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Agurketid bag de gule mure

Indenfor politikkens verden, som vi i en eller anden grad indgår i på statskundskab, er agurketid 
et almindelig kendt og tilbagevendende fænomen. Uden for de gule mure falder det som ud-
gangspunkt en gang årligt over sommerferien, hvor Christiansborg lukker ned, og politiske sen-
sationshistorier erstattes med status på årets jordbærhøst. På statskundskab må vi erkende, at 
agurketiden rammer to gange om året i eksamenstiden, hvilket også sætter sit præg på denne 
måneds nummer af Kanden. Udover eksamensresultater, er det tilsyneladende småt med de 
spændende nyheder at berette fra instituttet denne måned. Forskere har fået bevillinger, de stu-
derende har fået en fl ot ny læsesal og der søges to nye russekretærer (NB! Ansøgningsfrist den 1. 
marts). Vi er dog så heldige, at verden udenfor ikke er ramt af denne agurketid, hvorfor dette 
nummer blandt andet byder på artikler med fokus på det store udland i form af reportage fra 
Grækenlands suppekøkkener og det politiske personfokus i Sverige. Også i Danmark har ”Mo-
gensen og Kristiansen” den seneste tid haft nok at rive i med diverse personskandaler. Det poli-
tiske ”cirkus” får et par ord med på vejen i debatindlægget på side 24.

Agurketiden har heldigvis snart nået sin ende og inde længe starter en ny sæson af Paradise Ho-
tel, og hvis du i det skjulte ser frem til denne begivenhed, kan du måske blive klogere på hvorfor 
på side 6.

Eksamenerne er overstået for denne gang og vi kan ånde lettet op de næste 3 måneder. Hvis du 
også synes, dette skal fejres, er Månedens Middag Med  en oplagt mulighed. I denne måned till-
byder Kanden rabat på lækker sushi på Soya. Hvis eksamensresultatet ikke rigtigt er værd at fejre, 
kan du i månedens Karrierekanonen læse om, hvor godt man alligevel kan klare sig - til trods for 
middelkarakterer.  

Ellers er der kun tilbage at ønske jer alle held og lykke med det kommende semester og god 
fornøjelse med agurkenummeret af Kandestøberen.

Forsiden er lavet af Shirin Ørberg

Leder
Anne Schmidt Stolberg 

       pandestolberg231286@hotmail.com

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com
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Reality-tv: 
Fænomenet vi elsker at hade!

Men hvorfor er det ikke kun socialgruppe 
fem, der er blandt seerne til reality, men også 
højtuddannede akademikere?  Og hvordan 
kan det lykkes en mindre del af reality-del-
tagerne at bygge en fremtidig karriere op på 
at have været fulde i Sunny Beach eller nøgne 
på et badehotel i Mexico? Kanden har forsøgt 
at finde forklaringen på reality-kulturens 
monstersucces. 
Robinson Ekspeditionen tonede som det 
første egentlige reality-program frem på de 

danske tv-skærme i 1998. Konceptet var gan-
ske enkelt: Send almindelige danskere ud på 
en øde ø, lad dem sulte og skab interne kon-
flikter ved at tvinge dem til at sende hinan-
den hjem. 
Siden da er udbuddet af reality-serier 
nærmest eskaleret, og man skal have tilbragt 
de sidste 10 år i en osteklokke, hvis navne 
som Dildo-Jill, Biker-Jens, Sydney Lee, Para-
dise-Amalie og Flotte Fyr ikke vækker visse 
associationer i hukommelsen. Disse person-

Reality-tv har i høj grad kendetegnet TV-kulturen i 00’erne og intet tyder på, at ud-
viklingen bremses i 10’erne – nærmere tværtimod. Den primitive populærkultur har 
gang på gang overtrådt grænserne for, hvad der hører til den private og den offentlige 
sfære, og reality-kulturen har forarget, moret og skubbet grænser hos os seere.  

TV-programmet “De unge Mødre” på Kanal 4 har kørt i 11 sæsoner og med kommentarer fra mødrene som “det 
ikk’ rigtigt, at Lucas ikke får sine grøntsager. Vi får da pomfritter”  bliver man som seer både forarget og under-
holdt.

Medier og populærkultur

 Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com
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ligheder har til en vis grad kendetegnet en 
hel generation, og dette skyldes for langt de 
flestes vedkommende ikke deres lidet at-
tråværdige intellekt, men snarere det faktum, 
at de frivilligt har valgt at stille sig i offent-
lighedens gabestok på godt og ondt. De, som 
deltager i reality-tv, er bevidst udvalgt af 
folkene bag til at skulle udfylde en særlig 
rolle, som gør konceptet/konkurrencen så 
underholdende som muligt. Der fokuseres på 
de karakteristika, som får deltagerne til at 
skille sig ud fra mængden af almindelige 
leverpostejs-danskere, og der bliver zoomet 
ind på deltagernes 
privatliv (og 
badescener) som al-
drig før. 
“Det er tydeligt, at det 
giver en rigtig ‘feel 
good’ stemning at sid-
de og se nogle opføre 
sig på en måde, som 
man aldrig selv kunne 
drømme om. Man 
føler sig meget klogere og mere 
social kompetent, og det er rigtig 
underholdende og afslappende 
at sidde med den følelse”, udtaler 
Karen Klitgaard Povlsen, lektor 
på Institut for Informations – og 
Medievidenskab. 
Personfikseringen og ned-
brydelsen af den private sfære er 
to af forklaringerne på reality-
kulturens monstersucces. En anden forkla-
ring på succesen hænger sammen med den 
socialiseringsfaktor reality skaber imellem 
generationer: “Det er programmer, som kom-
mer til at fungere som socialt kit i nogle grup-
per. Derfor er der nogle, som bliver ved med 
at se Paradise Hotel, selvom de egentligt 
bliver for gamle til det. Det bliver et led i en 
social nostalgi om, at ‘nu er vi blevet så 
meget klogere, og nu opfører vi os godt nok 
helt anderledes, og kan I huske, hvordan det 
var?” siger Karen Klitgaard Povlsen.

Så selvom, det er let at sidde i en forsamling 
af akademikere og stemple reality-seriernes 

deltagere som uintelligent tabermennesker 
med mangel på social kapital, så er det para-
doksalt, at netop disse mennesker uge for 
uge kan trække millioner til tv-skærmene. 
Endnu mere paradoksalt er det dog, at nogle 
efter serie-deltagelse kan ride videre på po-
pularitetsbølgen og opbygge karrierer på 
fortsat at udstille deres liv i offentlighedens 
søgelys. I undertegnedes tid på IFSK, har man 
sågar kunnet møde Sydney Lee som barten-
der til en økonomi-fest i samfundsfaglig kan-
tine. 
Noget kunne altså tyde på at reality-tv for 
mange deltagere ikke længere blot er et mål i 
sig selv, men er blevet et middel til et andet 

mål, som f.eks. 
en fremtidig kar-
riere indenfor un-
de rho ldn i ng s -
branchen.  Dette 
drejer debatten i 
en helt anden ret-
ning, for på visse 
o m r å d e r 
repræsenterer re-
ality-deltagerne i 
høj grad et tids-
ligt ideal om at 
være det net-
værksskabende 
og fleksible men-
neske, der ube-
sværet kan glide 
ind og ud af tids-

begrænsede sociale relationer. Så samtidig 
med, at deltagerne repræsenterer en livsstil, 
der på alle måder bryder normen for korrekt 
social adfærd, så besidder de også nogle 
kvalifikationer, som er så efterspurgte, at de 
kan basere en karriere på dem. 

Så spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne ikke 
bare er sociale tabere, lader vi lige stå et 
øjeblik, for er reality-kulturen i virkeligheden 
ikke et tegn på, at vi lever i en tid, hvor det 
netop er sociale udskud, der bliver efter-
spurgt og prisværdiggjort? Alle statskundsk-
abere, der har haft økonomi ved jo, at der 
ikke findes udbud uden efterspørgsel.  

“Man føler sig meget 
klogere og mere so-
cial kompetent, og 
det er rigtig under-
holdende og afslap-
pende at sidde med 
den følelse

 - Karen Klitgaard Povlsen,  lektor i 
Informations- og Medievidenskab
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Klimadebatten – 
    hvor blev den af?

Et års tid senere afholdes COP16 i Cancún i 
Mexico, men det er som om klimadebatten i 
Danmark (og andre steder) er forstummet. 
Måske er befolkningen resigneret, måske er 
et klimatopmøde bare ikke interessant, når 
det ikke foregår i Danmark, og når det ikke 
engang er statsledere, men overvejende kli-
maministre, der deltager i forhandlingerne. I 
alle tilfælde bringes her et catch-up af klima-
situationen efter COP16.

Før COP16 nedtonede eksperter og analyti-
kere forventningerne til topmødet. For ek-
sempel var panelet til PF’s klimadebat enige 
om, at man skulle se langt efter en bindende 
aftale. Flere faktorer blev til selv samme ar-
rangement fremhævet som forhindringer for 
en fælles klimaaftale. Blandt andet blev der 
peget på, at manglende tilstedeværelse fra 
de store landes statsledere, stormagtsspil og 
interessekløft mellem i- og ulande ville 
bremse forhandlingerne.
Men det overordnede indtryk af COP16 var 
faktisk positivt. De mexicanske værter med 
udenrigsminister Patricia Espinosa i spidsen 
havde lært af fejltagelserne i København og 
havde gjort alt for at opbygge tillid til for-
handlingerne. Espinosa forsikrede igen og 
igen om, at der ikke eksisterede en parallel 
forhandling eller en skjult klimatekst, som i 
København. Derudover inviterede Espinosa 
25 lande til diskussioner af særlige prob-

lemer, men understregede, at gruppen var 
aldeles åben for alle, der havde lyst til at del-
tage. Mexico høstede i den anledning ros for 
deres værtskab.
Da det såkaldte high level segment begynd-
te, hvor ministre og statsledere tog over fra 
embedsmændene, forelå to tekster udarbej-
dede af embedsmændene. Denne ene tekst 
tog fat om KP-sporet, der omhandler en mu-
lig forlængelse af Kyotoprotokollen, når den 
udløber i 2012. Den anden tekst beskrev 
LCA-sporet, der behandler de generelle kli-
mamål. Begge tekster var naturligvis fyldt 
med kantede parenteser, der udtrykte hvor 
stor uenigheden var blandt de mange aktører 
på COP16. 
For det første var der en markant konflikt 
mellem i- og ulandene, der grundede i ud-
betaling af den klimabistand, som ilandene 
skal overføre til ulandene. På den ene side 
tøvede ilandene med at komme med konkrete 
og gennemsigtige forslag til, præcis hvor 
klimabistanden fra Copenhagen Accord i 
fremtiden skal findes, og hvordan den skal 
udbetales. Godt nok var man på det tids-
punkt enige om, at en væsentlig del af bistan-
den skal komme fra handel med CO2-kvoter, 
men dér stoppede enigheden. På den anden 
side skabte det internt splid i ulandenes G77-
sammenslutning, hvem der står til at mod-
tage mest klimagæld og hvordan man over-
hovedet skal opgøre det.

