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En ny Kande brygger
En ny Kande brygger – både i den bogstaveligste forstand og i en ualmind-
elig overført, figurativ betydning. 

I førstnævnte forstand er den gamle udtamponerede kande byttet ud med 
det sidste skrig i blankpoleret sort fra Phillips. Den fungerer efter hensig-
ten, kan man sige: Den laver kaffe. Den gamle kaffekanden blev udsat for 
et terrorangreb en sen arbejdsdag på kontoret. 

Mere relevant for de læsere af bladet, som ikke dagligt beskæftigede sig 
med den gamle kaffekandes herligheder, har Kanden i den overførte og 
mere sindbilledlige betydning fået nye styrkvinder. 
Vi ønsker hermed et kæmpe, bragende tillykke til Charlotte Brandsborg og 
Julie Arrildt! Uanset hvilken kurs, de vælger at udstikke, er vi sikre på, re-
sultatet bliver fremragende. Vi håber dog, billedet af den hårdtpumpede Sly 
i træningscentret kan få lov at pryde computerbaggrunden så længe, som 
muligt. Det gør noget godt for processorydelsen, er vi sikre på.

Som det fremgår af den smukke forside, er temaet til nærværende nummer 
af Kanden ”Rejs ud”. Vi stiller skarpt på, hvilke muligheder udlandet såvel 
som indlandet indeholder i både VIP’ere og studerendes sommerferier. Vi 
har dog bredt temaet en smule ud, således det også indeholder beretninger 
om oplevelser på allerede afholdte rejser samt et alternativ til at holde 
sommerferie, nemlig at holde orlov. Læs mere om Lottes tanker om orlov 
på s. 20.

Irrrrr
Og så er der ved grød sket noget nyt i irrrrr-sagaen. Som om den yderst 
delikate kobberfarve, som udsmykker skraldespandenes øvre, synlige del, 
ikke er nok, så er selve skraldeposen, der har sin daglige gang i en atom-
sikret bunker under jorden, sagomelme også kobberfarvet. Åh, hvis bare 
irrrrrrr dog bare kunne sprede sig til plastic.

Tilbage er der for os blot at ønske held og lykke med eksamenerne og tak 
for nu,

Frederik og Mathias

Forside: Anne Shirin Ørberg og Morten Nygaard Christensen
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Rejs ud:
  Undervisernes 
   feriedestinationer

Tema: Rejs ud

Alle undervisere er blevet spurgt om følgen-
de spørgsmål, og svarene kommer i denne 
rækkefølge:

1. Hvor skal du hen på sommerferie og med 
hvem?
2. Hvorfor er valget faldet på netop denne 
destination og rejseform?
3. Hvad er dit bedste rejsetip?

Lasse Lindekilde:
1. Jeg skal med familien til Kandestederne 
nær Skagen. Vi tager derop med nogle gode 
venner og deres unger. Seks unger, fire voks-
ne og en hund fordelt på et lille sommerhus 
og en autocamper.
2. Det er tredje år i træk, vi er der i en uge, så 
det er efterhånden blevet en lille tradition. 
Der er skønt. Der er masser at lave med børn-
ene og smukke aftner på terrassen. Vejret er 
altid fint deroppe (næsten).
3. I Skagen må man ikke gå glip af: 1) Træf på 
toppen (seje bikes og gratis pølser til un-
gerne), 2) makrelfiskeriet ved den ‘Røde 
mole’ (der er altid bid - næsten), og 3) Skagen 
Bryghus (det smager altid godt!).

Jørgen Møller:
1. I sommerhus med familien.
2. Jeg skal have malet sommerhuset, vores to 
drenge kan ikke lide at køre langt, og vores 
labrador fylder det meste af bagagerummet.
3. Lad være med at anskaffe en labrador.

Rune Stubager:
1. Jeg skal til Nordstrand på den tyske vade-
havskyst med min kone og datter.
2. Det ligger i behagelig kørselsafstand fra 
Aarhus, når man skal have en 2-årig med, og 
så har vi ikke været der før.
3. At blive ph.d.-studerende: Der er rigtig 
mange muligheder for at komme rundt i 
verden til konferencer og på kurser mv.

Marie Østergaard
1. Jeg skal i sommerhus i Juelsminde, til   
Nordjylland og sove i telt, og så skal jeg til 
Alcudia på Mallorca. Alle tre steder med min 
mand og mine tre døtre. 
2. Sommerhus, fordi det er et skønt sted og 
dejlig nemt. Nordjylland, fordi vi skal på fa-
miliebesøg og Mallorca, fordi vi indså at bil-
ferien sydpå eller den privatlejede hytte på 

Har du et crush på Jørgen Møller? Ønsker du at påvirke din karakter i IP? Eller har du 
små børn og mangler inspiration til sommerferien? Så kommer her Kandens rejse-
hjælp til dig. Vi giver dig hermed en helt ekstraordinær mulighed for at finde ud af, 
hvor dine undervisere tager hen på ferie, hvorfor og hvilke rejsetips, de har til dig. Du 
kan blandt andet læse om, hvor Elklit foretrækker at rette eksamensopgaver, Berlin 
som stormagt i Georg Sørensens feriedestinationer, men også om hvorfor Lasse 
Lindekilde er så vild med Skagen. 

Maria Jakobsen
mariajak37@hotmail.com
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Sardinien alligevel ikke – når alt kommer til 
alt – kunne stå mål med SPIES rejsers ‘happy-
baby-apartment’ med hegn rundt om terras-
sen (min mindste pige er 1 1/2 og bruger 
stort set hele sin vågne tid på at løbe væk), 
50 meter til børnepool og strand.  
3. Mit bedste rejsetip: SPIES, rejs og vær glad!

Derek Beach
1. Kun en lille tur til Sverige med familien for 
at fiske, vandre og slappe af.
2. Vi skal til USA i efteråret, så der er ikke tid/
råd til en større rejse.
3. Tag på et udvekslingsophold eller lignen-
de. Det er den bedste måde at rejse på, da 
man ikke længere er ’turist’!

Georg Sørensen
1. Turen går (igen) til Berlin. Min kone og jeg 
er andelshavere i en lille lejlighed, hvor en 
del af sommerferien altid tilbringes. 
2. Berlin er den nærmeste metropol ift. Aar-
hus. Der er altid noget i gang: udstillinger, 
musik, teater. Og det er hygsomt bare at 
være i byen. 
3. Steder langt væk hvor man kan det hele: 
kultur, natur, oplevelser, f.eks. Californien 
eller Kina. Hvis det skal være tættere på, så 
oversete europæiske storbyer: Lissabon, 
Dresden, Skt. Petersborg. 

Jørgen Elklit
1. Jeg skal en tur med ”Hurtigruten” fra Ber-
gen til Kirkenes og retur med min svenske 
veninde.
2. Jeg har i mange år drømt om at se denne 
del af Norge fra søsiden, og næsten alle, der 
har været på denne tur, har været rigtigt 
glade for den – specielt lige op til midsom-
mer, hvor midnatssolen skulle gøre det til en 
ekstra fantastisk oplevelse. Så en vigtig del 
af min sommerferie ligger i juni.
3. Gennem mit arbejde med valg- og de-
mokratiseringsstøtte (+ i andre sammen-
hænge) har jeg haft mulighed for at rejse så 
mange spændende steder, at det er umuligt 
at udpege ”det bedste” rejsetip. Mange sted-
er i det sydlige Afrika er helt fantastiske, det 

samme er Canadas vestkyst (og staten Wash-
ington i USA), Mongoliet, Nepal og Bhutan og 
nogle af Kinas indre provinser. Jeg kan også 
meget stærkt anbefale Seychellerne, Mauri-
tius og Oman, men det er nok mest, hvis man 
samtidigt skal have et spændende sted at 
rette eksamensopgaver! Og så er Europa jo 
fuld af steder, som det er vidunderligt at 
kunne besøge. Så jeg giver op – jeg kan ikke 
udpege et sted, som er så meget bedre end 
de andre, at det kan udnævnes til at være 
”det bedste”.
 
Gorm Harste
1. Jeg tager formodentlig ned til Briancon i de 
franske alper sammen med min kone og 
måske nogle venner. Helst ville jeg cykle 
derned, men det bliver nok i bil.
2. Der er et cykelløb over Col d’Izoard den 1. 
juli, som jeg har været med til et par gange. 
Vejret er altid fantastisk godt der, og bjerg-
ene er gode at cykle i (Gallibier, Alpe d’Huez 
osv), landsbyerne er hyggelige ved Serre 
Chevalier og Briancon-området rummer Euro-
pas mest omfattende fæstningssystemer fra 
enevældens tid.

Sådan ville 
Politikens 
særudgave 
af ‘Turen 
går til’ se 
ud med un-
dervisernes 
rejsedestina-
tioner som 
indhold.

fortsættes næste side ...

mest
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3. I Frankrig er der umådeligt meget at se, de 
sydlige Cevennerbjerge er nok mit foretrukne 
sted, der er ikke så mange turister og maden 
er vidunderligt ligesom vejret, men Py-
renæerne er også fine, om end vejret dér kan 
drille; det franske baskerland er en god over-
raskelse, og én gang i livet (mindst) bør man 
opleve de 14 meters ebbe og flod på 
Bretagnes kanalkyst for dér at gå ud på hav-
ets bund udstyret med en citron og en skrue-
trækker for at spise sig mæt i østers. 

Kulinarisk er det bedste og billigste sted nok 
Bourgogne, men Perigord er også formidabel. 
En cykeltur over de norske bjerge op ad 
Setesdalen fra Kristianssand til Hardanger-
vidda, ud til fjordene og tilbage ind over Jo-
tunheimen, Dovre og Rondane kan bestemt 
anbefales. Man kommer i form, mens vejen 
stille og roligt går op ad dalene, og bagefter 
går de stejle hårnålesving meget lettere, men 
selvfølgelig skal udstyret være i orden – også 
til regn. Fysisk er det ikke så hårdt og psykisk 
lærer man meget om filosofiens ABC. Men det 
kræver meget af ledsagerne og forudsætter 
derfor et rigtig godt teamwork.

Peter Munk Christiansen
1. Jeg skal med min kone i vores sommerhus 
ved Vestkysten, og så får vi skiftende besøg 
af børn, familie og venner.
2. Vi har ejet sommerhuset i otte år, og vi er 
endnu ikke blevet trætte af at holde vores 
sommerferie der. Når det kommer, gør vi    
noget andet.
3. Hvis man kender Bjarne og Ole fra Lild 
Strand kan man altid få helt frisk fisk til 
meget overskuelige penge. Det fås ikke bed-
re.

Jørgen Møllers 
bedste rejsetip: 
“Lad være med 
at anskaffe en 
labrador”.



 

 
.. er glade for at kunne præsentere programmet for april: 

Torsdagsmøderne er gratis og starter kl. 19.00 i Amaliegade 27, Århus C 
 
D. 12/4: Søren Peter Hansen, cand. theol. og medlem af Etisk Råd 
”Designerbørn” – Hvor går grænsen? 
Fødselsteknologien har de senere år udviklet sig med hastige skridt. Det er i dag muligt at scanne 
fostre for genetiske sygdomme, så de sunde kan udvælges og ligeledes fravælge fostre på grund af 
deres køn. I fremtiden vil det måske være muligt, at anvende genteknologi til at modificere fostre og 
udvælge ønskelige eller kosmetiske egenskaber. Men hvor går grænsen? Hvor langt er det muligt at 
gå i dag, og hvor langt bør man i fremtiden gå i jagten på det perfekte ”designerbarn”? 
Medlem af Etisk Råd Søren Peter Hansen vil denne aften gennemgå de mange muligheder, som 
teknologien byder på og diskutere de store uundgåelige etiske spørgsmål, som problemstillingen 
frembringer.  
 
D. 19/4: Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. i religionssociologi og forfatter  
Google-buddhismen og velfærdstaten - hvordan sikrer vi sammenhængskraft, når vi alle bliver 
individualister også i troens verden?”  
Folkekirkens tomme sæder til søndagsgudstjenesterne er ikke ensbetydende med, at danskerne ikke 
længere tror på noget. Ifølge forfatteren Morten Thomsen Højsgaard tror danskerne tværtimod på 
hvad som helst og er i dag blevet individualister hvad angår tro. Men hvilke konsekvenser har den 
ændrede religiøsitet af konsekvenser for det velfærdssamfund, som vi kender i dag?  
 
D. 26/4: Erik Albæk, professor i statskundskab SDU  
Er det politikerne eller eksperterne, som bestemmer politikken i Danmark? 
Ekspertviden har fået en stigende betydning for styringen af økonomien og politikken i Danmark. 
Sikrer den stigende brug af eksperter, at der bliver taget nogle fornuftige beslutninger? Eller er den 
stigende brug af eksperter i stedet et demokratisk problem? Professor Erik Albæk, som også er 
forfatter til bogen ”Eksperter kan være gode nok, men..”, stiller skarpt på fagkundskaben og 
eksperternes politiske vilkår i det danske demokrati. 
 
D. 1/5: 1. maj koncert på V58 
Frit Forum Århus fortsætter traditionen og afholder igen i år et brag af en fest i anledning af 
Arbejdernes Internationale Kampdag med live bands, fællesskab og byens gladeste folk. Koncerten 
starter kl. 20.00. Hold øje med programmet som snart offentliggøres på facebook og vores 
hjemmeside.  
          
  

Alle er velkomne. Vi glæder os til at se jer! 
Se hele vores kalender på: fritforum.dk/aarhus – facebook: Frit Forum Århus 
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Bo kvit og frit på ferien

Tip 1: Vandretur
Vandreturen har velsagtens gennemgået lidt 
af en renæssance, og det er i visse kredse 
blevet lidt hypet at afskære sig fra civilisa-
tionen og for en stund tilslutte sig det primi-
tive liv, hvor grundstenene er et par gode sko 
og en rygsæk. Eftersigende kommer du i bog-
staveligste forstand væk fra hverdagens 
stress. Asbjørn Mathiasen fra 4. semester har 
flere gange vandret, og han beretter entusi-
astisk om sine oplevelser: ”Vandring giver en 
fantastisk mulighed for at flytte mit fokus fra 
alle de sædvanlige tanker hen til mig og dem, 
som jeg vandrer med. Jeg får en fantastisk 
afslappethed i kroppen, fordi jeg bare skal 
forholde mig til at gå, slå telt op og lave 
mad.” Før du begiver dig ud i vandringens 
verden, er det en god idé at undersøge de 
praktiske forhold i det område, du skal 
besøge. Eksempelvis udløser den gamle 
svenske sædvane ”allemandsrattan” overnat-
ning til 0 kr. i medbragt telt, fordi man bør 
kunne færdes så godt som frit i naturen. As-
bjørn kan som jomfrurejse anbefale Immeln 
beliggende i Skåne i Sydsverige. Endeligt 
nævner Asbjørn tre ting, du ikke kan und-
være i ødemarken: Et spil kort, tørpakkede 
tændstikker og gode vandrestøvler!

