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På denne solrige søndag i marts foregår der vigtige ting rundt omkring i verden. Fak-

tisk er denne dag så vigtig, at godt og vel halvdelen af Jordens befolkning burde være 

på gaderne for at markere sig selv.

Denne dovne søndag markerer nemlig intet mindre end Kvindernes Internationale Kampdag, der 

blev indstiftet i 1910 for snart 100 år siden. Dagen har som bekendt til formål at rette opmærk-

somhed mod den ulighed mellem kønnene, der eksisterer i samfundet, og som følge heraf er 

dagen en ’kampdag’ og ikke en ’festdag’. Man kunne imidlertid spørge sig selv, om det ikke også 

kunne være på sin plads, at bruge dagen til at fejre den massive fremgang, som kvindebevæ-

gelsen har fået sikret i løbet af de seneste 100 år? Faktum er vel, at der i hvert fald i de vestlige 

samfund, er sket en markant udligning af kønsforskellene. Målet er naturligvis ikke nået endnu, 

som alverdens undersøgelser af lønforhold og lederstillinger viser, men vi er da nået temmeligt 

langt!

Jeg befandt mig for få dage siden på Danida Fellowship Centre, hvor jeg over en torsdagsøl 

snakkede med en gruppe udviklingsarbejdere fra Kenya, der ikke havde den største indsigt i dan-

ske samfundsforhold. Der blev selvfølgelig talt meget om velfærdsstaten og om, hvor ubegribeligt 

det er, at vi som studerende uden videre får foræret penge for at læse – og dét helt uden at skulle 

betale dem tilbage! Det var imidlertid ikke dette emne, der kom til at optage den største del af 

samtalen, men derimod kvindernes forhold i Danmark.

Én af de kenyanske kvinder bragte dette emne på banen, da hun fortalte om, hvordan kvinderne 

i Kenya ofte bliver slået af deres mænd (en kenyansk mand grinede her og sagde ’Naturligvis – 

ellers føler de sig jo ikke elskede’). Hun fortalte herefter med stor overbevisning, at det jo slet 

ikke forhold sig sådan i Danmark. Faktisk var situationen den helt omvendte, for hun havde hørt, 

at kvinderne i Danmark slog mændene, og at der følgelig eksisterede en lang række centre for 

ægtemænd, der var nødt til at gemme sig for deres koner! Jeg måtte skuffe hende og sige, at 

kvindekampen nok desværre ikke var nået helt så vidt endnu, men at der i hvert fald ikke var så 

store problemer med hustruvold i Danmark, som tilfældet er i Kenya. Føromtalte kenyanske mand 

skyndte sig her at skifte emne ved at forkynde, hvor skønt det måtte være at bo i Danmark, hvor 

man kan gå i seng med alle uden at skulle bekymre sig om HIV/AIDS, kondomer og den slags…

Konklusionen på denne lille anekdote må blive, at der naturligvis stadig er kønsligestilling at 

kæmpe for i Danmark, men at hovedopgaven befinder sig i det store udland. Problemstillingen 

skal bestemt ikke glemmes herhjemme, men ordet ’internationalt’ skal heller ikke udelades, når 

tankerne falder på den 8. marts.

Slutteligt kan det siges, at Kvindernes Internationale Kampdag som bekendt har sin oprindelse i 

kommunismen, hvilket falder meget godt i tråd med temaet i dette nummer af Kandestøberen: 

”Den store klassefest?”

God læselyst!

Kvindernes kampdag - i Danmark?
Leder

Steffen Juul Krahn
20061730@ps.au.dk 
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Mange blev forargede da Venstres Ungdom Århus inviterede nazisterne indenfor til 

dialog, men er det virkelig sådan et problem, som mange gør det til, og hvor går 

grænsen med hensyn til dialogen med ekstremister? 

Mehdi Mozaffari, centerleder for Center for 

Forskning i Islamisme og Radikaliseringspro-

cesser og  dr.scient.pol., mener, at VUÅ havde 

al ret til at indgå i dialog med nazisterne. Han 

mener, at det er civilsamfundets ret at lytte til 

alle overbevisninger - også de ekstreme.

Så da VUÅ allerede i august brainstormede 

om forskellige foredrags-

holdere, der kunne vække 

nogle følelser og hold-

ninger, var det helt i orden. 

Mehdi forklarer, at det er op 

til gruppens politik og etik 

at vurdere, om en sådan 

dialog kan give noget.

Jens Husted, næstformand for VUÅ, mener 

ikke, de er gået nazisternes ærinde, som 

mange mener - herunder demonstranterne. 

Han mener, at nazisterne skal frem i lyset for 

at blive bekæmpet, og det gør man bedst ved 

at afmystificere dem ved at høre på, hvad de 

rent faktisk mener.

”Vi er jo stort set enige med 

demonstranterne i, at nazisterne 

er nogle tosser”, siger Jens Hu-

sted, og begrunder VUÅ’s beslut-

ning ved en kritik af demonstran-

terne: ”Det er meget fint med de 

syngende mennesker, men jeg 

mener ikke, at ’Jeg er havren’ 

har nogen effekt på nazisterne”.

Hvor mange frygter det som et PR-stunt for 

nazisterne, mener Mehdi Mozaffari, at det 

også kan ses som PR for VUÅ. ”Det er et signal 

om styrke. Det viser, at VUÅ er åben over for 

alle, og at de ikke er bange for deres fjende”.

Implikationerne af mødet har ikke været no-

get, man har kunnet forudse fra VUÅ’s side. 

VUÅ havde ikke forventet 

syngende demonstranter 

ude foran mødelokalerne, 

og internt har mødet også 

haft uventede konsekvens-

er: ”Folk har meldt sig ud 

af Venstre på grund af 

mødet, men sådan må det 

være”, siger Jens Husted, 

der dermed accepterer den politiske pris for 

mødet.

Taler vi med ekstremister?

“Man skal ikke gå i 
fængsel for at være 
idiot.

Dialog eller ikke dialog?
Julian Sejr

20063872@ps.au.dk

Mødet mellem Venstres Ungdom Århus og 

nazisterne gav anledning til stor debat.
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Når der bliver talt om at forbyde sådanne 

møder, understreger Mehdi vigtigheden af 

civilsamfundets selvstændighed: ”Vi kan ikke 

forbyde dialog med ekstremister – det ville 

være diktatur”.

Mehdi mener heller 

ikke, at ekstremismen 

skal forbydes, for det 

ville ikke gavne. Hvis 

man vil ytre sig eks-

tremt, eksempelvis ved 

at sige, at holocaust 

aldrig har eksisteret, 

skal man have lov til 

det ifølge Mehdi - ”Man 

skal ikke gå i fængsel 

for at være idiot”.

Dialog skal discipli-

neres for at give re-

sultater

”Man skal ikke føre 

dialog for dialogens 

skyld. Der skal være 

et givent emne og et tid-

srum”, forklarer Mehdi, 

og uddyber, ”Man skal indgå i dialog af en 

grund. Det nytter ikke at sætte sig ned med 

ekstremister uden en tidsbestemt dagsorden, 

for så ender det bare med, at man ingen 

vegne kommer – det gælder, om der så er 

tale om en våbenhvile, ønske om samarbejde, 

ændring af spilleregler eller bedre forståelse 

af modparten.”

Hvor går grænsen?

Hvor alle i civilsamfundet har ret til at ytre 

meninger på kryds og tværs, gælder det 

samme ikke for offentlige institutioner med 

almindelige civile opgaver ifølge Mehdi. Det 

gælder staten og kommunen, som tilhører et 

helt andet niveau end det omtalte nazimøde. 

Her mener Mehdi ikke, at man kan tillade 

at indgå i dialog med ekstremister, for det 

ville legitimere dem som ekstremister. ”Man 

skal ikke indgå i dialog med ekstremister, 

blot fordi de er ekstremister”, siger Mehdi og 

fortsætter: ”Der er ingen logik i at bekæmpe 

ekstremismen ved at tage imod råd fra selv 

samme part.” I mange tilfælde er det lige-

frem uproduktivt og imod hensigten at indgå 

i sådan dialog, mener Mehdi, og nævner et 

tilfælde i Frankrig, hvor man havde imamer 

til at gå rundt i fængslerne for at gøre mus-

limske indsatte mod-

erate, men hvor det 

faktisk havde den 

fuldstændig mod-

satte effekt, og flere 

blev ekstremister.

Grænsen er an-

derledes trukket op, 

når det angår sik-

kerhedsspørgsmål 

og ikke almindelige 

civile opgaver. Her 

mener Mehdi ikke 

blot, at PET bør indgå 

i dialog med ekstrem-

ister, men faktisk at 

de skal. Sikkerhed er 

af sådan en karakter, 

at dialog ville kunne 

føre til øget sikkerhed 

og derfor legitimere en sådan dialog.

Tilbage i civilsamfundet hos VUÅ har de gjort 

op med deres politik og etik, og til spørgsmå-

let om, hvorvidt vi i fremtiden kan forvente 

et nyt nazimøde, svarer Jens Husted: ”Ja, det 

kan vi ikke udelukke. Vi har også prøvet at 

arrangere et møde med Hizb-ut-Tahrir, men 

vi har endnu ikke fået svar.”

f

Bør man indgå i dialog med ekstremister?
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Udfordringsstafetten

Kære Mette,

Vi hører meget – også foruroligende - nyt om 

Rusland for tiden. Jeg vil godt have din vur-

dering af de politiske udviklingstendenser i 

landet, herunder forholdet til Obamas USA – 

vil Medvedjev gøre en forskel?

Med venlig hilsen

Thomas Pedersen

Udfordringsstafetten fortsætter ufortrødent med Thomas Pedersens spørgsmål til 

Mette Skak. Thomas spørger ind til, hvilke udviklinger vi kan forvente os af Rusland 

i fremtiden.

vs.

Udfordreren Den udfordrede

Kære Thomas

Tak for udfordringen! Det er faktisk 

spørgsmål, som jeg af og til stiller mig selv 

- for Rusland er ikke nem at blive klog på! 

Men Rusland er tydeligvis et land med mange 

ansigter for ikke at sige et hus i splid med sig 

selv. Derfor zigzag-kursen. 

Sagen er, at nok er der et entydigt win-set, som 

Robert Putnam ville sige - en bestemt uden- 

og indenrigspolitisk kurs, der har meget bred 

gennemslagskraft i såvel vælgerbefolkningen 

som i den politiske elite, nemlig en noget im-

perialistisk nationalkonservativ kurs a la Bis-

marck eller Japan efter 1868. Dvs. en politik, 

der handler om en handlekraftig, men også 

illiberal stat, hvis raison d’etre er at trække 

tænderne ud på kommunisterne og de egent-

ligt liberale. Simpel socialdemokratisme 

som “tredje vej” er desværre helt chanceløs 

i Rusland, ved vi fra Gorbatjovs og andre so-

cialdemokraters kuldsejlede forsøg med så-

danne partidannelser. 

Men problemet er, at dette win-set kun dur 
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“Rusland er desværre 
atter blevet et land, 
hvor Kreml’s politiske 
modstandere risike-
rer grov behandling.

med hensyn til det, Putnam kalder for “the 

level II game board”, altså på hjemmebane. 

I udenrigspolitikken, the level I game board, 

handler Ruslands strategiske interesser om 

at have et godt forhold til Vesten af hensyn 

til ikke at skulle ruste sig selv i knæ endnu 

en gang, af hensyn til markedsadgang (EU-

markedet er Ruslands altafgørende marked, 

SNG, Kina mv. er trods deres størrelse af 

langt mindre betydning) samt af hensyn til 

institutionel og mere håndgribelig teknologi 

og know how.

