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Statsministerskole… skal vi nu ikke lige 

Af Rasmus T 
 
Efteråret er over os, det er tiden hvor man skal være gode ved hinanden, tiden hvor man skal 
sidde inde og tænke over året der gik, tiden hvor man kan sidde foran kollegiepejsen (TV’et) 
under sin varme dyne og drikke varm chokolademælk og spise tebirkes til. Det er også her, 
jeg så bladrer op i weekendavisen og efter kun et par linjers læsning er lige ved at få både 
mad og drikke galt i halsen. Dagen inden har jeg diskuteret med en medstuderende, hvor irri-
terende det er, at nogle bruger ordet ”vi”, når de egentlig taler om sig selv. Debatten om-
handlede Dansk Folkepartis landsmøde, hvor partiet hele tiden henviste deres synspunkter til 
det danske folks vilje og ønsker. 
 
Tilbage til emnet så kan jeg læse, at ”vi” er de bedste – åbenbart ikke nummer fem i Europa 
som undersøgelsen når frem til – men de bedste i hele verden, hvis man skal tro artiklen. Det 
er da også rigtigt, at jeg ser mig selv og det studie, jeg går på, som et medlem af den intellek-
tuelle elite, men derfra og så til at være verdensmester er der dog et stykke vej endnu. Nor-
malt er jeg heller ikke den, som sætter mit lys under en skæppe, men jeg vil dog bare påpe-
ge, at så vidt jeg husker, har vi endnu ikke haft en statsminister fra vores institut, vi har der-
imod en statsminister fra naboinstituttet. Ikke at det skulle være nogen fordel, men man får 
nærmest det indtryk, når man læser artiklen, at vi lige så godt kan afskaffe de andre sam-
fundsvidenskabelige institutter, da vi kan forstå og (for)klare det hele. 
 
Så inden ”vi” bliver alt for selvfede navlebeskuere i vores elfenbenstårn, så bør – jeg ved 
godt at normativt er et fy-ord på studiet – ”vi” måske lige slå koldt vand i blodet. For hvis 
”vi” ønsker en statsminister, som har student ved Institut For Statskundskab i Århus, så kræ-
ver det, at han/hun kan se ud over sin egen næsetip, kan diskutere med andre uden at virke 
arrogant og bedrevidende og ikke mindst sætte sig ind i, hvordan ”almindelige mennesker” 
tænker, og forklare dem, hvordan det hænger sammen – for er det ikke det, det handler om 
som politiker. 
 
Hvis artiklen beskriver en idealtypisk statskundskabsstuderende kan jeg kun sige, som Marx 
sagde, da han havde læst, hvad folk, som kaldte sig marxister, havde skrevet – hvis det er 
marxisme så er jeg i hvert fald ikke marxist. 
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En mandag i Sarajevo 
Af Martin Hestbech – praktikant på den 
Danske  Ambassade  i  Sara jevo 
(marhes@um.dk) 
 
Hvorfor kan jeg aldrig komme op om mor-
genen? Det er det samme hver gang. Jeg 
styrter i bad og et kvarter senere er jeg ude 
af døren. I dag har jeg ikke tid til den sæd-
vanlige gåtur til ambassaden. I stedet må jeg 
tage en taxa – det sker ret ofte for tiden. Jeg 
kan lige nå at købe min morgenmad hos den 
nærliggende bager. Pigen i bagerforretnin-
gen forstår sikkert ikke, hvad jeg fremstam-
mer på bosnisk, men en pegefinger er ikke 
til at tage fejl af. To kroner fattigere og med 
posen fyldt med brød finder jeg en taxa. 
Inden jeg får sat mig til rette i taxaen og 
sagt, hvor jeg vil hen, siger chaufføren smi-
lende: ”Danska Ambasada!?”, og fortsætter, 
”kako ste?” – hvordan går det? ”dobro, hva-
la”, svarer jeg - jo tak, det går fint. Desuden 
er det nødt til at gå fint, for jeg kan ikke fin-
de ud af at sige andet på bosnisk. Jeg går til 
sprogkursus et par aftener om ugen og vil 
virkeligt gerne lære sproget, men den slags 
tager jo tid. 
 
