene er endnu engang fordelt. Det betød, at Facebook blev oversvømmet med glædes- 
og vredesudbrud - m.a.o. stor tilfredshed hos nogen og stor utilfredshed hos andre.

“Tilfældighed hører ikke 
hjemme på universitetet. 
Det gør derimod faglighed 
og dygtiggørelse. Derfor er 
det værd at overveje, om 
ikke fagligheden og dygtig-
gørelsen styrkes ved at 
lade statskundskab have de 
elitære karakteristika, der 
fordrer de mest sublime re-
sultater i stedet for at lade et 
mærkværdigt falsk retfær-
dighedsbegreb bestemme. 
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hvad man kunne kalde en elitær universitetsop-
fattelse

Statskundskabsstudiet har derimod en model, 
hvor man dyrker ’den laveste fællesnævner’. Der 
skal endelig ikke gøres forskel på de studerende, 
heller ikke på det ellers relevante parameter:    
faglig kompetence. Det indikerer, hvad man 
kunne kalde en social universitetsopfattelse.

Spørgsmålet er så, hvilken universitetsopfat-
telse, der er den mest frugtbare? Der er af-
gørende forskelle mellem det elitære og sociale 
universitet, ligesom der er divergerende sam-
fundsmæssige implikationer. Formentlig vil 
mange statskundskabere opfatte det som uret-
færdig, hvis man indførte den elitære model, 
men denne opfattelse beror ikke på logiske kal-
kuler, men derimod på institutionalisme. Alle 
statskundskabsstuderende er kommet ind på 
baggrund af en vurdering af deres faglige kun-
nen (karaktergennemsnit fra ungdomsuddan-
nelse), ligesom de karakterer vi får (forhåbentlig 
på grundlag af hver vores respektive faglige 
evner), hver især giver os forskellige muligheder, 
når vi er færdige kandidater. Det virker derfor 
næsten komisk, når man skråsikkert betegner 
tilfældighed som retfærdighed i relation til ba-
chelorfagene. Den såkaldte retfærdighed fun-
gerer jo netop ikke i studievalget, eller når kan-
didater skal finde ansættelse – her er det evner 
og faglighed, der tæller. Hvis man mener, at 
fordelingen af bachelorfag skal baseres på tilfæl-
dighed, må ræsonnementet være, at man 
ligeledes foretrækker tilfældighed som selek-
tionsmetode til uddannelserne samt til diverse 
stillinger i ministerier, i kommuner og på ambas-
sader.

Tilfældighed hører ikke hjemme på universitetet. 
Det gør derimod faglighed og dygtiggørelse. Der-
for er det værd at overveje, om ikke fagligheden 
og dygtiggørelsen styrkes ved at lade statskund-
skab have de elitære karakteristika, der fordrer 
de mest sublime resultater i stedet for at lade et 
mærkværdigt falsk retfærdighedsbegreb 
bestemme. Det bør overvejes, om janteloven 
hører hjemme på universiteterne, og i hvert fald 
om janteloven skal bestemme de studerendes 
bachelorfag. 

Grib dit kamera, slip fantasien løs, og 
tag et billede til 

Kandens 
forsidekonkurrence

Du kan vælge at tage et billede eller 
lave en illustration, der forholder sig 
til næste nummers tema, men du kan 

også lave en forside, der ikke har 
noget med temaet at gøre, men som 

viser noget om livet på IFSK.

Næste nummers tema bliver offent-
liggjort i denne uge, så hold øje med 
vores plakater rundt på instituttet.

Send dit bud til kanden@ps.au.dk

Der er præmier på højkant og vin-
derbilledet kommer på forsiden eller 

temaforsiden i næste nummer af 
Kanden.
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Festaber og racister 
på statskundskab

Debat: Juledag
Troels Østerlund Madsen

 20082277@ps.au.dk

Til daglig er jeg en glad og tilfreds studerende, 
indskrevet på Århus Universitet, hvor jeg trofast 
følger undervisningen på Institut for Statskund-
skab. I starten af december skete der imidlertid 
noget, som fik mig til at tænke over, hvor politisk 
korrekt og humanistisk universitetsmiljøet i 
smilets by egentlig er.