Vi husker alle sammen, hvordan medier, politikere og Ngo’er verden over opgraderede 
beredskabet forud for FN-klimatopmødet COP15. Der var lagt i ovnen til, at det skulle 
være nu eller aldrig, hvis klimaet skulle redes, og forventningerne var mildest talt 
skyhøje. Da COP15 sluttede, havde topmødet imidlertidig blandt kritikere ændret 
navn til “FLOP15”, og kritikken haglede ned over selve aktørerne såvel som det dan-
ske værtskab.

COP16

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com
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De mexicanske 
værter med 
udenrigsminister 
Patricia Espinosa 
i spidsen havde 
lært af fejlta-
gelserne i Køben-
havn og havde 
gjort alt for at 
opbygge tillid til 
forhandlingerne. 

En anden konflikt eksisterede mellem USA og 
de såkaldte BASIC-lande (Brasilien, Sydafrika, 
Indien og Kina), som gensidigt tørrede ansva-
ret for de manglende fremskridt af på hinan-
den. Således gik BASIC-landene i offensiven, 
da de gjorde indrømmelser omkring kontrol 
af deres egne CO2-kvoter og samtidig bragte 
en forlængelse af Kyotoprotokollen på banen. 
I selv samme vending fik de kritiseret USA for 
ikke at deltage i Kyoto, når USA er den største 
udleder over tid. På den måde fik de lagt pres 
på USA’s chefforhandler Todd Stern, der til sin 
frustration stod med et fastlåst senat i ryg-
gen og intet kunne gøre.
En anden vigtig aktør på COP16 var AOSIS-
alliancen bestående af truede østater. Flere 
statsledere var mødt op fra alliancens med-
lemslande for at understrege deres penible 
situation. Også sammenslutningen af syd-
amerikanske lande (ALBA-landene) gav deres 
besyv med. Fælles for AISOS- og ALBA-
landene var, at de undervejs kritiserede den 
fælles klimatekst (LCA-teksten) for at være 
uambitiøs og favorabel for de rige lande.
Ovenstående forhandlingsmæssige hård-
knuder på kryds og tværs af lande og sam-
menslutninger kom meget klart til udtryk i 
form af en kommentar fra Madeleen Helmer 
(chef for Internationalt Røde Kors’ Klimacen-
ter), hvori hun fortalte, at de i Røde Kors 

havde mistet troen på en løsning på kli-
maproblemerne i FN-regi. Også store trans-
nationale virksomheder – som faktisk holdt 
deres eget klimamøde sideløbende med 
COP16 – kritiserede COP16-deltagerne for at 
være for sløve i optrækket. Rent faktisk pro-
ducerede de store virksomheder deres egen 
klimaaftale, hvori giganter som Virgin, Coca-
Cola og Siemens indvilgede i at reducere bl.a. 
CO2-niveauet i deres produktion.
Ser man på de reelle resultater af COP16, så 
er der sket visse, om end meget små, frem-
skridt: Klimakonferencen (undtagen Bolivia) 
godkendte en fælles klimatekst, hvori der 
bl.a. opfordres til nye tiltag som reduceret 
skovrydning; en godkendelse, der ikke blev 
opnået under COP15. Der opfordres også, 
som tidligere set, til reduktion af de enkelte 
landes CO2-kvoter samt til at afviklingen af 
klimabestanden snart bliver sat i gang. Om-
vendt skabtes der ikke en fornyelse af Kyoto-
protokollen, og det fælles papir består stadig 
kun af opfordringer. 
Samlet set kunne man efter COP16 
konkludere, at forhandlingsprocessen og 
dermed grundlaget for COP17 er reddet. Og 
ikke så forfærdeligt meget mere. 
Måske de nylige oversvømmelser i Australien 
og andre steder kan få verdenssamfundet på 
en mere ihærdig kurs.



Kære medlemmer, 6. semester-, 
kandidat- og ph.d.-studerende
Det er snart tid til at vælge en ny bestyrelse for Kandidatforeningen og diskutere forenin-
gens fremtidige mål i forbindelse med arrangementer og indsatser for 6.semester-, kandi-
dat- og ph.d.-studerende samt for færdige kandidater fra IFSK. 

Har du lyst til at påvirke udviklingen i 2011, så mød op og afgiv din stemme. Er du ikke 
allerede medlem af foreningen, vil det være muligt at melde sig ind i forbindelse med:

Den ordinære generalforsamling i Kandidatforeningen 2011: 

Torsdag den 10. februar kl. 18.15-20.00 i A1.

 Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Foreningens økonomi, herunder godkendelse af årsregnskab
 5. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
 6. Indkomne forslag 
 
 7. Diskussion af planer for det kommende år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til syv suppleanter
 
 9. Valg af to uafhængige revisorer samt en suppleant 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 1. februar. 

Overvejer du at stille op til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os med spørgsmål 
på kandidat@ps.au.dk 

Kandidatforeningen vil ved arrangementet være vært ved en let forfriskning. 
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Alternativ rusguide: tabuer på IFSK

I Rusguiden 2010 fik vi at vide, at den 
gennemsnitlige statskundskaber er en ”21,5 
år gammel (lettere maskulin) kvinde, som 
kommer fra en lille by, hvor hun har taget en 
STX”. Dette passer med garanti på mange af 
dine sidemænd i søauditoriet, men det er kun 
den halve sandhed. Undertegnede har 
foretaget en ganske uvidenskabelig statistisk 
undersøgelse , der skal kaste lys over alle de 
attributter, som aldrig finder vej til rusguiden, 
men som ikke desto mindre fortæller noget 
om hvem vi er på IFSK. 

Forestil dig en almindelig fredag eftermid-
dag, hvor du er på vej i fredagsbaren. Det 
første, der slår dig, da du træder ind i kan-
tinen, er de tomme borde langs vinduerne 
med plads til hele 420 studerende. Disse 
tomme pladser repræsenterer alle dem, som 
er blevet hjemme fra fredagsbaren, fordi de 
lider af ensomhed på studiet. Du er lettet 
over, der ikke er dækket op til dig ved de en-
sommes bord, men du sender en bekymret 
tanke til ham fra din læsegruppe, som aldrig 
er med til festerne. Du glemmer hurtigt de 
tomme pladser, da du ser, der er sygt meget 
gang i den lidt længere væk. Du går hen til 
det næste bord, hvor der sidder hele 71 
statskundskabere og drikker fadøl. Du kan 
se, de har drukket mange øl allerede, faktisk 
alt for mange øl. Ved dette bord sidder alle 
dem, der har så stort et alkoholforbrug, at de 
med rette kan betegnes som alkoholikere. På 
IFSK vælger vi dog at kalde dem festaber i 
stedet for, da det lyder pænere. Efter et 
stykke tid får du nok af deres fulde kommen-
tarer og drukviser, så du kigger dig omkring i 
lokalet. En flot fyr fanger dit blik i baren, og 
du flirter med ham. Inderst inde håber du, I 

mødes senere i aften på Social Club, men din 
veninde advarer dig mod ham om hans 22 
mand store venneflok. De er søde nok, siger 
hun, men de har alle sammen klamydia, så 
hun giver dig et kondom og siger, du skal 
passe på dig selv i aften. 
Dette lægger en dæmper på dit humør, men 
kun indtil, du hører noget fed musik inde i 
Forhistorisk. Du går derind og bliver fuld-
stændig blændet af pailletter og synet af 
mange par, der danser mand-mand og 
kvinde-kvinde. Du tæller dig frem til hele 75 
homoseksuelle statskundskabere, hvoraf  
nogle fester igennem til ABBA, mens andre er 
gået tilbage i kantinen og har taget plads ved 
de ensommes bord. Du tager en svingom 
med den søde kantinedame, inden du forla-
der fredagsbaren og tænker over, hvad du 
lige har oplevet. Denne fredag er du blevet 
en del klogere på dine medstuderende på 
IFSK. Den gennemsnitlige statskundskaber 
er, udover at være en 21,5 årig kvinde fra en 
mindre provinsby, desuden med 56 % 
sandsynlighed ensom på studiet, der er 3 % 
chance for hun har klamydia, hun er alko-
holiker med 9,5 % sandsynlighed, og med 10 
% sandsynlighed er hun lesbisk. Det er denne 
kombination, der gør IFSK intet mindre end 
enestående.
Kan du genkende dig selv eller nogle af dine 
medstuderende?

Denne artikels formål er at skabe et mere nuanceret billede af dine medstuderende på 
ISFK, end du fik i rusguiden.

Statistik og statskundskabere

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

Fakta

Tallene er hentet fra Statistikbanken, 

Studerende Online, DR Indland og Gal-

lup, de gælder for alle unge danskere 

i alderen 15-30 år og er overført på en 

population af 750 bachelorstuderende 

statskundskabere.

Bemærk: Fare for ekstrapolation
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GRÆKENLAND OG ASYLKRISE; 
REPORTAGE FRA EN EUROPÆISK MENNESKELIG TRAGEDIE

Reportage
Liv Holm Andersen

livand@um.dk

Langt mindre er der dog blevet skrevet om 
for eksempel børnene i Omonia-kvarteret i 
Athen og det faktum, at de ikke ville få mad, 
hvis ikke katolske, ortodokse og andre hu-
manitære organisationer dagligt i deres res-
pektive suppekøkkener sørgede for frokost 
bestående af for gamle dagligvarer spon-
soreret af supermarkedernes lagre. Derfor 
skal denne artikel dedikeres en øjenvidnebe-
retning fra netop et sådant suppekøkken, da 
jeg selv har været frivillig dér de sidste par 
måneder og gerne vil fortælle disse men-
neskers historie.

For at være ærlig var jeg aldrig rigtig den 
store fan af nogen form for religiøs velgøren-
hed, men en ven fra den dansk-græske 
forening i Athen inviterede mig med ned i 
Caritas’ suppekøkken, for at se hvordan det 
var. Jeg endte som frivillig. Det er 
svært at sige, hvad man rent faktisk 
forventer, når man første gang kom-
mer ned for at lave frokost til 250 
asylansøgere fra hele verden, men 
ét er sikkert: Jeg var oprigtigt 
chokeret og endda noget indigneret 
og skamfuld som europæisk borger, 
for den armod, man kan finde her, 
er noget, som de fleste EU-borgere i 
dag, heldigvis, har svært ved at   
forestille sig. 