Tip 2: WWOOFing
WWOOFing er trods dets fancy ordlyd i virke-
ligheden et efterladenskab fra 70’erne. 
WWOOF står for World Wide Opportunities on 
Organic Farms. Konceptet er, at du som 
WWOOF’er tager direkte kontakt til værten på 
et økologisk landbrug et sted i verden og til-

byder din arbejdskraft, hvor du til gengæld 
får du kost og logi under opholdet. Morten 
Nygaard fra 4. semester mener, at WWOOFing 
giver en øget indsigt i landets kultur, fordi 
man indgår i et fællesskab snarere end at 
være tilskuer. Morten mener helt klart, at 
WWOOFing er tiden værd, og han tilføjer: ”Jeg 
ikke, hvor man ellers kan komme til at høste 
kaffe, bananer og ananas i den bolivianske 
jungle, malke køer klokken seks om mor-
genen i den brasilianske jungle, slås med 
tyre, gå på alligatorjagt og bygge hustage af 
palmeblade, fodre lamaer og plukke mandler 
i Spanien, sælge oliven, anlægge haver og 
meget andet.” Okay, vi kan også bare kalde 
WWOOFing, hvad det er: Ubetalt arbejdskraft 
med god samvittighed og en masse oplev-
elser med sydens sol som vidne. Der er ingen 
penge mellem de frivillige og værterne, men 
medlemsskabet til WWOOF koster et mindre 

En pause fra det danske Gajolvejr kræver for de fleste studerendes vedkommende en 
vis kreativitet, som ofte er sluppet op, når man har brugt adskillige timer på at finde 
den ultimativt billigste flybillet. Her får du nogle tips til, hvordan du kan opholde dig 
så godt som gratis i udlandet.

Tema: Rejs ud
Charlotte Brandsborg
c.brandsborg@gmail.com

WWOOFing under åben himmel
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beløb. Der er uafhængige WWOOF-organisa-
tioner i mange lande, men prisen på et 
medlemskab skulle være omtrent den 
samme. Ønsker du eksempelvis at komme til 
Frankrig, skal du slippe €15, som giver ad-
gang til alle kontaktinformationer på franske 
værter. Nysgerrig? Du kan læse mere på 
www.wwoof.org. 

Tip 3: Couchsurfing
Couchsurfing er nok den for statskundskab-
ere mest hjemmevante af disse opholdsform-
er, men ingenlunde undervurderet. Oprettel-
sen af en bruger på www.couchsurfing.org er 
gratis, og konceptet er såresimpelt: Den ene 
part låner sin sofa til den anden part. Rasmus 
Søland fra 4. semester har haft en couchsurf-
er fra Italien boende i tre dage: ”Det var rigtig 
spændende at have en italiener boende, som 
oveni købet talte godt engelsk, og vi 
snakkede meget med ham om italiensk kul-
tur og især mediekulturen i Italien, som han 
interesserede sig meget for. Han var meget 
venlig og snakkesalig, og det var intet prob-
lem at have ham i vores hjem.” Dog kan det 
være svært at få foden indenfor som ny bru-
ger uden anbefalinger. Tram Truong fra 4. se-
mester oplevede dette, da hun søgte en sofa 
i udlandet: ”Jeg erfarede, at man er nødt til at 
gøre forarbejdet på sin profil. Folk er ikke kri-
tiske med at lukke dig ind i deres hjem, men 
de vil vide, hvem du er.” Alt i alt en fuldkom-
men gratis og populær måde at opholde sig 
på, og samtidig er det en oplagt måde at 
møde nye mennesker på. 

Tip 4: Byt lejlighed
Vil du ikke kun nøjes med at låne en sofa? Så 
sats hele puljen, byt hele din lejlighed væk i 
bedste ”The Holiday”-stil og bo gratis i en   
andens hjem. Konceptet er, at du laver en 
større byttehandel, idet du bytter hjem med 
en anden person i en aftalt periode, som ty-
pisk vil være 1-2 uger. 
På www.bytbolig.com, som er den danske 
gren af www.homeexchange.com, kan du 
købe en måneds medlemskab for 50 kr., som 
giver adgang til kontaktoplysninger på 
42.000 boliger i 148 lande. Der kan dog være 
et par praktiske ting, du skal have for øje, 
inden du bytter bolig. Det anbefales selvføl-
gelig, at du clearer det med din udlejer, men 
det skulle ikke være et problem, hvis du har 
styr på din indboforsikring. Bonustip: Lån 
eventuelt dine forældres hus ud i stedet for, 
mens de er på ferie – det giver dig en større 
bolig et sted i verden, og måske en bil. Det er 
nemlig kutymen, at biler indgår i byttehand-
len!

“Folk er ikke kri-
tiske med at 
lukke dig ind i 
deres hjem, men 
de vil vide, hvem 
du er 

Couchsurfing i sin reneste form

Rejs ud i verden - kun fantasien sætter grænser
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Volontørarbejde i sommerferien

Frivilligt arbejde i udlandet behøver ikke at 
foregå igennem en bestemt organisation eller 
koste halvdelen af din børneopsparing. Det 
er Maiken Gelardis oplevelser et eksempel 
på. Hun tilbragte halvanden måned sidste 
sommerferie med at arbejde som volontør på 
et børnehjem i Mexico. En oplevelse, som 
også gav hende muligheden for at øve sig i 
de spanske sprogkundskaber, der i sidste 
ende har været med til at resultere i et prak-
tikophold på den mexicanske ambassade.   

Vejen til det mexicanske børnehjem
Maiken havde i lang tid haft lyst til at tage ud 
og arbejde frivilligt i et tredjeverdensland, 
men var i tvivl om på hvilken måde og ikke 
mindst, hvordan det kunne blive studierele-
vant. Efter at have undersøgt det i lang tid på 
internettet, fandt hun frem til en del organi-
sationer, som tilbød forskellige former for 
volontørarbejde i sommerferien. Dog var 
Maiken ikke interesseret i, at der skulle gå 
penge til et mellemled, som i sidste ende ville 
gøre rejsen dyrere og ikke ville komme 
børnehjemmet til gode. Derfor blev mu-
ligheden for at rejse udenom en organisation 
undersøgt. Efter et godt stykke tid fandt hun 
endelig frem til et børnehjem i byen San 
Miguel de Allende, Guanajuato, i Mexico. 

Børnehjemmet er grundlagt af en amerikansk 
kvinde bosiddende i Mexico og har udeluk-

kende lokale mexicanere ansat udover et par 
volontører, der skiftevis arbejder på stedet. 
Børnehjemmet er etableret som et dagstilbud 
til de små børn, hvis enlige mødre er nødt til 
at tage på arbejde. Børnene, fortæller Maik-
en, er ellers overladt til sig selv, mens mød-
rene tager på arbejde. Enten bliver de låst 
inde eller passet af deres større søskende, 
der ofte ikke er ret meget ældre end dem 
selv. Derfor er dagstilbuddet på børnehjem-
met med til at give en lettere hverdag for de 
fattige, trængte familier. Tilbuddet gælder for 
de mindste børn, hvilket vil sige fra babyer 
på knap 1 år til cirka 4 år. Herefter begynder 
de mexicanske børn i skole. Selvom der er 
cirka 100 børn på hjemmet i dagstimerne, er 
der langt fra beskidt. Kvinderne gør nemlig 
rent en time om ugen på hjemmet som en 

Inden for overskuelig tid er eksamenerne forhåbentlig et overstået kapitel. Dermed 
står to måneders sommerferie for døren. Nogle bruger den på en chartertur til syden, 
andre arbejder røven ud af bukserne. Som helt tredje mulighed, kan sommerferien 
bruges på frivilligt arbejde i den tredje verden. En mulighed Kandestøberen har set 
lidt nærmere på. 

Tema: Rejs ud
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com 

Maiken på det mexicanske børnehjem
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slags betaling for at få deres 
børn passet, forklarer Maiken. 
Blandt andet fordi lederen på 
børnehjemmet er amerikaner, 
og at stedet har haft besøg af 
en del andre volontører, har det 
været forholdsvis nemt for Mai-
ken at kommunikere med 
børnehjemmet, før hun tog af-
sted. De har været meget 
fleksible omkring varigheden 
af volontøropholdet. Der har 
været volontører, som har arbe-
jdet lige fra 2 uger til 1 år, 
forklarer Maiken. Derudover skulle man ikke 
betale for at arbejde på børnehjemmet og 
børnehjemmet tilbød kost og logi til 200 dol-
lars om måneden.  

Sidegevinster
Selvom lederen på børnehjemmet er ameri-
kaner, betød det ikke, at de ansatte eller 
børnene kunne snakke engelsk. Den daglige 
kommunikation på børnehjemmet foregik 
udelukkende på spansk og var også en af 
grundende til, at Maiken valgte Mexico. Bor 
og arbejder man halvanden måned et sted, 
hvor der udelukkende bliver snakket spansk, 
opkvalificerer det naturligvis ens sprogkund-
skaber. Det var på denne måde med til at 
gøre Maikens volontørophold mere studie-
relevant i forhold til kundskaber på CV’et og 
eventuelt fremtidige praktikophold. Til næste 
år tager Maiken et år til Mexico for at arbejde 
i praktik på den danske ambassade. Ifølge 
Maiken selv har volontøropholdet på det 
mexicanske børnehjem, og ikke mindst de 
spanske sprogkundskaber, været en medvirk-
ende faktor for at skaffe praktikopholdet. 

De spanske sprogkundskaber fik hun mu-
lighed for at opkvalificere, da hun sørgede 
for at være med til at passe de større børn på 
børnehjemmet. Der var en fast hverdag, der 
bestod af en blanding af leg og undervisning. 
Blandt andet fortæller Maiken, at børnene i 
forbindelse med optagelse på skolen skulle 
lære at danse vals, hvilket Maikens smil vid-
ner om, var en sjov oplevelse. Derudover var 

der også mulighed for, at Maiken kunne være 
med til at etablere konkrete projekter, såsom 
at lære børnene at børste tænder. Udover at 
arbejde på børnehjemmet med et par andre 
volontører, som hun ikke kendte i forvejen, 
fik Maiken også etableret et netværk i Mexi-
co. Et netværk, hun trækker på i dag, eksem-
pelvis når der skal findes bolig til det kom-
mende praktikophold i Mexico. 

Alt i alt har Maikens volontøroplevelser uden 
om en bestemt organisation været meget 
positive – også selvom det har taget lang tid 
at finde frem til det rigtige børnehjem, og  
man selv har skullet stå for kontakten. Det er 
muligt at spare penge og selv bestemme 
varigheden af opholdet uden om en organisa-
tion, så det kan klart anbefales, lyder Mai-
kens opfordring til sidst. 

Hvis du gerne vil vide mere om det mexican-
ske børnehjem, som Maiken brugte halvan-
den måned af hendes sommerferie på som 
volontør, er internetadressen: http://casade-
losangeles.org/.

Er du mere nysgerrig og har lyst til at under-
søge muligheden for volontørophold med en 
organisation, er mulighederne mange, herib-
landt Mellemfolkelig Samvirke. Det er også 
muligt at tage ud som Europafrivillig og ar-
bejde i et EU-land med støtte fra EU. Så søg 
løs på det informationsrige Internet. 

Børnehjemmet i San Miguel de Allende
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Tema: Rejs ud
Niels Bjørn Grund Petersen

nielsbgp@gmail.com

Sommerskoler har længe figureret på Aarhus 
Universitet som et glimrende supplement for 
kandidatstuderende, der lige mangler 5-10 
ETCS-point efter et praktikophold eller bare 
vil pynte lidt på CV’et og fremvise interna-
tional erfaring. Dog har universitetet efter-
hånden mange samarbejdsaftaler med uden-
landske universiteter, der specifikt henvender 
sig til bachelorstuderende på Statskundskab. 
Desværre er det kun få studerende, der er 
klar over de mange muligheder, som bare lig-
ger og venter. 
 
Et væld af muligheder
International Centre (IC) udbyder bl.a. EU-fi-
nansierede sommerskoler gennem Utrecht 
Netværket, der giver adgang til en række uni-
versiteter i Europa. Heriblandt er program-
met, ”Borders of Europe”, på Masaryk Univer-
sity i Tjekkiet, der introducerer til Europas 
selvforståelse og udvikling fra antikken til i 
dag. Aarhus Universitet har desuden også   
indgået samarbejdsaftaler med flere asiatiske 
universiteter, hvoraf nogle befinder sig i den 
absolutte elite. Således har IC gebyrfrie plad-

ser i bl.a. Hyderabad 
(Indien), Hong Kong 
og Shanghai, hvor 
man kan studere en 
række studierelevante 
fag. På University of 
Hyderabad i Indien 

kan man f.eks studere ”Contemporary India”, 
mens Fudan University i Shanghai tilbyder 
”Introduction to modern China”, der indfører 
den studerende i Kinas økonomiske og poli-
tiske struktur på bachelorniveau. Endelig er 
der selvfølgelig også mulighed for at udnytte 
AU’s egen sommerskole, der sidste år havde 
mere end tusind deltagere, hvoraf en tredje-
del var udenlandske studerende. 

Billigt er godt, men er godt billigt?
De fleste sommerskoler er som nævnt finan-
sieret af EU, men alligevel bliver den studer-
ende ofte påkrævet at betale et mindre til-
skud for kost og logi, der typisk beløber sig 
til 300-600 euro. For de asiatiske sommer-
skoler er omkostningerne en del højere end 
hos de europæiske universiteter, hvilket 
hovedsageligt skyldes de højere transportud-
gifter. Selve kurset er dog stadig gratis, og 
der er mange penge at spare ved IC-samar-
bejdsaftaler, da sommerskoleophold på elite-
universiteter normalt er forholdsvis dyre. 
Hvis man til gengæld kommer afsted, er uni-
versiteterne ofte behjælpelige med indloger-
ing, hvorved man slipper for at bo på et hos-
tel eller lignende. I stedet får man mulighed 
for at bo sammen med internationale studer-
ende fra hele verden. Som regel arrangerer 
universiteterne også sociale og kulturelle 
events under opholdet som supplement til 
det faglige. Hvis man er kandidatstuderende 

Sommerferien står for døren, og de fleste statskundskabere vil formentlig bruge den 
sparsomme tid på at udforske livet udenfor de gule mure. Dog kommer mange studer-
ende hurtigt til at savne den gode undervisning, når de trasker rundt ude i den virke-
lige verden. Det har Aarhus Universitet gennem tiden heldigvis fundet en løsning på. 
Sommerskoler er nemlig det danske svar på Kinder-æg – de har bare det hele. Dog skal 
man som statskundskaber være opmærksom på visse strukturelle problemer. 

Kundskabens rejse
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kan man endda søge støtte til opholdet gen-
nem SU-styrelsen, såfremt sommerskoleop-
holdet er meritgivende.