Zimbabwebar
I anledning af julen holder instituttet den tradi-
tionsrige juledag. En begivenhed som er lig med 
fest og glade dage. Alle fag afholder temabar, og 
studerende fejrer snart at være igennem ek-
samener og læseferie. I løbet det sidste semester 
har min årgang fulgt undervisningen i makro-

økonomi. I denne forbindelse er vi blevet 
præsenteret for konkrete eksempler på dårlig 
økonomisk politik. Det afrikanske land Zimbab-
we er med dets galoperende hyper-inflation ble-
vet trukket frem som det klassiske eksempel på 
forfejlet økonomisk politik. De kandidatstude-
rende instruktorer havde i forlængelse heraf 
valgt, at årets juledag bl.a. skulle inkludere ”Zim-
babwebar”. En repræsentant for makroøkonomi-
instruktorerne stod for at fremvise power-point 
præsentationen, som udgjorde reklamen for den 
pågældende bar, en begivenhed som fandt sted 
til vores næstsidste forelæsning i netop makro-
økonomi. Vedkommende startede med at be-
klage, at man ikke havde kunnet få musikken til 

power point præsen-
tationen til at virke. 
Herefter fulgte et re-
klameindslag for 
juledagens ”Zimba-
bwebar”. Her kunne 
man opleve hyper-in-
flation med konstant 
stigende barpriser, og 
på næste slide dukkede 
et billede af Mugabe 
op, det begyndte at 
rykke rytmisk fra side 
til side (til den man-
glende junglemusik?), 
mens beskrivelsen lød 
”Festabe”. Da jeg da-
gen efter mødte op til 
juledagen var Zimbab-

Er det udtryk for humoristisk sans at kalde en afrikaner for abe? Eller er det snarere et symptom 
på en forrået tone, der er eskaleret i en sådan grad, at racistisk retorik ikke længere får øjen-
brynene til at løfte sig?

Dette debatindlæg har 
været bragt i JP Århus 
d. 18. januar 2010
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webar indrettet med bananer (det er afrikanere 
ligesom aber nemlig helt tossede med!) og in-
struktorerne gik rundt med brun ansigtsmaling i 
hovederne og sorte afro-parykker.

Overreaktion?
Så er det heller ikke værre, vil mange læseres 
umiddelbare reaktion sikkert være, det var i 
hvert fald mine medstuderendes. At benævne en 
afrikansk statsleder ”abe” er da vel så eksplicit 
racistisk, som det kan blive? Hvordan kan det 
blive værre?! Når fodboldfans laver abelyde og 
kaster bananer efter afrikanske fodboldspillere, 
har reaktionen faldet prompte og givet anled-
ning til selvransagelse i sportsverdenen - bør 
man stille større krav til hooligans end til uni-
versitetsstuderende? Er vi nået dertil, hvor det 
er ganske uskyldigt at kalde afrikanere for aber? 
Havde én eneste studerende protesteret under 
den pågældende forelæsning, ville jeg ikke have 
sat mig foran tastaturet, men salens eneste reak-
tion var et brølende latterudbrud. Jeg synes det 
er bemærkelsesværdigt, at sådan en bemærkn-
ing ikke giver anledning til debat. Vi har på 
statskundskab ry for at være de mest politiske 
korrekte studerende - studiet kan beskrives som 
en øvelse i intellektuel kastration, men racisme 
kan dog, om end som det eneste, normalt få os 
op af stolene. Jeg er derfor af den mening, at det 
er specielt foruroligende at en racistisk tone kan 
indfinde sig netop i dette forum.

At kalde afrikanere for aber er udtryk for et rac-
istisk menneskesyn. At pynte op med bananer 
og klæde sig ud som stereotyper er i bedste fald 
udtryk for dårlig smag. Mine medstuderende 
mener, ”det jo bare er humor”. Den farligste form 
for racisme er den subtile og underforståede, 
den gemmer sig i opfattelsen af, at det fuldstæn-
digt legitimt at hentyde til en bestemt minoritet 
som dyr, i opfattelsen af, at det jo bare er humor. 
De racistiske strømninger, vi har været vidne til 
op gennem historien, har ikke fra den ene dag til 
den anden ført til folkemord. Det har været en 
årelang proces, hvor bestemte befolkningsgrup-
per langsomt er blevet dæmoniseret og umen-
neskeliggjort. Jeg argumenterer ikke for, at vi er 
få år fra apartheid, men når man indenfor uni-

versitetsmiljøet kan spore en racistisk tone, 
mener jeg der er grund til at hæve øjenbrynene. 

Århus og højreekstremismen
Århus er i den seneste tid blevet ramt af flere ek-
sempler på politisk vold. Den kommunistiske 
cafe ”Oskar” har fået smadret ruder, og medlem-
mer af enhedslisten er blevet overfaldet.  Når jeg 
tager på stadion, ved jeg, at det er med risiko for 
at skulle se på heilende White-Pride medlem-
mer. Jeg ved, at hvis jeg skal ud med en ven, som 
ikke har samme hudfarve som mig, skal jeg hol-
de mig fra ”Vinstuen”. Men det er nyt for mig, at 
universitetsmiljøet i byen nu også er leverings-
dygtigt, når det kommer til racistisk retorik og 
usmagelige fremstillinger af etniske stereoty-
per.