At der skulle være denne strategiske inter-

esse, registrerer medierne sjældent, men i 

virkeligheden er Ruslands udenrigspolitik 

præget af zigzag-manøvrer - zag når den in-

denrigspolitisk baserede zig-kurs fører Rus-

land ud i isolation. Den nye russiske gestus 

over for Obama skal ses på baggrund af, at 

Rusland igennem hele november opførte sig 

aldeles tonedøvt over for den Obamani, som 

greb USA og hele verden. Rusland mødte 

op til G20-mødet i Washington midt i nov. 

og regnede med at få alle andre med på, at 

nu skulle USA virkelig i gabestokken som 

skurken, der nedkaldte krise 

over hele verden. End ikke 

Ruslands nye legekammer-

ater BRIK-landene Brasilien, 

Indien og Kina gider bruge 

tid på den slags ørkesløse 

konfrontationer. De vil have, 

at der bliver gjort noget ved 

krisen på  tværs af de sæd-

vanlige internationale alli-

ancer; noget, som Rusland 

bestemt også viser levende 

interesse for.  

Men det med Ruslands mangfoldighed er 

vigtigt på flere måder. Rusland er desværre 

atter blevet et land, hvor Kreml’s politiske 

modstandere risikerer grov behandling - fx 

den fhv. premierminister Kasjanov for slet 

ikke at tale om oliemagnaten Khodorkovskij, 

der må  henslæbe tilværelsen i arbejdslejr 

nogle år endnu - hvortil kommer likvidering-

er af kritiske journalister og advokater, der 

tager sager om overgreb i Tjetjenien op. Men 

samtidig er Rusland et land, hvor den brede 

befolkning langt om længe kan juble over 

økonomisk og dermed personlig handlefri-

hed, for det har været kendetegnende for 

alle Putins år som præsident. IKEA-møbler og 

udlandsrejser er blevet en norm for den eft-

erhånden enorme russiske 

middelklasse (anslået ca. 

45 mio. mennesker) Der 

er ikke censur af inter-

nettet, og da mindst 20 % 

af befolkningen har inter-

netadgang, skal man ikke 

overdrive, hvor ensidigt 

et mediebillede russerne 

trækkes med. 

Vi synes jo, at Putins fore-

stillinger om demokrati er latterlige, men 

hverken han eller Medvedjev regerer i strid 

med forfatningen, og hvordan er det nu lige 

det er med vores EU-partner Italien og Silvio 

Berlusconi?! Nu ændrer Putin så via Medved-

jev på forfatningen og giver præsidenten en 

længere periode, men den formelle procedure 

for forfatningsændringer følges dog. Samti-

dig, og det glemmes ofte, linder Rusland på 

spærregrænsen, så der kommer mere spil-

lerum for oppositionen. Putin og Medvedjev 

siger ind i mellem nogle hor
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rible ting - som at Sovjetunionens sammen-

brud var det 20. årh.s største geopolitiske 

katastrofe (sagt i trontalen fra 2005) - den 

slags ryger altid i avisen selv herhjemme. Få 

i Vesten er opmærksomme på, hvad Putin og 

Medvedjev i øvrigt siger og alvorligt mener, 

såsom at russere skal lære at tænke i indi-

videts integritet. Det er ikke bare sådan, at 

de indoktrinerer befolkningen med kollektiv-

isme og chauvinisme og hidser den op til had 

mod georgierne som folkeslag. Tværtimod er 

der et betragteligt element af holdningsbear-

bejdelse i en forbløffende fornuftig retning 

når man læser det, de siger, i den fulde ud-

strækning. 

Om Medvedjev gør en forskel? Ja, det mener 

jeg. Den dårlige nyhed er naturligvis, at han 

er en svag præsident, der er helt afhængig 

af Putin, selv om forfatningen siger det mod-

satte. Det ser ikke godt ud, at Ruslands krig 

mod Georgien fandt sted på hans vagt, og 

han føjede selv spot til skade ved i vrede over 

Vestens opbakning til Georgiens Saakashvili 

at skride til anerkendelse af Sydossetien og 

Abkhasien. Det ville hverken de andre SNG-

lande, Kina eller Serbien have med at gøre.  

Men indenrigspolitisk anslår Medvedjev 

nogle meget tiltalende temaer: afvikling af 

statseje for de store energiselskaber og i det 

hele taget kamp mod korruption og andre 

tiltag, der kan fremme retsstaten. Medvedjev 

er ikke silovik - altså gammel efterretning-

sagent el. lign. - med derimod advokat af 

profession, og han har vitterlig en mere civil 

og civiliseret tilgang end Putin og hans kum-

paner. Samtidig er Putin og Medvedjev nære  

venner, og stik mod forventning fungerer 

deres tomandsvælde ganske godt. Nogle ta-

ler om, at Medvedjev vil træde i karakter om 

et år eller to - det ved jeg ikke. Han er sådan 

set allerede trådt i karakter ved at spille på 

Ruslands europæiske identitet og påpege, at 

bordet fanger med hensyn til den europæiske 

menneskerettighedskonvention (Rusland er 

jo fuldt medlem af Europarådet og har mora-

torium for dødsstraf). Begge d’herrers rol-

lemodel er Stolypin, Ruslands Bismarck, altså 

ikke Stalin (se trontalen fra 5. nov. 2008). 

En ting er, hvad Medvedjev og Putin siger. 

Noget andet er at få deres politik ført ud i 

livet i det vældige russiske rige. På det punkt 

mener jeg ligesom Karsten Møller fra DIIS, at 

Rusland i løbet af Putin-årene set i fugleper-

spektiv og sammenlignet med de kaotiske 

og inderligt korrupte Jeltsin-år er kommet 

anderledes på ret køl. Der er muligvis alt for 

meget og navnlig alt for selvfed stat i Rusland 

idag, men det er indtil videre at foretrække 

frem for de dybt mafiøse og arbitrære kompe-

tenceforhold mellem center og periferi under 

Jeltsin og de mange opslidende magtkampe 

om udenrigspolitikken, som kørte Rusland 

mere og mere af sporet. 

Det essentielle problem i den offensive stil, 

Rusland lægger for dagen i udenrigspolitik-

ken nu om stunder, er al den ‘groupthink’ og 

misperceptioner, der kan komme ud af sådan 

en Bismarck-agtig realisme. Det er jo ikke sa-

gen at gå rundt og tænke i nulsumsspil (KTO 

KOGO som det hedder pa russisk), når EU 

nu engang handler om noget helt andet. Her 

står vi - du og jeg, EU/Danmark  - over for 

en stor pædagogisk udfordring: vi skal lære 

russerne, at der findes mere mellem himmel 

og jord end deres ‘kto kogo’. Det gør vi ikke 

ved at være tossegode i vores Ruslandspoli-

tik, men ved at være saglige og have gode 

argumenter. Det har russerne respekt for. 

Er Medvedjev bare en marionetdukke indsat af Putin?



DEN STORE
KLASSEFEST?

Læs videre og begiv dig ud i 
Kandestøberens tema om klasser og 

lighed.

Du vil måske kunne springe en klasse 
over, når du har læst dette!
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Klassebegrebet anno 2009

Er klassebegrebet stadig relevant, eller er det danske samfund præget af så meget 

lighed, at det ikke længere giver mening at tale om klasser? Og hvad bruger man over-

hovedet klassebegrebet til? For at få svar på nogle af disse spørgsmål var det nær-

liggende at kontakte Gitte Sommer Harris, som har forsket i klasser og dette semester 

underviser i faget ”Klasser og stratifikation: Teoretisk, metodisk og empirisk”. 

Klasseanalysen er en måde at beskæftige 

sig med det grundlæggende sociologiske 

spørgsmål om, hvad sammenhængen er 

mellem de helt overordnede samfundsin-

dretninger og menneskers hverdag. Derfor 

er klassebegrebet stadig 

relevant at se på i Danmark 

i dag. Men der er en enighed 

om, at det gamle marxistiske 

klassebegreb er dødt. Tiden 

hvor alt blev tolket ud fra 

grundlæggende økonomiske 

strukturer og deres betydn-

ing for menneskers interess-

er og politiske orientering er 

slut.

Gitte Sommer Harris tilslutter 

sig tanken om, at der eksis-

terer nye uligheder, og at det 

derfor stadig er relevant at se 

på forskellige grupperinger i 

samfundet. Der er ingen tvivl om, at der sta-

dig eksisterer store forskelle mellem grupper 

i det danske samfund mht. ressourcer, posi-

tioner og for eksempel politisk deltagelse.

Den store diskussion blandt forskere i dag, 

handler så om, hvorfra disse forskelle ud-

springer. Gitte Sommer Harris finder Bour-

dieus kapitalbegreb 

meget anvendeligt i 

denne sammenhæng. Ud 

over økonomisk kapital 

inddrager han også so-

cial og kulturel kapital. 

Specielt den kulturelle 

kapital, som for eksem-

pel uddannelse, er en 

væsentlig forklaring på 

forskelle mellem grupper 

i samfundet i dag, og det 

er inddragelsen af denne, 

som er den nye udvikling 

inden for klassebegrebet.

 

Forestillingen om, at der 

eksisterer forskellige grupper i samfundet 

med forskellige ressourcer er endvidere no-

get, der ikke bare sådan forsvinder fra vores 

almindelige opfattelse af samfundet.  I diskus-

sionen om velfærdsstaten og dens funktioner 

eksisterer der for eksempel en common-

sense opfattelse af, at der bliver ved med at 

eksistere klasser: Er velfærdstaten til for de 

svage, og bør vi derfor målrette ydelserne 

mod disse? Eller består velfærdsstatens 

styrke netop i, at ydelserne målrettes en bred 

middelklasse, som således bakker op om den 

og dens fortsatte eksistens? Begreber som 

“Det er således, fra 
børn er helt små, at 
der må sættes ind, 
hvis den sociale arv 
skal brydes. Denne 
erkendelse følger af 
det nye klassebegreb, 
hvor kulturel kapital 
også er inddraget.

Det marxistiske 

klassebegreb er i 

dag ikke 

tilstrækkeligt til 

at kunne beskrive 

samfundet.

Tema: Klassebegrebet

Mette Grønvald Nielsen
20052585@ps.au.dk
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”de svageste”, ”middelklassen” og ”overklas-

sen” bruges i disse diskussioner helt upro-

blematisk.

SU-diskussionen

Også i den nuværende diskussion om SU’en, 

anvendes en forestilling om klasser. Bekym-

ringen fra modstandere af reduceringen af 

SU’en til 4 år fokuserer på, at de svage grup-

per i samfundet nu ikke vil have mulighed for 

at tage en lang uddannelse og dermed min-

imeres mulighederne for at bryde den sociale 

arv - et mål der synes at herske konsensus 

om på tværs af hele det politiske spektrum. 

Skattekommissionens forslag om at skære 

i SU’en er dog også begrundet ud fra et 

fordelingsmæssigt argument med fokus på 

de svage. Forslaget er lavet ud fra en erken-

delse af, at SU’en ikke har virket i forhold til 

at få de svage grupper til at tage en længere 

uddannelse. Derfor opfatter Skattekommis-

sionen SU’en som ét af de mest uretfærdige 

velfærdsgoder, fordi den fordeler penge til 

de velstilledes og privilegeredes børn. Det 

er nemlig kun disse, som udnytter SU’en i 6 

år. Disse mennesker vil alligevel tage en lang 

videregående uddannelse, 

uanset om man kan få SU i 

4 eller 6 år.

Erkendelsen af, at SU’en og 

den universelle velfærdsstat 

ikke rigtigt virker i forhold 

til at bryde den sociale arv, 

bakkes også op af flere vid-

enskabelige undersøgelser. 

Det viser sig, at den univer-

selle velfærdsstat har været 

bedre til at udligne økono-

miske forskelle end til at udligne kulturelle 

“[...] der eksisterer 
nye uligheder, og det 
er derfor stadig rele-
vant at se på forskel-
lige grupperinger i 
samfundet.

forskelle, som for eksempel forskelle i ud-

dannelse. Der er en høj grad af reproduktion 

af uddannelse i det danske samfund. Forud-

sætninger for at gå i skole er forskellige og 

skævt fordelt. Det er her forskelle i børns 

kognitive stimulering fra de er helt små, der 

er afgørende. Dette får betydning langt op i 

uddannelsessystemet.  Med kognitiv stimul-

ering menes blandt andet, om forældrene ta-

ler med deres børn over middagsbordet, om 

der bliver læst godnathistorie, eller om der 

bliver sørget for, at lektierne bliver lavet. Det 

er således, fra børn er helt små, at der må 

sættes ind, hvis den sociale arv skal brydes. 