Forberedelserne af frokosten starter 
normalt kl. 10.30 med at snitte 
grøntsager, forberede

bakker, sætte vand og salt på alle bordene i 
det dårligt møblerede rum, som af gangen 
har plads til ca. 60 personer på samme tids-
punkt. På en væg på den modsatte side af 
rummet end indgangen hænger et stort ka-
tolsk kors mellem de store vinduer, hvorfra 
man kan høre støjen fra gaden. Fra kl. 10, 
eller endda før, kan man høre mængden, som 
står i kø for endnu en dag at sikre sig selv og 
sin familie frokost. 

Jeg var overrasket over antallet af mennesker 
i køen samt over den omstændighed, at flere 
dørmænd var nødvendige for at kontrollere 
det. Det lignede, for at være ærlig, mest en 
scene fra en maduddeling i et katastrofeom-
råde og bestemt ikke en hverdagsscene i en 
europæisk storby. 

På det seneste har der været meget fokus på asylkrisen i Grækenland. Af gode grunde: 
Immigrationspresset er enormt, det græske asylsystem er pt. nærmest ikke eksiste-
rende og såvel de fysiske forhold som sagsbehandlingen for asylansøgere og illegale 
indvandrere er dybt kritisabel. Man har således ofte kunnet læse om de juridiske 
forhold, om det politiske ansvar og om brud på menneskerettighederne.

Frokost i Caritas suppekøkken
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Frokost med “illegale” børn
Klokken 12 begynder folk at 
strømme ind med deres madbillet-
ter i hånden: Mænd, kvinder, ældre, 
børn og endda babyer fylder rum-
met. Børnene er ofte smilende, og 
til tider er det muligt at lave lidt 
sjov med dem, mens de venter i 
køen, men de voksne ligner tem-
melig meget, det de er: Verdens-
samfundets store tabere. De har 
øjne fulde af smerte og mistillid, og 
de ser slidte ud, som om det mind-
ste håb har forladt deres sind for 
længe siden.
Nogle børn i alderen 13-14 år – 
primært drenge – kommer alene. De spiser 
deres skål med nudler eller linser, de taler 
med deres mund fuld af mad, fortæller vit-
tigheder og griner på samme måde som an-
dre 13-14-årige, hvilket de også kunne være, 
hvis de havde haft pænere tøj, bedre tænder 
og renere ansigter. Og selvfølgelig en mor, en 
far, et hus og måske endda en hund at kom-
me hjem til.
 
Disse er de ”illegale børn”, og disse er den 
allermest sårbare gruppe af de irregulære   
indvandrere. Børnene er lette ofre for udnyt-
telse såsom prostitution, illegal arbejdskraft, 
menneskehandel, organiseret tiggeri eller 
kriminalitet. De er oven i købet i større risiko 
for at blive angrebet, hvis de bærer rundt på 
småpenge fra tiggeri eller sågar en choko-
ladebar fra Caritas gemt til senere. I Athens 
metro berettes konstant om forsvundne 
børn, men hvis disse børn bliver væk, er der 
ingen til at berette om dem og lede efter 
dem. 

Europas helt egen 3.world
Kl. 13.30 er det ved at være slut. Dagens 
mad er alt sammen væk, skønt flere men-
nesker venter i kø – i dag får de ikke frokost. 
Det er hjerteskærende og gør en skræm-
mende klar over, at dagens frokostforbere-
delser ikke engang er en dråbe i havet. 250 
mennesker spiste frokost, men hvis 25,000 

venter på mad, hvad er så egentlig forskel-
len?

I det mindste giver dette dog et svar på den 
ofte hørte kritik om, at nødhjælpen i suppe-
køkkenerne skulle være en såkaldt ”pull-fak-
tor” for den irregulære indvandring, for det 
er simpelthen ikke sandt! For det første, fordi 
der naturligvis slet ikke er mad til alle, og for 
det andet fordi meget få mennesker er villige 
til at risikere deres liv og betale alt de ejer, 
for at være dømt til at leve af ustabile, katol-
ske velgørenheds-linser resten af deres dage.

Efter det endte måltid er det tid til at vaske 
op, feje gulve, sætte stole på plads osv., så-
dan, at alt er klar til morgendagens frokost. 
Kl. 14 er jeg tilbage på ambassaden – stadig 
i Athen, men i up-scale-området Kolonaki. 
Bydelen Kolonaki findes omkring to kilome-
ter væk fra Omonia-området, men det virker 
alligevel til at være beliggende i en ganske 
anden verden. 

/Artikel har også været bragt i Magasinet 
rØST

Liv Holm Andersen går på 8.semester og har 

været i praktik på den danske ambasade i 

Athen. Her er Liv i et suppekøkken i Athen.
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Århus by med på fairtrade-bølgen – 
    Nu er det universitetets tur

Århus Kommune skal fremover sik-
re, at mindst 10 % af den kaffe, der 
drikkes i kommunen er Fairtrade-
mærket. Det svarer til ca. 1,8 mil-
lioner kopper. Derudover skal kom-
munen sørge for at udbrede 
Fairtrade-produkter, så de kan 
findes på hylderne i butikker og på 
caféer i Århus. Til sidst skal kom-
munen yde en indsats for at oplyse 
borgerne i kommunen om Fairtrade-
mærket. Der indføres altså nogle 
tiltag, der er med til at forbedre 
Århus’ image og som på samme tid 
styrker Fairtrade-foretagendet.

Der har i den seneste tid været for-
lydender om, at Århus Universitet er næste 
fokusområde for Mellemfolkeligt Samvirke 
og Fairtrade-kampagnen. Kanden har fanget 
Michael Hunnicke fra 6. semester, som er an-
sat i MS Århus, for at høre lidt mere om det.

Hvad går Fairtrade-universitetet ud på?
”Grundlæggende handler det om, at univer-
sitet tager et globalt, socialt ansvar ved at gå 
forrest som en institution. Konkret betyder 
det, at man skal kunne købe Fairtrade-
produkter i kantinerne på universitetet, sam-
tidig med at universitetet flere gange om året 
skal markere, at de går ind for retfærdig 
handel. Derudover skal der f.eks. drikkes 
Fairtrade-kaffe på bestyrelsesmøder.”

Okay. Hvordan vil I kæmpe for at få jeres øn-
sker ført ud i livet?
”Det vil vi ad to veje. For det første via oplys-
ningsarbejde og stillingtagen. Vi vil vise, at 
unge studerende ønsker, at universitet tager 
teten med at sikre retfærdig handel, og det 
har vi tænkt os at synliggøre med events og 

happenings. Vi har i den forbindelse startet 
et nyt koncept, der hedder Fairtrade Fight-
ers.
For det andet vil vi arbejde med at overbe-
vise universitetsledelsen og kantinerne om at 
indføre Fairtrade-produkter.”

Fairtrade Fighters. Hvad er det for en stør-
relse?
”Det er en del af kampagnen for Fairtrade. 
Det er et signal om, at vi er nogle, der har 
lyst til at kæmpe for retfærdig handel, for 
det er der brug for.”
 
Er det fair, at fattige studerende kan komme 
til at betale mere i kantinerne på univer-
sitetet?
”Nogle produkter kan blive relativt dyrere, 
mens andre ikke gør. Fairtrade handler om 
at give en retfærdig pris for de varer, vi 
køber, så hvis det medfører en prisstigning 
på nogle varer, så mener vi, det er fair.”

Fremtiden vil vise, om Fairtrade-fighters får 
held i deres kamp. 

Den 24. november 2010 blev Århus kåret som ’Fairtrade By’ ved en ceremoni i Musik-
husets foyer. Et samarbejde mellem Fairtrade Mærket Danmark, Mellemfolkelig Sam-
virke og Århus Kommune har sikret, at Århus nu er den femte by i Danmark, der er 
med til sikre retfærdig handel. Men hvad indebærer det helt præcist, at være Fairtrade 
By?

Fairtrade

Frederik Vincent Langkilde
fvlangkilde@hotmail.com

Fairtrade 
Fighters på 

Århus 
Rådhus
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Månedens Middag Med  
- Restaurant Soya -

Sushi er en forholdsvis dyr spise, men det 
smager vanvittig godt. Med sushi formåede 
japanerne at gøre, hvad mange andre måtte 
opgive, nemlig at bibeholde den gode smag 
og samtidig minimerer lugten af fi sk. Hvem 
har ikke stået en højhellig tirsdag til Thy-
borøn fi skeauktion ved port 7 og overvejet 
om man skulle byde på den noget så lækre 
nyindfangede kulmule, hvorefter man køber 
en gang fi sh’n chips, fordi man ikke igen vil 
lugte af fi sk og have tilnavnet Fiske Finn eller 
Karpe Karsten. 

Kanden har derfor i februar måned og i sam-
arbejde med Restaurant Soya, en af Århus 
bedste sushi restauranter, udarbejdet et 
specielt tilbud til Kandestøberens læsere. 
Restaurant Soya var en af de første sushi-
restauranter i Århus, der fi k det efterhånden 
velkendte koncept running sushi. Running 
sushi betyder, at der i restaurantens køkken 
anrettes forskellige sushi tallerkner, der bli-
ver sat på et rullende bånd. Dette bånde kør-
er således i ring i restauranten og man kan 
for et givent beløb spise alle de tallerkner 
sushi, man lyster. Et sjovt og aldeles effektivt 
koncept, hvor man aldrig venter særlig længe 
på maden. Restaurant Soya er ligeledes ble-
vet kåret til Århus’ tredje bedste restaurant af 
aoa.dk, hvilket formentlig skyldes restauran-

tens fl ittige brug af friske råvare og overkom-
melige priser. Da der ligger to forskellige 
Soya i Århus med forskellige menuer gør  
nogle af tilbuddene sig kun gældende på en 
af de to restauranter.

Tilbuddet på Restaurant Soya 
Jægergårdsgade 60 er følgende:
- 12 stk. sushi blandet maki og nigiri til 100 
kr. (normalpris 138). Tilbuddet kan nydes i 
restauranten (fredag og lørdag undtaget) 
eller bruges som ”take away” (alle dage). 
Tilbuddene på Restaurant Soya 2 Vester-
gade 36 er følgende:
- 12 stk. sushi blandet maki og nigiri til 100 
kr. (normalpris 138). Tilbuddet kan kun be-
nyttes som ”take away”. 
- Running Sushi, spis alt, hvad du kan for kun 
177 kr. inklusiv en øl, sodavand eller et glas 
vin (normalpris 198 uden drikkevarer). Dette 
tilbud kan i sagens natur kun nydes på res-
tauranten, dog skal man være færdig med at 
spise kl. 19. 