Jeg håber, at samfundets studerende altid vil 
prøve grænser af og udfordrere eksisterende 
paradigmer. Vi har brug for et vitalt og provoker-
ende universitetsmiljø i Århus. Hvad vi ikke har 
brug for, er en ungdom, som ikke reflekterer 
kritisk over racistisk retorik. Din vigtigste pligt 
som studerende er at forholde dig kritisk til det 
omgivende samfund og de strømninger, du ser i 
det. Det er en pligt, jeg ikke har tænkt mig at 
forsømme.
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Racisme, stereotyper, humor og 
vigtigheden af at kunne skelne

Debat: Juledag

Markoinstruktorerne

Troels Østerlunds indlæg omhandler ma-
kroøkonomiinstruktorernes bar ved juledagen 
sidste år, som havde Zimbabwetema. Ved den 
lejlighed klædte vi os ud og pyntede vores bar 
for at skabe en stemning af at være i Zimbabwe. 
Derved malede vi os mørke i huden og pyntede 
op med bl.a. bananer, afrikanske trommer og 
malerier. Endvidere havde vi ved en forelæsning 
gjort reklame for baren. Udover en masse sjove 
slides om Zimbabwes økonomiske politik og hy-
perinflationen som følge deraf, var der til sidst i 
præsentationen et slide med et manipuleret 
billede af Zimbabwes præsident Mugabe, som 
var ’smeltet sammen’ med et abeansigt og tek-
sten ’festabe’.

Det er til vores store overraskelse at nogen kan 
fortolke dette racistisk. Racisme som begreb be-
tyder, at man hierarkisk kan opfatte værdien af 
et menneske efter dets race.  Dette har vi på in-
gen måde gjort hentydninger til. Vores fokus i 
baren har været at gøre grin med en håbløs 
økonomisk situation skabt af en af verdens mest 
korrupte statsledere. At han tilfældigvis er sort, 
siger ingenting om, at vi skulle være racister.

Angående billedet af Mugabe med titlen festabe, 
er det vores klare opfattelse, at det kun kan op-

fattes racistisk, hvis det bliver taget kraftigt ud af 
den kontekst, som det blev bragt i. Det var jo 
netop ingen referencer i vores tema til en gene-
rel undervurdering af sorte mennesker. Billedet 
kom fra en hjemmeside, hvor der bl.a. lå abe-
billeder af George Bush, Sarah Palin og Mother 
Theresa. Er det så også racistisk, må vi spørge os 
selv? Eller er det forbudt at lave satire over 
Mugabe, blot fordi han er sort?

Ligeledes har det intet med racisme at gøre, at 
klæde sig ud som sorte mennesker. Troels opfat-
ter vores oppyntning med bl.a. bananer som 
værende udtryk for, at vi mener, at sorte men-
nesker er aber. Så vidt vi er orienteret, spiser 
både sorte og hvide mennesker bananer. 
Tilgengæld bliver de kun dyrket i tropiske om-
råder på Jorden heriblandt afrikanske lande som 
Zimbabwe. Derfor bidrog begge til stemningen 
af en Zimbabwebar.

På en festdag, som juledagen heldigvis er, er det 
naturligvis vigtigt at bevare en anstændig tone. 
Dette mener vi klart at have gjort. Vi opfatter 
Troels’ analyse af os som racistiske som værende 
helt ude af kontekst og finder det fuldstændigt 
ude af proportioner at sammenligne vores tema 
med White Prides angreb på venstreorienterede 

caféer i Århus(!)

Måske er det karikeret at male sin 
hud sort og pynte op med ting som 
giver referencer til Afrika. For os er 
det i hvert fald udtryk for en humor-
istisk sans, når man til julebaren vil 
skabe et festligt indslag. Racistisk er 
det ikke.

Instruktorerne i makro-økonomi: 
Søren Beltofte, Johanne Roelsgaard 
Bang, Morten Søland, Line Panum og 
Christoffer Rubæk. 
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Sæt      
i Kalenderen

X
@ A1
8. februar, 
kl. 17.15 - 19.00

@ Statsbiblioteket.
11. februar

@ IFSK
12. februar

@ Studenterhuset
Onsdag 10. februar

@ Fairbar
Tirsdag 16. februar 
kl. 19.30.

@ Studenterhuset 
Tirsdag 16. februar 

Kandidatforeningen holder gen-
eralforsamling. Der vil være evalu-
ering af 2009, revurdering af 
forenings vedtægter og forslag til 
nye målsætning samt valg til ny 
bestyrelse. 

Stort kagebord – endnu mere 
kage end der normalt plejer at 
være!

Ph.d.-forsvar ved Stian Skaar 
Ludvigsen. Ph.d.-afhandlingen har 
titlen ”Post Mortem of the VP-
function? Meta-regression analy-
ses of economic voting in the Unit-
ed Kingdom”

Corporate Night, hvor du kan 
møde kulturelle iværksættere og 
høre om deres erfaringer.