Denne erkendelse følger af det nye klassebe-

greb, hvor kulturel kapital også er inddraget. 

Det handler således ikke bare om familiernes 

indkomst.

Det er dog også vigtigt at huske på, at uni-

verselle velfærdsstater som den danske fort-

sat klarer sig bedre end mange andre lande 

i omfordelingen af den kulturelle kapital. 

Det hænger for eksempel sammen med, at 

vi i Danmark har mange pædagogiske tilbud 

som vuggestuer og børnehaver, hvor børnene 

bliver kognitivt stimuleret. 

Sammenfattende kan man 

sige, at klassebegrebet 

stadig er relevant i for-

hold til at forstå prob-

lemer i samfundet og for 

dermed at kunne udvikle 

politikker, der virker. Og 

forskningen kan her være 

med til at nuancere debat-

ten om forskelle mellem 

grupper, så den ikke bare 

reduceres til at se på for-

skelle mellem rige og fattige.
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Med arven som dolk i  ryggen
Tema: Social arv

Jakob Orbesen
20053260@ps.au.dk

Forud for den store klassekamp tager vi i denne artikel et hurtigt kig på, hvorfor 

de forskellige klasser stiller op, som de gør. Hvorfor repræsenterer nogen altid den 

ufaglærte klasse, og hvorfor er der nogen, der aldrig stiller op for andre end akade-

mikerne? Fordi vi selv (på bladet) alle er klasseløse og frie, har jeg allieret mig med 

Christiansborgs dronning af meninger! Med andre ord har jeg haft Mette Frederiksen 

(Socialdemokratiet) i røret på en almindelig fredag kl. 11. Jeg ville gerne have hørt 

Søren Pinds mening om samme emne, men han var optaget af møder (eller snaps). 

Inden vi går videre til dagens kommentator 

(aka. Mette Frederiksen), stiller jeg kort om 

til Mads Meier Jæger som har sendt mig en 

rapport, hvori en mere objektiv afklaring af 

begrebet social arv indgår. Hold blikket fast 

på nedenstående definition inden vi tager et 

skarpt sving til venstre og lader Mette Fred-

eriksen få det sidste ord inden klassekampen 

fløjtes op! 

Social arv: Generel samfundsmæssig meka-

nisme, der over generationer påvirker indi-

viders relative placering i samfundet. 

Hvordan definerer du ved social arv?

Det forstår jeg som objektive forhold, der 

determinerer, hvad der sker senere i livet. 

Det vil sige socio-økonomi, køn og etniske 

forhold

Hvad betyder det for samfundet, at social arv 

stadig findes?

Det spiller en rolle, det er jo tydeligt at se. 

Der er for nylig, fra Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd kommet en undersøgelse, der 

dokumenterer, at eksempelvis børn af foræl-

dre med en lav uddannelsesgrad ikke får 

den samme uddannelse som børn af foræl-

dre med videregående uddannelse. Ligesom 

børn med forældre af anden etnicitet. Vi kan 

jo tydeligt se det i forhold til, hvem der får en 

uddannelse, og hvem der ikke gør. 

Formelt har børn lige muligheder for uddan-

nelse, men reelt har de ikke. For hvis der var 

det, så ville der ikke være nogen sammen-

hæng mellem køn, socio-økonomi og etni-

citet og uddannelse.

Men andre rapporter (red. Rapport om møn-

sterbrydere fra SFI) siger jo, at der er sket en 

markant stigning i gennemsnittet af børn der 

får en uddannelse, ligesom den generelle ind-

komst er steget væsentligt over en årrække! 

Børn af lavtuddannede får jo i højere grad 

end tidligere også en uddannelse nu. Det vil 

sige, at en stadig en større del, der får de 

samme muligheder som dem med højtud-

dannede forældre! 

Men det er jo ikke det der er det afgørende. 

Det afgørende, er jo sammenhængen mellem 

baggrunden og den videre færd (for børnene 

red.).

Men hvordan kan man så minimere prob-

lemerne omkring den sociale arv? 

Det kan du gøre på mange måder. Men der 

er ingen lette løsninger. Det handler om at 
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bekæmpe den strukturelle ulighed. Det er jo 

klart, at hvis du vokser op i et hjem med en 

svag hjemmebaggrund, dårlige boligforhold, 

svag tilknytning til arbejdsmarkedet og an-

dre sociale problemer, så er det sværere at få 

og gennemføre en uddannelse.

Det er jo strukturelle problemer, der skal 

bekæmpes. Det, vi kan se, er, at det er fuld-

stændigt afgørende, at unge får gennemført 

en ungdomsuddannelse. Det betyder meget i 

forhold til den videre færd 

i uddannelsessystemet. 

Dels er det altså strukturel-

le problemer, et langt sejt 

træk. De unge skal ind på 

arbejdsmarkedet - bekæmp 

ledigheden. De klassiske 

velfærdproblemer. Men så 

er der også mere konkret 

nogle målrettede initia-

tiver man kan igangsætte. Lektiehjælp i fol-

keskolen, heldagsskoler i særligt belastede 

boligområder. Der er en række ting man kan 

sætte i verden.

Men det jeg hører dig sige, det er at alle skal 

have en lige mulighed? Udannelse er altså 

den drivende faktor i det her spørgsmål?

Det er en af de vigtigste faktorer 

Men er målet så, at vi får et klasseløst sam-

fund? 

Ja, selvfølgelig. 

Jamen, er det ønskværdigt? 

Ja, selvfølgeligt da!

Det er jeg glad for, at du siger.

Det at ønske et klasseløst samfund, det be-

tyder ikke, at vi alle er lige. Men det betyder 

ikke, at alle skal efterstræbe det samme ud-

dannelsesmønster! Men det handler om at 

døtre af ufaglærte skal have samme uddan-

nelsesfrekvens som døtre af højtuddannede! 

Det handler ikke om, at alle skal være aka-

demikere. Men det handler 

om, at det ikke er vores bag-

grund, der skal bestemme 

vores muligheder. Men det 

handler om evner og lyster. 

Alt i alt, kan vi altså kon-

kludere, at det handler om 

uddannelse… Hvis vi bare 

får en uddannelse, så bliver 

alting godt. Med en kærlig reference til vores 

helt på Kandestøberen, Jacob Haugaard… 

Uddannelse giver vind i ryggen – Raketfart 

op ad den sociale rangstige og med direkte 

kurs mod stjernerne! Hil dig, oh store videns-

mester! 

“Men er målet så at vi 
får et klasseløst sam-
fund? 
Ja, selvfølgelig. 

Socialdemokraternes 

Mette Frederiksen mener, 

at social arv er én af de 

største udfordringer i 

dagens Danmark.
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Den nye adel?
Tema: Ny overklasse

Niels Berg Conradsen
20081164@post.au.dk

Kanden har sat sig for at undersøge, hvorvidt den stigende djøficering i samfundet vil 

medføre, at DJØF’erne i fremtiden kan beskrives som en helt ny form for over-klasse

”Måske er der noget galt, når politikere dør 

af stress?”

Med en sådan hårdtslående sætning tog en 

gæsteforelæser mig på sengen, da han skulle 

holde oplæg i djøfisering 

i det danske system. Hans 

argumenter var blandt an-

det, at de traditionelle poli-

tikere, som repræsenterede 

den brede befolkning, ikke 

kunne magte opgaverne 

som statsmænd og –kvin-

der. Verden er simpelthen 

blevet for kompleks for 

menigmand! Det burde 

så være her, vi statskund-

skabere trådte til. Som han 

nævnte det, var det os, der 

kunne overskue store bun-

ker af materialer hurtigt og træffe nødvendi-

ge beslutninger på milisekunder. Alt sammen 

meget godt.

Men! Vil dette skabe en ny herskende klasse? 

Da djøfisering først dukkede op som be-

greb, skulle statskundskabere, jurister og 

økonomer bestride alle lederjobs i den of-

fentlige sektor – lige fra 

statsministerposten til 

jobbet som skoleleder i 

folkeskolen. Nuvel, vi har 

da en statsminister, der er 

økonom, men aldrig er den 

kraftigt omtalte resultato-

rienterede djøfisering slået 

helt igennem på de lavere 

niveauer i den offentlige 

sektor. Det er aldrig rigtigt 

faldet hverken økonomer 

eller statskundskabere 

ind, at de burde træde ind 

i alle lederstillinger, hvor 

der lige var plads, og, som utallige lærerfag-

blade beskriver det, møve de ægte fagfolk ud 

fra deres fag. For det er her det begynder at 

blive spændende. 

De fleste lærere i folkeskolen så gerne nogen 

af ”deres egne” bestride lederposterne, og de 

fleste mennesker vil da heller ikke benægte, 

at det gerne skulle være folk med ekspertise 

inden for et bestemt felt, som ledte på dette 

felt. Med en djøfisering er det eksperter i at 

lede, der kommer til at lede. Der er ikke sær-

lig mange DJØFere, der har været skolelærere 

eller håndværkere, før de bestrider topposter 

inden for disse fag. 

Nogen har derfor udråbt DJØF-medlemmerne 

til ”Den nye adel”. En ny herskende klasse, 

hvis eneste mål er at lede befolkningen som 

konger og grever, der ligger langt fra virke-

ligheden. Men hvis dette virkelig var rigtigt, 

så ville man jo få uddelt et scepter, når man 

blev kandidat!

Det store 

spørgsmål går 

på, hvorvidt det 

er DJØF’erne, 

der for frem-

tiden kan lade 

sig krone.

“De fleste mennes-
ker vil da heller ikke 
benægte, at det gerne 
skulle være folk med 
ekspertise inden for 
et bestemt felt, som 
ledte på dette felt. 



Case event.
Join us for an afternoon of interactive case discussion! 
McKinsey’s case event in Aarhus will give you the opportunity to 
get insight into how we at McKinsey work to solve challenges for 
our clients, the tools we use and how we create impact. 
 
 The event will be followed by an informal dinner where you 
will have the opportunity to learn more about McKinsey and talk 
to some of our consultants.
 
 Limited seating is available. Therefore, please send your CV 
and briefly describe who you are and why you want to participate 
to Kristian_Nielsen@mckinsey.com. A one page CV template can 
be downloaded from our website www.mckinsey.dk (Recruiting 
Events). If you have any questions regarding the event, please feel 
free to contact:

Lars Daugaard (Aarhus School of Business) • 
(Lars_Daugaard@mckinsey.com)
Maria Lønstrup (Institute of Economics and Management) • 
(Maria_Lonstrup@mckinsey.com)
Kristian Krag Nielsen (Department of Political Science) • 
(Kristian_Nielsen@mckinsey.com) 

 
 The event is open to all students studying on their 6th 
semester or above from the Aarhus School of Business, Institute of 
Economics and Management or Department of Political Science 
(University of Aarhus).

 Application deadline is March 16, 2009. Time and venue of 
the case event: March 26, 14:00–22:00 at Varnapalæet.



Kandestøberen

16

SU-debat

Tema: SU
Christine Michael Petersen

20084212@post.au.dk

Vi slap med skrækken, da skattekommissionen i starten af det nye semester frem-

lagde deres bud på en fremtidig SU-model: Den nuværende model, der indeholder 

seks års SU til studerende på videregående uddannelser, skulle skæres ned til blot at 

omfatte fire års SU, altså mindre end de fleste kandidatuddannelser er normeret til. 

Argumentet lød, at man som højtuddannet har udsigt til en karriere med høj løn – og 

derfor ser skattekommissionen ingen grund til, at staten skal finansiere de studeren-

des leveomkostninger, mens de færdiggør deres uddannelse. Forslaget byggede på 

en afskaffelse af topskatten, som vil give højt lønnede mennesker flere penge til det 

private forbrug.