Strukturelle forhindringer på bachelor-
uddannelsen
Desværre kan statskundskabsstuderende på 
bachelordelen ikke få meritoverførsel for de-
res sommerskoleophold – uanset hvor rele-
vante fagene måtte være. Dette skyldes, at 
bacheloruddannelsen på Statskundskab, 
som en af de eneste på AU, er fuldstændig 
fastlagt. Man kan derfor ikke få støtte fra SU-
styrelsen, hvilket dog synes at være et over-
kommeligt problem, da sommerskolerne for 
det meste er gratis. Problemet består snarere 
i, at man ender bagest i køen, når IC skal 
vælge hvilke studerende, der skal sendes af-
sted. Bachelorstuderende på Statskundskab 
er derfor i udgangspunktet dårligt stillet i 
forhold til andre uddannelser. Heldigvis ved 
de studerende på de andre studier lige så lidt 
om sommerskolemulighederne som os, 
hvorfor der ofte er mange resterende og ube-
nyttede pladser til rådighed, som stadig kan 
søges. Souschef på IC, Kaja Nørgaard Henne-
berg, slår derfor også fast, at selvom man 
ikke kan få merit, kan man komme af sted 
alligevel. Senest er tre statskundskabsstuder-
ende eksempelvis blevet godkendt til ”Intro-
duction to modern China”. Mange bache-
lorstuderende er allerede blevet sendt af 
sted, og man bør derfor ikke tøve med at 
søge et sommerskoleophold, selvom man 
ikke kan få en meritgivende forhåndsgod-
kendelse af studie-nævnet.  

Fordele ved sommerskole
Der er ifølge Kaja mange grunde til, at folk 
vover pelsen og udnytter de mange sommer-
skolemuligheder, IC tilbyder: ”Sommerskoler 
er en rigtig positiv oplevelse på både det so-
ciale og det faglige plan. Samtidig er som-
merskoler en mulighed for studerende, som 
ikke har mulighed eller lyst til at tage ud et 
helt semester eller år”. Kaja mener i øvrigt, at 
opholdet kan give et plus til det gyldne CV: 
”Sommerskolen giver international erfaring. 
Det er et godt pift til CV’et, idet det signalerer 
over for arbejdsgiveren, at man har noget 
’drive’ og kan tage initiativ”. Desuden kom-
binerer mange studerende sommerskoleop-
holdet med en rejse i opholds-landet. Som-
merskolerne varer typisk 2-3 uger, hvilket 
efterlader god tid til at rejse videre og ud-
nytte, at man har betalt flybilletten til eksem-
pelvis Kina eller Indien. 
De fleste ansøgningsfrister for sommer-
skoleophold er allerede udløbet, men IC har 
muligvis nogle pladser tilbage, hvis man er 
hurtig til at kontakte dem. Overvejer man 
specifikke universiteter, bør man orientere 
sig om ansøgningsfristerne i god tid, da 
mange allerede ligger i marts og april. 

“ “... Det er et godt 
pift til CV’et, idet det 
signalerer over for ar-
bejdsgiveren, at man 
har noget ’drive’ og kan 
tage initiativ”
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Rollespil i de finske skove 

Det var med eventyrlyst og et åbent sind, at 
turen gik til Finland sammen med to andre 
IFSK’ere, Marius Harald Salvesen fra 2. semes-
ter og Theresa Anh Nguyen fra 6. semester.  

Det finske FN-forbund havde dette år allieret 
sig med det svenske og arrangeret Model 
United Nations. MUN bringer unge men-
nesker fra hele verden sammen for at 
simulere forskellige dele af FN’s organer i et 
hypotetisk, men dog plausibelt scenarie, eller 
en historisk rekonstruktion. Gennem re-
search, debatter, forhandlinger og aktiv lob-
byvirksomhed er det formålet, at give del-
tagerne en forståelse af, hvordan FN arbejder 
i virkeligheden - og ikke mindst hvorledes 
diplomatiet kommer til kort, når der er di-
vergerende interesser i en politisk beslut-
ningsproces under ekstremt tidspres. 

En leg med formelle gloser
Min rolle i MUN var at repræsentere Tyskland 
i FN’s Sikkerhedsråd. Rollen som Angela 
Merkel og hele Europas Männermörderin pas-
sede mig egentlig ganske fortræffeligt, og 
jeg havde på forhånd både købt en kedelig 
konenederdel og øvet mig på mit bulldog-
face. Ud over disse praktiske formaliteter, 
havde jeg naturligvis også fået til opgave på 
forhånd at researche ekstensivt på Tysklands 
udenrigspolitiske position i forbindelse med 

det uddelte scenarie, der omhandlede en 
konflikt mellem Bolivia og Chile. Scenariet in-
deholdt alt fra militær oprustning, uenighed 
om grænsedragning, flygtningestrømme og 
ikke mindst klimaforandringer, som var den 
bagvedliggende årsag til konfliktens optrap-
ning. MUN blev skudt i gang med en åbnings-
ceremoni med et repræsentativt udsnit af 
delegerede fra Generalforsamlingen og Sik-
kerhedsrådet, samt prominente guest speak-
ers, der alle havde fokus på klimaforandrin-
gens konsekvenser for det globale samfund.  
   
En central del af det at være med i MUN om-
handler den formelle påklædning og ikke 
mindst tone. Under debatterne i Sikkerheds-
rådet skulle man således først takke præsi-
denten med et ”Thank You, Honourable Presi-
dent” for at få ordet, for efterfølgende at 
kunne henvende sig til sine meddelegerede 

Jeg har de sidste par uger været mine bekendte et svar skyldigt, når de interesseret 
har spurgt mig, hvad det egentlig var, jeg skulle lave på min rejse til Finland. Mit bed-
ste bud har været et rollespil i de finske skove – og i retrospekt kan jeg jo godt høre, 
at det lyder som optagelserne til en ny musikvideo fra det finske Grand Prix-helvede, 
Lordi. Mit svar bundede egentlig i komplet uvidenhed, fordi det var første gang, jeg 
skulle deltage i Model United Nations (MUN).

Tema: Rejs ud

Iben Appelt
ib_appelt@hotmail.com

 

Model United Nations
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med et ”Distinguished Delegates”. I repræsen-
tationen af sit land måtte man tage sine yp-
perligste akademiske og diplomatiske engel-
ske termer i brug, og via en overbevisende 
fremtoning forsøge at presse sit lands inter-
esser igennem i den formelle debat.  

Med ca. 100 unge mænd iklædt jakkesæt og 
ca. 100 unge kvinder iklædt knælange neder-
dele, tækkelige skjorter, opsat hår og klikk-
ende stiletter, var scenen lagt an til en inten-
siv debat. Uanset tidspunktet man 
observerede sine omgivelser, ville man finde 
grupperinger af unge, der sad i hjørnet og 
skrev draft resolutions, foretog politisk re-
search, diskuterede deres strategiske ind-
gangsvinkel med deres co-delegates, eller via 
intensivt lobbyarbejde forsøgte at få deres 
synspunkter fremhævet i de heftige diskus-
sioner. Den synergi det skabte at bringe unge 
mennesker med et passioneret interessefæl-
lesskab sammen i en to-dages simulation, 
syntes jeg personligt var ret imponerede.  

Fuld indlevelse
Marius fra IFSK havde fået den ærefulde rolle 
som USA’s delegerede og havde taget dress-

coden seriøst i alle henseender og troppede 
på debattens førstedag op i sort-hvid habit, 
Stars and Stripes-pin og USA-sokker! ”Mening-
en med MUN er, at det skal være gennemført 
til fingerspidserne og have et autentisk feel. 
Ingen måtte være i tvivl om, at USA var til 
stede i debatten”, har Marius efterfølgende 
udtalt. Også Theresa var forberedt hjemme-
fra og havde som Ruslands delegerede fået til 
opgave at repræsentere Ruslands holdning til 
klimaforandringer og voldelig konflikt i Syd-
amerika: ”Det var vildt spændende at 
repræsentere Rusland. Både fordi folk havde 
lavet et godt forarbejde til simulationen, og 
alle havde noget at bidrage med til debatten 
[…] Og så var det jo især fedt, at jeg som 
Ruslands repræsenterede havde vetoret”, for-
talte Theresa. 

Simulationen i Sikkerhedsrådet var præget af 
en seriøs stemning, hvor alle delegerede tog 
deres rolle meget alvorligt, men der var dog 
også plads til humoristiske undertoner til 
tider. Et eksempel var Marokkos delegerede, 
der spontant inviterede resten af Sikkerheds-
rådets medlemmer på en ”studietur” til Ma-
rokko, for at lære om landets stolte recirkul-
eringshistorie ledt an af Kong Muhammed 
den femte. ”For kun således kunne Sikker-
hedsrådets medlemmer få en følelse og 
forståelse af, at recirkulering på aktiv vis ind-
gik i den marokkanske nationalfølelse”, lød 
argumentet. Dette statement var nok en 
smule virkelighedsfjernt, men understregede “ Meningen med MUN 

er, at det skal være gen-
nemført og have et auten-
tisk feel.

Rollespillet i aktion 
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om ikke andet vigtigheden af, at det på MUN 
også er meningen at have det sjovt. 
Med to draft resolutions i spil, var det på 
simulationens sidste dag op til Sikkerhedsrå-
det at få vedtaget den endelige version, og 
på bedste vis forsøge at inkorporere de 
amendments, der blev foreslået af de respek-
tive delegerede. Her handlede det om at få 
resolutionen til at balancere mellem en stærk 
afstandtagen til de voldelige handlinger i den 
sydamerikanske region og en udpræget 
seriøsitet angående klimaforandringernes 
implikationer – men dog uden at sidstnævnte 
måtte få alt for meget handling bag ordene, 
da dette kunne risikere at blive mødt af veto 
fra Rusland, USA eller Kina. 

Efter sammenlagt 8 timers debat kom den en-
delige resolution på plads. Denne bar i særlig 
grad præg af, at det var de fem permanente 
Sikkerhedsrådsmedlemmer der havde lagt 
linjen. Dog havde visse ikke-permanente 
lande formået på relativ succesfuld vis, at få 
klimaproblematikken fremhævet i både pre-
ambulatory og operational clauses. Således 
blev den del af international politik, som 
USA, Rusland og Kina typisk undgår, i højere 
grad betonet som en substantiel sikkerheds-

trussel. Sikkerhedsrådet kunne til sidst give 
håndtryk på, at verdenssituationen endnu en-
gang var blevet reddet – i hvert fald for en 
stund.
 
”MUN er meget givende, fordi det kombinerer 
udfordringerne ved den praktiske såvel som 
intellektuelle forståelse af beslutningsproces-
serne i FN.  Endvidere kan jeg godt lide det 
sociale aspekt, da man lærer sine meddelege-
rede at kende – både samarbejdspartnere og 
politiske rivaler. I øvrigt er det sjovt at skulle 
repræsentere og fremme en mening, som 
ikke nødvendigvis er den samme som ens 
egen”, fortæller Marius om sin oplevelse på 
MUN.  

Efter den officielle afslutningsceremoni oven-
på den to dages intense arbejdsindsats, 
skulle alle delegerede prøve kræfter med den 
finske kulturarv; bestående af sauna og bad-
ning i en isbelagt sø. Til dette kan jeg afslut-
ningsvis bemærke, at hvis alle FN’s debatter 
foregik i det 3 grader varme vand vi hoppede 
i, ville organisationen aldrig mere blive kri-
tiseret for langsommelige og træge beslut-
ningsprocesser! 

Den finske kulturarv.  
Dmitry Lovetsky/AP 

 



 

 
 
 
 
 

NYT FRA 
KANDIDATFORENINGEN 
 
FORÅRET HAR SOM ALTID BUDT PÅ EN LANG RÆKKE 
ARRANGEMENTER AFHOLDT AF KANDIDATFORENINGEN 
– BÅDE FAGLIGE OG SOCIALE. VI HYGGEDE OG 
FESTEDE MED MEDLEMMERNE TIL SEMESTERSTARTSFESTEN, 
”KØLLE OG ØL” OG FÆLLESSPISNING FØR PF-FEST. SOM 
NOGET NYT TILBØD VI MED STOR SUCCES KURSUS I 
KOMPARATIV METODE. KURSUSRÆKKEN TALTE OGSÅ DE 
POPULÆRE KURSER I SPSS, STATA OG NVIVO.  
 
DER SKAL LYDE EN STOR TAK TIL ALLE FREMMØDTE. - VI 
GLÆDER OS TIL AT SE MANGE AF JER IGEN TIL VORES 
KOMMENDE ARRANGEMENTER!  
 
HAR I GODE IDÉER HØRER VI DEM ALTID MEGET GERNE! 
 
MEDLEMSKAB 
HUSK AT DU ALLEREDE FRA 6. SEMESTER KAN FÅ ET LIVSLANGT MEDLEMSKAB FOR KUN 150 KR. 
SEND OS EN MAIL PÅ kandidat@ps.au.dk ELLER KOM FORBI KONTORET PÅ 
FORENINGSGANGEN TIL EN HYGGELIG SNAK, EN KOP KAFFE OG UDLEVERING AF DIT 
MEDLEMSKORT I VORES KONTORTID HVER TORSDAG KL. 12.15 – 13.15.  
 
HUSK I ALTID KAN FINDE INFORMATION OM KOMMENDE 
ARRANGEMENTER PÅ VORES FACEBOOK-SIDE.  
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Rejsen til Indien 
 - et land fyldt med kontraster 

Siden jeg første gang besøgte de turistede 
strande i Goa for lidt over to år siden, har jeg 
rejst i det indiske land tre gange. Denne rejse 
er nummer fire, men jeg har langt fra rejst 
rundt i hele landet. Indien er ikke bare Indien. 
Det er den pinkfarvede by og shopping i Jai-
pur mod nord. Det er de frodige palmer og 
lækre strande i Kerala mod syd.  Det er den 
traditionelle og en smule konservative 
hovedstad, Delhi, og den vestligt inspirerede 
cosmopol, Mumbai. Selv i Mumbai, som vi 
denne gang besøger igen, er kontrasterne 
enorme. Man kan gå fra en eksklusiv cocktail-
bar, hvor der drikkes cocktails med byens 
velhavende unge og træde direkte ud på 
gaden, hvor man møder den ekstreme fattig-
dom. En mor, der prøver at bruge sin nyfødte 
baby til at skaffe lidt penge, mens  hendes 
to større underernærede børn leger ved en 
bil. 

En organisation med forgreninger 
Denne gang går turen som sagt til yndlings-
byen, Mumbai, og senere mere sydpå til del-

staten Kerala. Her bliver tiden brugt på at 
læse demokratibøger i 35 graders varme på 
lækre strande med en bananlassi i hånden og 
en dukkert i det 25 graders varme hav. 

Turen går dog også til lidt mindre luksuriøse 
forhold. Halvanden time i bus fra hoved-
staden, Trivandrum, ligger en lille landsby, 
som hedder Punanajl.  Her holder den lokale 
organisation, Dale View, til. En organisation, 
som blev etableret i 1970’erne af en lokal 
mand, Christrudas, da han ville bygge en vej 
i byen. Siden har Dale View udvidet sig og 
omfatter i dag blandt andet to forskellige col-
leges til byens unge, en skole, summer 
camps og en børnehave. Organisationen har 
også etableret et misbrugscenter, hvor mænd 
fra byen og omegn mere eller mindre frivilligt 
lader sig indlægge for at slippe af med deres 
misbrug.  Der er ikke nogen tvivl om, at Dale 
View og ikke mindst Christrudas og hans 
familie har haft indflydelse på byen. Hvis ikke 
byens børn eller unge går på Dale View-
skolen, summer camps eller colleges, er en af 
forældrene i hvert fald ansat i organisationen. 
Selv på det lokale chaisted mærker man Dale 
Views indflydelse, når klokken slår fire og 
konerne fra misbrugscenteret kommer og 
henter chai til deres mænd.  