Taxa-chaufføren er en snakkesalig fyr, der 
ikke bekymrer sig så meget om, at jeg kun 
forstår en brøkdel af, hvad han siger. Han 
snakker løs om vejret og lange arbejdstider, 
og for at virke deltagende skyder jeg et ”da” 
eller ”dobro” ind engang imellem, uden 
egentligt at vide, hvad jeg giver ham ret i. 
10 minutter senere holder jeg ved den gule 
bygning på adressen Splitska 9. Den danske 
ambassade i Sarajevo. Klokken 9.00 starter 
det daglige morgenmøde med ambassadø-
ren for bordenden. Det er en lille ambassade 

med kun ni ansatte (heraf fire lokale), så 
alle har mulighed for at følge en lille smule 
med i, hvad hver især laver. Som praktikant 
ser jeg ambassadens beskedne størrelse som 
en fordel. Jeg har mulighed for at få et over-
ordnet indblik i ambassadens arbejde, som 
jeg ikke ville kunne få på en større ambas-
sade. 
 
Sorteringen af den indkomne post og  de 
oversættelser jeg laver af breve fra dansk til 
engelsk hører til de rutineprægede opgaver, 
som jeg laver hver dag. Kedeligt ja, men det 
giver mig en mulighed for at følge med i, 
hvad der foregår på ambassaden. Det mere 
selvstændige (og interessante) er f.eks. det 
jeg arbejder på i dag - en vurdering af, hvad 
der er godt, og hvad der kunne være bedre, 
ved en netop afsluttet workshop, som Dansk 
Flygtningehjælp afholdt i det nordlige Bos-
nien-Herzegovina. Jeg var deroppe og se, 
hvordan det foregik, og skriver nu et paper, 
der skal sendes hjem til Udenrigsministeri-
et. En anden større opgave, som jeg er med 
til at lave, er en landerapport, som ambassa-
den skal bruge til at informere danske virk-
somheder om eksportmulighederne hernede. 
 
I løbet af dagen tillader jeg mig en lidt for 
lang pause, hvor jeg drikker en kop kaffe 
med en af de lokale ansatte. Det er en speci-
el oplevelse for en dansker, der aldrig har 
oplevet andet end fred og velstand, at sidde 
og tale med en person, der under krigen var 
soldat ved frontlinien uden for Sarajevo, 
hvor den bosniske hær kæmpede en ulige 
kamp mod de langt bedre udrustede serbere. 
Min kollega fortæller, hvordan han overve-
jede at skyde sig selv i benet for at undgå at 
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være ved fronten. ”Det værste var sulten og 
frygten”, fortæller han. Det er en daglig be-
givenhed, at jeg hører en anekdote fra 
”dengang”. En af dem bliver jeg mindet om 
hver morgen, når jeg passerer markedet, der 
ligger i mit nabolag. Den 5. februar 1994 
slog en granat ned midt i morgenmylderet - 
dræbte 68 mennesker og sårede 200. Hjem-
me i Danmark er det lettere at have en di-
stance til den slags, men når man går i ga-
derne hver dag, giver historier som denne 
kuldegysninger. 

På vej hjem fra arbejde møder jeg næsten 
hver dag de samme skæbner i Sarajevos ga-
der. De unge mødre, der med deres barn på 
armen går og tigger penge fra de holdende 
bilister i lyskrydsene. Sigøjnerdrengen, der 
sidder foran mærkevareforretningerne og 
spiller på sin harmonika. Den blinde fløjte-
spillende mand og den gamle krumbøjede 
kvinde, der leder efter aftensmaden i det 
skrald, som boderne på det nu tomme mar-
ked har ladet ligge. Tilbage i min gamle 
slidte lejlighed. Solen er gået ned og gen-
nem vinduet kan jeg høre den klagende sang 
fra aftenbønnen fra moskeen længere nede 

ad gaden. Aftenen vil sikkert byde på en 
lille tur på en af Sarajevo mange caféer. Der 
er en udbredt ”gå ud” kultur hernede, som 
gør, at selv på en mandag aften er gaderne 
fyldt med liv og caféerne er fyldt til briste-
punktet af kaffedrikkende bosniere. Sådan 
ender min mandag – på en café i hjertet af 
Sarajevo, hvor jeg nyder en kold Sarajevsko 
Pivo (eller to …). 
 