Forslaget blev skudt ned af såvel opposi-

tionen som Dansk Folkeparti efter et vredt 

opstød fra samtlige landets universiteter og 

mange erhvervsledere, der primært mente, 

at en forkortelse af SU’en ville sinke de stu-

derende væsentligt i deres 

studier og afholde mange 

fra at færdiggøre dem. Det 

er muligheden for at få SU, 

der får flere og flere unge 

til at vælge en videregående 

uddannelse, også selvom de 

ikke kommer fra hjem med 

en tradition for at tage en 

sådan.  

Hvor stammer vores SU 

fra? 

En støtteordning, der minder om den nu-

værende SU-model, blev oprettet i starten af 

1950’erne, hvor man med midler fra Dansk 

Tipstjeneste oprettede Ungdommens Uddan-

nelsesfond. 

Statens Uddannelsesstøtte blev første gang 

uddelt i 1970. Den første SU-lov, der blev 

oprettet, henvendte sig til ældre studer-

ende, da man skulle være fyldt hele 28 år, 

før det var muligt at få tildelt støtte, der 

ikke var beregnet ud fra 

forældrenes indkomst. 

Sammen med SU-lånet 

kunne den årlige støtte i 

1970 maksimalt udgøre 

8.050,- kr. 

Statens Uddannels-

esstøtte blev grund-

lagt på to kriterier: for 

det første skulle ingen 

dygtige studerende 

fravælge et studie på 

grund af manglende 

økonomiske muligheder, og for det andet 

skulle ingen studerende være nødsaget til at 

arbejde så meget ved siden af deres studier, 

at det i sidste ende ville gå ud over dem. 

Klippekortsystemet, som vi kender det i dag, 

kom til i 1989, hvor man kunne få klip til 

studiets normerede tid samt låne sig frem til 

de såkaldte ”forsinkelsesklip”. 

I 1996 blev forsinkelsesklippene afskaffet og 

SU-klippekortet blev udvidet med de tolv ek-

stra klip, studerende stadig råder over i dag. 

- omfordeling i uddannelsessystemet

“Den gruppe, der tager 
en lang uddannelse, 
er den samme, som 
i fremtiden vil nyde 
godt af at topskatten 
fjernes.

SU i Danmark SU i Norge SU i Sverige

5.177,- kr. om 

måneden i 6 år. 

Derudover kan 

tages månedlige 

slutlån på 2.649,- 

kr.

2.874,- kr. om 

måneden ved 

bestået eksamen. 

Der gives støtte i 

10 måneder om 

året.

1.775,- kr. om 

måneden i 12 se-

mestre. Der gives 

ingen støtte i 

ferier.
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En omvendt Robin Hood

Selvom forslaget om en ny SU-model mødte 

stærk modstand, har det stadig en del forta-

lere blandt eksperter i bl.a. økonomi og ud-

dannelsessociologi, der mener, at SU’en som 

den eneste overførselsindkomst i det danske 

samfund, er socialt skævvridende, da den 

kommer fra skatteyderne og går til de mest 

privilegerede, de studerende. 

Lars Andersen, som er direktør i Arbejder-

bevægelsens Erhvervsråd, mener, at SU’en er 

med til at skævvride samfundet. Den gruppe, 

der tager en lang uddannelse, er den samme, 

som i fremtiden vil nyde godt af at topskat-

ten fjernes. De vil hurtigt kunne indtjene og 

dermed afvikle den gæld, den nye SU-model 

vil tvinge dem til at stifte under deres studi-

er. Ifølge Lars Andersen er studerende nem-

lig ikke fattige folk, 

men folk, der vælger 

at investere i dem 

selv.

Jan Rose Skaksen, 

professor i økonomi 

ved CBS kalder sågar 

SU’en for en om-

vendt Robin Hood 

og peger også på, 

at SU’ens primære 

formål ikke er at om-

fordele fra de velhav-

ende til de mindre begunstigede, som det er 

tilfældet med samtlige andre overførselsind-

komster. Ifølge Jan Rose Skaksen er de sidste 

år af uddannelsesforløbet ikke afgørende for, 

om man overhovedet kommer i gang med et 

studie, hvorfor han ikke ser nogle umiddel-

bare konsekvenser ved at pille ved SU-model-

len, da man blot vil regulere økonomien for 

uddannelsens sidste trin.  

Frafald i begge ender

Skaksens synspunkt deles ikke af største-

delen af landets 320.000 SU-modtagere på 

videregående uddannelser, der mener, at 

færre vil søge ind på universitetsuddannelser 

af frygt for at stifte stor studiegæld, mens an-

dre vil undlade at færdiggøre deres speciale 

til fordel for et arbejde. 

Hvis regeringen ønsker at skabe et videns-

samfund, der er baseret på at få de unge 

hurtigst muligt igennem deres uddannelse 

og ud på arbejdsmarkedet, er det ikke på 

nuværende tidspunkt, der skal pilles ved 

SU’en, da nye optagelseskrav til landets uni-

versiteter i forvejen har sænket antallet af an-

søgere eller forsinket studenter i deres opta-

gelsesproces. Skæres der yderligere i SU’en, 

vil de studerende være tvunget til at arbejde 

mere under deres studier, hvilket ligeledes 

vil forsinke dem. 

Fremtidsudsigter

 Siden 1970 er SU-modellen blevet væsentligt 

reguleret fire gange, senest i 1996, da klip-

pekortsystemet blev udvidet fra kun at om-

fatte den normerede studietid til normeret 

studietid samt 12 ekstra klip. 

Formentlig er det ikke sidste 

gang, skattekommissionen vil 

forsøge at skære i SU’en, og 

erfaringer fra vores nabolande 

viser også, at man selv med en 

væsentlig lavere SU kan anim-

ere unge mennesker til at tage 

en videregående uddannelse. Så 

selvom vi denne gang slap med 

skrækken, er det ikke usandsyn-

ligt, at en SU-model som den nor-

ske eller svenske om ganske få 

år vil holde sit indtog i det danske samfund.  

Indtil da kan vi som studerende blot håbe på 

og kæmpe for, at vores egen og fremtidige 

generationers SU bibeholdes. 

Mange studerende tager SU’en for givet, men 

som med så mange andre ting, er det stadig 

sundt at tage en debat om emnet 

“Hvis regeringen ønsk-
er at skabe et videns-
samfund, [...] er det 
ikke på nuværende tid-
spunkt, der skal pilles 
ved SU’en



Kandestøberen

18

Er Statskundskab på AU  en eliteuddannelse?
Tema: Klasser på IFSK

Anne Hedemann
20061904@ps.au.dk

På Statskundskab lyder det, at det er her, man spiser kirsebær med de store, mens de 

er små. Men er kausalsammenhængen i virkeligheden, at vi på IFSK allerede får smagt 

på den søde kirsebærsaft gennem modermælken? 

Ny forskning i social arv viser, at studieplad-

serne på Statskundskab, Litteraturvidenskab 

og Medicin ved Københavns Universitet er 

optaget af akademikerbørn. 

På Statskundskab har hele 41 procent af 

de studerende forældre med en længere vi-

deregående uddannelse. De-

rimod er Aalborg Universitet 

bedre til at bryde den sociale 

arv. 

Men gru! Aarhus Universitet in-

dgår ikke i undersøgelsen. For 

at rette op på denne alvorlige 

mangel, har Kanden sat sig for at undersøge 

den sociale arv på IFSK. 

Efter god metodisk skik bør der først opstilles 

et par hypoteser.

Man skal ikke bevæge sig langt på Statskund-

skab, før man støder på gode jyske vend-

inger som ”hva’ klok skal vi have læsegrup-

pemøde?” eller ”i dag er det års tur til at ha’ 

oplæg”. 

Der kan derfor forventes at være en vis re-

kruttering af studerende fra landet. 

Eftersom det er de færreste akademikere, der 

kan køre en traktor, og de færreste køben-

havnere, der kan forstå Oluf og Gertrud Sand 

uden undertekster, peger dette på, at der vil 

være flere ikke-akademiske børn, som optag-

es på Statskundskab i Århus end i Køben-

havn. 

Omvendt er der også 

sprogbrug blandt de 

studerende, som vidner 

om, at der ikke er kom-

plet mangel på kulturel 

kapital. For eksempel,  

når man hører i kantin-

en, at ”jeg er indifferent, om jeg får ketchup 

til mit pølsebrød eller ej”. 

Forventningen bliver derfor, at der vil være et 

vist antal akademikerbørn på Statskundskab 

i Århus, men at antallet vil være lavere end i 

København. 

Skal man tro på tesen om social arv, bør der 

være en sammenhæng mellem socio-økono-

misk baggrund og karaktergennemsnit, idet 

akademikerbørn har bedre muligheder for at 

få hjælp til studierne. 

Da der var frie pladser på Statskundskab ved 

seneste optagelse, leder dette til den anden 

hypotese: at antallet af akademikerbørn vil 

være lavere hos de studerende på 2. semes-

ter end på de to tidligere årgange. 

Til at teste dette er rusundersøgelserne for 

2006, 2007 og 2008 blevet anvendt som da-

tagrundlag (intet svar er udeladt af analysen), 

og efter lidt hjælp fra SPSS er følgende resul-

tater fremkommet:

“Det er de færreste 
akademikere, der kan 
køre en traktor.

Spørgsmå-

let går på, 

hvorvidt 

akademikere 

avler aka-

demikere, 

eller ...
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Er Statskundskab på AU  en eliteuddannelse?

Note: Datamaterialet er fra Rus-undersøgelsen 2008 på Institut for Statskund-
skab ved Aarhus Universitet. Respondenter, der ikke har besvaret spørgsmå-
let, ”Hvad er din mors/fars uddannelse?”, er udeladt af undersøgelsen.

2008

Note: Datamaterialet er fra Rus-undersøgelsen 2008 på Institut for Statskund-
skab ved Aarhus Universitet. Respondenter, der ikke har besvaret spørgsmå-
let, ”Hvad er din mors/fars uddannelse”, er udeladt af undersøgelsen.

Opfattes ”akademikerbørn” som børn af 

forældre, hvor mindst én er akademiker, er 

antallet af akademikerbørn på Statskundskab 

i Århus på samme niveau som i København 

og ligger på ca. 40 % i både 2006, 2007 og 

2008.

  
2008

Opfattes akademikerbørn som børn af foræl-

dre, hvor begge er akademikere, er det imi-

dlertid kun ca. 14,5 % af de studerende, der 

falder under denne kategori. Dette gælder 

også for 2006, 2007 og 2008. 

Den første hypotese kan derfor afvises, 

idet antallet af akademikerbørn (forstået 

som mindst én forældre med længere vi-

deregående uddannelse) ligger på samme 

høje niveau som i København. Der er heller 

ikke støtte til den anden hypotese, idet det 

kan afvises, at det er de høje adgangskrav 

til Statskundskab i 2006 og 2007, som har 

været afgørende for den sociale arv på IFSK, 

da antallet af akademikerbørn var på samme 

niveau i 2008. 

I 1992 havde 3,2 procent af de 15-69 årige 

fuldført en længere videregående uddan-

nelse (Samfundsstatisk 2003). Når denne be-

folkningsgruppes børn udgør 40 % af de stu-

derende på IFSK, synes den sociale arv derfor 

at sætte sit præg på Statskundskab.

Ifølge Jens Blom-Hansen, institutleder på 

Statskundskab, forsøger man at imødekom-

me dette ved at sørge for, at uddannelsen, 

studieordninger og studiemiljø appellerer 

bredt, og ikke kun til akademikerbørn. Dette 

er noget, som instituttet bruger en del res-

sourcer på, og Jens Blom-Hansen henviser i 

øvrigt til, at problemerne med social arv ikke 

kan løses af universiteterne alene, da prob-

lemet starter langt tidligere i uddannelses-

forløbet.