Et indblik i de lokales verden
Mens jeg selv har arbejdet som volontør i Ne-
pal på et børnehjem og en skole, har mine 
veninder været i Punanajl og arbejdet med 

Endnu engang er jeg afsted i Indien, og endnu engang er det fantastisk. Den evige 
larm fra den kaotiske trafik, smukke og søde indiske babyer med makeup, ivrige og 
kreative sælgere, chai i lange baner og ikke mindst den lækre spicy mad. 

Tema: Rejs ud
Amalie Østergaard

amalieoestergaard@hotmail.com 

Fjollede indiske børn fra summercamp
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Dale Views projekter. Det er derfor meget 
spændende for dem at komme tilbage, arbe-
jde lidt på de forskellige projekter igen og 
ikke mindst at gense menneskerne i byen. 
Glæden ved gensynet er også gengældt. Vi 
bliver flere gange inviteret med hjem på 
besøg til chai og lokale snacks. Ofte bliver vi 
ved disse besøg placeret på et par havestole 
i den dekorerede stue med en hindukalender 
eller et billede af den sidste nadver. Inderne 
er et gæstfrit folkefærd og accepterer ikke et 
nej til den tredje kop chai. Eksempelvis invi-
terer en af de fattige køkkendamer fra mis-
brugscenteret os hjem til sit hyggelige og 
ydmyge hjem. Hun insisterer på, at vi skal 
have den tredje snack, selvom vores maver 
er ved at sprække.

Vi har også tid til et besøg på misbrugscen-
teret, hvor mændene er indlagt sammen med 
deres koner eller mødre. Nogle gange kom-
mer de små børn også med. Her følger mæn-
dene  et månedslangt ophold igennem tera-
pi, herunder også familieterapi, samt 
medicinsk behandling, for at komme af med 
deres misbrug. Misbrugene er forskellige, 
men størstedelen har alkoholiske problemer. 
Det er et generelt problem i Indien, og vi ser 
også lange køer foran de butikker i byen, 
som har lov til at sælge spiritus. Alt imens 
mændene følger de månedslange projekter 
med efterfølgende kontrol, er familien som 
sagt med, da misbruget også ses som et 
problem tilknyttet til familien. Selvom dag-
ene er lange for kvinderne, ser det ud til, at 

de hygger sig. Vi har dog svært ved at kom-
munikere med dem, da de ikke kan meget 
engelsk, og det lokale sprog for os er umuligt 
at lære. Alligevel finder man ud af, at man 
kan komme langt med armbevægelser, når 
man ikke taler samme sprog. 

Senere har vi også mulighed for at tilbringe 
et par timer i summer campen, hvor 
ferieglade børn fra 6-14 år har mulighed for 
at være en del af den lange sommerferie med 
andre unge og få undervisning. Dog vælger 
vi på grund af vores korte ophold ikke at un-
dervise. I stedet hiver vi gode gamle bør-
nelege som f.eks. ”byen sover” frem, og dømt 
ud fra børnenes humør var det en bragende 
succes.    
 
Det er fantastisk at være tilbage i volontørrol-
len – også selvom det er for en kort stund. De 
mange søde og livlige indiske børn, der el-
sker at lege rundt med hinanden. De rare 
køkkendamer, der ikke kan mange ord på   
engelsk og griner af os, når vi prøver at 
hjælpe til i køkkenet, samtidig med de lærer 
os at tælle til ti på det lokale sprog.  Den fan-
tastiske hjælpsomhed og gæstfrihed, inderne 
besidder. Den lækre mad og søde chai. 

Indien skal opleves og kan varmt anbefales.       

Køkkendamerne fra Dale View laver mad til misbrugscenteret

“ Indien er ikke bare 
Indien
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Orlov fra Statskundskab:

Forestil dig en tiltrængt påskeferie, hvor du 
er på besøg hjemme hos de gamle. De hyg-
ger om dig og laver varm mad, og du får lov 
til at sove længe. Huset er fuldt af familie og 
venner. Nogle af dem er det længe siden du 
har set, og der er meget at catche op på. Da 
jeg var lille forløb en samtale ved en påske-
frokost nogenlunde sådan her: ”Ih du milde, 
Lotte! Du er vokset mindst 10 cm siden vi så 
dig sidst. Hygger du dig stadig med ven-
inderne til spejder?” Det var let og ligetil at 
svare på. Nu forløber samtalen nogenlunde 
sådan her: ”Nå, så du studerer statskund-
skab, siger du? Skal du så være politiker? 
Eller måske papirnusser oppe på kommunen? 
Eller ambassadør?” hvortil jeg svarer: ”Ja, jeg 
læser statskundskab, og nej, jeg skal hverken 
være politiker eller kommunalfuldmægtig, 
men ja, det kunne da være spændende at 
komme i praktik på en ambassade et eller an-
det sted på et tidspunkt…”. En udmelding 
som denne rejser som regel mange flere 
spørgsmål end den besvarer, og samtalen 
kan fortsætte noget i stil med: ”Er du glad for 
dit studie, overvejer du at skifte retning, er 
det nu også nødvendigt med en kandidat-
grad, kan du ikke bare blive gymnasielærer?” 
Osv. osv. Kender I det? 

Hvad gør man egentlig, hvis ikke man kan 
svare tilfredsstillende på spørgsmål som 
disse? For det første gælder det jo om at 

finde ud af, hvorfor man ikke kan svare på 
dem. Skyldes det utilfredshed med studie-
miljøet, det faglige stof, BA-stress eller måske 
studietræthed? I mit tilfælde er det nok en 
broget blanding af det hele. Og det er et 
rigtigt dårligt udgangspunkt, når man sidder 
nervøs ved sin computer fem timer før dead-
line for ansøgningsfristen til kandidatuddan-
nelserne. What to do?

Skræmmende nok er det ikke første gang, jeg 
er havnet i den situation. Da jeg blev student, 
havde blækket på eksamensbeviset knap nok 
nået at tørre og studenterhuen var kun lige 
blevet lagt væk, før jeg sprang på det første 
det bedste fly til Asien og rejste rundt i otte 
måneder. Dengang var sabbathåret/fjum-
reåret/dannelsesrejsen – uanset hvad man 
vælger at kalde det – det helt naturlige svar 
på ”Hvad skal jeg nu give mig til?”. Året skulle 
bruges på sjov og ballade, og selvfølgelig til 

Orlov er et reelt alternativ til at fortsætte direkte til næste semester eller overbyg-
ningen. Lotte skriver om sine overvejelser om, hvorfor hun vælger netop dette for 
forhåbentligt at genfinde studieglæden.

Tema: Rejs ud

 Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

“ Det er et rigtigt dår-
ligt udgangspunkt, når 
man sidder nervøs ved sin 
computer fem timer før 
deadline for ansøgnings-
fristen til kandidatuddan-
nelserne. What to do?

Genfind din
 studieglæde
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at blive afklaret med, hvilken uddannelse jeg 
skulle søge ind på. Jeg har dog på fornem-
melsen, at selv om trekking i Nepal, surfing i 
Australien og motorcykeltur i Vietnam har 
gjort mig til et mere modent og udadvendt 
menneske, så var det ikke udslagsgivende, 
da jeg i sidste øjeblik skulle søge ind på min 
bachelor. At valget faldt på statskundskab 
var lidt af en default-løsning; det skyldtes 
ganske enkelt at samfundsfag var mit ynd-
lingsfag i gymnasiet, og at jeg desuden ikke 
kunne finde på noget bedre at give mig til. 

Selvom jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til, 
da jeg startede på statskundskab, har det 
dog i det store hele været tre gode år på IFSK, 
så beslutningen om at fortsætte burde derfor 
ikke være lige så svær som beslutningen om 
at starte. Men det er den. Ja, jeg vil faktisk 
sige, at den er sværere. De valg, jeg træffer 
nu, virker mere afgørende, end dem, jeg traf, 
for tre år siden. Nu skal jeg ikke så meget 
prøve noget af, men derimod forme min 
fremtid. Scary much? Ja, i hvert fald hvis man 
endnu ikke ved, hvad man ønsker sig af frem-
tiden. Og det gør jeg ikke, i hvert fald ikke 
uddannelsesmæssigt. Hvad jeg derimod ikke 
er i tvivl om er, at jeg elsker at rejse og har 
brug for at lave noget mere praktisk end at 
sidde med snuden i bøgerne. Så hvorfor ikke 
udnytte denne eksistentielle midtvejskrise til 
at komme væk fra de gule mure og få nogle 
nye inputs på tilværelsen, som ikke nødven-
digvis er faglige? For mig virker ligger en or-

lov skræmmende tæt på grænsen til at 
droppe ud, men sådan behøver det ikke at 
være. Forhåbentlig vil jeg i løbet af det næste 
års tid komme til at indse, at det jeg har lært 
på IFSK rent faktisk kan bruges ude i den 
virkelige verden – og hvem ved, måske vend-
er jeg tilbage til de gule mure før end forven-
tet.

Så selv om det bliver svært at få økonomien 
til at hænge sammen uden SU, selv om jeg 
bliver tudsegammel, før jeg bliver færdig på 
studiet, og selv om nogen vil mene, at en or-
lov er den uansvarlige, dovne eller forkælede 
løsning på en studiekrise, glæder jeg mig 
helt ustyrligt til at prøve kræfter med noget 
nyt. Planen er den samme som dengang, jeg 
blev student: Orloven (som lyder mere vok-
sent og ansvarligt end ”sabbathåret”) skal 
bruges på at arbejde og rejse, lave sjov og 
ballade, og i løbet af processen forhåbentlig 
blive mere afklaret med hvilken retning, jeg 
skal gå med studiet. Og selv hvis det ikke 
virker efter hensigten, og jeg stadig er i tvivl, 
når jeg skal vælge fag til næste september, så 
vil jeg alligevel ikke være orloven foruden. 
Hvor turen går til, kan jeg endnu ikke svare 
på, men jeg håber den tager mig vidt om-
kring.

“ Forhåbentlig vil jeg i 
løbet af det næste års tid 
komme til at indse, at det 
jeg har lært på IFSK rent 
faktisk kan bruges ude i 
den virkelige verden – og 
hvem ved, måske vender 
jeg tilbage til de gule 
mure før end forventet.



Ak ja – så er det den tid på året!
Lille Studietur – tjek. Kapsejlads – tjek. Sidste fre-
dagsbar og fest – næsten tjek.

Vi er fra bestyrelsens side vildt glade for den store 
opbakning til både studietur, PF-fest og Kapsejlad-
sen – IFSK’ere, you rock!

At Kapsejladsen er ovre betyder også, at vi går en 
småkedelig tid i møde med eksaminer og (indbildt) 
stress – men frygt ej! Vi er allerede ved at planlægge 
faglige, sociale og festlige arrangementer.

Post-metode baren er i støbeskeen, og der arbejdes 
på livet løs på at finde et fedt band til årets sommer-
fest.
Samtidigt er vi ved at forhandle om hvordan fredags-
baren skal se ud, nu når psykologi flytter over til os – 
altså arbejdes der på livet løs herfra.

PF – AUs Mest Stokastiske Forening!

I kan som altid finde yder-
ligere information om 
vores arrangementer på 
Facebook

Nyt fra PF

På de næste sider kan I se 
billeder fra vores netop 
afsluttede lille studietur
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De nye lokaler på IFSK: vol. 1

Dette forår har stået i forandringens tegn: 
nye lokaler, nye mennesker og nye priser i 
kantinen. Verden synes stor og uoverskuelig, 
når ens faste holdepunkter forsvinder og 
man farer forvirret rundt for at finde sin spe-
cialevejleder, studievejleder, eller noget så 
simpelt som en elkedel. Der har allerede 
været adskillige rygter om vildfarne stude-
rende, der i timevis har vandret rundt på øde 
gange uden hverken vådt eller tørt for blot at 
konstatere, at de befinder sig på Psykologi. 
Der er historier om forskere, der er brudt 
sammen i gråd, da de har fået leveret kasser 
med stakkevis af magasinet, Psykologi (du 
kender det fra tandlægens venteværelse), i 
stedet for deres egen kasse med Kandens 
samlede udgivelser.
 
Tampen brænder 
Første artikel lægger ud i det små. Vores re-
porter har været på gerningsstedet og spurgt 
et par af de flytteramte forskere om deres 
oplevelser med hensyn til flytningen. Selvom 
det i moderne journalistik aldrig må handle 
om journalisten, men altid om sagen, skal det 
dog understreges, at reporterens søgen efter 
de tvangsflyttede forskere var alt andet end 
en smal sag. 

Først efter at have stået adskillige sekunder 
forvirret i juragården og have set sig forvirret 
omkring får reporteren øje på én række bog-

staver i vinduerne på den bygning, der en-
gang var Jura. Bogstaverne danner tilsammen 
ordet, “Statskundskab!!” (se billedet). Den 
ihærdige reporter bevæger sig således op-
muntret ind ad indgangen for derefter at 
blive stoppet af en af de blå mænd, der hård-
nakket påstår: ”Her er ingen statskundska-
bere, kun psykologer og jurister.” Til al held 
for den fortvivlede reporter overhører en 
venlig ph.d.-studerende denne infame 
påstand. Påstanden bliver irettesat og report-
eren følges op til politologernes lille afkrog i  
psykologernes nye rige. Den lille afkrog lig-
ger på anden og tredje sal til højre for glas-
døren. Analogt med Løvernes Konge er det 
lidt som om, at alt udenfor glasdøren er gif-
tigt land: “Alt det på den anden side af glas-
døren er uden for vort rige. Der må du aldrig 
gå hen, Simba.”

På jagt efter de berørte 
Første forsker, reporteren støder på er Kees 
Van Kersbergen.

De sidste par måneder har IFSK såvel som resten af Aarhus Universitet været præget 
af flytterod og forvirring. Hvor er hvad? Hvor er hvem? Hvor er jeg? For at undgå at 
studerende og medarbejdere på instituttet kollektivt bryder sammen og går ned med 
stress har Kanden indvilliget i at skrive en artikelserie, der belyser turen til de nye 
lokaler.

Serie: Flytninger

Stine Nauta
stine_nauta@hotmail.com

“ Analogt med Løvernes 
Konge er det lidt som om, 
at alt udenfor glasdøren er 
giftigt land.
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Hvordan har det været at flytte lokale? Har 
det været besværligt?

”Nej, det har det ikke. Jeg synes, det har 
været meget godt organiseret. Jeg havde for-
ventet, at der ville blive mange problemer, 
men der var ikke så mange. Det har været 
hårdt at pakke og organisere sig igen, men 
der var flyttemænd til at flytte kasser. Så det 
gik fint.”

Hvor længe har du været på dit nye kontor og 
kan du lide det?

”Cirka en måneds tid. Jeg føler mig godt til-
pas i mit nye lokale. Udsigten er fantastisk – 
meget bedre end den gamle. Især når træerne 
springer ud. Her er også dejligt stille, hvilket 
er meget vigtigt for mig, så der ikke er noget, 
der forstyrrer, når jeg arbejder. Der er ikke 
noget te-køkken, men det er dejligt tæt på 
kantinen og den gode kaffemaskine, så det er 
perfekt.”