Demokrati og menneskerettighed-
er i Iran? Amnesty International i 
Århus har inviteret ekstern lektor 
ved RUCm Fariba Parsa og profes-
sor ved IFSK, Mehdi Mozzafari, til 
at tale om situationen i Iran efter 
valget i 2009. Desuden vil der 
være musik med Cecilie Noreng.

Fastelavnsfest!

@ Røgfyldt
Onsdag 17. februar
Kl. 18.15

@ A1
Torsdag 18. februar, 
kl. 18.00

@ Studenterhuset
23. februar

@ Øst for paradis
27. februar

@Vox Hall
4. marts
kl. 21.00

@Musikhuset
2. marts 
kl. 20.00

@ Øst for paradis 
Søndag 7. marts

Kritisk Profil holder generalfor-
samling, hvor der vil være valg til 
bestyrelsen og præsentation af 
forårets foredragsrække. 

Politologisk Forening indkalder 
til den årlige generalforsamling; 
det foregår kl. 18.00 i A1. På ge-
neralforsamlingen vil den nu-
værende bestyrelse berette om 
det forgangne bestyrelsesår, og 
der skal vælges en ny PF-
bestyrelse.

Guitar hero Night

Præmiere på Alting bliver godt 
igen. Film om oplæg ved instruk-
tør Christoffer Boe

I Got You on Tape giver koncert

Rytmisk koncertcafe.

Søndage i paradis. Husk at be-
stille billet. Der er Mellemøs-
tentema denne søndag, hvor man 
kan hygge sig med brunch og to 
film for 90 kr. OBS: man må tage 
egen dyne med!
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Politologisk Forening skal 
afdrage på kantinegæld

Kantinen
Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

”Allerede i foråret kunne vi se, at vi ville få et un-
derskud, hvis vi ikke foretog nogle drastiske æn-
dringer i den måde kantinen blev drevet på”, 
fortæller Stine Munk Poulsen, som sad i kan-
tinebestyrelsen for Politologisk Forening inden 
Studenterhusfonden overtog. ”Derfor besluttede 
vi på det første møde, den nuværende PF-
bestyrelse deltog i, at den daværende kantine-
form skulle ophøre, og at andre skulle tage 
over”. 

Indtil da var kantinen blevet drevet af ØF, JUS og 
PF, som sad i kantinebestyrelsen sammen med 
tekniske og administrative repræsentanter fra 
fakultetet. ”Organisationsformen har tidligere 
fungeret fint, men med tiden er det blevet svæ-
rere, fordi studenterrepræsentanterne har øn-
sket at holde prisen nede”, fortæller Kristoffer 
Hedemand, som er jurastuderende og var 
bestyrelsesformand inden Studenterhusfonden 
overtog. Stine er enig med ham i, at kantinedrif-
ten ikke har fungeret optimalt. Hun fortæller, at 
”tanken om at give foreningerne meget indfly-
delse på kantinen har været god. Men problemet 
er, at de studerende ikke har forudsætninger for 
at vide, hvordan man driver en forretning, og det 
er nok hovedårsagen til, at det er endt, som det 
er”.

Underskuddet kom som en overraskelse
Studenterhusfonden overtog driften af kantinen 
den første maj sidste år. Men selvom kan-
tinebestyrelsen havde været hurtig til at finde 
nogen, der kunne overtage driften, var der i lø-
bet af foråret blevet skabt et underskud på 
300.000 kr. ”Det kom bag på alle, at det kunne gå 
så galt de sidste par måneder”, fortæller Stine. 

Samfundsfagenes Kantine har gennemgået store forandringer i det sidste års tid. Tidligere blev 
kantinen drevet af studenterforeningerne JUS, ØF og PF, men sidste forår besluttede foreningerne, 
at den daværende organisationsform skulle ophøre, fordi man ikke kunne få kantinen til at løbe 
rundt økonomisk. I maj blev kantinen overtaget af Studenterhusfonden, som i dag driver kan-
tinen. Men foreningerne står tilbage med et underskud på 300.000 kr. som de har lånt penge af 
fakultetet for at kunne betale. Dette lån skal de nu til at afdrage på. 



33

2009

Hende og Kristoffer er enige i, at underskuddet 
skyldes flere forskellige forhold. For det første 
gik den tidligere kantineleder på barsel, hvorfor 
man skulle betale barselsdagpenge og samtidig 
ansætte en ny i stil-lin-
gen. Derudover var 
kantinen plaget af syg-
dom, så man var nødt 
til at ansætte vikarer 
og dermed betale en 
højere timeløn. 

Samtidig har kantinens 
køkken længe været for 
lille til at kunne pro-
ducere mad nok til det 
store kundegrundlag. 
Det har gjort det dyrt at 
købe ind, fordi man har 
været nødt til at købe halv-
fabrikat i stedet for selv at 
producere det hele fra bun-
den. Desuden har priserne 
på fødevarer været stigende, 
uden at priserne på kantin-
ens varer er blevet hævet 
tilsvarende. 