... om det fint 

kan lade sig 

gøre at blive 

cand.scient.pol 

med forældre 

med hånd-

værkerbag-

grund 
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Arbejdermad

Kandens kogekompendium

Erik Poulsen
20073016@ps.au.dk

Kandens kogekompendium forsætter med en dansk arbejderklassiker, 

svinefrikadeller serveret med gode nærende grøntsager. 

Deller, kål og kartofler nok til 4 hårdtarbej-

dende personer:

1 kg. Svinekød, 1 kg. Kartofler, ca. ½ kg. Mel, 

Mælk, 1 stort Løg (to små), 1 Æg, 1 Spidskål, 

Salt, Peber og smør eller olie til stegning. Evt.: 

Havregryn, Chilipulver, Muskatnød.

1) Vask løget og riv det eller hak det fint. Gør 

evt. dette foran et åbent vindue eller under 

emhætten. Rør kød, løg, mel (ca. 300g), salt 

(2 teskeer), peber (1 tsk.) og evt. chilipulver 

sammen i en skål. Fattige arbejdere strækker 

sine frikadeller med ekstra mel eller havre-

gryn. Rør æg i og spæd til med mælk, til far-

sen et lidt klæbrig. Stil farsen i køleskabet i 

tyve minutter, det giver den sammenhængs-

kraft og gør den lettere at stege.

2) Skræl kartofler. Skær meget store kartofler 

over for at give dem samme kogetid som de 

mindre. Nye kartofler (kan kendes på deres 

tynde skræl) eller aspargeskartofler behøves 

kun at vaskes og renses. Dæk kartoflerne 

med vand i en gryde og kog dem med en halv 

skefuld salt. Kartofler skal koge i ca. 15-25 

minutter, alt efter størrelse. Stik i kartoflerne 

med en gaffel eller anden spids genstand. 

Når de ikke yder modstand og selv glider af 

igen, er de klar. Smag evt. på dem hvis du 

er i tvivl. Hvis de begynder at flage og blive 

hvide i hjørnerne, har de fået for meget. Hæld 

vandet fra de færdige kartofler og lad dem 

stå under låg.

3) Varm olie eller smelt smør på en pande 

ved høj varme, form frikadeller af farsen med 

en ske og din håndflade (eller to skeer) og 

steg dem på panden ca. 2 minutter på hver 

side. Skru ned på lav varme og lad stege i 

15-20 minutter. Skær en af frikadellerne over 

hvis du er i tvivl om de er færdige. Frikadeller 

består af hakket kød og skal derfor være gen-

nemstegte, dvs. brune hele vejen igennem. 

Man kan med fordel bruge to pander og lave 

frikadellerne mindre, for at gøre processen 

hurtigere.

4) Pil de to yderste blade af spidskålen, vask 

resten og skær det i store stykker. Bring 6 dl 

vand (ca. 3 almindelige drikkeglas) i kog, fyld 

kålen i og lade det koge under låg til kålen er 

faldet sammen. Det er dampen fra vandet der 

er vigtig her, så låget er essentielt. Bland 100 

gram mel og 1 dl. vand i en lukket beholder, 

fx et rengjort syltetøjsglas, ryst det grundigt 

og hæld det i kålen. Smag til med salt, pe-

ber og evt. revet muskatnød. Lad det koge op 

(dvs. til det bobler) og skru ned på lav varme. 

Jævn evt. retten med mere omrystet mel, hvis 

den er for tyndtflydende. Lad retten koge i 

ca. 5 minutter, tag den af blusset og lad den 

stå under låg hvis resten af middagen ikke 

er færdig.

5) Server frikadeller, kartofler og kål med 

vand eller øl.
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Sådan én der ikke drikker og går i kirke hver søndag
Studentermenigheden

Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Der er mange fordomme om kristendommen – fordomme, som kristne møder i deres 

dagligdag, og som også kan mærkes hos studenterpræsten, som oplever, at nogle har 

fordomme om, at præster altid er nogle, der står i en sort præstekjole med en løftet 

pegefinger. Også studentermenigheden mærker fordommene mod kristendommen. 

Formand for studentermenigheden, Ole Madsen, mener desuden, at kristendommen 

har mistet en del popularitet, fordi kendte personligheder har forladt kristendommen 

til fordel for Buddhisme og Hinduisme.

”Man er ikke stolt af at være kristen, for der 

er rigtig mange fordomme om, hvordan man 

er, hvis man er kristen,” siger studenterpræst 

Elisa Wejse og fortsætter: ”Der er fordomme 

om, at hvis man er kris-

ten, er man en kedelig én, 

som aldrig drikker og går 

i kirke hver søndag. Det er 

fordomme, som ikke pass-

er. De passede måske for 

100 år siden, men det gør 

de ikke i dag.” 

Fordommene om kristen-

dommen kan Elisa Wejse 

også mærke som student-

erpræst. 

”Nogle kunne ikke drømme om at sætte 

benene her, fordi jeg er præst”, fortæller 

Elisa Wejse. Hendes arbejde består bl.a. i at 

være sjælesørger, hvor hun står til rådighed 

for studerende – uanset re-

ligiøs overbevisning – som 

har brug for at tale om 

problemer lige fra kæreste-

sorger til eksistentielle 

trosspørgsmål. 

Selvom ordet præst skræm-

mer nogle væk, mener Elisa 

Wejse ikke, at man bør æn-

dre på denne titel: ”Hvis jeg 

i stedet var coach eller men-

tor, ville der være flere stu-

derende, som opsøgte mig, 

men det er vigtigt at have det kristne som 

fundament, fordi det giver mulighed for også 

at kunne tale om eksistentielle spørgsmål og 

religion”. 

Fordomme over for præster gør det nødven-

digt for Elisa Wejse at komme ud og møde 

de studerende ansigt til ansigt, fx til rus-

arrangementer. ”Der er mange fordomme 

om, at præster altid står i præstekjole med 

en moraliserende, løftet pegefinger. Men når 

folk ser mig og møder mig, bliver den barri-

ere nedbrudt, og så er der nogle, der får lyst 

til at snakke med mig”.  Alligevel ser hun ikke 

kun det religiøse element som en ulempe, 

for det at være en religiøs person, kan også 

“Jeg kan bedre forstå 
religiøse problemstill-
inger end en psykolog, 
og derfor er der også 
muslimer, som op-
søger mig.
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Sådan én der ikke drikker og går i kirke hver søndag

være en hjælp. ”Jeg kan bedre forstå religiøse 

problemstillinger end en psykolog, og derfor 

er der også muslimer, som opsøger mig. Så 

jeg oplever absolut ikke religion som en bar-

riere”, fortæller hun. 

En bred studentermenighed

Ole Madsen, som er formand for Studenter-

menighedsrådet, kan også nikke genkend-

ende til fordommene mod kristendommen. 

”Ved studiemessen var der nogle, som ikke 

ville have noget med os at gøre, fordi vi er 

en kristen menighed. Derfor er vi måske ble-

vet lidt mere bange for at reklamere med, 

at vi er kristne”, fortæller han. Studenter-

menigheden er en kristen studenterforen-

ing, som i samarbejde med Universitetets to 

studenterpræster bl.a. arrangerer foredrag, 

debatter, gudstjenester og studieture for de 

studerende på Aarhus Universitet. Ved debat-

terne diskuteres alle mulige problemstillinger 

ud fra en kristen ramme. 

Studentermenigheden er en bred menighed 

og prøver at være åben over for alle former 

for kristendom. Men menighedens åbenhed 

over for forskellige måder 

at være kristen på gør også, 

at det kan være svært at til-

trække folk. ”Vi prøver at 

være meget åbne for ikke 

at lukke nogen ude. Derfor 

er Studentermenighedens 

arrangementer åbne for 

alle. Men det, at vi er så 

åbne, gør, at vi kan have 

svært ved at tiltrække folk”, 

fortæller Ole Madsen, og 

fortsætter: ”En bred mål-

gruppe kan være et handikap. Risikoen er, at 

når der er åbent for alle, rammer man ikke 

nogen specifik gruppe”. 

Mangel på store ikoner

Ole Madsen mener, at en af grundene til, 

at kristendommen ikke er så populær, kan 

være, at den mangler nogle store ikoner. 

”Store personligheder kan determinere rigtig 

meget – lige fra religion til det at gå i Nike-

sko. Populærversioner af buddhismen og hin-

duismen har derfor vundet frem, fordi store 

personligheder har været tilhængere af disse 

retninger. Kristendommen har derimod mis-

tet de store personer. Derfor er Jesus måske 

ikke længere så populær”, forklarer han. 

Han fortæller også, at der findes en lettere 

udgave af kristendommen, en såkaldt pop-

ulærversion. Men denne er 

Ole Madsen skeptisk over-

for: ”Populærversionen af 

kristendommen handler 

om, at man skal være god 

mod hinanden. Men den 

har ikke Gud og Jesus med 

i billedet, og derfor er det 

ikke kristendom længere. 

Det er bare en etik, som 

man også kan finde andre 

steder”. Ole Madsen un-

derstreger dog, at dette er 

hans egen holdning, og at der sikkert er flere 

fra studentermenigheden, som mener noget 

andet. 

“Kristendommen har 
derimod mistet de 
store personer. Der-
for er Jesus måske 
ikke længere så po-
pulær
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Et kvarters pause med Gud og 
fred og salmesang

Reportage: Stillerum
Bolette Danckert
20073223@ps.au.dk

Nina Kruse Larsen
20071099@ps.au.dk

Andagten starter med, at vi sammen syn-

ger halvdelen af Hil dig frelser og forsoner. 

Hende, der skulle synge for, er ikke dukket 

op, men det lykkes os alligevel at komme hel-

skindet, om end ikke videre smukt, gennem 

salmen. Herefter holder en studerende fra te-

ologi en lille andagt. Det er typisk, at det er 

studerende, der holder andagten, men det er 

ikke nødvendigvis teologistuderende, og man 

kan snakke om alt, hvad man har på hjerte. 

Dagens andagt tager udgangspunkt i en pas-

sage fra Mattæus-evangeliet og handler om 

fristelser – om hvordan vi alle sammen ud-

sættes for fristelser, og hvordan vi opnår en 

følelse af glæde, når vi modstår dem. Som om 

små usynlige engle klapper os på skuldrene. 

Der bedes fadervor i kor, og bagefter sidder 

vi et par minutter i tavshed, før vi synger de 

resterende vers af salmen. Dagens andagt er 

slut. Vi rejser os og tager i tavshed sko på 

igen. Stearinlysene pustes ud. 12-stop-op er 

slut for denne gang, og vi forlader stillerum-

met for at fortsætte dagens arbejde. 

Der er 12-stop-op 

hver tirsdag, onsdag 

og torsdag i stille-

rummet, og onsdag 

er studenterpræsten 

der til at give nadver. 

Ifølge Ole Madsen, 

som er studenter-

menighedsformand, 

Klokken er tolv minutter over tolv. Tid til studentermenighedens andagt 12-stop op i 

stillerummet i Studenternes Hus. Der er ingen kirkeklokker, som bimler og fortæller, 

at det er tid til andagt. Derimod indledes ceremonien med, at vinduet lukkes, så støjen 

fra ringvejen kun svagt kan høres, og stillerummet er pludselig meget stille. På det 

smalle bord under maleriet af Kristus brænder små fyrfadslys. Vi sidder syv men-

nesker med hver vores salmebog i en halvcirkel omkring billedet – syv mennesker, 

som har valgt at stoppe op her midt på dagen og tage en pause.

er der normalt nok studerende til at optage 

de syv stole i halvcirklen. Han stopper selv tit 

op klokken 12 for at tage del i andagten. 

”For kristne kan det virke meget berigende at 

være med til,” siger Ole Madsen. Han mener, 

det er en måde hvorpå man som kristen kan 

få en pause fra hverdagens hektiske liv og på 

den måde få mere Gud og fred ind i dagligda-

gen. 