Der er ingen tvivl om, at jeg lærer utroligt 
meget på mit praktikophold i Sarajevo, men 
arbejdet på ambassaden, tror jeg ikke, bidra-
ger med ret meget mere, end jeg kunne have 
lært på et praktiksted i Danmark. Forskellen 
er, at jeg bor i et fremmed land. Jeg møder 
folkene, der lever her og bliver på den måde 
bedre til at forstå, hvordan deres verden 
hænger sammen. Selvom der er fred i landet 
og har været det i næsten otte år, ulmer 
splittelsen mellem de tre etniske grupper 
stadig under overfladen. Måske ikke så me-
get i Sarajevo, men rejser man lidt rundt i 
landet opdager man, hvor adskilt folk lever 
og hvilke fordomme, der stadig består. Det 
er på mine ture rundt omkring i landet, jeg 
har lært mest, og disse erfaringer er en kær-
kommen mulighed for at tilføje lidt virke-
lighed til et hjørne af statskundskaben, som 
jeg finder meget interessant. 
 
Jeg har været heldig, at få en af de 
”officielle” praktikstillinger, men i en by 
som Sarajevo, hvor der er et utal af interna-
tionale organisationer og NGO’ere burde 
der være rig mulighed for at finde sig sin 
”egen” praktikplads. Sådan tror jeg det er 
mange steder i verden, for hvilken NGO 
eller international organisation vil sige nej 
til at have en velkvalificeret og engageret 
IFSK’er til at arbejde for sig næsten gratis? 
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Konkurrerende fagfæller 
Selv har jeg aldrig været i tvivl. Og stør-
stedelen af mine medstuderende deler 
min overbevisning. Institut for Stats-
kundskab i Århus er bare bedre end det 
tilsvarende institut i København. Men er 
vi i realiteten bedre, og hvad kan vi i så 
fald bruge det til? 

Af Hanne Petersen 

Er vi bedre? 
I det tidlige forår blev vi alle bekræftede i 
ovenstående udsagn. Og de, der så vidt hav-
de næret tvivl, blev pludselig overbevist. 
Simon Hix afgjorde med sin internationale 
rangering af politologiske institutter sagen 
for os. Hvor vi opnåede en placering som 
nummer 5 i Europa, kravlede København 
blot op på en 34. plads – overlegenheden 
var med andre ord ikke til at overse. Som 
følge heraf rankede vi ryggen og så stort på 
de mange spørgsmål, undersøgelsen lagde 
op til. Vi rystede sågar på hovedet, da Ras-
mus Beltofte i Simbas Sofa (martsnummeret 
af Kandestøberen 2003) pointerede, at det 
blot var kvaliteten af forskningen, der var 
blevet målt og vejet. Undervisning og de 
studerendes faglige niveau var således ikke 
indeholdt i undersøgelsen. 
 
Spørgsmålet var derfor og er stadig, om vi 
virkelig er bedre end vore fagfæller i Kø-
benhavn. Og er vi bedre stillet i kampen om 
stillingerne? Jørgen Grønnegård Christen-
sen besvarede den 20. september i år sidst-
nævnte spørgsmål i lørdagsudgaven af Poli-
tiken. Og svaret er relativt kortfattet – vi er 
bedre! Jørgen Grønnegård Christensen skri-
ver således, at krisen på arbejdsmarkedet 

har ramt cand.scient.pol.ere fra Københavns 
Universitet noget hårdere end tilsvarende 
kandidater fra Århus. For københavnerne er 
arbejdsløsheden således steget fra 15 til 37 
procent i 2003, mens vi fra Århus imødegår 
en arbejdsløshedsprocent på 28. Relativt set 
klarer vi os derfor bedre i Århus. Jørgen 
Grønnegård Christensen skriver som forkla-
ring herpå, at Københavns Universitet trods 
en åbenlys beliggenhedsfordel ikke har væ-
ret i stand til at sikre sine kandidater. 
 