”De studerende, der har siddet i kantinebestyrel-
sen, har hovedsageligt set på prisstigninger fra 
de studerendes perspektiv og har ikke haft nok 
viden om kantinedrift til at afgøre, hvor høje 
priserne skal være, og derfor er de blevet sat for 
lavt til, at det hele har kunnet løbe rundt,” 
forklarer Stine og uddyber: ”Derfor giver det 
også god mening, at priserne er steget efter Stu-
denterhusfonden har taget over”. 

Foreningerne afdrager på gælden
Fakultetet har i første omgang dækket under-
skuddet, men da foreningerne har siddet med i 
bestyrelsen og været med til at bestemme 
priserne, har de haft indflydelse på økonomien 
og skal derfor på længere sigt dække størstede-
len af underskuddet. ”Vi har i PF erkendt vores 
del af ansvaret som forening. Vi har været med 
til det, og vi vil være med til at afslutte det på en 

ordentlig måde,” fortæller Stine og forklarer, at 
der er blevet lavet en afdragsordning, hvor 
fakultetet betaler 120.000 kr., mens de tre 
foreninger til sammen skal betale de resterende 
180.000 kr. Pengene skal tilbagebetales ved, at 
prisen på det øl, som PF og de andre foreninger 
køber af kantinen til deres fester, bliver sat op 

med 2 kr. pr. liter. Så for hver 
liter øl PF køber, går der 2 kr. 
til at afdrage på gælden. ”Når 
vi har solgt 90.000 liter øl, er 
vi gælden kvit”, fortæller Stine 
og tilføjer, at ”alternativet til 
afdragsordningen ville være, 
at foreningerne skulle betale 
pengene her og nu, hvilket 
ikke er realistisk. Derfor er vi 
glade for ordningen, selvom 
det nok kommer til at tage to 
til tre år, før PF er gældfri 
igen”. Kristoffer er også glad 
for afdragsordningen. ”Der er 
en god ordning og en gunstig 
aftale for de studerende, som 
ikke vil komme til at mærke 
det synderligt,” fortæller han. 

PF har endnu ikke besluttet sig for, om de vil 
sætte prisen på fadøl til festerne op eller om de 
vil hente pengene et andet sted. ”Det bliver også 
op til den nye PF-bestyrelse at bestemme, hvor-
dan de kunne tænke sig at gøre det”, fortæller 
Stine.

“Tanken om at give 
foreningerne meget 
indflydelse på kantin-
en har været god. Men 
problemet er, at de 
studerende ikke har 
forudsætninger for at 
vide hvordan man 
driver en forretning, 
og det er nok hovedår-
sagen til at det er endt, 
som det er.



Kandestøberen

34

Århus universitet som 
Fairtradeuniversitet

Fairtrade

Anne Schmidt Stolberg
20073039@ps.au.dk

Århus universitet er endnu ikke officielt et Fair-
tradeuniversitet, men vi er tæt på, og den offi-
cielle ansøgning til Fairtrade mærket om titlen 
Fairtradeuniversitet er lige på trapperne.
Universitetes ledelse og studenterrådet har 
formelt besluttet, at vi skal være et Fairtrade uni-
versitet. Herudover er nedsættelsen af en Fair-
tradestyregruppe med repræsentanter fra stu-
denterrådet, Fairtrade Team og universitetets 
ledelse, som sammen arbejder for at indarbejde 
en Fairtrade politik, lige på trapperne. Begge 
disse punkter er blandt Fairtrademærkets krav 
for et Fairtradeuniversitet.
Herudover lever Århus universitet fra 1. februar 
også op til kravet om, at der skal sælges mini-
mum fem forskellige Fairtrade mærkede produk-
ter i kantinerne, eftersom Studenterhusfonden, 

som driver 75 % af universitets kantiner, er gået 
med på at indføre Fairtradeprodukter i sine kan-
tiner. Studenterhusfonden står blandt andet for 
driften af samfundsfaglig kantine. Eftersom 
vores kantine har været igennem en del foran-
dringer allerede, følger den dog først senere ef-
ter de andre kantiner i forhold til at udbyde Fair-
trade produkter. Hvis man ønsker at nyde 
Fairtradeprodukter kan dette dog gøres i stu-
denterrådsfondens andre kantiner, som blandt 
andet dækker over Stakladen og Nobelparkens 
kantiner.
Præcis hvilke produkter der indføres, er op til de 
enkelte kantiner, men indtil videre bliver der 
grundet prisen ikke indført kaffe og the i kanti-
nerne.
Universitetet mangler blot et enkelt kriterium 

om, at universitetsbestyrel-
sen skal beslutte officielt at 
indføre Fairtrade kaffe og the 
på deres møder, hvilket er 
undervejs.
Der vil fortsat være mindst 2 
årlige events om Fairtrade, så 
vi får sandsynligvis også     
fremover besøg af de 
bæredygtige bananer.
Titlen som Fairtradeuniver-
sitet burde altså være lige om 
hjørnet. Hvorvidt dette bliver 
en succes afhænger så af, om 
de studerende støtter op om 
projektet og er villige til at 
købe de Fairtradevarer, som 
udbydes i kantinerne.