Hvordan er det at dele bygning med psykolo-
gerne?

“Nu har vi jo sat vores eget skilt op, så kan 
folk forhåbentlig finde os. Jeg kender ingen 
psykologer personligt, da jeg har ikke mødt 
nogen endnu. Jeg burde ikke få problemer 
med at forske med dem i bygningen, og det 
er jo det vigtigste”, fortæller han grinende. 
  
Efter denne lille samtale går vores reporter 
videre og støder så ind i Kim Mannemar 
Sønderskov, der indvilliger i en hurtig snak.

Har det været en besværlig flytning?

”Det har været lidt besværligt at få lokalet i 
orden. Reolen er kun lige kommet på plads i 
sidste uge, selvom vi flyttede for en måned 
siden. Der blev først malet, efter vi var flyttet 
ind, hvilket gjorde det svært at arbejde. Per-
sonligt har det som sådan været okay at flyt-
te lokale, men overordnet set er det absurd, 
at der bliver kastet så mange ressourcer efter 
det. Det er jo fordi, det hviler på en lidt min-
dre gennemtænkt idé om blandt andet at 
sammenlægge  fakulteter.   Så  set  i   det  
perspektiv, synes jeg, det er en tåbelig flyt-
ning. Når nu det er besluttet, er den praktiske 
udførsel dog forløbet fint. Der er den fordel, 
at jeg er en af de få personer, som ikke er 
blevet nedgraderet i forhold til kontor. Jeg 
havde et lille kontor før og det er næsten 
samme størrelse det her, så jeg klager ikke.” 

Hvordan er det at dele bygning med psykolo-
gerne?

”Det har jeg ikke mærket noget til endnu, så 
det må du komme om et halvt årstid og 
spørge mig om igen.”

Hvad med udsigten?

”Udsigten er en smule bedre her og vinduet 
er cirka samme størrelse som før. Så det er 
positivt.  Hvis der er noget negativt ved de 
nye lokaler, er det, at her er meget mere lydt. 
Jeg kan høre alt, hvad mine naboer siger, og 
de kan høre alt, hvad jeg siger. Det er lidt ir-
riterende.” 

Herefter forlader reporteren den nye filial af 
Institut for Statskundskab. Fuld af fortrøst-
ning over, at de kære forskere ikke får varige 
mén af flytningen, og at de snart vil føle sig 
tilpasse i deres nye omgivelser. Forskeren er 
et langt mere sejt og tilpasningsdygtigt 
væsen, end man skulle forvente. Så er 
spørgsmålet blot, om det samme gælder de 
studerende. Følg med i anden del af serien 
om flytninger i næste nummer af Kanden, 
hvor turen går til den nye foreningsgang.  

Bygningen med den nye eksistens 
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Reportage fra et pigetoilet

derledes. To kvindelige Kanden-skribenter fra 
fjerde semester sagde herom: ”Man ved jo 
godt, at det midterste toilet er til, når de skal 
lave bummelum, for hvis de skal tisse, går de 
jo bare på pissoiret”. Det stopper dog ikke 
flere piger fra alligevel at bevæge sig ind på 
midterste toilet, når tissetrangen bliver for 
stor og køen til pigetoilettet for lang. En ju-
rastuderende fortæller, at en tur på herretoi-
lettet endda kan resultere i en scoring senere 
på aften. 
Ture til herretoilettet gjorde flere piger lettere 
forargede på trods af, at en kvindelig makro-
instruktors udbrød: ”Alle ved jo, at H står for 
Hoes, når der er fester!” Med frygt for at også 
dette toilet ville blive overfyldt med piger, 
fortrød hun dog, at hun havde givet rådet vi-
dere.
Til at svare på al kritikken spurgte vi en 
psykologistuderende, om de virkeligt bruger 
så mange tamponer: ”Hmm.. Hvad skal jeg 
sige til det? Jeg tror ikke, at det er psykolo-
gistuderende, men nok nærmere kvinder ge-
nerelt, som bruger mange tamponer”. Hun 
kunne derudover fjerne frygten for lange 
køer, da hun fortalte, at dette ikke var noget 
problem til psykologifester. 
Vi håber hermed, at denne artikel har bragt 
ro i sindet hos de mange piger, som har be-
kymret sig over toiletforholdene på IFSK, og 
lettet drengenes undren og nysgerrighed.

Mange drenge har måske undret sig over, hvad der egentlig sker, når pigerne går på 
toilet sammen. Kandens udsendte var forbi toilettet til lang fredagsbar den 23. marts.

Reportage
Amalie Østergaard 

amalieoestergaard@hotmail.com

Maria Jakobsen
mariajak37@hotmail.com

Piger går altid på toilettet i hold og er væk fra 
festen i forholdsvis længe – så lang tid kan 
det da ikke tage at tisse? I dag giver Kan-
destøberen alle muligheden for at finde ud 
af, hvad der egentlig sker på et pigetoilet.

Det første, vi spurgte pigerne om, var deres 
formål på toilettet. Pudsigt nok var alles 
primære formål på toilettet den aften at 
tisse/pisse/tømme deres store blære. Dog 
stod de fleste piger efterfølgende flere minut-
ter i toilettets opholdsrum og knyttede bånd 
på tværs af studier. Derfor nævnte flere piger 
også, at man til toiletfester godt kan få nye 
venner, og at der altså ikke er dårlig karma på 
trods af kø. I opholdsrummet faldt snakken 
på kapsejlads, men noget, der i den grad 
kunne oprøre de studerende, var, da vi 
nævnte psykologistuderendes forestående 
flytning. Der var en generel frygt for, at toilet-
terne vil blive overfyldt – ikke mindst med 
tamponer: ”Jeg synes, det er rigtig træls (at 
psykologi flytter, red.), de fylder tamponer i 
toiletterne, så de stopper. Alle ved jo, at de 
har et ekstremt forhold til renlighed både fy-
sisk og psykisk!” Således udtrykker en vred 
fjerdesemestersstuderende  fra  Statskund-
skab sig omkring hendes holdning til endnu 
flere piger på det allerede fyldte toilet. En an-
den pige nævner frygten for de psykologistu-
derendes mange spørgsmål: ”Jeg frygter, at 
man i toiletkøen bliver stillet terapeutiske 
eksistentielle spørgsmål omkring den fyr, 
man gerne vil score”. 
Frygten bunder dog i en undren omkring 
drengenes to toiletter mod pigernes ene, 
især fordi drengenes formål er noget an-
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Kommentar
Morten Nygaard Christensen 
morten.n.christensen@gmail.com

Jeg skal spare læseren for diskursteoretisk 
prædiken. I stedet skal jeg nøjes  med  at  
erindre om den indsigt, at der er stor magt 
forbundet med at definere ”det normale” og 
etablere ”det almene”. Kort sagt det, vi ikke 
sætter spørgsmålstegn ved.

Det er på den baggrund, at ”Metode II”-navnet 
falder mig for brystet. For faget indfanger 
ikke de metodiske tilgange, som blandt an-
det Politisk Teori, Sociologi og International 
Politik betjener sig af. Når Metode-folket ikke 
gør opmærksom på det, men benytter det 
meget generelle navn ”Metode II”, som – må 
man forstå – bygger oven på og er en vi-
dereudvikling og således en finere kunst end 
det første Metode-forløb, giver det det ind-
tryk, at der vitterligt kun er ét metodisk spor 
at følge i statskundskaben.

Det har den konsekvens, at PT, Sociologi og 
IP kommer til at stå udenfor og må bruge me-
gen kostbar undervisningstid på at forklare 
sine studerende, at ikke-kvantitativ og ikke-
metodetestende forskning skam også kan 
være videnskab.

Det lykkes af og til, men i studenterbevidst-
heden – det vil sige i snakken på gangene og 
vigtigst prioriteringen af de forskellige fag – 
bliver PT, Sociologi og IP tit til snakkefag med 
”anything goes” og ”det er noget, vi leger” og 
”det er alligevel ikke noget, der efterspørges 
på arbejdsmarkedet.” Min instruktor i et af 
disse fag (som i øvrigt var vidunderlig) ind-

ledte således første holdtime med på det 
nærmeste at undskylde, at vi skulle beskæf-
tige os med det.

Sådan burde det ikke være – må jeg minde 
om, at disse fag for alvor er med til at sikre, 
at statskundskaben ikke bare har en enkel og 
snæver verdensforståelse som eksempelvis 
jura og økonomi har det; vi er generalister og 
bør kunne se verden i et multifacetteret lys 
og kunne tilgå den med flere metoder.

Jeg er klar over, at det ikke vil skabe revolu-
tion, men af ovenstående grunde synes jeg 
passende, at ”Metode II” kunne ændre navn 
til ”Kvantitativ Metode,” så vi gør opmærk-
som på, at statskundskaben er fantastisk, 
fordi den rummer en flerhed af metodiske 
indfaldsvinkler. For en god ordens skyld 
kunne ”Metode I” så hedde ”Almen Metode,” 
da det – selvom også dette fag ligger under 
for en vis talchauvinisme – trods alt repræsen-
terer et bredere metodisk blik.

”Metode II” indfanger kun én blandt mange metodiske tilgange i statskundskaben og 
lader hånt om resten. Derfor skal det bekende kulør og hedde Kvantitativ Metode.

Det er ikke banalt: 
Metode II bør hedde Kvantitativ Metode

Morten spiser gammelt brød
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Den mystifistiske fremtid 
 – Hvad kan vi forvente af kandidaten  
   på Statskundskab?

Serie: Forventninger på IFSK

Startskuddet denne gang er en ”cliffhanger” 
fra sidste artikel i den lille miniserie om for-
ventninger på Statskundskab. Her var som-
mersummarum, at de interviewede studer-
ende på instituttet havde svært ved at 
forholde sig til den noget abstrakte fremtid. 
En naturlig afslutning må derfor være at rette 
kikkerten mod mulighederne i en kandidat-
uddannelse i Statskundskab. 

Fri af lænkerne? 
For at få et mere faktuelt blik på kandidaten 
tog jeg et smut forbi Studievejledningen, der 
jo altid er så glad for besøg og ukonkrete 
spørgsmål. Her lød det umiddelbare svar på 
mulighedsfriheden ganske simpelt: ”Ligeså 
låst som bachelordelen er, ligeså meget ind-
flydelse har du på kandidaten.” Det lyder jo 
nok som sød musik for de tvivlsomme sjæle, 
men er det nu også så legende let?

Nej, ikke helt. Fagene fordeles efter ancien-
nitet og ud fra, hvor søgt de er. Når det så er 
sagt, er fagene ikke så skarpt inddelt og 
overlapper ofte hinanden. Det er derfor ikke 
så firkantet som lige ved først øjekast. Samti-
dig er der flere udbudte seminarer inden for 
de forskellige politologiske fag, så man kan i 
princippet vinkle overbygningen i sin helt 
egen retning. Fagene afhænger meget af hvil-

ke undervisere, der kan undervise seminarer 
i forhold til deres forskning.

Selvfølgelig kan der ikke opnås en fyldest-
gørende indsigt i kandidaten uden en oplev-
else af den, men vi kan i hvert fald nå noget 
ad vejen ved at spørge en af dem, der har den 
på helt tæt hold. Sidsel fra 8. semester ud-
taler: ”Jeg har nu en idé om, hvor jeg vil hen, 
så jeg prøver at understøtte det med de valg, 
jeg tager. Heldigvis har jeg en faglig interesse 
for offentlig forvaltning, som der bliver ud-
budt mange seminarer i. Valgfriheden af-
hænger af, at der ikke er for mange andre 
med højere anciennitet, der vælger det. Man 
kan derfor ikke designe den helt som man vil 
alligevel. ”  

Det påpeges dog af Studievejledningen, at 
der er rigtig mange gode muligheder for 
studie- eller praktikophold. Næsten alle stud-
erende  på kandidaten vælger at benytte 
sig af muligheden. Flere vælger begge dele. 
Desuden er der også mulighed for at tage fag 

Nu er artikelserien om statskundskabernes forventninger ved at nå vejs ende. Derfor 
bør det næsten være på sin plads at sætte et meningsfuldt punktum. Hvorfor så ikke 
gøre et forsøg på at trække fremtiden væk fra ”uvidenhedens slør” ved at spørge en 
alvidende studievejleder og en kandidatstuderende? 

Julie Arrildt
julie250989@gmail.com

“ Ligeså låst som bache-
lordelen er, ligeså meget 
indflydelse har du på kandi-
daten.
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på andre institutter og universiteter i Dan-
mark. Her er det væsentligt at tænke over, 
hvordan man bruger sine samfundsvidenska-
belige point, da man kun har 30 ECTS-point 
på den konto, mens man har 60 ECTS-point 
til de politologiske fag.
 
Under huden på fagene 
En frustration over hurtigskøjtning henover 
fagenes indhold var at opspore hos de bache-
lorstuderende i sidste artikel. Spørgsmålet er, 
om det ændres på kandidaten. Til det svarer 
Studievejledningen, at seminarerne ofte har 
en ”catchy” titel, hvor nogen dykker ned i et 
specifikt emne, mens nogen er mere overord-
nede.

Sidsel fortæller om sine oplevelser: ”I sidste 
fag dykkede vi ned i kommunesammenlæg-
ninger i en komparativ logik. Her fik vi mu-
lighed for at gå ned i mere konkrete ting. Det 
er dog mest, når vi skriver opgave, at vi 
virkelig fordyber os. Der er stadig et fugle-
perspektiv på tingene i undervisningen.”

Det var først på kandidaten, at Sidsel be-
gyndte at spore sine tanker ind på, hvad hun 
gerne ville ende ud med. ”Jeg fik en an-
derledes lyst til at læse. En form for indre 
motivation. Jeg har fået en interesse for mit 
studie, som jeg ikke synes, jeg har haft før. 
Det startede i forbindelse med min bachelor-
opgave, men er kun blevet forstærket på 8. 
semester.” Dog er det ikke alle, der oplever 

det sådan ifølge Sidsel. Andre oplever, at det 
går den modsatte vej, eksempelvis når det er 
svært at komme tilbage fra et praktikophold. 

Håb forude
Så langt, så godt! Der er altså til en vis grad 
større frihedsgrad og motivation at finde på 
kandidaten, men hvad med så med livet efter 
de gule mure? Kan man få et arbejde, hvis 
ikke man har fået 12 i Metode? Ja, hævder 
Studievejledningen: ”Karakterer på bache-
loren betyder noget, men ikke alt. Andre as-
pekter er også relevante, såsom sprog, erfar-
ing og organisationer. Alting kan ikke 
opgøres i karakterer.”

Studievejledningen opfordrer til at surfe lidt 
rundt i kursuskataloget og Studieordningen, 
hvis man er en af dem, der er i tvivl om, hvad 
der er i vente. Generelt skal der også lyde en 
opfordring til at kigge forbi Studievejleding-
en. De kan blandt andet hjælpe med at sætte 
et studieprogram sammen og brede perspek-
tivet ud. Samtidig er de også nogle hajer til 
det der med regler og procedurer, hvis man 
synes, det er lidt af en jungle. ”Langt hen ad 
vejen er det meget fleksibelt, hvad man kan. 
Måske hører man skrækhistorier, men langt 
de fleste kommer hen, hvor de gerne vil.”