Bemærk, at der i weekenden (fredag og 
lørdag) er et weekendtillæg på 20 kr. 
Som altid, så medbring nedenstående mad-
kupon, indløs tilbuddet og få en ordentlig 
omgang sushi med en besparelse på omkring 
de 25 %. 

Månedens Middag Med

Mathias Bornæs
mathias_mark@jubii.dk
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Det nye foreningsår
Foreningsliv

Mathias Gjørling
mathias.gjoerling@gmail.com

Denne og starten af den kommende måned 
byder på generalforsamlinger. Foreningerne 
på IFSK holder generalforsamlinger bl.a. for 
at vælge nye medlemmer til bestyrelserne. 
Det er således deltagerne i dette møde, der 
bestemmer hvem, der sidder i f.eks. Politolo-
gisk Forening eller Politologisk Bogformid-
ling.
Disse har generalforsamling hhv. den 21. 
februar og 4. marts. Kandidatforeningen har 

fastsat deres generalforsamling til den 10. 
februar. De andre foreninger har - så vidt 
vides – endnu ikke fastlagt datoen for deres 
generalforsamlinger, men hold øje med di-
verse kommunikationskanaler, såsom Face-
book og opslag på foreningsgangen.

Generalforsamlingerne skal udover at vælge 
medlemmer til bestyrelser også godkende 
regnskaber og i ny og næ bliver der ligeledes 
diskuteret vedtægter. Generalforsamlingerne 
er meget mere end bare ligegyldig sniksnak. 
Det er os dødelige studerendes mulighed for 
at udøve indflydelse på foreningerne – heraf 
den største indflydelse anlagt ved selv at del-
tage. Ved at melde sig ind i foreninger kan 
man f.eks. få indflydelse på både den lille og 
den store studietur, på hvilke bøger, der skal 
indkøbes og på udsalg i PB eller være med til 
at arrangere enkelte gæsteforelæsninger eller 
forelæsningsrækker med emner, man selv 
synes er spændende. 

Nogle generalforsamlinger har større tilløb 
end andre, men ikke desto mindre skal der 
herfra lyde en opfordring til at deltage aktivt 
i så mange, der kan have bare den mindste 
interesse! Der kan ikke herske tvivl om, at 
foreningslivet kun gødes af større aktiv del-
tagelse. Hvem ved, måske man kunne over-
veje selv at stille op?

Februar er semesterstart: Nye bøger, kompendier, undervisere og fag. Men februar (og 
til dels marts) er også startskuddet for den nye sæson af foreningslivet. Og nej, 
’foreningslivet’ er ikke en akademisk udgave af Paradise Hotel.
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Reponse to 
‘The search for exchange students’

Many thanks to Hester and Michael for re-
porting and reflecting on their search for ex-
change students at the Department (see Kan-
destøberen, December 2010, p. 18-19).

The Department is committed to ensuring 
that exchange students get the best possible 
experience when they are coming to Aarhus, 
first and foremost academically but also so-
cially. Indeed exchange students’ allround 
positive experience is also an important pre-
requisite for maintaining existing interna-
tional exchange agreements. 

Several of the points men-
tioned in the article are 
familiar from our work. 
We have just completed a 
survey among exchange 
students about their ex-
periences of arriving at 
the University/Depart-
ment. The most impor-
tant result is that, overall, 
the exchange students 
express satisfaction with 
how they were welcomed. 
However, some mention 
that they would like to 
have more contact with Danish students and 
this is confirmed when talking to the Danish 
student mentors.

The Department encourages exchange stu-
dents to make use of their student mentors 
throughout their stay. Building on this, we 
have decided to take a number of additional 
steps, which we hope will further strengthen, 
in the first instance, the contact between ex-
change students and their Danish student 

mentors, and, in the long run, also the con-
tact with Danish students at the Department.

* In future, student mentors will attend the 
welcome days arranged by the Faculty and 
by the Department. This will also be an op-
portunity for the Danish student mentors to 
meet each other early on.

* We are exploring the possibility of re-intro-
ducing the freshers’ week for exchange stu-
dents. In contrast to previous years there is 
likely to be more interest by exchange stu-

dents, as they arrive earlier 
to attend the Fa-culty wel-
come day.

* We have employed Ste-
phanie Nørhave Kristian-
sen who will work as a 
‘switchboard’ bet-ween ex-
change students and Da-
nish students/student 
mentors, for example by 
setting up a Facebook 
group to publicise social/
study relevant events and 
by arranging an ‘Interna-
tional Friday Bar’.

We very much hope that these measures will 
help to facilitate the meeting of exchange 
and Danish students!
We also welcome suggestions for any other 
initiatives the Department could take/sup-
port.
Viola Burau, Chairperson, Departmental Committee on 

International Exchange Programmes.

Birgit Kanstrup, Departmental Administrative Co-ordina-

tor of International Exchange Programmes

Commentary
Birgit Kanstrup

bk@ps.au.dk

Viola Burau
viola@ps.au.dk
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Dit Studiemiljø – 
    din hverdag!

Universitetet er forpligtet til at lave under-
søgelsen hvert tredje år. Formålet med under-
søgelsen er at finde ud af, hvordan de studer-
ende trives psykisk og til en vis grad også at 
afdække, hvordan de fysiske rammer er på 
universitet.
Undersøgelsen blev senest foretaget i efter-
året i 2007, hvor omtrent 8000 studerende 
fra hele universitetet valgte at besvare det 
elektronisk udsendte spørgeskema. Resul-
taterne fra undersøgelsen blev offentliggjort 
i sommeren 2008 med særligt fokus på de 
enkelte uddannelser.
På statskundskab fandt man ud af, at de stu-
derende generelt trivedes og havde det godt 
på deres studie, men der viste sig også en 
række interessante fokusområder. Fx så man, 
at en stor del af de statskundskabsstude-
rende ikke syntes, at deres studie bidrog til at 
afklare, hvilket arbejde, de skulle have, når 
de blev færdige. Derudover fandt man, at 
mange studerende følte sig stærkt stressede 
i hverdagen og savnede feedback på deres 
faglige præstationer. Til gengæld fandt 
størstedelen af de studerende deres medstu-
derende imødekommende, og deres interes-
se for deres fag var vokset i løbet af studie-
tiden.
På baggrund af resultaterne fra undersø-
gelsen er der rundt omkring taget initiativer 
for at imødekomme de studerendes ønsker 
om bl.a. feedback, flere sociale mødesteder, 
dannelse af læsegrupper og imødegåelse af 
stress. Eksempelvis har man på datalogi an-
sat en koordinator til at tage hånd om de stu-
derendes trivsel i hverdagen, på statskund-
skab har man indført en faglig læringsdag, 
og på teologi har man indført en café, som 
skaber et rum, hvor studerende og ansatte 
kan være mødes og være.

Hvorfor er det vigtigt, at jeg deltager i Studi-
emiljø 2011, spørger du måske? De 8000 stu-
derende, der svarede sidst, lyder måske af 
mange, men rent faktisk udgør de kun om-
kring 30 % af universitetets studerende. Hvis 
undersøgelsens resultater også i fremtiden 
skal gøre en forskel, er det afgørende, at så 
mange studerende som muligt deltager. Det 
er med til at sikre, at undersøgelsen skaber et 
retvisende billede af de studerendes trivsel, 
og hvis mange deltager, giver det resul-
taterne en større vægt.

Der er altså gode grunde til at deltage i un-
dersøgelsen. Du vil modtage en mail gennem 
Aarhus Universitets mailsystem på din post.
au.dk mail omkring uge 7. Du kan deltage i 
undersøgelsen ved at følge linket i mailen, 
som sender dig videre til et elektronisk 
spørgeskema. Spørgeskemaet kan kun bes-
vares gennem dette link, så får du ikke 
mailen, kan du gå ind på www.au.dk/studie-
miljo2011 og se, hvad du skal gøre. Her kan 
du også læse mere om undersøgelsen. Un-
dersøgelsens resultater offentliggøres i en 
række rapporter i slutningen af juni måned 
2011.

Studieundersøgelse

Marie Lyager og Anna Bager

Center for Læring og Uddannelse
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

medh@clu.au.dk

Trives du på dit studie?  Føler du dig som en del af et fagligt fællesskab? 
Dette er eksempler på spørgsmål fra den store studiemiljøundersøgelse, Studiemiljø 
2011, som Aarhus Universitet gennemfører i den kommende tid. 

Fakta om Studiemiljø2011

* Aarhus Universitets undervisningsmiljøvurdering

* Foretages hvert 3. år, senest i 2007

* Undersøgelsen løber fra uge 7 til 10

* Alle studerende inviteres via mail til at deltage 

* Du kan læse mere på www.au.dk/studiemiljo2011
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Arbejdsløs? – Ikke mig

Med min uddannelse som cand.bureaukrat 
har offentlige jobs været vejen til et liv uden 
arbejdsløshed. Men nu er dørene til de of-
fentlige kontorer lukkede. Lukkede for nyud-
dannede. Derfor har jeg udtænkt en plan, 
som skal få mig uden om arbejdsløsheds-
køen og skaffe mig en plads på en kontorstol 
i et åbent kontormiljø. Arbejdsløs vil jeg ikke 
være. 
Planen er enkel. Mens krisen kradser på ar-
bejdsmarkedet, får jeg mit CV til at stråle. Jeg 
skal jo skille mig ud fra mængden. Mit nyeste 
påfund er studierelevant arbejde. Det har jeg 
hørt er godt. Så nu arbejder jeg derudaf og 
gør mig selv parat til arbejdsmarkedet. Med 

studiejobbet i hus er jeg klædt på til at møde 
verden. Eller ikke helt klar.  

For netværk er afgørende, når jeg skal have 
mit første job. Men hvordan netværker man? 
Man skal være dér, hvor det sker. Og jeg er 
dér. Møder, foredrag og foreninger. Jeg er der 
hver gang. Selv i pauserne står jeg klar til at 
small talk’e med folk, der ser vigtige ud. Jeg 
spilder ikke et minut. 

Og frivilligt arbejde. Det må jeg ikke glemme. 
Jeg skal helst arbejde 15 timer frivilligt hver 
uge. Men skal det være for små børn i Afrika, 
afrikanske mænd i Danmark eller små dan-
ske børn, som har det svært derhjemme? 