I løbet af efteråret har universitetet været flittigt besøgt af gule Fairtrade bananer, som har uddelt 
kaffe, flyers og endda danset lidt banandans. Så nu er det tid til en statusupdate.
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Glimt fra  

Juledag
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Kandidatforeningens årlige 
generalforsamling

Mandag den 8. februar
kl. 17.15-19.00 i A1. bygning 1331

2010

Ny bestyrelse og nye målsætninger

Kandidatforeningens generalforsamling 2010 vil omhandle en evaluering af 2009, en 
revurding af foreningens vedtægter og forslag til nye målsætninger samt konstituering af 
en ny bestyrelse. 

Dette er din

Kandidatforeningen vil være vært ved en let forfriskning!

mulighed for at påvirke retningen for din forening – stil op til 
valget af bestyrelsen og vær med til at skabe et spændende studieliv for dine 
medstuderende.

Kandidatforeningen – Institut for Statskundskab – Aarhus Universitet – Bartholins Allé – 8000 Århus C
kandidat@ps.au.dk 
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Nyt fra Studienævnet

Efteråret 2009 gik som vanligt med opgaver som 
undervisningsplanen for forår 2010 og godken-
delse af pensum. Der er også de løbende sager 
om meritoverførsel og andre dispensationer.

Men udover det har vi også arbejdet løbende 
med at gøre både undervisning og servicering af 
de studerende bedre. 

På undervisningsfronten har vi, for blot at nævne 
nogle enkelte ting, efter evalueringer af især 
fjerde semester arbejdet en del på at få mere 
politisk økonomi ind i både IP og KP undervis-
ningen. Vi har haft nogle konstruktive møder 
med både IP og KP undervisere, som til dels 
allerede fra nu, men særlig fra foråret 2011 be-
tyder mere og bedre koordineret undervisning i 
komparativ og international politisk økonomi. Vi 
har også bl.a. nedsat et EU-udvalg, der skal få 
overblik over, hvad der undervises i af EU på 
grunddelen, og om rækkefølgen og omfanget er 
hensigtsmæssigt – skal det være mere eller min-
dre, og hvornår introduceres de enkelte dele? Vi 
arbejder med at få indført evaluering af speciale-
forløbet og er også begyndt at se på muligheder 
for elektronisk evaluering. 

Vi har også diskuteret, om vi kan introducere    
faglige dage, særlig måske på første semester, 
hvor der kunne mangle en introduktion til 
læring, planlægning af studiet m.m.. Og på femte 
eller sjette, hvor man kunne have en faglig dag 
om det at skrive en skriftlig hjemmeopgave. 

Mht. servicering af de studerende forsøger vi at 
gøre modtagelsen af dem i studienævnssekre-
tariatet mere hensigtsmæssig. Vi forsøger os i 
øjeblikket med de fine blå opslag på dørene, der 
viser, hvem der tager sig af hvad. Og for at Su-
sanne og Malene ikke får alt for mange henven-
delser af typen ”Hvor skal denne FedEx pakke 
afleveres?”, der kan virke meget forstyrrende, 
har vi fået lavet en reception tre dage om ugen. 
Forhåbentlig giver det også mere ro og tid til de 
vigtigere henvendelser. 

Endelig er det på fakultets-niveau blevet 
besluttet, at vi går fra at bruge eksamensnum-
mer til årskortnummer på eksamensopgaver. 
Alle på det administrative plan jubler over denne 
lettelse af sagsgangene. Men i studienævnet var 
vi ikke blevet informeret om, at det indebar, at 
navnene kom med. Vi er bekymrede for, at ano-
nymiteten så ryger. Anonymitet er jo ikke ved-
taget ved lov, men vi synes alligevel, det kan være 
en fordel, at den, der retter opgaver, ikke har 
navnene foran sig. Derfor har vi besluttet, at man 
ikke fremover skal udfylde opgave-kuverten 
eller forsiden med sit navn (kun årskortnum-
mer).

Studienævnet vil gerne informere lidt mere bredt end hvad, man kan læse i referaterne på nettet. 
Derfor bringer vi denne nyhedsklumme

Nyt fra studienævnet

Mette Kjær (formand for studienævnet
mkjaer@ps.au.dk 

Sarah Kjærgård Pedersen (næstformand 
for studienævnet
20061329@ps.au.dk
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Politologisk Forening inviterer alle medlemmer til generalforsamling. 