Når der ikke er 12-stop-op, er stillerummet et 

rum, som man kan bruge til at tage en pause 

fra stress og jag. Selvom rummet med kors 

og Jesus-maleri er tydeligt præget af kristen-

dommen, understreger Ole Madsen og stu-

denterpræst Elisa Wejse, at rummet er åbent 

af alle. 

Elisa Wejse mener, at rummet bliver flittigt 

brugt af troende såvel som ikke troende, og 

Ole Madsen har hørt, at også muslimer bru-

ger rummet til at bede i, fordi de ikke har 

deres eget bederum. Han siger, at der ikke 

har været opfordringer til at gøre rummet 

religionsneutralt, 

men at han 

ikke vil være 

afvisende, hvis 

nogle ønsker at 

fjerne de kristne 

ikoner, når der 

ikke er andagt.
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Formidling og fordybelse
Tillægsuddannelse

Merete Høgh Jeppesen
20053510@ps.au.dk

Der er én uddannelse i Danmark, der kun giver 10 ECTS point for Tillægsuddannelse 

på Danmarks medie- og Journalisthøjskole, og det er statskundskab. Ja, hvor heldig 

kan man være? – så meget gratis og brugbar uddannelse i formidling og kommunika-

tion for så lidt.

Lidt træt, lidt forsinket og har allerede drukket 

lidt for meget kaffe i dag. Umiddelbart ikke 

den bedste start på en kold onsdag formid-

dag som studerende på Tillægsuddannelsen 

på Danmarks medie- og Journalisthøjskole 

(DJH) i Århus. Men det skal jeg dog hurtigt 

glemme alt om, for denne morgen bliver jeg 

bombarderet med den ene lovprisning af 

tillægsuddannelsen efter den anden. 

Interesse for formidling

Vi sidder til pressemøde på DJH. 22 stude-

rende på tillægsuddannelsen interviewer 3 

tidligere studerende. Det er en broget flok, 

hvor det eneste fællestræk er en bachelor fra 

universitetet. Og selvfølgelig en interesse for 

formidling. 

Tillægsuddanelsen er et halvårligt forløb, 

du kan tage som en del af din kandidat, og 

formålet er, at eleverne lærer at formidle 

eget fag og bruge forskellige medier. Mod-

sat de almene journalister har studerende på 

tillægsuddannelsen en akademisk baggrund 

og en specialviden, og den risikerer at slutte 

sig om sig selv, hvis den ikke formidles med 

omtanke:  

”Man lærer at skrive det, man egentlig men-

er,” udtaler Thomas Mølgaard, der er økono-

mi- og virksomhedskonsulent. Han sidder 

med de fint pudsede sko og lædermappe og 

fortæller om sin begejstring for tillægsud-

dannelsen. En begejstring der bunder i, at 

han ofte kan bruge sin viden om formidling i 

sit arbejde. Med et smil fortæller han, at han 

for eksempel skriver pressemeddelelser for 

firmaet bedre end dem, der har gjort det for 

virksomheden i 20 år. 

Ikke mere blot mig og min bog

Modsat Thomas arbejder Stine Godsk Malm-

strup nu direkte med journalistik, idet 

hun samtidig med specialeskrivningen på 

statskundskab er ansat på Børsen.dk:

”Jeg havde ikke fået det job uden tillægsud-

dannelsen.”

Hun kunne til jobsamtalen sige, at hun kan 

opbygge og vinkle artikler, at hun er vant til 

hurtige deadlines og kender kommunikation-

sstrategier. Og det gav hende både selvtillid 

og et job. På Børsen.dk omformer hun tunge 

data til læselige artikler. 

Især det med hurtige deadlines på DJH var 

meget anderledes end hendes vante arbejds-

metode på statskundskab. Hun lærte bare at 

kaste sig ud i at skrive, at skrive fagligt men 

samtidigt forståeligt og at vælge en vinkel:

”Jeg troede jeg skulle dø,” siger Stine uden at 

trække på smilebåndet, da hun beskriver sin 

Faktaboks:
Tillægsuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole: 

- Uddannelsen tager ét semester.

- Der bliver optaget 24 elever pr. semester.

- Du skal være B.A. 

- Du skal være indskrevet på overbygningen.

- Du skal have en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet. 

Husk at tjekke hvornår Merit-udvalget holder møde. 

- Du skal vedlægge en motiveret ansøgning på maks. 15 

linjer og dit cv.

- Eksamensbeviset dokumenterer 30 ects.

- Men: IFS (statskundskab KU) og IFSK (statskundskab AU) 

meritoverfører kun 10 ECTS point. 

- Dit eksamensprojekt skal være samfundsfagligt relevant 

for at få de 10 ECTS point.
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første reaktion på en 9-15 skoledag fyldt af 

gruppearbejde på tillægsuddannelsen.  Det 

var den totale kontrast til et 

liv med 4 timers undervisn-

ing om ugen på statskund-

skab. Et liv der derfor mest 

bestod af Stine og hen-

des bog. I dag kigger hun 

direkte på vores underviser 

og takker for, at hun blev 

holdt til ilden, og derfor 

nu kan udarbejde pjecer 

og pressemeddelelser og 

planlægge hjemmesider og 

kampagnestrategier.

At komme ud med sit  budskab

Ja vi kender det jo alle, os stud.scient.pol’er. 

Vi synes, at statskundskab er vigtigt, fordi 

der er mange relevante nuancer, når man dis-
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kandidat- 
uddannelse

Mød os ved åbent hus 
på handelshøjskolen,  

aarhus universitet
den 26. Marts 

kl. 13 - 18

www.itko.dk

kuterer politik og holdninger. Dermed er vi 

nok automatisk skeptiske over for vinkling, 

nyhedskriterier og hurtige 

deadlines. Men fidusen 

ved tillægsuddannelsen er 

netop, at man får redska-

ber til at formidle de nu-

ancer. Og nyhedsscenen i 

Danmark taget i betragt-

ning, er det vel relevant..?

Når du kun får overført 

10 ECTS for tillægsuddan-

nelsen, er der dén større 

mulighed for at opgradere 

den viden, du gerne vil 

formidle. 

“Med et smil fortæller 
han, at han for eksem-
pel skriver pressemed-
delelser for firmaet 
bedre end dem, der 
har gjort det for virk-
somheden i 20 år. 



Dato Arrangement

27. marts PF- fest

3. April Lang fredagsbar

16. April PF og Kandidatforeningen 
præsenterer Torsdagsbar

7. Maj Kapsejladsen

23. Maj Danmarks største fredagsbar

24. Juni PFʼs sommerfest

25. August RUS fest

11. September Danmarks største fredagsbar

18. September PF- fest

23. September Faglig Dag

2. Oktober Semi-lang fredagsbar

30. Oktober PF- fest

6. November J-dag! - lang fredagsbar

20. November PF- fest

2. December JuleDagen

Ændringer kan forekomme

P r o g r a m

Husk at løbende holde dig opdateret på vores 
hjemmeside www.polfor.dk eller meld dig ind i 
Facebook-gruppen Politologisk Forening, og bliv 
l ø b e n d e o p d a t e r e t p å v o r e s k o m m e n d e 
arrangementer.
Der er lagt i oven til et spændende forår, med en 
masse fede faglige debatter!

PF - din forening

2

0

0

9
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Terror er kun 
toppen af isbjerget
Center for Forskning i Islamisme

og Radikaliseringsprocesser

Status for CIR
Steffen Juul Krahn

20061730@ps.au.dk 

Det er så småt på tide at fejre fødselsdag for én af de mest spændende forskningsin-

stitutioner, der er blevet etableret i Danmark i nyere tid. Center for Forskning i Isla-

misme og Radikaliseringsprocesser (CIR) har nu eksisteret ved Aarhus Universitet i et 

lille års tid, men hvordan står det egentlig til med forskningen?  Og hvorfor har vi brug 

for et decideret forskningscenter på dette område?

Der er ingen tvivl om, at centerleder Mehdi 

Mozaffari brænder for forskningsområdet og 

er en stærkt engageret mand. Selv plaget af 

en hårdhændet forkølelse fortæller han le-

vende om tankerne bag centeret og afbryder 

kun sig selv, når en mundfuld varm té er 

påkrævet.

CIR blev med en treårig bevilling på 10 mil-

lioner kr. sat på Finansloven under For-

svarsministeriet i 2006. Ifølge Mozaffari var 

oprettelsen af centeret svaret på et behov, 

som Danmark følte, at det havde. Begiven-

heder som Muhammedkrisen havde i en sam-

fundskontekst skabt en kløft mellem dansk-

ere og muslimer, hvilket nødvendiggjorde 

et større fokus på forskellen mellem islam 

og islamisme. Det stod imidlertid klart, at 

centeret af forskningsmæssige årsager ikke 

kunne eksistere i direkte tilknytning til For-

svarsministeriet, da dette ville kunne sende 

nogle forkerte signaler. Som følge heraf blev 

CIR startet op ved Aarhus Universitet i april 

2008, hvor det kunne fungere autonomt rent 

forskningsmæssigt.

Den sexede terror

Man kunne argumentere for, at oprettelsen 

af CIR ikke markerer et nyt fokus i den dan-

ske forskning på området, da institutioner 

som eksempelvis Center for Mellemøststudi-

er og Dansk Institut for Internationale Studier 

allerede eksisterer. Men til forskel fra disse 

institutioner er CIR baseret på et fortløbende 

program og ikke blot enkeltstående ph.d.- 

eller post doc.-projekter. Dette giver mu-

lighed for at udnytte de synergieffekter, der 

kan opstå, når mange forskellige projekter 

kan indgå i dialog inden for den samme koor-

dinerede ramme – hvad Mozaffari omtaler 

som ”Den Danske Skole”, der nu er trådt i 

karakter.

Yderligere har der ifølge Mozaffari været en 

tendens til, at den danske forskning hidtil har 

fokuseret for entydigt på terrorisme og inter-

nationale aktører som Osama bin Laden og Al 

Qaeda. Årsagen hertil er den høje sexappeal, 

som disse områder har haft gennem en læn-

gere årrække, men effekten af dette fokus 

har været, at forskningen i for høj grad har 

beskæftiget sig med symptomer (terrorisme) 

og ikke med årsager (islamisme). Terrorisme 

er kun toppen isbjerget, og CIR beskæftiger 

sig herfor indgående med islamismen og 

konsekvenserne af den radikalisering, som 

islamismen medfører. 

Disse aspekter har været skubbet i baggrun-

den som følge af ’terrorfascinationen’, der 

også har medført et stærkt internationalt 

fokus i forskningen. CIR fokuserer derfor 

også i høj grad nationalt på danske forhold 

og har holdt de internationale konsekvenser 

af islamisme som et særskilt forskningsom-

råde. r
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En langsom opstart

Ét år er næsten gået, siden CIR blev indviet 

ved IFSK under deltagelse af forsvarsminis-

ter Søren Gade. Men CIR-

folkene kan være glade 

for, at forsvarsministeren 

ikke konstant kigger 

dem over skulderen og 

forventer en lang række 

færdige resultater til den 

kommende etårs fødsels-

dag. Mozaffari startede 

som centerleder helt fra 

bunden og har investeret 

store mængder tid i at 

opbygge centeret, skabe 

kontakt til relevante for-

skere og institutioner og 

producere centerets for-

skningsprogram. Dette 

har ifølge Mozaffari været 

en spændende men hård 

opgave, og han har måttet 

erkende, at der har været 

småt med tid til hans per-

sonlige forskning.

Centeret har imidlertid fået startet en række 

forskningsprojekter op, ligesom en række 

foredrag har kørt siden september 2008. Det 

fælles fokus for disse projekter er radikalise-

ring af unge, der udgør den første af i alt tre 

søjler i CIR’s forskningsprogram. Fra septem-

ber i år er planen, at der startes projekter op 

inden for anden søjle, der omhandler ideolo-

gier, hvorefter der frem mod centerets tredje 

leveår skal fokuseres på den tredje søjle ved-

rørende de internationale konsekvenser af 

islamisme.