På tilsvarende vis lider kandidater fra Ål-
borg og Roskilde under krisen. Med Jørgen 
Grønnegård Christensens ord har de sågar et 
skræmmende svagt fodfæste på arbejdsmar-
kedet – der er tale om henholdsvis 58 og 42 
procent ledige blandt nye kandidater. 
 
Og hvad kan vi bruge det til? 
Spørgsmålet er imidlertid, om ovenstående 
er noget vi bør bryste os af. En arbejdsløs-
hedsprocent på 28 procent for nye kandida-
ter er jo ikke i sig selv synderligt opløften-
de, og samtidig skal vi holde i erindring, at 
vi ikke blot konkurrerer med København, 
Ålborg og Roskilde om de få stillinger. 
Økonomer og jurister lægger ifølge Jørgen 
Grønnegård Christensen i stigende grad bil-
let ind: ”Krisen har skabt en gøgeungeef-
fekt. Juristerne skubber andre ud i den of-
fentlige forvaltning, og økonomer, som un-
der gode konjunkturer foretrækker det pri-
vate frem for det offentlige arbejdsmarked, 
har vendt interessen mod forvaltningen. Det 
er gået ud over kandidater med såkaldte 
administrative uddannelser, deriblandt 
cand.scient.pol.erne”(Politiken den 20. sep-
tember). 
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 Svaret giver i denne henseende sig selv. 
Om end de 9 procentpoint, der adskiller os 
fra københavnerne giver os førertrøjen for 
en stund, bør det ikke foranledige os til at 
hvile på laurbærrene. I stedet bør vi i højere 
grad fokusere på at øge konkurrenceevnen 
overfor de øvrige samfundsvidenskabelige 
kandidater – juristerne og økonomerne. 
 
Jørgen Grønnegård Christensen advarede 
allerede om denne udvikling i majnummeret 
af Kandestøberen 2002. Skønt emnet var et 
andet, nemlig debatten om universitetsledel-
sen, var budskabet det samme. Jørgen Grøn-
negård Christensen påpegede i artiklen, at et 
flerfold af strategiske tiltag var nødvendige 
for at sikre kandidaternes konkurrencesitua-

tion og instituttets synliggørelse. En syste-
matisk kvalitetssikring af kandidaterne og 
efteruddannelse på videnskabeligt grundlag 
var dengang blandt de nævnte løsningsfor-
slag, og måske vi skulle fastholde denne 
tankegang, inden vi lufter vores egen selv-
tilfredshed. 
 
For hvad kan vores forrang overfor køben-
havnske kandidater bruges til, hvis ikke vi 
kan holde trit med fakultetets øvrige kandi-
dater? 
 
 Kilde: Tal og citat er taget fra 
”Samfundsvidenskaber i krise” af Jørgen 
Grønnegård Christensen. Politiken den 20. 
september. 

Lisbet Tegllund - ny Statsrådssekretær  
Af Jens Jørgensen 
Foto Anton Skjernaa 
 
Først dog lidt om Lisbet Tegllund selv. Hun 
går på sjette år og regner med at tage hendes 
sidste seminarer i dette semester, således at 
den står på specialeskrivning til foråret. El-
lers så har studietiden indbefattet et praktik-
ophold i foråret 2002 på ambassaden i Ber-
lin, hvor hun var ansat i arbejdsmarkedsaf-
delingen. En oplevelse hun gerne vil anbe-
fale andre, da det er rart at komme lidt væk 
fra bøgerne og prøve en mere praktisk til-
gang til faget. 
 