Vær med til at evaluere bestyrelsens arbejde i løbet af det forgangne  

foreningsår. Påvirk PF’s fremtidige aktiviteter gennem konstruktiv  

kritik eller ved at stille op til PF-bestyrelsen 2010-2011 

 

TID OG STED: TORSDAG D. 18. FEBRUAR 2009 

 FRA KL. 18.00 I A1 
 
Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsen, suppleanter og kritiske revisorer 

7. Eventuelt 

For at stemme SKAL du medbringe (det røde) PF-medlemskort. Evt. 

spørgsmål til bestyrelsens arbejde kan sendes til polfor@polfor.dk. 
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Debat: Filmanmeldelse

Johan Von Tangen Sivertsen
20062067@ps.au.dk

Kære Kanden
 
Jeg har læst jeres anmeldelse af filmen “2012”, 
hvor I giver denne seks ud af seks kander. De-
sværre fik dette den konsekvens, at jeg indlod 
mig på at se filmen igår. Jeg må nu efterfølgende 
konstatere, at der må være tale om kander fyldt 
med den dårlige del af en blanding af pis og 
vanilje. 
 
Filmen består af omkring 15 minutters effekt-
fyrværkeri, blandet op med 90 minutters følel-
sesporno af en kvalitet der kun stikkes af “ex-
treme house makeover”. En lang stribe af 
fortærskede afskedsscener kædes sammen af en 
ligeså lang stribe floskler om religion, kapita-
lisme og kærlighedens triumf. Man behøver ikke 
ligefrem nogen mayakalender for at forudsige 
hvordan det ender. Det hele er faktisk så forudsi-
geligt, at det gør ondt.
 
Endelig er filmen så 
fyldt med faktuelle fejl 
at det er grotesk. Det 
samme må desværre 
også siges om jeres an-
meldelse:
 
1. Neutrinoerne er ikke 
i jordens kerne, og de 
bliver ikke aktiveret. 
Neturionerne kommer 
fra solen (som i virke-
ligheden), men begy-
nder af en eller anden 

grund at afsætte energi i jordskorpen. Dette er i 
sig selv fysisk umuligt. Dog ikke så meget, som 
det at de kun afsætter energi i det vand, der er i 
jordskorpen, men ikke i det vand, der er i de 
menneskekroppe, træer og oceaner, de også 
passerer igennem.
 
2. Kineserne bygger mere end 4 arker, det er dog 
kun 3 der overlever.
 
3. Den omtalte giraf (og elefant) er begge dyr, der 
umuligt ville kunne overleve, at blive fløjet rundt 
over en snefygende gletsjer i flere tusind meters 
højde, uden at dø af lungebetændelse.
 
Vær venligst mere påpasselig med at give så 
gode anmeldelser i fremtiden, det har kon-
sekvenser for helt almindelig hårdtarbejdende 
studerende, der kommer for skade at basere 
deres valg på jeres anbefalinger.   

2012
– en film der deler vandene...
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Debat: Filmanmeldelse

Mikkel Vinter 
mikkelvinter@hotmail.com 

Rikke Melsen
rikke@melsenstyle.dk

Kære Johan

På baggrund af din kritik af vores filmanmeldelse 
og anbefaling af “2012”, føler vi, at du har krav på 
et svar.

Først en omgang undskyldninger:

1) Der har været for lidt research med hensyn til 
de faktiske processer, der i filmen forårsager 
jordens undergang. Dette skyldes den mang-
lende interesse/forståelse for fysiske processer 
(som vi formoder du deler med et fåtal på IFSK), 
som vi kort beskrev for at give læseren et indblik 
i, at vi har at gøre med en ikke-menneskeskabt 
apokalypse.

2) Vores hukommelser har desværre svigtet mht. 
antallet af kinesiske arker, og vi håber ikke, at 
denne talforvirring har givet dig søvnløse næt-
ter.

3) Med hensyn til girafkritikken (giraffer bliver 
syge af at flyve i ekstreme højder uden tøj på) 
formoder vi, at din kritik går på selve filmen og 
ikke på vores anmeldelse, da vi bevidst har holdt 
os fra at udtale os om afrikanske dyrs medicin-
ske tilstande på grund af manglende viden her-
om.

Alt i alt har en anmeldelse af mesterværket 
“2012”, der har så mange facetter og forskellig 
fakta, muligvis været en for stor mundfuld for et 
par uerfarne filmkritikere. Researchen har været 
begrænset, og vi har desværre været forhindrede 
i at bidrage til den hyldest filmen i virkeligheden 
fortjener. 