Den igangværende forskning i radikalisering 

kombinerer forskellige af statskundskabens 

discipliner, ligesom der arbejdes med både 

kvalitative og kvantitative undersøgelser. Der 

er således for nyligt blevet gennemført 1200 

telefoninterviews med unge, danske indvan-

drere, der muliggør helt nye analyser, idet 

der ikke tidligere er foretaget empiriske und-

ersøgelser på området. Ligeledes arbejdes 

der i et projekt med at finde årsager til ’exit’ 

fra radikale grupper som Hizb-ut-Tahrir, lige-

som deres interne retorik er genstand for un-

dersøgelser.

Der arbejdes yderligere 

med et projekt, der har et 

mere komparativt fokus. 

Her udgør en række mel-

lemstore europæiske byer 

projektets genstandsfelt, 

hvilket gør det muligt at 

undgå hovedstæderne, der 

er de mest kosmopolitiske 

områder i Europa. Mozaf-

fari siger hertil, at mange 

af de store terroraktioner i 

nyere tid faktisk har været 

planlagt af personer i min-

dre byer og ikke i landenes 

hovedstæder. Alle projek-

terne kører planmæssigt, 

men Mozaffari erkender, 

at det til tider kan være 

svært at bevare den objek-

tive distance, der er påkrævet. Der er tale om 

et meget emotionelt forskningsområde, der 

er præget af stærkt politiserede emner, så 

faren for at behandle området på en ureflek-

teret måde er konstant til stede.

Mozaffari har slutteligt et håb om, at centeret 

kan medvirke til at tiltrække flere studerende 

til området for at forske eller skrive speciale. 

Dette henvender sig ikke mindst til den store 

andel af IFSK’s studerende, der mestrer ara-

bisk og urdu, siger Mozaffari med et blink i 

øjet og tager endnu en slurk varm té fra kop-

pen.

CIR er - ganske som Mehdi Mozaffari 

på dette billede - stadig ganske ungt.



HUSK Generalforsamling 
19. marts i stærekassen

Opslagsværker: Politik, økonomi, sociologi, 

religion og nyere historie 

1 stk. 50 kr, 2 stk. 90 kr, 3 stk. 120 kr!

Oxford Advanced Learners

1 stk for 100 kr, 2 stk. for 150 kr!
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Kirsebær med de store – når de er store
Reportage - PF-jubilæum

Rikke Dahl
20073523@ps.au.dk

Ebbe Elhauge Kristensen
20071982@ps.au.dk

Kan man forvente andet end sarte pindemadder, et fåtal af colaer og øl i læssevis, 

når PF fejrer sine nu 30 år som et festligt midtpunkt for statskundsskabsstudiet?  

Demokrati, fest atter fest og fede tider, en smule fagligt og ikke mindst 30 år med 

opbyggelse af ”hele mennesker”, det må være det samlede indtryk af de feststemte 

fremmødte.

På med styrthjelmen

”Det var fandeme et knokkel, det med at 

slæbe scenen frem og tilbage også til klok-

ken 3”, ”og vi havde skidemange bands, men 

lige meget hvilket vi valgte, så var tromme-

slageren altid den samme” – siger en x-PF’er, 

der var medlem fra sidst i 80’erne til først 

i 90’erne. ”Det var, som om der kun var én 

trommeslager i hele Århus, HA!” Og alle gri-

ner, mens den formelle dagligdagsjargon 

forsvinder gradvist.  ”Så var der dengang, 

hvor vi havde Tequila-slammers! Det var bare 

på med styrthjelmen, hovedet ned i drinken 

(eller var det omvendt red.?) og så ned med 

det” – historierne var mange, da der blev 

spurgt om, hvad det bedste PF minde gik på. 

Alligevel fyldte også det faglige aspekt en 

stor del af de gamle bestyrelsesmedlemmers 

erindringer.

Leg med det faglige

Det skal så lige tilføjes, at det faglige aspekt 

hovedsageligt lader til at have været det cen-

trale indhold i navnlig de første år. Ved ”Rola-

tor-bordet”, som den ældste tilstedeværende 

PF bestyrelsesårgang fra midt 80’erne 

præsenterede sig som, blev det, at man 

”kunne lege med det fag-lige”, fremhævet som 

særligt interessant ved foreningen. Når den 

faglige side af denne afgåede bestyrelse er 

fremhævet, er en væsentlig historisk detalje, 

at de selv samme mennesker var med til at 

indkøbe det første fadølsanlæg på fakultetet. 

Dengang var der økonomisk overskud til 

koncerter med Thomas Helmig og Henning 

Stærk samt indkøb af de ”fedeste lydanlæg”, 

og særligt mindet om disse giver de afgåede 

bestyrelsesmedlemmer drømmende blikke.

  

Som det sig 

hører og bør 

til en recep-

tion, var der 

også her en 

åbningstale. 

Rolatorbordet - her har 

vi altså at gøre med 

gamle PF’ere.
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Til IFSK                01.01.09 
 
Pr. 01.01.10 nedlægges 
biblioteket på Statskundskab, idet 
man har valgt at sammenlægge 
fakultetets biblioteker i Juras 
nuværende bibliotekslokaler. 
Efter sammenlægningen må 
institutterne selv råde over de 
tidligere bibliotekslokaler. 
 
Hilsen Dekanen 
 

En aftale indgås…  
- men hvordan skal de 
studerende inddrages? 

StatsRådet 

Derfor spørger 
vi jer: Hvad skal 
lokalerne bruges 

til?

- Læsesal 
- Grupperum 
- Undervisningslokaler 
- Spillebule 
- Hvad mener du? 

 
Kom med dine forslag til os 
på statsraad@ps.au.dk, så 
tager vi dem med videre!!!   

Kirsebær med de store – når de er store
Det hele menneske

”Det er vigtig at være et helt menneske, og 

ikke kun være en nørd” – siger en fra midt-

firsernes PF-bestyrelse. Allerede fra midt-

firserne vidste man nemlig som medlem, 

hvad det ville sige at være PF’er; nemlig at 

være demokrat. Mens JUS’erne var nogle 

”rige snobber med højt belagt smørrebrød 

til møderne”, så var stilen helt anderledes 

jordnær hos statskundskaberne. Mens JUS’ 

bestyrelse sad i lænestolen til festerne, så 

knoklede den menige ”JUS-hjælper” med 

borde og stole, og hvad der ellers var at gå 

til hånde med. 

Statsministre og kirsebær    

PF referer i dag til statskundskabsstudiet 

som statsministerskolen, og selvom alle ikke 

bliver hverken ministre eller statsministre er 

det klart, at de fleste kirsebær er modnet og 

blevet både fyldige i smagen og flotte i far-

ven – hele mennesker. 

Tidligere PF’ere kender også godt til Rock ‘n’ Roll 

Festen 

fortsatte i 

baren - så 

kender man 

PF igen



PF’s fastelavnsfest!



 
 

Presents: 
 

Før-PF-fest-fest den 27. marts 
 

Vi tyvstarter PF‐festen med et italiensk gilde med ternede 
duge og vin på bordene. Der vil være pasta, pizza og pesto. 
Kom og start festen med alle de gamle til italienske toner, 

grappa, grissini og gøgl! 
 
 
 
 

 
Coming up this spring: 

SPSS‐kurser, erhvervsfaglig studietur, grill‐aften og Kandidat‐
foreningsfest. I støbeskeen er endvidere ansøgningskursus, kursus 

i projektledelse, hyttetur m.m. 
 

Starring:  
Den nye bestyrelse: Lise Høyer Eriksen, Edith Jakobsen Hansen, Louise Zingenberg, 
Jakob Bjerregaard, Signe Arevad Hansen, Kristian Nørgaard Jessen, Tine Skov Jensen, 
Mette Skytt‐Hansen, Sofie Andersen, Lone Olsen og Tobias Gemmerli. 

 
Læs mere om Kandidatforeningen på vores hjemmeside 

www.kandidatforeningen.dk og tilmeld dig foreningen på kandidat@ps.au.dk 

Kandidatforeningen – Institut for Statskundskab – Aarhus Universitet – Bartholins Allé – 8000 Århus C 
kandidat@ps.au.dk – Telefon: 89 42 54 28 (fredag kl. 13-14) 



Kandestøberen

36

Artikelserie: Væk fra IFSK

Lasse Laustsen
20052898@ps.au.dk

Jonas Toxvig Sørensen
20050944@ps.au.dk

PraktiKanden II – Washington vs. Bruxelles

Kandens håbefulde praktikanter har nu været ude i virkeligheden. I bedste smags-

dommerstil er den blevet tygget, smagt og endelig enten spyttet ud eller sunket. Men 

hvordan er der så ude i virkeligheden? Og hvad med de dersens udfordringer, spørger 

du måske! Det vil de næste to siders skriblerier give dig svaret på.

De to duellanter har valgt at stille hinanden 

tre udfordringer hver. Udfordringerne til Kan-

dens USA korrespondent tager sit afsæt i de 

tre ting, som undertegnede, EU-udsending 

for samme blad, har brugt mest tid på: Sik-

kerhedssystemer og –vagter, kulturel udske-

jelse og vurdering af det belgiske køkkens 

fortræffeligheder. Alle udfordringer forventes 

naturligvis omhyggeligt dokumenteret med 

fotoserier.

Den (u)sikre

Noget af det første man stifter bekendtskab 

med, når man står ansigt til ansigt med alle 

bureaukratiers moder, EU, er sikkerhedssys-

temet. Offentlig forvaltning-nørder vil nok 

kunne finde kvalmende glæde ved at iagttage, 

hvorledes gate-keeperi udføres tilsat kold 

fransk arrogance. F.eks. er det jo soleklart, at 

man skal have sit midlertidige adgangskort 

til Europa-Parlamentet for at få sit permanen-

te – problemets omfang eskalerer for alvor, 

når sikkerhedskontrollen konfiskerer ens 

midlertidige kort, nægter at tilbagelevere det 

og i øvrigt mener at al kommunikation skal 

foregå på engelsk. Samme grundighed kunne 

man så have ønsket sig, da Parlamentets in-

terne bank – altså bag sikkerhedskontrollen 

- var udsat for røveri…

Det korte af det lange er, at din første ud-

fordring, Jonas, går ud på at nærme dig Me-

morial Pond, og hvis det er muligt tage et bad 

i den – gerne mens du i bedste Forest Gump-

stil påkalder dig ”Jenny’s” opmærksomhed.

Den madglade

Belgien er ikke Pommes Frites’ens hjemland 

for ingenting. Man spiser rigtig ofte ude i 

Bruxelles, og det er både godt og billigt. Na-

tionalretten bestående af en grydefuld mus-

linger med førnævnte kartoffeltilbehør og en 

masse andre retter serveres overalt. Dertil 

kommer chokolade og kloster-øl, men før der 

går ren ”Turen Går Til” i den, kommer her din 

anden udfordring:

USA er heller ikke ligefrem kendt som hjem-

land for gastronomisk ”smalhans”, så derfor 

kan du passende besøge en ”All you can eat”-

restaurant. Her skal du spise, til du enten 

smides ud, eller til end ikke spidsen af en hot 

wing kan presses ned i din hals.

Den kulturelle

Bruxelles er i stor stil også fyldt til randen 

med kultur. Især er der gode muligheder for 

at komme billigt til koncerter – dette forår 

med så forskellige navne som Franz Ferdi-

nand og Bob Dylan. Desuden eksisterer en 

særdeles veludviklet undergrundsscene.

Din tredje udfordring bliver derfor, at trække 

en kendis – jeg forestiller mig Torsten Jansen 

eller en amerikaner af et vist format – med 

på jazzklub til Budweiser og hygge på ægte 

amerikansk facon. 