Ansættelsen 
Med ansættelsen af Lisbet Tegllund har 
man for første gang ansat en person uden 
studenterpolitisk baggrund som Statsrådsse-

Kandestøberens udsendte satte for nylig 
den nye statsrådssekretær Lisbet Tegl-
lund stævne til en snak om, hvad arbej-
det som statsrådssekretær indebærer, 
samt hvad statsrådet egentlig er for en 
størrelse. 
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kretær. Et bevidst valg da man har villet for-
søge at opnå en uafhængighed af den politi-
ske del af arbejdet, der foregår i Statsrådet. 
En af årsagerne til at hun søgte jobbet var, 
at hun gerne ville prøve at være en del af 
foreningskulturen på Statskundskab. Samti-
dig med dette ønskede hun også lære nogle 
flere at kende på studiet, da flere af hendes 
studiekammerater enten er flyttet til Køben-
havn eller sidder og er i gang med specialet.  

Jobbeskrivelse 
Men hvad er det så egentlig, Statsrådssekre-
tæren går og laver? Overordnet hedder det, 
at Statsrådssekretæren udfylder en admini-
strativ funktion i forhold til studenterpolitik 
på Statskundskab. Selve jobbet består på 
den baggrund af at lave dagsorden, referater 
samt sende indkaldelser og eventuelle bilag 
ud til Statsrådsmøderne. Herudover har hun 
også kontortid tirsdage mellem 10 og 12 
samt onsdage mellem 12 og 14, hvor alle er 
velkomne til at kigge forbi, hvis man er in-
teresseret i eller har spørgsmål til Statsrå-
dets arbejde. En anden del af jobbet handler 
om at holde evalueringsmøder med holdre-
præsentanterne fra de to første årgange. Dis-
se møder sammenholdt med udleverede 
evalueringsskemaer udmunder i en rapport 
om undervisningen. 
Andre sider af arbejdet handler om at være 
med til at arrangere faglig dag, som Statsrå-
det står for. Det kan her indskydes, at faglig 
dag kommer til at ligge engang i foråret. 

Samtidig er man som Statsrådssekretær 
økonomisk ansvarlig for rusarrangementet 
og sekretær for studentervalgene dog med 
hjælp fra Statsrådets valgudvalg. 
 
Statsrådet 
Det forhold, at Lisbet Tegllund ikke har haft 
en studenterpolitisk baggrund, gjorde også, 
at hun ikke var så bevidst omkring, hvad 
Statsrådets arbejde egentlig går ud på. Før 
ansættelsen følte hun, at Statsrådet var en 
usynlig del af Statskundskab, og vidste ikke 
hvem der var med i det, men efter at have 
været ansat i 2 måneder føler hun, at det er 
vigtigt, at der bliver skabt en større op-
mærksomhed omkring Statsrådet. 
Interessen blandt de studerende virker gene-
relt ikke særlig stor for, hvad der sker i 
Statsrådet, til trods for at det er dem, de stu-
derende selv har valgt til at varetage deres 
interesser omkring stort og småt på Stats-
kundskab og Universitetet. Eksempelvis 
sidder nogle medlemmer med i Studienæv-
net og er her med til at diskutere emner som 
eksamen, evalueringer, studerendes forhold 
til undervisere etc. Lisbet Tegllund mener, 
at mange studerende, ligesom hende selv 
førhen, tænker, at det har de nok styr på 
uden at tænke over, hvilken indflydelse 
samt forskellige meninger de forskellige 
lister og medlemmer af Statsrådet egentlig 
har. 
 
I denne forbindelse kan det nævnes, at der 
torsdag den 20. november er valg til Stats-
råd, suppleringsvalg til studienævnet og den 
nye universitetsbestyrelse. En begivenhed 
der vil sat fokus på i det næste nummer af 
Kandestøberen. 

Interessen blandt de studerende 
virker generelt ikke særlig stor for hvad 
der sker i Statsrådet, til trods for at det er 
dem de studerende selv har valgt til at 
varetage deres interesser  

” 

” 
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Første indslag til tegneseriekonkurrencen, indsendt af: Jarlen og Elly 
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Torben Lund: Vi er fem pct. fra forbundsstat. 
Har han ret? Hvad er en stat egentlig? 