6 kander mener vi dog stadig er på sin plads på 
trods af de enkelte faktuelle fejl, filmen byder på. 
Her vil vi fremhæve en smuk scene,  som i sig 

selv kunne sikre filmen 6 kander. Kate Curtis 
(Amanda Peet) står med sin mand i supermarke-
det og taler om deres forhold. Kates mand ud-
bryder med en klagende stemme “it feels like 
something is tearing us apart” hvorefter super-
markedet deler sig i to dele (på grund af jord-
skorpens begyndende rotation) med Kate og 
manden på hver sin side af den fremkomne kløft. 
Dette må betegnes som et højdepunkt i filmhi-
storien, som vil kunne få Spielberg til at fælde en 
tåre. 

Sammenligningen, du foretager med “Extreme 
Home Makeover”, er vi kede af, vi ikke selv havde 
fået øjnene op for. Begge programmer har i sand-
hed den egenskab, at de rører ens dybeste følel-
ser og fremelsker næstekærligheden mennesker 
iblandt.  

At du udelader kritik af vores anmeldelse af Ice 
Age (i samme artikel), tolker vi som, at vi har 
ramt plet her.
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Praktik hos NIRAS Analyse & Strategi

Bliv praktikant i efteråret 2010
Har du lyst til at arbejde med en bred 
vifte af kvalitative og kvantitative analy-
seopgaver? Så er du måske en af de to 
praktikanter, vi søger til efterårssemeste-
ret 2010. 

Dine kvalifikationer
 Overbygningsstuderende på en sam-

fundsfaglig eller humanistisk videre-
gående uddannelse med lyst til at 
bruge dit fags teorier og metoder i 
praksis

 God til at indsamle og analysere
kvantitative og/eller kvalitative data 

 God til at formidle komplicerede
problemstillinger både mundtligt og
skriftligt

 Tænker analytisk og er struktureret i
din måde at arbejde på

 God til at arbejde under pres, kan
overholde deadlines og er indstillet
på varierende arbejdstider

 Positiv arbejdsindstilling og
nemt ved at samarbejde

 Engageret, selvstændig og initiativrig
 Relevant erhvervserfaring fx fra kon-

sulentbranchen eller som instruktor 

Du vil blive en del af et tværfagligt team, 
hvor du navnlig vil arbejde sammen med 
medarbejdere, der har en baggrund i 
antropologi, sociologi, statskundskab og 
kommunikation. Derudover vil du få til-
knyttet en fast praktikvejleder, der vil 
have ansvaret for at sikre variation og 
faglig relevans i de opgaver, du løbende 
tilknyttes.

NIRAS Analyse & Strategi
NIRAS Analyse & Strategi er blandt de 
førende konsulenter på det offentlige 
marked i Danmark. Vi arbejder bl.a. med
processer, analyser og evalueringer in-
den for social-, uddannelses- og beskæf-
tigelsesområdet. Det kan fx være en un-
dersøgelse af, hvorfor unge vælger læ-
reruddannelsen til eller fra, eller en eva-
luering af ældreplejens succeser og fia-
skoer. 

Vores arbejdsopgaver kræver ofte ud-
vikling af nye tilgange. Og vi sætter en 
ære i at skabe ny viden, der kan afdæk-
ke problemstillinger og definere hand-
lingstiltag for vores kunder. Kunderne er 
organisationer, kommuner, ministerier,
styrelser og erhvervsvirksomheder.

Dine arbejdsopgaver
Som praktikant hos NIRAS Analyse & 
Strategi udfylder du en vigtig rolle i virk-
somheden og vil stifte bekendtskab med 
en lang række forskellige opgavetyper. 
Du vil assistere konsulenter og chef-
konsulenter og vil fx kunne deltage i:

 Tilbudsskrivning, herunder udvikling
af undersøgelsesdesign

 Analyseopgaver, herunder deltagel-
se i feltarbejde, interview, work-
shops og rapportskrivning

 Indsamling og bearbejdning af kvan-
titative data i SPSS

 Casestudier og fokusgrupper
 Researcharbejde
 Interne arrangementer, kurser og 

afdelingsmøder samt løbende so-
ciale arrangementer

Praktikophold og frist
Du vil blive tilknyttet NIRAS Analyse og 
Strategis afdeling i Århus, der er centralt 
beliggende på Åboulevarden 49. Prak-
tikperioden har en varighed på ca. fem 
måneder og indledes omkring 1. sep-
tember 2010. Den ugentlige arbejdstid 
er på ca. 37 timer. Praktikken er uløn-
net, men vi giver et månedligt SU-
supplement på 5.000 kr..

Ansøgning, CV, relevante referencer og 
karakterudskrift sendes til konsulent 
Anna Gillett på agi@niras.dk. Hvis du 
har spørgsmål er du velkommen til at 
ringe til Anna på tlf. 23 21 54 91.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 6. april 
2010 kl. 12

Samtaler forventes afholdt i uge 16.