Jonas har 

bl.a. til 

opgave 

at spise, 

indtil han 

revner
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PraktiKanden II – Washington vs. Bruxelles

På den anden side af Dammen

Siden d. 1. februar har jeg som Kandens ud-

sendte praktikant befundet mig i Washington 

DC, og det har været både sjovt, spændende 

og lærerigt. Washington er en rigtig fed by 

med mange farverige kvarterer, der domi-

neres af både homoseksuelle, negere med 

guns og flotte ambassader. Den danske am-

bassade i Washington ligger smukt på top-

pen af en bakke – i øvrigt lige overfor Bill og 

Hillary Clintons hus, så Secret Service passer 

godt på os hver eneste dag. Jeg er én ud af 

syv praktikanter på ambassaden og den en-

este i den politiske afdeling.

Politisk praktikant

Arbejdet som praktikant i den politiske afdel-

ing har indtil videre overgået mine forvent-

ninger. Det er virkelig i Washington, verdens 

skæbne afgøres – om man kan lide det eller 

ej. Det føler jeg i hvert fald at have oplevet 

i mit arbejde med Afrika, Mellemøsten og 

Rusland. Afdelingens vigtigste 

opgave er at holde møder med 

amerikanske embedsmænd 

fra State Department, Penta-

gon og Det Nationale Sikker-

hedsråd. Jeg laver research til 

nogle af disse møder, deltager i 

møderne og så hjælper jeg med 

at skrive de indberetninger, 

som sendes hjem til det danske 

udenrigsministerium. 

I øjeblikket fokuserer vi først og fremmest på 

at finde ud af, hvilken udenrigspolitik Obama-

administrationen vil føre rundt omkring i ver-

den. Det er en udfordrende opgave, for dels 

tager det flere måneder, før alle de politisk 

udnævnte embedsmænd er blevet godkendt, 

og dels er den nye administrationen i gang 

med at gennemgå udenrigspolitikken på en 

række områder. Derfor er der brug for en af 

statskundskaberens primære kompetencer – 

nemlig at tage forbehold i konklusioner. 

Udfordringer

Men nu er det vist på tide at tilføje denne 

artikel mindre prakti(k) og mere kant. Så jeg 

giver hermed Lasse i Bruxelles valget mellem 

at klare en eller flere af de følgende tre ud-

fordringer: 1) Kyllin-

gen hvor du skal 

tage et billede af dig 

sammen med Nyrup, 

mens han klapper 

dig faderligt på skul-

deren, ligesom han 

gør ved Dan Jørgens-

en i biografreklamen; 

2) Den virkelig hårde, hvor du skal stille dig 

så tæt på Manneken Pis som muligt, og imi-

tere ham så godt du kan; 3) Den sjove hvor 

du skal bunde et af de særligt store belgiske 

ølglad og på den måde sikre, at du gør noget 

virkelig fjoget og skørt. Held og lykke med at 

klare udfordringerne!

Læs med i næste nummer, når udfordringrne 

tages op og Fear Factor-elementet forhåbent-

lig dukker op i denne praktikodyssé!

“Du skal stille dig så tæt 
på Manneken Pis som 
muligt, og imitere ham 
så godt du kan.

Følg med 

i næste 

nummer af 

PraktiKan-

den og se, 

om der på 

nærværende 

plads 

kommer 

et billede 

af Lasse 

i samme 

positur  



Torsdag d. 12. marts - Ian Manners
The role of the EU is somewhat ambiguous seen in an international perspective. Is it possi-
ble for the EU to follow an autonomous foreign policy given the problematic internal factors, 
e.g. the Lisbon-treaty and the opt-out member states?  Frit Forum has invited Ian Manners, 
head of the EU internal dynamics unit at DIIS.

Onsdag d. 18. marts - Cepos vs. Cevea
Velfærdsstatens fremtid har gennem hele den historisk lange højkonjunktur været gen-
stand for politisk, økonomisk og ikke mindst videnskabelig interesse. Men hvordan påvirker 
den globale, finansielle krise disse fremtidsudsigter; hvordan kan og bør velfærdsstaten 
ses i lyset af krisen? Der er i den grad lagt op til debat, hvor Frit Forum har inviteret de to 
direktører fra henholdsvis CEPOS, Martin Ågerup og den nyligt stiftede tænketank Cevea, 
Jens Jonatan Steen.
Mødet foregår i Tvillingeauditoriet (aud. 11, bygn. 1324) på Aarhus Uni-
versitet, kl 12-14.

Torsdag d. 19. marts - Lars Midtiby
I 2009 er der 2 valg. Først til Europa-Parlamentet, derefter til kommuner og regioner. I den 
forbindelse kommer Socialdemokratiets partisekretær, Lars Midtiby, forbi og fortæller om 
nye tendenser inden for politiske kampagne og giver et indblik i Socialdemokraternes for-
beredelse af valgkampene.

Torsdag d. 26. marts - Harald Børsting
Hvad er en ‘moderne’ fagforenings rolle? Er det en helt almindelig lobby-organisation rettet 
mod dér, hvor den politiske magt er i det givne øjeblik? Eller inkluderer rollen stadig at være 
en del af bevægelsen for et mere socialt samfund generelt, der også skal have ‘folket’ og det 
politiske med sig? De spørgsmål har vi bedt LOs formand, Harald Børsting sætte fokus på.
OBS: Mødet starter kl. 18.00

Frit Forum Århus’ aktiviteter (se mere på: www.aarhus.fritforum.dk):

Torsdagsmøderne starter kl.19:00 i Amaliegade 27, Århus C. Vel mødt!

Alle møder er gratis, og vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen 

Frit Forum Århus
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Nye specialer
• Andersson, Julie Øst, Kina – på vej mod en bæredygtig økonomisk udvikling?

• Heilskov-Rousing, Stefan, Brandenburg – Preussen – Tyskland. En realistisk udvikling fra domi-

neret miniput til dominerende nationalstat og europæisk stormagt.

• Hoberg, Mette, Hvorfor skinner solen mere på vindmøllerne end solfangerne?

• Holm, Diana Maria Nørgaard, Fra storhed til syndebuk – Realismens status anno 2009.

• Hvidbak, Thor, Taming the State and its State of Exception.

• Jensen, Mai Brix, Korruptionsbekæmpelse i Østeuropa.

• Kjærsgaard, Michael, Ballade på rød stue.

• Langbak, Kristian Pinderup, Modernisering, modernitet, korruption og religion. En kulturteore-

tisk kvalificering af moderniseringstesen.

• Michelsen, Mads, Hitlers frivillige bødler? – En analyse af magt og autonomi i implementeringen 

af folkemordet på jøderne.

• Overgaard, Signe, Lægeprofessionens indflydelse på beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet.

• Pedersen, Jesper Roest, Hvorfor anvender danske kommuner kontraktstyring, og hvad kan 

forklare resultatkontrakters indhold?

• Petersen, Hans Salling, Den krigsførende humanist.

• Rahn, Christian, Nation branding og offentlig forvaltning.

• Tegllund, Lisbet, Implementering af EU’s strukturpolitik: Et komparativt casestudie af imple-

menteringen af EU’s byfornyelsesprogram URBAN II i Danmark og Irland, 2000-2006.

• Viereck, Simon, Den krigsførende humanist.
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Studenterredaktionen bestående af:
Steffen Juul Krahn, Christine Michael Petersen, Rikke Mehlsen, Anne Källberg, Erik Poulsen, Nina 

Kruse Larsen, Bolette Danckert, Sebastian Juel Frandsen, Anne Hedemann Nielsen, Jakob Orbes-

en, Julian Sejr, Jonas Toxvig Sørensen, Lasse Laustsen, Ebbe Elhauge Kristensen, Tobias Holst, 

Anne P. Knudsen

Fraværende på foto: Nikolaj Rævdal, Helene van der Aa, Sanne Severinsen, Cathrine Nørmark,  

Didde Riggelsen, Sabrina Lykkegaard Svidt, Elisabeth Steiner, Orhan Gökcen, Mette Grønvald 

Nielsen, Line Bækgaard, Anne Lerche, Maren Bach Grønbæk, Niels Berg Conradsen, Peter Enge-

dal.
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REDAKTIONELT

KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 8000 

Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage fra kl. 16.00. 

E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. Tryk: Møllegårdens Grafisk. KANDESTØBEREN er 

tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden



Kalender!
marts 2009

Lørdag d. 14/3

Niarn
Niarn giver koncert på Train.

Entré 135 kr.
 

Tirsdag d. 17/3

Scales

Scales rocker på gyngen kl. 21.30. 
Gratis entre. 

Myspace.com/scalesaarhus.

Fredag d. 20/3

Sys Bjerre

Sys Bjerre giver koncert på Train kl. 
21.30

Entré: 110 kr.

Tirsdag d. 17/3

Koncertcafé i Musikhuset

Det Jyske Musikkonservatoriums 
rytmiske studerende har i flere 
år med stor succes givet kon-
certcaféer i Århus midtby. Cafée-
rne foregår nu i Rytmisk Sal og i 
Falken i Musikhuset Aarhus. 

Koncerterne ligger på udvalgte 
dage, hovedsageligt tirsdage, 
og der er altid fri entré. Start kl. 
20.00.
 

Kalender
Line Bækgaard

20061839@ps.au.dk



Lørdag d. 21/3

MGP v. Musikvidenskab

Kom og oplev en fantastisk af-
ten i selskab med piraterne fra 
Musikvidenskab når dørene til 
det årlige Melodi Grand Prix 
åbnes og scenen indtages af 
musikstuderende, der vil levere 
en perlerække af hits til aftenens 
tema, der er pirater og sørøvere. 
De musikstuderende leverer 
musikken, som de også selv har 
komponeret!
Et dommerpanel af kompetente 
musikere afgør hvem, der skal 
gå planken ud og hvem, der kan 
hejse sejrsflaget! 

Dørene åbnes kl. 19.00 og de 
første deltagere går på scenen 
kl. 19.30. 
På gensyn til en af de helt store 
musikalske begivenheder i 
Århus!

Entré: 50 kr. for ikke-medlemmer 
og 40 for medlemmer.

Fredag d. 20/3

Connie Hedegaard

Klimaminister Connie Hedegaard gæster 
sTUDENTERHUSET kl. 15.00. 

Gratis entré, men tilmelding nok nødvendig 
til FOF 86 12 29 55.

Fredag d. 27/3

PF-fest

Kom glad!

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Onsdag d. 1/4

praktikDating

Projektzone.dk, der er Aarhus Univer-
sitets praktik- og projektbørs, afhold-
er praktikDating fra kl. 14.00 – 16.30 
i Vandrehallen ved Nordre Ringgade.

Ved dette arrangement dater omkring 
20 spændende virksomheder med en-
gagerede studerende fra Aarhus Uni-
versitet. 

Konkrete praktikstillinger, studiejobs 
og projekter er ramme om mødet.

Søndag d. 5/4

AGF vs. AAB

Hjemmekamp i Aarhus – kom så 
de hvii’e!



Sæt en dagSorden, 
der rækker længere 
end din egen 

Et team af konsulenter fra Rambøll  Management 
Consulting har for nylig evalueret dansk  rum - 
forskning. Vores rapport viser, at Danmarks årlige 
bidrag på 200 millioner kr. til Det Europæiske 
Rumfartsprogram ESA giver milliardomsætning 
i landets virksomheder. 
Kunne du tænke dig at blive en del af en interna-
tional virksomhed og arbejde med mange forskel-
lige projekter på forskellige planer?

Lige nu søger vi dygtige praktikanter til vores forret-
ningsområder inden for organisationsudvikling, 

IT, udvikling af den offentlige sektor, kommunika-
tion, coaching, økonomi, HR, international udvikling 
og EU til vores kontorer i Århus og København.

Kom til KarriereCafé i København d. 14. april og 
i  Århus d. 15. april begge steder fra 17-20, og hør 
mere om vores praktikordning.

Læs mere om de relevante stillinger og KarriereCafé 
på vores hjemmeside 

www.ramboll-management.dk/praktikant/

Vi søger nu praktikanter til vores forskellige projekter i Danmark og i udlandet