Af Jens Peter Bonde 
 
Traktat eller forvaltning 
Internationalt samarbejde er baseret på trak-
tater, mens hver stat hviler på en forfatning. 
EU-konventet foreslår en traktat, som etab-
lerer en forfatning. Denne forfatningsaftale 
indgås som en folkeretlig aftale mellem 
selvstændige stater, men den etablerer så en 
overnational EU-stat, hvor konflikter kun 
kan løses af den nye "stats" egne organer, 
og de hverken kan eller må forelægges for 
f.eks. Den Internationale Domstol i Haag. 
Den folkeretlige aftale etablerer et juridisk 
system, som svarer til de enkelte staters ju-
ridiske systemer.  
En udmeldelsesparagraf i den ny EU-
forfatning gør det muligt at træde ud af EU-
staten igen med to års varsel. Man vil imid-
lertid ikke på grund af en tilsvarende be-
stemmelse i Stalins unionsforfatning fra 
1936 sige, at Sovjetunionen ikke var en rig-
tig stat (Sovjet havde tilligemed et stærkt 
militær, der kunne hindre udtræden). 
 

Suverænitet i internationale  
forhandlinger 
Med forfatningsudkastet får Unionen status 
af juridisk person. Det betyder, at EU-
konventets forfatningsudkast forbyder 
”delstaterne” - altså EU-staterne - at for-
handle og indgå aftaler selvstændigt, hvor 
EU vedtager interne regler. Forhandlingsret-
ten bliver en såkaldt ene-kompetence for 
EU, hvor medlemslandene kun kan få ret til 
at handle internationalt efter særlig bemyn-
digelse fra Unionen/EU-staten. 
En ny EU-præsident/formand skal repræ-
sentere EU udadtil sammen med en ny fæl-
les EU-udenrigsminister. Forskellige tjene-
ster bliver desuden sammenlagt til et EU-
udenrigsministerium med et fælles diploma-
tisk korps. 
Set fra andre lande vil EU optræde som og 
ligne alle andre selvstændige stater i verden. 
 
Fælles statsborgerskab 
Stater har statsborgerskab. Forbundsstater 
kan ofte have dobbelt statsborgerskab. 
Unionsstatsborgerskab oversættes i den 
danske udgave som unions”borgerskab”, 
men er et statsborgerskab som i Tyskland, 
hvor delstaten Bayern også har sit eget 
statsborgerskab. Hvis der opstår en konflikt 
mellem statsborgerskabet i Bayern og det 
tyske, så er det det tyske, der gælder. Sådan 
er det også i EU. EU-statsborgerskabet går 
forud for det danske. 
 
Fælles grundrettigheder  
Statsforfatninger har grundrettigheder og 
pligter for borgerne. EU-staten får også fæl-
les grundrettigheder gennem indskrivning af 
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det såkaldte Charter, hvis fælles grundret-
tigheder principielt har forrang for både de 
fælles europæiske menneskerettigheder un-
der Europarådets Strasbourg-domstol og de 
nationale forfatninger, som de fortolkes af 
de nationale højesteretter og forfatnings-
domstole. Det udelukker ikke, at EU-
Domstolen i Luxembourg tager hensyn til 
Strasbourg-domstolen og de nationale for-
fatningsdomstole. 
Men det bliver EU-Domstolen, som skal 
afgøre følsomme spørgsmål om retten til 
abort, en statslig folkekirke, ytringsfrihed 
etc. 
 
Et fælles retssystem 
EU-staten får sin egen højesteret og forfat-
ningsdomstol i Luxembourg. 
Enhver sag skal kunne havne der.  

Nationale domstole er forpligtede til at 
overlade al fortolkning om, hvor grænsen 
går for, hvad Unionen kan blande sig i. 
EU-retten får udtrykkelig forrang over nati-
onale domstole i EU-forfatningsudkastets 
artikel 10. 
Lande kan desuden fremover idømmes bø-
der, hvis man nægter at følge EU-
beslutninger. 
 