På den anden side påpeger Sidsel, at man 
skal passe på med at have et for specifikt 
mål. ”Det handler om at have en verden 
udenfor studiet, uanset om det er i Ikea eller 
som kassedame i Kvickly. Det er ærgerligt, at 
man lægger op til, at der er noget, der er det 
”rigtige”. Man skal gøre det, man kan mærke, 
er det rigtige for en selv.” For Sidsel er det i 
det hele taget med at nyde bacheloren for 
det, den er. En tid hvor holdet ikke er blevet 
splittet i atomer endnu, og en tid hvor man 
ikke har ansvar for at strikke de helt rigtige 
kompetencer sammen. 

Måske en reminder til os alle om, at der er 
gode elementer på uddannelsen både på 
bacheloren og kandidaten. Det handler 
måske bare om, at kigge rigtig godt efter, når 
de leger gemmeleg.

 Ifølge Studievejledningen er mulighederne mange
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Artikel
Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Prins Henrik er en prægtig mand. Han har sin 
egen vin, sin egen parfume og sin egen 
skole.  Han klæder sig flot, spiser god mad 
og drikker en masse vin – antageligt sin 
egen. Han har en attitude som Ludwig XIII og 
taler samme sprog. Han opfylder dermed alle 
de nødvendige og tilstrækkelige betingelser 
for at blive en konge af helt klassisk art. I en 
tid hvor normløsheden og apatien breder sig, 
er en ordentlig konge lige præcis det, Dan-
mark har brug for.

Filmen, ”En kongelig Affære”, med Mads Mik-
kelsen har pirret almuens interesse for livet 
ved hoffet fra dengang, hvor Danmark ejede 
selvtillid og styrke samt for i øvrigt Norge. En 
sådan national selvbevidsthed ville være 
umulig uden en konge af den rette støbning. 
At forestille sig Kong Henrik iført hermelins-
kåbe og med næsen i sky er let. Det ideal 
kunne hans skvat af en førstefødt, ”Frede”, 
aldrig leve op til. Med Kong Henrik I af Dan-

mark ved roret skulle vi snart få genskabt 
landets storhed.

Som sin første handling ville han uden tvivl 
afsætte statsministeren, rød som blå, og ind-
sætte sin gravhund for at vise sin foragt for 
Folketinget. Dernæst ville han få bygget ryt-
terstatuer for at sikre sig selv en plads i his-
torien. Og så ville han gå til værks med at 
finde en plads til Danmark i solen. På Chris-
tian VII’s tid havde Danmark den tredjestørste 
flåde i Europa. Det ville Henrik I let kunne 
matche. Og sådan kunne man blive ved. 

Man kunne indvende, at han ikke er dansk og 
dermed ikke kan være danskernes konge. 
Men vores nuværende kongeslægt er tysk – 
og gennem Dronning Ingrid har den faktisk 
også franske aner. En rendyrket franskmand 
som konge ville give kongehuset noget 
swagger, som man kan mene, at det har  
manglet i et par hundrede år.
Der er med andre ord ingen gode grunde til 
at lade være. Hvis du elsker Danmark – også 
på en ikke-DF-måde – så burde du støtte kro-
ningen af Henrik I. Jo før, jo bedre.

Danmark stander i våde. Vi er ved at miste gejsten som nation og kun en stærk leder-
skikkelse kan redde os. Hvem ville være bedre til det end Hans Kongelige Højhed 
Prins Henrik, rigets bedste mand?

Prins Henrik som konge

“ I en tid hvor norm-
løsheden og apatien breder 
sig, er en ordentlig konge 
lige præcis det, Danmark 
har brug for.

Kongen folder sig ud
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Søndag den 22. april blev første runde i det 
franske præsidentvalg afholdt. Ti kandidater 
stillede op, og resultatet blev: Hollande: 28,6 
%, Sarkozy: 27,1 %, Le Pen: 18 %, Mélenchon: 
11 %, Bayrou: 9 % og de sidste 6 % fordelt 
mellem de øvrige fem kandidater. Søndag 
den 6. maj tørner François Hollande og Nico-
las Sarkozy som ventet sammen i anden og 
afgørende runde af valget. Den sejrende bliv-
er præsident for den franske republik de 
kommende fem år. 

Men der var andre overraskelser. Marine Le 
Pen fra det ekstreme højrefløjsparti, Front 
National, fordoblede sit stemmeantal til sam-
menligning med hendes far ved præsident-
valget i 2007. Det er tendenser som disse, 
der får sveden frem på panden af politiske 
eksperter for tiden, fordi det leder tankerne 
tilbage til 2002, hvor hendes far, Jean-Marie 
Le Pen, gik videre til anden valgrunde med et 
knebent forspring over venstrefløjens 
stærkeste kandidat, socialisten Lionel Jospin.

Den ekstreme højrefløj har vokset sig stærk i 
løbet af de sidste ti år. Marine Le Pen overtog 
officielt lederskabet i Front National i 2011, 
og har påbegyndt en politik, som bliver kaldt 
afdæmoniseringen. Hun bruger ikke samme 
racistiske diskurs som sin far, men nærlæser 
man programmet, er der ikke meget, som er 
ændret. 

Denne politik er især lykkedes godt hos de 
helt unge vælgere (18-24 år), som ikke hus-
ker den tidligere leder af partiet, hans 
højreekstremistiske udtalelser og valget i 
2002. Her ledte en dårlig valgkamp fra 
Jospins side Le Pen til anden runde, hvor han 
led et enormt nederlag til Jacques Chirac (18 
% mod 82 %). 

Fokus for socialisten Hollande de næste uger 
er klart. Han har brugt de sidste mange 
måneder på at forsøge at tiltrække vælgere 
fra venstrefløjen, og disse stemmer kan han 
godt regne med i anden runde. Derfor er de 
næste to uger for Hollandes vedkommende 
viet til de vælgere, som har stemt på François 
Bayrou fra midterpartiet. Det er disse vælge-
re, som i høj grad afgør hvem, der bliver 
Frankrigs kommende præsident. 

Sarkozys opgave er lidt sværere end Hollan-
des: Han skal på samme tid forsøge at til-
trække vælgere fra midten og den ekstreme 
højrefløj. 18 % af Le Pens vælgere regner med 
at stemme på Hollande, da deres stemme på 
Le Pen var en proteststemme mod Sarkozy, 
som de ikke ønsker genvalgt. 

Det tegner til at blive to heftige uger, men 
meget skal overraske, hvis ikke François Hol-
lande er Frankrigs nye, socialistiske præsi-
dent efter valget søndag d. 6. maj.

”Franskmændene huggede hovedet af kongen i 1793, men blot for at indsætte en præ-
sident med ligeså meget magt!” Ifølge Guillaume Duseigneur, professor på Sciences Po 
Lille, har den franske præsident mere national magt end den amerikanske, fordi han 
ikke er begrænset af den lovgivende magt. Udfaldet af de sidste mange parlaments-
valg har været til præsidentens fordel, hvormed parlamentet ikke udgør nogen mod-
magt.

Politik

Anne Hagelskjær Skovlund
anne_skovlund@hotmail.com

    Det franske præsidentvalg
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Kanden

Kære Brevkande
NU MÅ DET SNART HØRE OP! Eller også må 
nogen (KANDEN!) fandeme se at få has på, 
hvad det er, der foregår! Hvad laver ham fil-
ejsen på de rulleski? Hvad er det, han har 
gang i? Hvad træner han til? Skal han være 
verdensmester? Har han nogen venner? Hver 
evig eneste dag skal jeg rundforvirres i syv-
ende potens af hans stavren rundt. Om det er 
ude foran mit vindue i Parken, eller det er 
uden for biblioteket, eller når man i ro og 

mag hygger sig med at sejle over Unisøen,   
så ER HAN DER, og han høvler bare rundt og 
rundt. Er han ok? Har han det egentlig godt? 
Hvad foregår der? Nogen burde fælde ham og 
fyre op under et godt, gammeldags person-
ligt portræt.
Med venlig hilsen Keld Egon Brunsviger

Kære K. E. Brunsviger
Der har været vedholdende rygter på insti-
tuttet, hvor folk hævder at have set denne 
rulleskiløber, men vi vil med det samme de-
mentere dette rygte. Rulleskiløberen, også 
kendt som fantomet med neonorange hue,  
svarer til et fænomen kendt fra dyrenes 
verden og er udtryk for en form for kollektiv 
massepsykose på linje med lemmingeflokke, 
der kaster sig ud over skrænterne i det nord-
lige Lapland efter en endt mørk vinter. Så-
danne psykoser udspringer ofte af stress, og 
manifesterer sig som hallucinationer; i lem-
mingernes tilfælde fx en ulv, og i statskund-
skabsstuderendes tilfælde som overivrige 
langrendsløbere, der hedder Søren Hansen, 

Brevkanden er Kandens helt egen og helt nye brevkasse. Har du brug for kyndig vejledning? Skriv 
dit spørgsmål til kanden@ps.au.dk. Bemærk at vi får rigtig mange henvendelser, hvorfor der kan 
gå et ubestemt antal dage, før du får svar. Så kryds fingre, hvis du har brug for akut vejledning.

I denne måned består Brevkandens panel af den yderst kyndige psykolog Susse Coco Hjort, som 
tidligere har arbejdet med fænomenet massepsykoser i forbindelse med sit ophold hos de az-
tekiske dværghamsteropdrættersamfund. Vores økonomiekspert, Stein Bakker, har ligeledes stor 
troværdighed og ekspertise på sit område. Som sexologiekspert i denne måned har vi indhentet 
hjælp fra vores søsteruniversitet i Benin, som har markeret sig på verdenskortet med deres bane-
brydende forskning inden for lærer/elevforhold.

BrevKanden

Lotte Dalgaard Christensen 
dalgaardchristensen@gmail.com

Gitte Kjær Petersen
gitte.kjaer.petersen@gmail.com

Brev

“Hvad laver ham fi-
lejsen på rulleski? 
Hvad er det, han har 
gang i? Hvad træner 
han til? Skal han være 
verdensmester?
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bor på parkkollegiets blok 9 og træner til 
Wasalöppet i Sälen, Sverige. Hvad skal man 
gøre hvis man ser ham? Vores første råd vil 
være straks at søge psykologhjælp. På trods 
af sin meget livagtige og gentagne frem-
træden findes fantomet med den neonorange 
hue ikke i virkeligheden. Du kan roligt slappe 
af. Måden du ”fælder” ham på er ved at skabe 
ro i dit sind, og som vi kan fornemme på dit 
brev, har du nogle sunde fritidsinteresser 
som fx roning i unisøen. Bliv endelig ved med 
det!
Med venlig hilsen Brevkandens psykolog

Kære Brevkande
Eftersom jeg har været i gang med mit studie 
i elleve år på grund af vanskeligheder med 
mit speciale, “En kritisk analyse af den de-
mokratiske fredstese i et markarbejderper-
spektiv med fokus på jus ad bellums betyd-
ning for den forvaltningsretlige 
proportionalitetsgrundsætning”, har jeg ikke 
længere ret til SU. Derfor har jeg besluttet at 
give min økonomi et boost ved at satse alle 
mine sparepenge på unibet.com i forbindelse 
med kapsejladsen. Mit spørgsmål til jer er: 
Hvilken båd skal jeg satse på? 
Mvh Evighedsstudenten

Kære Evighedsstudent
Vi har hørt at TÅGEKAMMERET er gode. De 
vinder eftersigende hvert eneste år, så en 
satsning på dem er så sikker som penge i 
banken. 
Forresten synes vi, at dit speciale lyder rigtig 
sjovt og spændende, fordi man  kan  lære  
noget af det. Har du overvejet Ph.d?
Med venlig hilsen Brevkandens økonomi-
ekspert

Kære Brevkande
Jeg er forelsket i Jørgen Møller. Han er flot og 
stærk, og mine æggestokke gør ondt hver 
gang jeg er til forelæsning. Jeg bliver ekstra 
varm, når han taler om Turkminbashi. Hvad 
skal jeg gøre?
Hilsen den skrukke

Kære Skruksak
Slå det ud af hovedet. Jørgen ER gift. Han har 
børn, og de er smukke. Du får aldrig lige så 
smukke børn. 
Venlig hilsen Brevkandens sexolog

Kære Brevkande
Vi har jo den ære af at dele kontor med Kan-
destøberen: dette er en udelt fornøjelse, og 
vi vil komme til at savne jer uendeligt meget 
i vores nye kontorfaciliteter. Vi vil dog be-
nytte lejligheden til at sige tillykke til de nye 
redaktører, som vi håber lugter en anelse 
bedre end de gamle. Derudover vil høre, 
hvorfor der er kommet en ny kaffemaskine 
på kontoret?
Hilsen AtU og Kritisk Profil

Kære AtU og Kritisk Profil
Vi ved på baggrund af pålidelige kilder, at de 
nye redaktører er blevet nøje lugttestet, før 
de blev ansat. Så bare roligt, de dufter dejligt 
af roser. Dertil kan vi tilføje, at vi ikke kender 
noget til den nye kaffemaskines eksistens, og 
det har i hvert fald slet ikke noget at gøre 
med, at Frederik Vincent Langkilde ved et 
uheld kom til at ødelægge den gamle.
Venlig hilsen Brevkanden

“ 
Derudover vil vi gerne 
høre: Hvorfor er der 
kommet en ny kaf-
femaskine på kon-
toret?

Frederik og den nye kaffemaskine
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Kedelige kandidater og vilde 

rus’ere? – En (komparativ) analyse

Metode og design
I min jagt på bekræftelse af hypotesen om, at 
ældre studerende er mere kedelige end de 
yngre bachelorstuederende, har jeg valgt at 
benytte mig af et most similar systems de-
sign. Derfor har jeg sat to gode repræsentan-
ter stævne til et interview (hvor alle anbe-
falinger for god interviewskik naturligvis er 
opfyldt). Interviewet er et såkaldt enten-eller-
interview, hvor intervieweren opstiller to mu-
ligheder. Herefter svares der positivt til enten 
den ene eller den anden mulighed. Naturlig-
vis er ingen af de to respondenter gjort op-
mærksomme på, hvad svarmulighederne 
dækker over. 
Svarmulighederne er følgende:
1. Skanderborg festival eller Roskilde festi-
val?
2. Sommerhustur i Vestjylland eller hostel i 
Berlin? 
3. Kursus i Stata og komparativ metode med 
Kandidatforeningen eller shots-baren til PF-
fest?
4. Keynes eller Hayek?

Som det fremgår af de fire indeks dækker de 
både henholdsvis festival, ferie, fest og fag-
lighed – den gode undersøgelses fire f’er. 
Hvert indeks dækker over en kedelig eller 
konservativ svarmulighed og en mere vild, 
vovet og ungdommelig svarmulighed. 