Hvad skal jeg lige 
vælge? Der er jo en 
million valg og 
projekter. Alle valg 
tæller, og alle valg 
er med til at desig-
ne min perfekte 
karriereprofil. Der-
for skal jeg 
beslutte, om jeg er 
typen, der skal 
hjælpe til udvikling 
i ulande, integra-
tion i Danmark 
eller redde de ud-
satte børn. Jeg ved 
det ikke. 

Finanskrisen gør det svært for sådan én som mig. En nyuddannet akademiker er ikke 
den mest attraktive på et arbejdsmarked, som skrumper ind. Arbejdsløsheden blandt 
nyuddannede er rekordhøj, og jeg kan mærke den ånde mig i nakken.

Debat: Det gyldne CV
Anna Bundgaard

Anna_bund@hotmail.com
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Planen virker enkel. Jeg snyder finanskrisen 
og arbejder mig uden om arbejdsløsheds-
køen. Jeg knokler derudaf. Jeg ser kun frem-
ad og ikke tilbage. Arbejde er fremtiden. Fi-
nanskrisen skal ikke få mig ned med nakken. 
Med studiejob, netværk og frivilligt arbejde i 
bagagen skal jeg nok vise dem, at jeg har 
styr på det hele.  Arbejdsløs? – Ikke mig.  
Men vi er mange om buddet. Jeg er ikke ene i 
min jagt på det gyldne CV. Alle vil skille sig 
ud, og alle løber om kap for ikke at ryge ba-

gerst i køen til drømmejobbet. Vi 

har kollektivt besluttet, at CV-rytteri er vejen 
frem. Finanskrisen presser os til at konkur-
rere, for arbejdsmarkedet skrumper ind. Med 
kalenderen booket og med albuerne spid-
sede arbejder vi os fremad. Men den kollek-
tive beslutning ligner en kollektiv kortslut-
ning. For i kampen om arbejde rykker vi 
grænserne for, hvad der er tilstrækkeligt. 
Tendensen er klar: Almindeligt engagement 
er ikke længere nok. Nu er studiejob, net-
værk og frivilligt arbejde vejen til et liv uden 
arbejdsløshed. Kinesisk, japansk eller arabisk 
gør også vejen til drømmejobbet lettere. Vi 
lever jo i en globaliseret verden. CV’et skal 
være perfekt, og al tid skal udnyttes. 
Min karriereprofil er helt klar. Problemet er 
bare, at de andres CV’er stråler om kap med 
mit. Jeg havde en enkel plan. En hemmelig 
plan. Jeg skulle skille mig ud fra mængden. 
Men min hemmelige plan var ikke så hem-
melig alligevel. For når vi ligner hinanden, så 
er jeg jo ikke rykket nærmere en plads i kon-
torstolen. Og hvad gør jeg så?  

“Min karriereprofil er 
helt klar. Problemet 
er bare, at de andres 
CV’er stråler om kap 
med mit

StatsRådet vil gerne ønske dig og dine medstuderende hjerteligt velkommen tilbage på Institut for 
Statskundskab. StatsRådet stiller med en stærk holdopstilling med mange nye studerende til forårsse-
mestret 2011 og er igen klar til at kæmpe for de studerendes interesser på IFSK såvel som i Univer-
sitetsbestyrelsen. 

Men tillad os, at stille dig et spørgsmål. Har du i løbet af din studietid på IFSK spurgt sig selv: ”Hvor 
mon jeg ender når jeg er færdig her?”. Du drømmer måske om et job i en af ministerierne, udenrig-
stjeneste eller beskæftigelse hos en højprofileret interesseorganisation? Men sæt nu drømmejobbet 
i virkeligheden findes, som ansat i Dansk Skoleskak eller måske Odder Kommune? StatsRådet vil 
derfor gerne inviterer dig og dine medstuderende til, at deltage i et arrangementet ”Bananmad”. 
Arrangementet er sat til afholdelse:

 d. 9 februar 2011 kl. 16 i Tvillingeauditorierne. 
Til dette arrangement vil 4 forhenværende statskundskabsstuderende berette om overgangen fra 
studietiden til beskæftigelse, som statskundskaber. Efter de individuelle præsentationer, vil der blive 
afholdt en ”speeddating”, hvor du og dine medstuderende i mindre grupper vil have mulighed for at 
stille spørgsmål til hver af de tidligere statskundskabsstuderende. Undervejs vil der være forplejning 
til de fremmødte studerende og til sidst slutter StatsRådet arrangementet af med en gratis sandwich, 
som eventuelt kan nydes sammen med en uformel snak og opfølgende/opklarende spørgsmål til 
oplægsholderne.

Vi glæder os til at se dig!
StatsRådet.           



Kandestøberen

20

  
Skal skeletterne tvinges

 ud af skabet?
Debat

 Charlotte Brandsborg
 20102454@post.au.dk

Politikernes fejl eller mangel på eksemplarisk 
opførsel kommer ofte til udtryk ved at over-
træde de love, som politikere før dem har 
udarbejdet, som da Hans Engell for år tilbage 

blev taget for spirituskørsel eller da 
Naser Khader fi k bygget en carport 

med sort arbejde. 
Partilederne burde 
næsten kunne 
forudse mediernes 
søgelys og træde 
varsomt – Engell 
tænkte velsagtens 
ikke over det i sin 
rus, men Khader 
har haft tid nok til 
at tænke tanken. 

Carporten blev næppe bygget på én dag. 

De fl este politikere kan vel også sige sig selv, 
at de skal opretholde en vis sikkerhedsaf-
stand til mindreårige og undgå at lave huller 
ind til solariet. På den ene side er det utroligt, 
hvor mange uheldige episoder medierne er i 

stand til at mane frem, men på den anden 
side er det næsten mere utroligt, hvad nogle 
få politikere kan fi nde på – og hvor lidt de få 
i gerninsøjeblikket lader til at fundere over 
konsekvenserne af deres handlinger.

I efteråret 2010 blev Fredrik Reinfeldt og hans socialdemokratiske regering genvalgt 
i Sverige, hvorefter Reinfeldt samlede sine nye ministre og forlangte kendskab til 
samtlige lovbrud, de måtte have begået. Skeletterne blev for alvor beordret ud af ska-
bet og talte alt fra joints tilbage i de glade 70’ere til brug af sort arbejdskraft og kon-
fi skerede kørekort. Reinfeldts formål var at afværge en skandale lignende den i 2006, 
hvor to af hans ministre måtte træde af efter kun få uger på deres poster. Kan det være 
rigtigt, at man skal være på forkant med medierne på den måde? Kan den næste dan-
ske statsminister med fordel gøre Reinfeldt kunsten efter? 

“Partilederne 
burde næsten 
kunne forudse 
mediernes 
søgelys og 
træde varsomt
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Man kan undre sig over, om nogle politikere 
er mere udsatte for skandaler end andre, for 
det er som om, at mediernes søgelys i peri-
oder tiltrækkes af bestemte politikere - lidt 
som skader tiltrækkes af guld. Senest stod 
Henriette Kjær for skud, der denne gang blev 
hjulpet godt på vej af svigermor og så rul-
lede det ellers i medierne.  Reinfeldt gjorde 
måske klogt i at komme medierne i forkøbet 

i stedet for gang på gang at blive overhalet 
indenom. ”Velkommen 
i ministeriet - har du 
foretaget dig noget 
ulovligt?” er noget af 
en velkomst at få som 
nybagt minister, men 
statsministeren havde 
vel et eller andet sted 
ret til at vide, hvilke 
kort han havde på 
hånden og hvad han 
kunne forvente. Tilmed 
måtte det være rart for ministrene at få sluk-
ket ulmende sager med det samme og på 

den måde undgå at bekymre sig om, om de-
res sag på et tidspunkt ville blive snust op af 
medierne. Endeligt sendte Reinfeldt med 
denne facon et signal om krav til ro og orden 
i regeringen, hvilket næppe er et dårligt sig-
nal udadtil.
Dansk politik har efterhånden visse ligheder 
med et langtrukkent spil Risk, hvor det går 
ud på at fælde modstanderne på de strate-

gisk mest rigtige tidspunkter og samtidigt 
forsøge at holde sin egen sti ren. Endvidere 
er det uheldigt, at fokus bevæger sig væk fra 
politiske diskussioner til fordel for person-
sager - og selve politikken forsvinder lidt i et 
virvar af geværer og kanoner. Måske er det 

på tide, at politikerne kom-
mer mediernes næse for 
gode historier i forkøbet, hvis 
tiltaget kan mane potentielle 
skandaler til jorden, inden de 
løber løbsk. Måske var Rein-
feldts træk ikke helt dumt. 
Måske var det faktisk 
gennemtænkt ned til mindste 

detalje. Måske burde Danmarks næste 
statsminister lade sig inspirere.

“Velkommen i 
ministeriet - 
har du foretaget 
dig noget ulovligt?

Sveriges Statsminister, Frederik Reinfeldt
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Cirkus Danneborg        Puls på Politikken

De to duellanter diskuterende oppositionens 
fire-punkts-plan, der kort sagt går ud på, at 
flere skal tage en uddannelse, underskuddet 
på de offentlige budgetter skal nedbringes, 
produktiviteten skal løftes, og flere skal i ar-
bejde. En dagsorden, som majoriteten af poli-
tikere på Christiansborg kan nikke anerken-
dende til. Men spørgsmålet er blot, hvilke 

indgreb der skal foretages, for at få Danmark 
på ”rette spor” og ordentligt ud af krisen? Re-
geringen slår på, at vi spænder livremmen 
ind og på længere sigt afskaffer efterlønnen. 
Oppositionen foreslår de famøse 12 minut-
ters arbejde mere om dagen samt en frem-
rykning af offentlige investeringer. Dertil 
kommer en række ekstra skatter på virksom-
heder og danske millionærer, som vi jo vælter 
rundt i! 

Men omsider kan vi dog – efter mange år – se 
forskel på partierne. De vil noget forskelligt, 
og selvom det ene alternativ virker mere 
hovedrystende end det andet, så bevæger 
partierne sig måske lidt væk fra midten, hvor 
der i forvejen er kamp om pladsen. De 
seneste meningsmålinger viser da også, at 
både Socialdemokratiet og Venstre går frem, 
hvilket netop kan skyldes deres forskellige 
markeringer. De to partier flyder ikke længe-
re sammen, og vælgerne ser pludselig vi-
sioner, hvor tågede de end måtte forekomme. 
Man kunne så håbe, at differentieringen af de 
to ledende partier vil føre til en diskussion 
om udsigterne for den næste generation af 
danskere samt en principiel debat om, hvad 
vi skal leve af i fremtiden, og ikke kun om-
handle realpolitiske spørgsmål angående 

Dansk politik har efterhånden taget skikkelse af et vandrende cirkus. Artisterne er 
selvfølgelig politikerne, der skiftes til at performe på scenen med nervepirrende 
stunts og frygtindgydende slagsmål. Senest kan nævnes kampen mellem Ole Sohn og 
Claus Hjort Frederiksen, hvor sidstnævnte fik den ellers beherskede SF’er til at frem-
stå som en højtråbende og forurettet mand, hvorefter finansministeren fejrede denne 
sejr ved at ødelægge sit vandglas – et primitivt, men velkendt ritual indenfor cirkus-
branchen.

Debat: Valgkampens jungle
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com
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håndteringen af den nuværende økonomiske 
situation. 
Men hvor meget eller lidt krise i dag, så kom-
mer vi til at mangle veluddannet arbejdskraft 
i morgen: Socialdemokraterne vil have tre se-
mestre om året og Venstre vil skære i SU’en. 
Det ser ikke just lyst ud for kommende stu-
derende. Hvordan kan vi få flere til at tage en 
uddannelse, når det modsatte synes at frem-
stå som et bedre og mere udbytterrigt alter-
nativ? Diskussionen mangler, men selvom 
politikerne har en fantastisk mulighed for at 

træde ud af kulissen og kom-
me med konkrete fremtidsvi-
sioner, som vælgerne kan 
tage stilling til, så betyder 
valgkampstrategien tilsynela-
dende, at man hellere vil un-
dergrave modstandernes 
politik end at argumentere 
for sin egen.

I USA bliver en senator skudt 
i en massakre af en forvirret 
ung mand, der måske har 
lyttet lidt for meget til de 
højre-konservative politikere 
og medlemmerne af Tea Par-
ty-bevægelsens voldsretorik. 
Så taler vi trods alt lidt pæ-
nere til hinanden herhjemme, 
og frem for at lade geværet 
graver vi i jorden og kaster 
med mudder. Målet helliger 
midlet – hvilket de adskillige 
tv-dueller også bærer præg 
af. Alle kneb gælder i kampen 
om at få modstanderen til at 

virke inkompetent og uansvarlig.

Et ”fejltrin” kan koste dyrt, og mange ”fejl-
trin” kan koste pladsen som partiformand.  
Med Lene Espersen ude af spillet, retter me-
dierne skytset andetsteds og spejder efter en 
værdig afløser til rollen som syndebuk; en 
der har evnen til at dumme sig, igen og igen 
og igen. Som Henriette Kjær, tidligere politisk 
ordfører for de konservative. I hvert fald har 
hun med sine mange og manglende betalte 
regninger vist sig at være mediernes nye of-
fer. Og med den nye ”klovn” i manegen, kan 
de andre politikere ånde lettet op og bede til, 
at deres tåbeligheder forbigår mediernes 
søgelys indtil videre. 

Vi kan prøve at spå om dansk politik, men 
sandheden er vel, at ingen kender politi-
kernes forestående rejseplaner eller selvan-
givelser. Kun en ting ligger helt fast: Det 
bliver meget mere underholdende, jo nær-
mere vi kommer valget. 

“Alle kneb gælder i kampen 
om at få modstanderen til 
at virke inkompetent og 
uansvarlig.
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Ph.D. Kavalkaden
Portræt af en ph.d.’er

Stine Sønderby Bonde
stinebonde@hotmail.com

Jakobs interesse for demokratiseringen i de 
post-sovjetiske lande stammer blandt andet 
fra, at han før statskundskab læste russisk i 
tre år. ”Min interesse er nok egentlig gået fra 
kun at være Rusland til, at de her stater   
udenom Rusland faktisk er betydeligt mere 
spændende”. Inden Jakob startede på sin 
ph.d. var han i praktik i Europaparlamentet 
og efterfølgende arbejdede han et halvt hos 
en europaparlamentariker. Der arbejdede han 
med EU’s forhold til Rusland og Hviderusland, 
og der er inspirationen til EU-delen af hans 
projekt kommet fra. 

”Jeg er nok også helt klart gået fra at være 
meget områdefokuseret til at være mere 
komparativt fokuseret og tænke i nogle gene-
relle dynamikker. Det ser nemlig ud til, at det 
er de samme dynamikker, der er på spil i de 
forskellige verdensdele, selvfølgelig med nog-
le forskellige kontekstuelle faktorer, som 
spiller ind” fortæller Jakob. 

Om projektet
De tre østeuropæiske lande er udvalgt, fordi 
de er gode eksempler på lande, som befi nder 
sig i et krydspres – på den ene side er Rus-
land med en negativ indfl ydelse og på den 
anden EU med en positiv. Jakob er endnu ikke 
færdig med den komparative analyse og bli-

ver det nok først i marts. Men han kan dog 
alligevel præsenterer nogle pointer. ”Det ser 
ud som om, at Rusland har været en kon-
stant negativ faktor på den demokratiske 
udvikling i sit nærområde og det i hele peri-
oden fra 1991 til i dag, ikke kun efter Putin 
kom til. Han har egentlig bare intensiveret 
det negative pres, ser det ud til” forklarer Ja-
kob. EU presser på landene fra den anden 
side. ”I starten var EU meget ligeglade med 
landene - det var Ruslands indfl ydelsessfære, 
som man ikke skulle pille ved. Man havde 
også nok at gøre med 
den første udvidelse af 
EU”. Efter udvidelsen i 
2004, kom der imid-
lertid nogle nye nabo-
er, som EU nu skulle til 
at forholde sig til. ”Så 
presset er også inten-
siveret meget vold-
somt fra EU sidenhen” 
fortsætter Jakob. Han 
påpeger, at de 
eksterne aktører ikke 
determinerer en poli-
tisk udvikling i de 
post-sovjetiske lande, 
men de skubber til 
eller bremser nogle 

30-årige Jakob Tolstrup er i fuld gang med sit ph.d. projekt, hvor han undersøger den 
rolle eksterne aktører har på, om stater bliver mere autoritære eller demokratiserer. 
Mere præcist er Jakob ved at undersøge, hvilken rolle EU og Rusland har haft på de tre 
post-sovjetiske stater Moldova, Hviderusland og Ukraines politiske udvikling fra 
1991 til 2010.

Jakob Tolstrup skriver ph.d. på 
4+4-ordningen og er færdig til 

August i år.

Ph.D. Kavalkaden
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processer, som er i gang. ”De fungerer som 
nogle positive og negative multiplikatoreffek-
ter i forhold til landenes demokratisering” 
forklarer Jakob. 

Om at være ph.d.’er
Jakob Tolstrup tager sin ph.d. på 4+4 ordnin-
gen, som han begyndte på i september 2007. 
Tanken med denne ordning er, at man skal 
have læst i fire år, og derefter søge ind på 
ph.d.’en, som så varer fire år. Specialet bliver 
på den måde inkorporeret i ph.d’en. Til 
gengæld skal man halvvejs i forløbet lave en 
slags statusopgørelse over, hvad ens projekt 
går ud på og hvad man vil. Ordningen har 
kørt i nogle år og Jakob var en af de første, 
som kom med på ordningen. 

Til spørgsmålet om fire år ikke er meget lang 
tid at sidde med sit projekt, svarer Jakob, at 
det er det bestemt, og at han også kan blive 
meget træt af det til tider. ”Men man laver jo 
også en masse andet; man har metodekur-
ser, man skal undervise og tager på udlands-
ophold”. Specielt det første stykke tid har 
ph.d.’erne egentlig ikke så meget tid til at 
sidde selv med deres projektet. ”Det gør nok, 
at man kan holde det ud” siger han med et 
smil. 

Ph.d.’erne er også en del af instituttets af-
delinger og deltager i afdelingsmøderne. Ja-
kob hører for eksempel til afdelingen for 
komparativ politik. Som ph.d.’er skal man 
også undervejs holde ph.d. projektfremlæg-
gelse, hvor man præsenterer sit projekt og 
sine forskningsresultater for 
med-ph.d.-studerende og øvrige forskerkol-
leger. 

Som ph.d.-studerende sidder man meget af 
tiden alene med sit projekt, og det gør man 
mere jo længere frem, man kommer. ”Du har 
jo også behov for at sidde mere med det jo 
nærmere, du kommer deadline” tilføjer Ja-
kob.  ”Men jeg synes bestemt ikke, at det, 
som det har ry for, er meget ensomt arbejde. 
Jeg affinder mig utrolig godt med det og der 
er godt socialt miljø på instituttet og blandt 
ph.d’erne generelt.”

Til de studerende, som står for at skulle i 
gang med deres første større projekt i form 
af bacheloropgaven og til de, som skal i gang 
med specialet, blev Jakob spurgt, om han 
havde nogle gode råd til at komme i gang. 
”Det er meget svært at finde balancen i det. 
Det er let bare at blive ved med at læse, og 
man kan altid lige finde én tekst mere, som 
også kunne være relevant. Det svære er 
egentlig at sige, at nu har jeg læst nok og nu 
skal jeg til at strukturere det og tænke det 
sammen. Det er lettere og sidde at være pas-
siv og læse end at lave den aktive del” mener 
Jakob. Hvor skillepunktet mellem dette pas-
sive og aktive arbejde havde Jakob dog ikke 
noget gyldent svar på. ”Det er jo også for-
skelligt, hvordan folk har det med at skrive. 
Nogle folk de skriver og så finder de på hen 
ad vejen. Jeg gennemtænker nok det hele 
først og strukturerer det og så skriver jeg.”

Jakob er fuld gang med sin skriveproces og 
skal som tidligere nævnt gerne være kommet 
langt med hans komparative analyse i marts. 
Der venter nemlig også en familieforøgelse, 
som formodentlig kommer til at tage noget 
tid fra demokratier og onde eliter. 
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PRAKTIKANDEN

Fra Patient til Praktikant
Per Kæmpe

Hvis Kurt Leth fra Tv2 Østjylland var kommet 
forbi mig, havde det sandsynligvis udspillet 
sig således: ”Per Kæmpe læser statskundskab 
på ottende semester. Han overvejede oprin-
deligt at læse medicin. I stedet skal han nu et 
halvt år i praktik på Århus Sygehus i Afdelin-
gen for Kvalitetsudvikling og Patientsikker-
hed. Han gør det simpelthen, fordi han ikke 
kan lade være”. 