I første indeks er svarmulighederne Skander-
borg eller Roskilde Festival. Her dækker 
Skanderborg over det kedelige svar – høj 
gennemsnitsalder og høj grad af kedsomhed 
– mens Roskilde dækker over det vilde og vo-
vede svar – tilpas gennemsnitsalder, masser 
af godt humør. I næste indeks er sommerhus-
tur i Vestjylland den konservative mulighed 
– af åbenlyse årsager, som jeg her ikke vil 
komme nærmere ind på – mens hostel i Berlin 

dækker og opsøgende og sjove mulighed – 
Berlin er sjov, fordi Dúné bor der. Tredje in-
deks indeholder den kedelige mulighed for et 
kursus i Stata og komparativ metode med 
Kandidatforeningen – ikke fordi Kandidat-
foreningen er kedelig, men fordi kursus i 
Stata og komparativ metode er – og det sjove 

Her på Kanden har det længe været diskuteret, hvorvidt der er hold i det vel nok 
største tabu på IFSK: Bliver man bare kedeligere, jo længere man når på uddannelsen? 
Og hvad kan det eventuelt skyldes? Denne artikel vil først på baggrund af fire indeks 
undersøge, om der er noget om sagen, hvorefter resultatet af disse vil indgå i en kom-
parativ analyse.

Artikel

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Boring!!!



37

2012

og ungdommelige svar shots-baren til PF-fest 
– ikke fordi PF-fester er sjove, men fordi 
shots sender et ungdommeligt signal. I sid-
ste indeks dækker Keynes over det konserva-
tive svar – fordi han vil have stater til at 
blande sig i markederne og dermed sætte en 
stopper for alt det sjove – mens Hayek er det 
sjove og modige svar – fordi han vil sætte 
markederne og dermed morskaben fri.

Empiri
Den første interviewperson er Sarah Momtaz. 
Sarah går på 2. semester, og er dermed de 
unge bachelorstuderendes repræsentant. 
Sarah har tidligere været elevrådsformand på 
sin folkeskole og er dermed en glimrende 
repræsentant for de unge statskundskabere, 
da op mod 98 % af de bachelorstuderende 
har været/er med i elevråd.
1. Roskilde
2. Hostel i Berlin
3. Shots-baren til PF-fest
4. Keynes

Den anden interviewperson er Maria Hjuler. 
Maria er som tidligere bestyrelsesmedlem 
valgt af de studerende vant til at repræsen-
tere de studerende, hvorfor hun egner sig 
perfekt som repræsentant for de ældre stu-
derende, som hun har påvirket gennem flere 
års synlighed på IFSK. Maria er i øvrigt teny-
der. 
Maria Hjuler:
1. Ingen af delene
2. Hostel i Berlin
3. Ingen af delene, men hælder til Bøf og 
Bowl
4. Ingen af delene

Analyse
En komparativ analyse viser, at den indle-
dende hypotese viser sig at være endda over-
ordentlig gangbar på IFSK. Kun i ét tilfælde 
svarer Sarah imod hypotesen, mens Marias 
tydelige indifference mellem svarmulighed-
erne indikerer en åbenlys og nærmest be-
kymrende tendens hos de kandidatstuder-
ende. Kun i ét enkelt tilfælde, indeks 2, får 
Maria sine medkandidatstuderende til at 

fremstå som andet end omvandrende zom-
bier med metodegenopfriskningskurser og 
Kristeligt Dagblad på hovedet, da hun hellere 
vil på hostel i Berlin end sommerhustur til 
Vestjylland.

Til at bakke min hypotese yderligere op har 
jeg fået nogle bekymrende tal fra den ene 
halvdel af russekretær-teamet, Søren Bjerre. 
Tallene viser, at blot et fåtal kandidatstuder-
ende har søgt om at blive tutorer, som jo er 
en internationalt anerkendt faktor i forbin-
delse med måling af sjovhed/kedsomhed, 
sammenlignet med antallet af tutoransøgn-
inger fra 2. og 4.  semesterstuderende. Sam-
tidig fremgår det af tallene, at allerede når 
man kommer på 6. semester,  falder sjov-
heden, og kedsomheden stiger. Dette er med 
til at bekræfte min hypotese om, at jo læn-
gere man er på studiet, jo kedeligere er man.

Afslutningsvis kan det  konkluderes, at den 
opstillede hypotese i høj grad bekræftes af 
min beskedne undersøgelse, og jeg glæder 
mig til at se, om denne artikel ikke kan kaste 
nogle forskningskroner af sig, så jeg kan ar-
bejde videre med dette spændende studie.  
Til sidst et enkelt råd: Da der kun er cirka 1 
år og 4 måneder til, at jeg sammen med 
resten af 4. semester vil blive forvandlet til 
døden fra Lübeck, kan man overveje at 
droppe ud og starte forfra på en anden bach-
eloruddannelse - eller bliv sidefagsstuder-
ende, det skulle være ret fedt. 

Party-hat
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Signe Lind
signe_lindh@hotmail.com

En hurtig optælling i postrummet her på 
Statskundskab viser, at mænd allerede på in-
struktorniveau er overrepræsenterede i 
forhold til kvinder. Det undrer mig, når nu 
kvinder er en anelse overrepræsenterede på 
selve studiet. Hvilke mekanismer er det, der 
sætter ind så tidligt i karriereforløbet? 
Rennisons bog giver naturligvis ikke ende-
gyldigt svar på dette spørgsmål, men deri-
mod et overblik over den komplekse kønsde-
bat. Bogen identificerer fem koder, som er 
fremherskende, når det handler om at defi-
nere og forstå kønsdebatten generelt, og løse 
problemet med få kvindelige ledere i særde-
leshed. Koderne i (meget) kort form lyder: 

Biologikoden
Her taler vi ”sex” (biologi) og ikke ”gender” 
(konstruktivistisk). Kønsforskellen opstår 
ikke i mødet med andre mennesker, men lig-
ger i generne. ”Køn er mere kemi end kultur.” 
Visse væsenstræk er per natur særligt femi-
nine og maskuline.
Biologikoden stiller spørgsmålstegn ved det 
positive ved kvinder i ledelse. Hvorfor er det 
så vigtigt, at der kommer flere kvinder på le-
delsesposterne? Er det overhovedet på ar-
bejdsmarkedet, at det virkelige liv leves? 
Hvorfor ikke forfølge det naturlige moder- og 
omsorgsinstinkt, og arbejde for at bringe sta-
tus tilbage til husmoderrollen?

Talentkoden
Koden anser lederskab for at være grund-
læggende kønsneutral. Det primære ligestil-
lingshensyn tager afsæt i liberalistiske vær-
dier om chancelighed og det personlige valg. 

Få kvinder på topposterne er ikke proble-
matisk, fordi det er synd for kvinderne, men 
fordi en gruppe af individer begrænses i at 
udfolde sit talent, hvilket også er et sam-
fundsøkonomisk problem.  
Årsagsforklaringen skal findes i de sam-
fundsmæssige strukturer, som skaber hind-
rende holdnings- og handlingsmønstre for 
individernes frie karrieremulighed. Men også 
i hvad Rennison kalder matriarkalsk matrikel-
magt: kvindens prioritering af hus og hjem, 
barsel og børn. 

Nyttekoden
Der er en væsensforskel på mænd og kvin-
der, og denne forskel skal man drage nytte af 
på direktionsgangene. Kønsforskellene 
findes, og vi skal udnytte, at maskuline og 
feminine værdier kan komplementere hinan-
den. Problemet er, at maskuline værdier hi-
storisk set har domineret ledelsesterrænet, 
og stadigvæk gør. Nyttediskursens kritik er, 
at det efterhånden tages for givet, at kvinder 
skal blive mænd, hvis de vil frem i verden.
Denne kloning må stoppe. Organisationerne, 

Kanden anmelder Betina Rennisons nye bog, Knæk Kønnets Koder, som er en håndbog 
til forståelse af ligestillingsdebattens diskurser. 

Boganmeldelse

Boganmeldelse:
Knæk Kønnets Koder

“  Ligestillingspolitik 
kan ikke være konsen-
suspolitik. Forskellene 
er for store til at nå til 
enighed om kønnets 
væsen.
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ikke kvinden, må forandre sig, og vil derefter 
nyde godt af kvindernes nye perspektiver og 
alternative ledelsesmæssige styrker. 

Eksklusionskoden
Den gode gamle feminisme skal “re-claimes,” 
for der er i realiteten ikke sket noget siden 
1960’ernes rødstrømpebevægelse. Den           
grundlæggende magtfordeling i samfundet 
har ikke ændret sig. Mænd inkluderes og 
kvinder ekskluderes. Kvinder anses ikke blot 
som forskellige fra mænd, men systematisk 
undertrykt og kontrolleret af dem. 
Et af bogens mange citater beskriver ram-
mende kodens grundlæggende kritikpunkt 
således: ”For en generation siden sagde man, 
at når kvinder bare fik de samme formelle 
kvalifikationer – når de havde samme ancien-
nitet [...] så ville de langsomt, men sikkert 
indtage diverse topposter i samfundet. Men 
det er ikke sket. Kvinder støder mod 
glasloftet overalt” (Kvinde, chefkonsulent).

Frihedskoden
”Mennesket er ikke andet, end hvad det gør 
sig til”. Jean-Paul Sartres ord er den grund-
læggende præmis for kønsdebatten i denne 

eksistentialistiske, borgerlig-liberale blå-
strømpelogik. Der er ingen anden essens end 
den, at vi er til. Intet har patent på, hvordan 
vi eksisterer. Kønnet anses som et 
uomgængeligt eksistensvilkår. 
Kvinden må tage ansvaret på sig. ”Desværre 
eksisterer de skæve kønsprocenter stadig, 
men jeg bestemmer selv, om jeg vil tilhøre 
dem eller være med til at ændre dem. Jeg vil 
gerne ændre verden, men jeg tror ikke på 
feministisk lovgivning eller på, at andre skal 
forære mig ligestilling. Hvis jeg vil foran-
dring, må den starte ved mig selv” (Kvinde, 
cand.oecon.).

Debatten fortsætter 
Med andre ord: Ligestillingsproblematikken 
er kompleks og mangefacetteret.  Ligestil-
lingspolitik kan ikke være konsensuspolitik – 
forskellene er for store til at nå til enighed 
om kønnets væsen. Det betyder, at vi først 
får en frugtbar debat, når vi hver især bliver 
bevidste om, hvor vi selv står og kan gen-
neskue, hvor de andre står. Denne lille køns-
kanon er perfekt til formålet!

God fornøjelse!

Nyt fra StatsRådet!

StatsRådet har, som beskrevet i sidste nummer af Kanden, dannet to 
nye udvalg, Studiemiljøudvalget og Fagligt Udvalg. Fagligt Udvalg arbej-
der selvsagt med at gøre uddannelsen fagligt bedre. Vi vil i StatsRådet 
definere vores holdninger til forskellige forbedringer af uddannelsen, 
samt diskutere hvilke forbedringer der er mest givtigt for de studerende i 
forhold til omkostningerne derved.

De emner som Fagligt Udvalg i denne omgang har taget op til diskussion 
er eksempelvis mere ekstern censur, flere mundtlige prøver, mundtligt 
forsvar på bachelorprojektet samt specialet, mere virkelighed i undervis-
ningen, overførsel af karakter fra udlandet samt eksamener der i højere 
grad afspejler ens kunnen.

I arbejdet med disse er det selvfølgelig vigtigt af have føling med, hvad 
de studerende mener, og vi vil derfor sætte stor pris på kommentarer og 
holdninger til disse emner. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra jer, hvis 
I har andre ideer til, hvordan vi kan gøre vores uddannelse bedre. 

I kan kontakte os på Facebook, i postkassen eller på statsraad@ps.au.dk.

De bedste hilsner fra StatsRådet
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Puls på Politikken:
USA og NATO

Puls på Politikken

 
Nicolai Svejgaard Poulsen
nicolaisvejgaard@hotmail.com

Der er en overordentlig risiko for, at NATO vil 
glide i baggrunden i USA’s strategiske prio-
riteringer, især hvis ingen europæiske lande 
vil betale mere, end de gør i forvejen.

NATO som arena
Det er en kold aprildag, hvor foråret endnu 
synes at være i vinterhi. Kandens udsendte 
reporter møder lektor Derek Beach på hans 
kontor. Hans forskningsområder spænder 
vidt indenfor international politik, omfat-
tende både USA og EU. Han er derfor den 
rette mand til en samtale om den store hege-
mon USA, som har været Europas beskytter i 
mere end en menneskealder. USA og Europa 
har siden 1949 samarbejdet i NATO, og det 
er derfor et naturligt forum for de to konti-
nenter at mødes i, hvor mange interesser er 
bundet op på fællesskabet.

Vigtigste emne
Da jeg spørger til, hvad det vigtigste emne 
for NATO-mødet er, konstaterer lektor Beach 
nøgternt, at det handler om, hvordan i al-
verden NATO kommer ud af Afghanistan. 
Flere lande, heriblandt USA, har meldt ud, at 
de forventer at trække deres kamptropper til-
bage fra landet i 2014. Mødet kommer i høj 
grad til at handle om, hvordan denne ud-
melding skal afstemmes med virkeligheden.

USA står ved en skillevej. Sidst i maj mødes NATO-landene til konference i Chicago. På 
programmet er både en afklaring om Afghanistan efter over ti års militær indsats 
samt tiltag, der kan styrke eller i det mindste bevare NATO’s slagkraftighed i en tid 
med økonomisk smalhals og nedskæringer.

Nye operationer?
Selvom NATO har gjort sig mange smerteful-
de erfaringer med bl.a. COIN (Counter-Insur-
gency) i Afghanistan, anser lektor Beach det 
for usandsynligt, at NATO-landene igen vil 
kaste sig ud i sådanne operationer så langt 
fra hjemlandene. Viljen til den slags, selv i 
USA, er ved at være opbrugt. Interessen er 

rykket nærmere Vestens egne grænser, hvor 
der dog også er problemer nok.
Europa har brug for USA
NATO’s seneste indsats i Libyen illustrerede 
det forhold, at store NATO-operationer sim-
pelthen er umulige uden USA. Ganske vist var 
det europæiske og arabiske fly, der kastede 
bomberne, men hele koordineringen bag 
blev foretaget af amerikanerne. De er de     
eneste i NATO, som har kapabiliteten til mo-

“    
 I øjeblikket retter 
amerikanerne mere 
og mere af deres stra-
tegiske opmærksom-
hed mod Asien og 
Kina især.
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derne integreret krigsførelse i en til-
fredsstilende målestok, og derfor kan eu-
ropæerne ikke undvære USA i NATO. Der er 
et massivt spænd mellem de europæiske og 
de amerikanske forsvarsbudgetter, og dette 
ses tydeligt i operationer, der kræver 
højteknologisk udstyr.  Hvis ikke de eu-
ropæiske lande er villige til at poste flere 
penge i deres militær, hvilket næppe virker 
sandsynligt i disse sparetider, vil  misfor-
holdet fortsætte. Ifølge lektor Beach er USA 
begyndt at sende visse signaler om, at de 
ikke længere er villige til at bære så stor en 
del af byrden alene, som de har gjort det lige 
siden Atlantpagtens oprettelse i 1949, og 
gøre europæere det klart, hvor store kon-
sekvenser det ville have for Europas sikker-
hed, hvis USA ikke længere ville ofre så 
mange ressourcer på NATO-fællesskabet.