Sygehuse er #2 på min liste over ting, jeg 
godt kan lide. Efter gymnasiet befandt jeg 
mig en måned på Skejby med en omgang 
hjerteknas, og under bachelorårene har min 
farfar været indlagt utallige gange med en 
blodsygdom. Desværre er vi begge blevet 
kureret, hvilket har tvunget mig til at fi nde et 
andet adgangskort til at udleve min passion. 
Det rækker ikke at følge aktivt med i Alarm 

112, Hospitalet og Diagnose Søges. Min fa-
vorit er Diagnose Søges.  

Under ugeeksamen i Komparativ Metode 
denne vinter fi k jeg akut koldsved ved tan-
ken om, at scient.pol.’ens arbejde foregår 
fastklemt til stol og skærm og måtte også 
piske mig selv til at nå ordgrænsen i min dob-
beltseminaropgave (det lykkedes ikke). I 
disse tilspidsede situationer tvivler jeg på, 
om statskundskab er det rette studie og 
fremkalder et lyserødt glansbillede af lægens 
arbejdsdag med operationer og patienter. 
Derfor virkede det tillokkende at kombinere 
interessen for statskundskab og sygehus i ét. 
Min opgave bliver at deltage i implementerin-
gen af Den Danske Kvalitetsmodel, som er en 
standardisering af alle danske hospitalers 
ydelser. Mit forår kommer til at gå med at 
læse patientjournaler og interviewe perso-
nale og patienter på Århus Sygehus. 
Fortsættelse følger…

Kandestøberen søsætter en ny sæson af PraktiKanden, hvor du i løbet af foråret bl.a. 
kan læse om Per Kæmpe og Simon Fløes oplevelser som praktikanter ved henholdsvis 
Århus Sygehus og den danske ambassade på Cypern. I denne første udgave kan du 
læse lidt om de to herres forventninger og deres motivation for at komme i praktik.

PraktiKanden Forår 2011

Per Kæmpe
p.kaempe@gmail.com

Simon Fløe Nielsen
simon_fl oe@hotmail.com

Per overvejede oprindeligt at læse medicin, og nu skal i praktik 
på Århus Sygehus og Afdelingen for Kvalitetsudvikling og 
Patientsikkerhed.
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Forventninger til 
ambassadepraktik på Cypern
Simon Fløe Nielsen

Jeg har valgt at benytte mig af muligheden 
for at inddrage praktik, som en del af min 
uddannelse, fordi jeg ser det som en oplagt 
mulighed for at få et indblik i hvordan et 
eventuelt arbejdsliv kunne se ud, og hvordan 
en uddannelse som vores kan bruges i prak-
sis. Desuden fi nder jeg, at et praktikophold i 
sydens sol kan være et tiltrængt afbræk efter 
tre et halvt år på IFSK.

Jeg valgte at tage til Cypern fordi, der her var 
mulighed for at komme til at arbejde på en 
meget lille ambassade, hvilket jeg har fået 
anbefalet af tidligere praktikanter, og med 
kun to danske ansatte må man sige at ambas-
saden lever op til dette krav. Ambassaden har 
fokus på Cyperns konfl ikt med Tyrkiet samt  

landets status som EU-medlem. Dette falder 
inden for mit faglige interessefelt og ligger i 
forlængelse af det område jeg arbejde med i 
forbindelse med mit bachelorprojekt.

Da jeg er eneste praktikant har det været 
vigtigt for mig at gøre mig klart hvordan man 
socialt kunne møde andre unge under op-
holdet. Dette har jeg løst ved at indkvartere 
mig sammen med en polsk arkitekt i et 
bofællesskab. Efter en hurtig facebook-søg-
ning viste billedgalleriet, at det var et interna-
tionalt miljø med fest og farver, hvorfor jeg 
hurtigt takkede ja, og ser frem til grill og 
open-air fester mens andre må skovle sne i 
Aarhus. 

Jeg ser frem til 6 måneder med faglige såvel 
som sociale oplevelser samt mødet med to 
spændende kulturer.

Simon skal i praktik på Cypern og glæder sig bl.a. til fest og 
farver på ferieøen.
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Efter at have læst et år på statskundskab blev 
jeg gennem en anden tutor introduceret til 
Studenterpolitik. For mig var det lige præcis 
det alternativ til mine studier, jeg gik og søg-
te efter. Og jeg blev valgt ind i Statsrådet for 
Studenterpolitisk liste i 2002. Herefter blev 
jeg meget hurtigt aktiv i Studenterrådet, hvor 
jeg senere blev næstformand og har også la-
vet studenterpolitik på landsplan for Danske 
Studerendes Fællesråd. Det studenterpoli-
tiske arbejde gav mig en praktisk vinkel 
til den teoretiske vinkel mit studie tilbød, 
og jeg tror ikke, jeg kunne have gennem-
ført studiet uden. Derfor synes jeg også 
godt, at statskundskab kunne tilbyde en 
lidt mere praktisk tilgang. Det kan ofte 
være svært at vedholde motivationen, 
når teorierne bliver for abstrakte og man 
har svært ved at se, hvad man skal bruge 
dem alle til i virkeligheden.

Jeg er et meget engageret og dedikeret 
mennesker i de ting, jeg går ind til og således 
fyldte Studenterpolitikken en del og gjorde, 
at jeg blev forsinket i mit studie samt tog et 
semester ud, hvor jeg ikke lavede andet end 
studenterpolitik. Men det gjorde også, at jeg 
mødte mange mennesker på tværs af studier 
og universiteter og dermed fik etableret for-
skellige netværk, som jeg stadig kan trække 
på i dag.

Efter jeg blev bachelor, tog jeg et semester til 
Frankrig for at læse. Jeg studerede på Sci-
ences Po i Paris i efterårssemesteret 2005. 
Jeg havde to ambitioner i forbindelse med at 
tage til Frankrig for at læse. Den første var at 
lære et tredje sprog og den anden var, at jeg 
havde en idé om, at det er sundt at opleve 
andre måder at lære på end lige netop den 
ens eget universitet tilbyder. Om det så bare 
havde betydet et semester i Aalborg eller på 

RUC, som har andre undervisningsformer 
end i Aarhus, er jeg sikker på, at det er ud-
vidende for ens perspektiv, og jeg synes, at 
man skal kræve det af sine studerende, at de 
i det mindste tager et fag andetsteds.

For mig viste det sig også at være meget 
udvidende at tage til Sciences Po. Deres un-
dervisningsform var ikke særlig teoretisk 

Mit navn er Camilla, jeg er 30 år og begyndte at studere Statskundskab på Aarhus 
Universitet i 2001. Jeg afsluttede min uddannelse efter 7 ½ år i marts 2009, så bes-
temt ikke et skoleeksempel i regeringens forstand. Jeg vil dog til enhver tid argumen-
tere for, at jeg ikke har spildt et eneste øjeblik, og for mig var det det helt rigtige at 
lave forskellige ting undervejs i mit studie og indimellem tage en pause fra studierne 
for at orientere mig i andre retninger. 

Ansat i Økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune

“Derfor synes jeg også godt, at 
statskundskab kunne tilbyde en 
lidt mere praktisk tilgang. Det 
kan ofte være svært at vedholde 
motivationen, når teorierne bli-
ver for abstrakte

Interviewet af:
Anne Stolberg

pandestolberg231286hotmail.com
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funderet men til gengæld vældig praktisk. 
Jeg havde undervisere, der kom ind fra Bru-
xelles i et EU-fag samt undervisere fra FN og 
det franske forsvarsministerium. Så mit øn-
ske om at få udvidet min horisont blev til 
fulde indfriet. Det franske sprog gik det dog 

ikke helt så hurtigt med. så jeg valgte at blive 
et halvt år mere i Paris og fandt et job og en 
lejlighed og levede et halvt år som Boheme 
på Mont Martre.
Inden jeg skrev mit speciale søgte jeg og fik 
et praktikophold på Den Danske Repræsenta-
tion ved Europarådet i Strasbourg. Det var 
fedt at få et indblik i hvad et rigtigt job inde-
bar og samtidig beskæftige mig med en af 
mine store interesser – menneskerettigheder. 

I dag arbejder jeg i Økonomiforvaltningen i 
Københavns Kommune i det, der hedder 
Center for Økonomi og HR. Center for Øko-

nomi og HR varetager den overordnede øko-
nomiske styring af kommunen, herunder 
den centrale budget- og regnskabsproces, 
og udviklingen af Københavns Kommune 
som en attraktiv arbejdsplads med konkur-
rencedygtige løn- og ansættelsesvilkår. Cen-
tret skal sikre en kommune med en sund 
økonomi, og en virksomhed, der har løbende 
fokus på effektivisering af forretningen og 
udvikling af medarbejderne. Centeret består 
af ca. 70 medarbejdere organiseret i 5 fag-
lige teams. 

Det er mit første job, og jeg fik det i maj 
måned 2009 og startede 1. august 2009. Jeg 
startede som udvalgsansvarlig for Sund-
heds- og Omsorgsudvalgets, men er senere 
skiftet område og arbejder nu som udvalgs-
ansvarlig for Teknik- og Miljøudvalget. Job-
bet som udvalgsansvarlig består i at con-
trolle udvalgets økonomi. De daglige faste 
arbejdsopgaver er økonomistyring i forbin-
delse prognoser, regnskab og budgetter. 
Herudover skal der til alle sager som kom-
mer fra de forskellige fagudvalg udarbejdes 
§ 12 til Økonomiudvalget som er Økonomi-
udvalgets indstilling til sagen.

De faste opgaver fylder en stor del af tiden 
og ligger på faste tidspunkter i løbet af året. 
Bl.a. i forbindelse med budgetprocessen er 
der meget travlt og det forventes, at man 
yder en ekstra indsats. Fysisk sidder jeg på 
Rådhuset, og vi arbejder tæt på det politiske 

Camilla  T.N. Bentzen

“Det var fedt at få et indblik 
i hvad et rigtigt job indebar 
og samtidig beskæftige mig 
med en af mine store inter-
esser – menneskerettighed-
er.

Fortsættes på næste side
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niveau. Det er fedt at arbejde i en så impon-
erende og historisk bygning som Rådhuset 
og sjovt og udfordrende at arbejde tæt på 
det politiske niveau. Selvom, der er mange 
faste opgaver, er der sjældent mange dage, 
der ligner hinanden, og din uge kan sagtens 
komme til at se helt anderledes ud end, hvad 
du har planlagt. Der er mange ad hoc opga-
ver, oftest i form af notater og analyser, der 
skal laves, hvis der har været fokus på en sag 
i medierne, der er kommet nye lovforslag og 
lignende. På den måde er der en fin afveks-

ling i hverdagen, som gør, at det aldrig bliver 
kedeligt. Arbejdsmiljøet er uformelt og 
præget af stor imødekommenhed og en vilje 
til at hjælpe hinanden med at løse opgaverne 
bedst samtidig er der store ud-
viklingsmuligheder og der bliver lagt stor 
vægt på kompetenceudvikling.