USA har brug for Europa
I øjeblikket retter amerikanerne mere og 
mere af deres strategiske opmærksomhed 
mod Asien og Kina især. Der tales om en di-
rekte nyorientering mod Asia-Pacific, som 
amerikanerne kalder det. Kinas opstigen gør 
indtryk, og samtidig med Europas relative til-
bagegang og tilmed uvillighed til at påtage 
sig flere NATO-byrder, skaber det en stem-
ning i USA om, at fremtidens strategiske 
fokusområde skal være Stillehavet. Lektor 
Beach mener, at amerikanerne undervurderer 
betydningen af Europa. Han pointerer, at Eu-
ropa i al forudsigelig fremtid vil være USA’s 
største og vigtigste handelspartner. Den aft-
agende amerikanske interesse for det trans-
atlantiske forhold vil ifølge lektoren på sigt 
være til skade for både USA og Europa – for 

slet ikke at tale om NATO, hvis eksistens-
grundlag hviler på et nært samarbejde på 
tværs af Atlanten. 

USA har brug for Kina
Det kinesisk-amerikanske forhold betegner 
lektor Beach som ”en pusher, som låner sin 
kunde penge til at købe stoffer.” Bag denne 
lignelse ligger der, at USA driver sin egen 
økonomi på en uholdbar måde, mens Kina 
fortsætter med at låne USA penge til at finan-
siere de kæmpestore underskud, som findes 
både i budgettet og betalingsbalancen. For-
holdet til de europæiske økonomier er 
væsentligt sundere.

Europa eller Asien?
Afghanistankrigen er næsten ovre og dermed 
er NATO’s største moderne eksistensberetti-
gelse ved at smuldre. Uanset om fremtiden er 
uni-, bi- eller multipolær, vil USA i den forud-
sigelige fremtid være den suverænt vigtigste 
komponent i det internationale system, og 
det er derfor af kæmpe betydning, om den 
amerikanske kæmpe vil vende Europa og 
NATO ryggen til fordel for kold krig eller 
usund symbiose med kineserne. Her kan 
man tale om en ægte ”critical juncture,” som 
vil præge vores hverdag og geopolitikken i 
mange årtier fremover.

“  USA er begyndt at 
sende visse signaler 
om, at de ikke længe-
re er villige til at bære 
så stor en del af byr-
den alene.

USA’s prioritering mellem Europa og Asien har stor betydning for NATO’s fremtid
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med Ulrik Federspiel

Både din far og farfar var jurister, hvordan 
har det påvirket dig, og hvad fik dig til at flyt-
te til Aarhus og vælge Statskundskab?
Ja, det er rigtigt. Samtidig var to af mine     
brødre jurister, så jeg mente nok, der var ved 
at være nok jurister i familien. Jeg blev så 
præsenteret for en artikel om de første sci-
ent.pol.’er, heriblandt Jørgen Flindt Pedersen, 
og det vakte en interesse i mig, og jeg be-
gyndte at interessere mig for muligheden for 
at læse Statskundskab i Aarhus. 

Din far var både modstandsmand og blev se-
nere minister for  Venstre. Hvorfor er du ald-
rig selv gået aktivt ind i politik?
Allerede dengang var der flere politisk aktive 
på studiet. Det var jo dengang, hvor både 
Svend Auken og Bertel Haarder var studer-
ende på IFSK. Jeg fik da også tilbud fra både 
højre og venstre, men det var altså univer-
sitetet og embedsværket, der trak.

Hvad har Statskundskab betydet for din kar-
riere i UM og Statsministeriet?
Jeg har i høj grad kunnet bruge min uddan-
nelse i mit arbejde i ministerierne. Først og 
fremmest giver en uddannelsen en god meto-
disk indgang til arbejdet, og uddannelsen 
skaber et rigtig godt overblik i forhold til ar-
bejde og opgaver. Når man kommer ud i ar-
bejde finder man ud af, at man i modsætning 
til mange fra andre uddannelser tænker og 

Kanden har i denne udgave af Karrierekanonen interviewet en prominent tidligere 
IFSK’er. Ulrik Federspiel har haft en lang karriere i Udenrigsministeriet som ambas-
sadør i både Dublin og Washington og inden det som departementschef i Statsminis-
teriet. Her fortæller Ulrik lidt om sin karriere og giver samtidig et godt råd til IFSK’s 
kommende scient.pol.’ere.

forstår arbejdet mere horisontalt – også nu, 
hvor jeg er blevet ansat i det private, kan jeg 
mærke, at jeg stadig bruger min uddannelse 
i forhold til at skabe overblik  over  mit ar-
bejde i virksomheden

Har du nogle gode råd til statskundskabsstu-
derende?
For mig at se er det vigtigt, at man gør det, 
man har lyst til. Hvis man er i tvivl om, 
hvilken retning man vil bevæge sig i, kan det 
være en fordel at prøve flere ting. Kort efter 
jeg havde fået job i Udenrigsministeriet, fik 
jeg et års orlov, hvor jeg var ansat ved Køben-
havns Universitet. Jeg begyndte dog at savne 
livet som embedsmand, så jeg kom hurtigt 
tilbage til UM, men jeg havde i mange år til-
knytning til KU, blandt andet som ekstern  
lektor og censor. Desuden har jeg haft til-
knytning til AU i forbindelse med sammen-
lægninger på det nye hovedområde, BSS. 

KarriereKanonen

Anders Andreasen
avasava60@gmail.com

Tidligere chef for Udenrigsministeriet, Ulrik Federspiel
Morten Juhl/Scanpix
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Artikel
Georg Sørensen

georgs@ps.au.dk

Robert Jackson
rjackson@bu.edu

I will join the Political Science Department as 
a Guest Professor for the fall of 2012 and the 
spring of 2013. My seminars seek to get in-
side the human world of international rela-
tions by studying its core ideas and its work-
ing language (I became convinced of the 
importance of this approach in carrying out 
research in Kenya where the existential world 
was not quite what the documents and books 
said it was). The aim is to see how the ideas 
and language of international relations is em-
ployed, what instrumental and normative 
concerns it reveals, how norms conflict, how 
dilemmas play out, and the like.

Thus, my seminar on Classical IR Theory will 
discuss Classical Realism, Classical Liberal-
ism, and the English School not in abstract 
terms but in relation to concrete internation-
al issues and episodes. In that way we shall 
learn to think in terms of the leading ideas 
and discourse, for example, of sovereignty, 
of national security and human security, of 
intervention and nonintervention, and so 
forth, as disclosed by events and episodes 
involving selected countries. My seminar on 
International Ethics and War will similarly dis-
cuss such topics as the ethics of statecraft, 
the just war tradition, the rights of war (self-
defense, pre-emption, collective security, hu-
manitarian war, etc.), restrictive war doctrine 
and expansive war doctrine, including ‘re-
sponsibility to protect’, asymmetrical war, 
terrorism, and so on, as seen in the light of 
selected wars. 
The assignments for each course will be an 
oral exam (with synopsis) and a 7-day writ-

ten essay where the instructor defines the 
assignment. 

I was educated in Canada (BA, MA University 
of British Columbia) and the United States 
(Ph.D University of California at Berkeley). 
I’ve taught at the University of Nairobi, the 
University of British Columbia, and Boston 
University. I’ve advised and examined doc-
toral students in the United States, Canada, 
Britain, and Denmark. 

My early research focused on state-building 
in post-colonial Africa. I co-authored a wide-
ly-reviewed book on Personal Rule in Black 
Africa (1982) and a widely reprinted article 
‘Why Africa’s Weak States Persist’, originally 
published in the journal World Politics (1982). 
I coined the term ‘quasi-states’ to capture the 
problematical nature of many newly indepen-
dent states. I wrote a widely-cited book on 
that topic: Quasi-States: Sovereignty, Interna-
tional Relations and the Third World (1990).
At a later stage I became influenced by the IR 
theories of Martin Wight and Hedley Bull, 
now known as the Classical English School. I 
found their approach to be more nuanced, 
better attuned to historical events, and more 
concerned with the perplexing instrumental 
and normative questions of international re-
lations than any of the leading American IR 
theories. I wrote three books and many arti-
cles on that subject, including The Global 
Covenant: Human Conduct in a World of 
States (2000), Classical and Modern Thought 
on International Relations (2005), and Sover-
eignty: Evolution of an Idea (2007).

Kære læsere: Robert Jackson er tilknyttet IP-afdelingen som gæsteprofessor fra august 
2012 og et år frem. Vi har bedt ham skrive en kort selv-præsentation og en beskrivelse 
af de seminarer, han vil udbyde til efteråret 2012.

Robert Jackson til IFSK
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Nyt fra Studienævnet
Mette Kjær (formand for Studienævnet) 

 mkjaer@ps.au.dk

Jonas Gejl Pedersen (næstformand for Studienævnet)
 a05jonasp@gmail.com

Digitaliseret eksamen
Hvordan gør man eksamensprocedurerne 
lettere? Blandt andet ved at digitalisere 
eksamenerne, så man kan hente opgavefor-
muleringen på nettet og aflevere sin eksa-
mensopgave hjemmefra!
Studienævnet besluttede derfor for et års tid 
siden, at vi på IFSK skulle deltage i et pilot-
projekt om digitalisering af eksamen (DigeX). 
Forsøget har nu kørt over 2 eksamensperi-
oder på 3 af bacheloruddannelsernes or-
dinær hovedfagseksaminer, 1 sidefagshold 
samt tilhørende reeksaminer. Derudover 
havde vi et kandidatseminar med sidste 
gang. Totalt 13 eksaminer. Erfaringerne har 
været gode og der har været positiv respons 
fra de studerende.  Derfor har vi nu besluttet 
at gå over til digital eksamen i de af bachelor-
uddannelsernes fag, hvor det kan lade sig 
gøre - flerdagseksaminerne.

Kompetencer, tilfredshed med mere
I de sidste par numre af Kanden har der 
været indlæg om forventningslandskabet på 
IFSK.
I Studienævnet sætter vi stor pris på, når der 
er debat om studiets indhold og forvent-
ningerne dertil. Vi synes vi har en god ud-
dannelse, men er også af den indstilling, 
man altid kan gøre to gode studier bedre. 
Hvis  frafald og mistrivsel skyldes en for dår-
lig kommunikation, om hvad statskundsk-
abs-studiet går ud på eller hvad det bør inde-
holde, er vi i Studienævnet meget åbne over 
for netop dit bud på, hvordan vi i højere grad 
kan foretage en realistisk forventningsaf-
stemning og optimere vores uddannelsers 
indhold bedst muligt. 

Der har været en enkelt misforståelse i ind-
læggene: Statskundskab fremgår faktisk 
selvstændigt i Studiemiljøundersøgelsen og 
vores studerende er blandt de mest tilfredse. 
Som det fremgår af tabellen er statskund-
skabsstuderende mere tilfredse end gennem-
snittet på BSS – herunder formuleringen af 
læringsmålene.

Men det betyder ikke vi kan hvile på laurbær-
rene. I Studienævnet har vi arbejdet meget 
med, hvordan vi kommunikerer læringsmål, 
organisation af undervisning og eksamens-
krav bedst ud til de studerende. Det er blandt 
andet derfor, vi valgte at organisere en Faglig 
Læringsdag på første semester. Vi har også 
arbejdet med præcisering af læringsmål og 
kompetencebeskrivelser. Alle fagenes 
beskrivelser vil således løbende blive præ-
ciseret. Vi arbejder også lige nu på, hvordan 
vi bedst bruger vores aftagerpanel til at få 
input og idéer til, at give vores studerende 
de bedste fremtidige kompetencer og 
beskæftigelsesmuligheder. 
Men vi vil altid gerne have input og idéer fra 
Jer – jo flere, jo bedre! Så debatten om for-
ventningslandskabet på IFSK hilser vi i Stu-
dienævnet velkommen.

   Nyt fra

        Studienævnet

Mette og Jonas skriver om digitaliseret eksamen og Kandestøberens artikler om til-
fredshed med studiet.

BSS gennemsnit Statskundskab

Min interesse i studiets 
fagområde er vokset siden 
jeg startede på studiet

85%84%

Studiet har bidraget til, at 
jeg føler mig som en del af 
et fagligt fællesskab

73% 82%

Jeg føler mig generelt rigtig 
godt tilpas på mit studium

84% 90%

Læringsmålene for de 
enkelte undervisningforløb 
er klart formulerende og 
kommunikerede

42% 65%

Overordnet tilfredshed med 
studiet

86%84%

Udsagn
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MEJLGADE FOR MANGFOLDIGHED
Så er der for alvor mulighed for at få 
rullet bukser og ærmer op - uden no-
gen kigger skævt. Mejlgade byder på 
et døgn, hvor arkitekterne har forhand-
let området til en kulturhimmel. 
Det sker d. 12. maj og er i det store 
hele gratis. Det eneste, du skal in-
vestere i, er Tuborg Guld - De hippes 
drink. 

Vi afventer stadig programmet - cliff-
hanger! Følg med via Facebook eller på 
www.mejlgadeformangfoldighed.dk

Kalender
Få inspiration til denne måneds kulturelle begivenheder i 

Århus i samarbejde med Across the Universe

Majs anbefalinger blev leveret 
af Across the Universe. Find os 
på Facebook, hvis du vil opda-
teres. Vi er både til gården og 
til gaden.

CLASH
Danish for Progress vælter rundt i 
festivaler! Her kommer en elektro-
nisk variant. 
Enhver semikulturorienteret 
statskundskaber har set Ryan Gos-
ling tåge rundt i L.A. i Refns pris-
vinder Drive. Manden der leverer 
radiohittet i soundtracket, Monsieur 
Kavinsky, er på plads i Aarhus. Så 
kig forbi og nyd stemningen fra en 
af 2011s måske mest hypede film i 
DK. Mon ikke man må have solbril-
ler på indenfor?
Det er ugen efter ovenstående 
indiefestival aka 24.-25. maj. Train 
lægger hus til. Det er 230 dollars 
for begge dage, og det lader til at 
være pengene værd! 
Se Clash ‘12 via Facebook.

POP REVO
Denne århusianske minifestival 
påstår at levere noget, de store 
festivaler ikke kan præstere. Det er 
i sig selv lovende. Mød op og find 
ud af, om de holder, hvad de lover. 
Du kan bl.a. opleve Austra - et 
dødsens lækkert band, der spiller 
hip musik a la Lana Del Rey - bare 
bedre, hårdere og mere noir!
Det foregår på VoxHall og stedets 
anneks Atlas. Det er billigt (260 
DKK for min. 11 liveoptrædender). 
Det er 18. og 19. maj. 
http://www.fondenvoxhall.dk/

Fat Freddy’s Drop på Voxhall!
Newzealandske Fat Freddy’s Drop 
spiller en fantastisk blanding af alt 
lige fra reggae, dub og soul til jazz 
og R&B (i betegnelsens oprindelige 
forstand) og er ikke mindst kendt for 
sine højenergiske liveshows.
Med numre som Ernie, Wandering Eye 
og Roady fra smashhit-pladen ‘Based 
On A True Story’ i repertoiret er der 
meget at glæde sig til. Be there or be 
square.

D. 17. august spiller de på Voxhall, 
men billetsalget er allerede startet.
Prisen er 240 kr.
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