For mig var det vel mest tilfældigheder, der 
spillede ind i forhold til mit nuværende job. 
Min profil på statskundskab var præget af 

fag om international politik og mine karak-
terer var lidt over middel. Finanskrisen var 
undervejs og der var ikke så mange jobs at 
søge, så jeg søgte alt. Det var ikke umiddel-
bart mit drømmejob at arbejde i en økonomi-
forvaltning. I mine ører lød det som noget 
meget tungt og kedeligt og alt for økono-
misk. Men rent faktisk vidste jeg ikke, hvad 
jobbet bestod i før, jeg startede. Og det har 
vist sig at være meget mere politisk end jeg 
troede, og samtidig har jeg styrket nogle af 
mine svagere sider rent profilmæssigt, som 
kun kan gavne min karriere på sigt. 

Så derfor skal mit råd lyde især i denne tid, at 
man skal søge bredt i forhold til sine inter-
esser og selvom det ikke lige er drømmejob-
bet man får, kan det jo godt ende med at 
blive det eller åbne nye veje for en.

Jeg synes ikke, jeg har jagtet det gyldne CV 
for det gyldne CVs skyld. For mig har det 
handlet om at engagere mig i nogle ting, jeg 
synes var vigtige, opleve en masse og møde 
nye mennesker samt skabe en hverdag i mit 
studie liv, hvori jeg fungerede. Men jeg har 
da også samtidig været bevidst om, at især 
praktisk erfaring tæller når man skal ud at 
søge job. I København bliver rigtig mange 
ansat i deres første job, der hvor de har haft 
studie job. I Aarhus må man skabe sig en 
bred profil og det kan man også sagtens. Jeg 
har aldrig hørt at statskundskabsstuderende 
fra Aarhus skulle have sværere ved at få job i 
København, end dem der har læst i Køben-
havn. 

Camillas 
arbejdsplads:

Københavns 
Rådhus

“Så derfor skal mit råd lyde især 
i denne tid, at man skal søge 
bredt i forhold til sine interesser 
og selvom det ikke lige er drøm-
mejobbet man får, kan det jo 
godt ende med at blive det eller 
åbne nye veje for en



Generalforsamling i PB
Fredag d. 4/3 kl. 16.30 afh oldes Politologisk Bogformidlings årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen fremlægges formandens beretning om det forgangne 
bestyrelsesår, der fremlægges årsregnskab og sidst, men ikke vidst, vælges der en ny be-

styrelse ti l det kommende år. 
Så tag din ven/veninde under armen eft er fredagsbar og mød op ti l PB’s generalforsamling, 

hvis du vil ha’ direkte indfl ydelse på arbejdet i DIN bogformidling 
i det kommende år. 

Du har også selv mulighed for at sti lle op ti l bestyrelsen og dermed deltage og engagere dig 
akti vt i både forenings daglige virker, men også foreningslivet på IFSK. 

Husk studiekort med gyldigt medlemskab af PB for året 2010/11 – dett e er en krav for at 
kunne deltage og stemme på generalforsamlingen. 

Forslag ti l vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før general-
forsamlingen og kan sendes på mail ti l pb@ps.au.dk.

Nærmere informati on om hvor generalforsamlingen afh oldes off entliggøres hurti gst muligt.

Vel mødt! 
PB-bestyrelsen 
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Klumme

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

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

 

På Institut for Statskundskab er vi, både for-
skere og studerende, aktive medspillere i in-
ternationaliseringen. Rigtig mange 
statskundskabsstuderende tager til udlandet 
på enten studieophold eller praktikophold, 
og studienævnet meritoverfører over 100 ud-
landsophold (praktik og stude-ophold) om 
året. Udover det rent sproglige er det en god 
ballast at have befundet sig i andre faglige 
miljøer end vores eget, og samtidig giver det 
mulighed for at opleve nye kulturer og møde 
andre internationale studerende.
Internationaliseringen betyder også, at vi her 
på IFSK modtager udenlandske studerende. 
Også her oplever vi i studienævnet, at vores 
egne studerende er gode til at modtage dem, 
og mange melder sig som mentorer for de 
udenlandske studerende, så de kan føle sig 
velkomne. Vi hører fra de udenlandske stu-
derende, at de rigtig gerne vil møde flere 
danske studerende: så husk: lige så glad, du 
bliver for en invitation, når du er i udlandet, 
lige så glad vil en udenlandsk studerende 
blive for en invitation fra dig! 

Instituttets forskere publicerer i internatio-
nale tidsskrifter, de samarbejder med uden-
landske forskere, de tager på konferencer og 
på gæsteforsker-ophold i udlandet. Insti-
tuttet ansætter de mest kvalificerede for-
skere og undervisere, og det betyder, at vi 
også ansætter forskere fra udlandet. Disse 
nyansatte er vi glade for, og de er dygtige og 
engagerede medarbejdere, som også yder en 
stor indsats for at lære dansk, således, at de 

kan formidle undervisningen til danske stud-
erende. Der er således rig mulighed for at 
studere i et internationalt undervisningsmiljø, 
og tage fag hos internationale forskere, sel-
vom man befinder sig på IFSK. Vi opfordrer 
derfor til, at mange studerende i fremtiden 
vil udnytte denne mulighed for at studere 
med en mere international vinkel på under-
visningen – både fagligt og sprogligt!

Akkreditering
Vi skal, som alle andre uddannelser, have ak-
krediteret (dvs. godkendt) vores uddannelse 
af Videnskabsministeriet. I den forbindelse 
har vi udarbejdet en lang rapport, der blandt 
andet beskriver hele vores uddannelses op-
bygning. D. 11 marts får vi besøg af et sær-
ligt nedsat akkrediterings-panel, der skal 
vurdere rapporten og spørge undervisere og 
studerende ud om den og derefter indstille 
os til godkendelse. Så hvis du støder på
nogle vigtigt udseende udefrakommende 
den dag, må du gerne være venlig og 
imødekommende.

Det ny studienævn havde sit konstituerende 
møde d. 2. februar. Studenter-repræsentan-
terne er Kathrine Bagge Salomonsen, Nico-
line Bundgaard, Morten Nygaard Christensen 
og Jonas Gejl Pedersen, og som studerende 
er du altid velkommen til at kontakte en af 
dem, hvis du synes, der er noget Studie-
nævnet, skal tage sig af. 

Vi ønsker alle held og lykke med det nye 
semester.

INTERNATIONALISERING er efterhånden et nøgleord i universitetsverdenen. Aarhus 
Universitet fik i 2009, som det første danske universitet, det eftertragtede ECTS label 
(European Credit Transfer System), der giver studerende forbedrede muligheder for 
standardisering af karakterer, merit-overførsel og international udveksling. 

   Nyt fra

        Studienævnet
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 »Det er ikke din skyld«
Kvindemuseets udstilling 
om voldtægt kan ses frem til 
den 15. februar. Museet ud-
stiller sammen med Center for 
Voldtægtsofre “voldtægt, skyld 
og skam, fortielse og fortviv-
lelse, og det at føle sig skyldig i 
noget, man ikke er skyld i”.
Pris: 30 kr. for studerende

Generalforsamlinger
Mød op for at engagere dig i in-
stittutets foreningsliv eller bare 
for at få en gratis forfriskning.

Politologisk Bogformidling:
4. marts kl. 16.30

Politotologisk Forening:
Mandag den 21. februar kl. 18 i A1

Kandidatforeningen:
Torsdag den 10. februar kl 18 i A1

Torsdagsbar
Kom til torsdagsbar i sam-
fundsfaglig kantine 
den 10. februar og sig farvel til 
den gamle PF-bestyrelse over en 
kold fadøl.

Bassekou Kouyate & 
Ngoni ba 
En af Afrikas mest omtalte og 
toneangivende musikere. Han 
spiller World Music og parrer 
griot-traditionen med elementer 
forankret dybt i blues. Resulta-
tet er medrivende, levende og 
dansabelt som bare pokker

Mandag d. 4 marts kl. 21.00 på 
Atlas 
Billetpris: 190 kr

Kalender 
Find inspiration til februarmåneds oplevelser i Århus og 

begivenheder på universitetet. 

Jorn på Aros
Den 22. februar åbner Århus’ 
første store Asger Jorn udstil-
ling. “Jorn International” viser 
kunsterens værker fra han i 
1953 forlod Danmark og frem 
til hans død 20 år senere.
Pris: 80 kr. for studerende

Kage og film
Øst for Paradis dækker  den 20. 
februar  kl 11.15 op til det helt 
store sønderjyske kaffebord. 
Schweizerbageriet sørger for, at 
der vil være en masse forskel-
lige lækre kager inden du kan 
se filmen “Badeanstalten”. 
Biografen lover en hyggelig 
søndag med masser af kage, 
fantastisk film og godt selskab.

Heavy Kagebord
Torsdag den 11. februar invite-
rer Statsbibliotekets kantine på 
et overflødighedshorn af lækre 
kager. Arrangementet begynder 
kl. 11.30, og slutter, når der 
ikke er flere kager.  Prisen for at 
fylde den mindste tallerken er 
20 kr., mens frokost og mid-
dagstallerknerne koster 40 og 
60 kr.

Mød ham selv! 
Christian Brøns er tilbage og ud-
sender til oktober sit fjerde al-
bum, ”Det løser sig”. Han spiller 
koncert lørdag den 26. februar 
kl 21.00 på Vestergade 58. 

Pris: 140,00 ex. gebyr
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Studenterredaktionen bestående af:
Thomas Dyrendal (administrator), Stine Sønderby Bonde (redaktør), Amalie Østergaard, Lotte Dal-
gaard Christensen, Charlotte Brandsborg, Anders Andreasen, Ayham Al Maleh, Hester Ditte Cal-
laghan, Anne Shirin Ørberg, Frederik Vincent Langkilde, Julie Arrildt, Anne Stolberg (redaktør), 
Gitte Kjær Petersen.

Fraværende på foto: Mathias Bornæs, Frederik Christensen, Mathias Gjørling, Vanessa Salome 
Christophersen, Niels Bjørn Grund Petersen, Martin Lønsmann Hansen, Iben Appelt Kvist, Janus 
Keck.
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