Unions-skatter 
EU indkræver i dag egne indtægter inden 
for et loft på 1,27 pct. af medlemslandenes 
bruttonationalprodukt. 
EU-forfatningen giver medlemslandene 

pligt til at sikre Unionen de fornødne mid-
ler, men nye skatter kan kun indføres en-
stemmigt. Tyskland på Bismarcks tid havde 
ikke selvstændig skatteudskrivningsret, men 
kaldtes dog en stat. 
Ny indtægtsinddrivning for EU vil i nogle 
lande kræve national ratifikation. 
Derfor et det for Torben Lund (S) et godt 
argument for at bruge udtrykket "fem pct. 
fra en forbundsstat", fordi inddrivning af 
skatter og indkaldelse af soldater (endnu) 
ikke er en klar unionskompetence. 
 
Fælles militær 
EU får ikke ret til at indkalde soldater i dag. 
Det kan kun ændres gennem enstemmig be-
slutning i Det Europæiske Råd. En sådan 
beslutning kan dog kræve ratificering i de 
enkelte lande. Set udefra vil EU få et fælles 
militær, selv om der muligvis mangler sol-
dater fra enkelte lande. EU kan på sigt blive 
en militær superstat som USA. 
 
Forfatningsændringer kræver tilslutning 
I selvstændige stater kan man ændre forfat-
ningen med tilslutning fra f.eks. totredjedele 
i parlamentet eller ved en regulær folkeaf-
stemning. Denne kompetence overlades ik-
ke formelt til EU med det nuværende EU-
forfatningsudkast, men forfatningsændrin-
ger gennemført med enstemmighed gøres 
overflødige på grund af bestemmelsen om 
”Forstærket samarbejde”. Det betyder, at et 
flertal af lande vil kunne gennemtrumfe æn-
dringer, hvor enkeltlande stemmes ned og 
presses til at bøje sig for flertallets beslut-
ninger under formel suverænitet.  
Der indføres særlige broer (på fransk 
”passareller”), hvor man går fra enstemmig-
hed til flertalsafgørelser i de sidste følsom-
me spørgsmål - men aldrig den anden vej.  

Hvis der opstår en konflikt mellem 
statsborgerskabet i Bayern og det tyske, 
så er det det tyske, der gælder. Sådan er 
det også i EU. EU-statsborgerskabet går 
forud for det danske. 

” 

” 
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Forbundsstater har magtdeling 
EU-staten får en kompetencedeling som i 
forbundsstater, men mere centralistisk end 
de fleste af dem, vi kender i dag. 
Enekompetencer er få præciserede kompe-
tencer, hvor kun EU kan lovgive og handle. 
Blandede kompetencer omfatter alt uspeci-
ficeret fra landbrug til retspolitik. Her op-
hæver EU-beslutninger ikke bare modsat 
rettede nationale beslutninger, men også 
selve retten til at vedtage noget nationalt. 
Koordinerende kompetencer betyder, at her 
kan EU ikke harmonisere medlemslandenes 
love, men EU kan gøre dem overflødige.  
På få specificerede områder som sport, kul-
tur og uddannelse kan EU ikke vedtage be-
stemmelser om antallet af fodbolddivisioner 
i Danmark, men kan dog oprette et fælles 
EU-olympiadehold og en EU-turnering, der 
overflødiggør dele af de nationale mester-
skaber.  
Selv ved nationale kompetencer, hvor kun 

medlemslandene kan lovgive, som f.eks. 
strejker og lockouter, kan EU dømme om 
konflikt mellem fri bevægelighed for varer, 
personer og strejker.   
Al magt på forbundsniveau skal, som i 
Schweiz og USA, være specificeret i forfat-
ningen. Det hindrer ikke, at Schweiz og 
USA er selvstændige stater. Beføjelser, som 
ikke er tildelt forbundet, er hos delstaterne 
både i USA, Schweiz og i EU. 
Forbundsstater har demokrati 

Forbundsstater har normalt demokrati. Her 
skiller forfatningsudkastet sig ud og er an-
derledes. 
* EU-Kommissionen har fortsat eneret til at 
foreslå love. Folkevalgte har ikke ret til at 
foreslå love i EU. 
 * Rådet beslutter med dobbelt flertal, flertal 
af lande - 13 ud af 25 - som samtidig repræ-
senterer 60 pct. af befolkningen i EU. 
* EU-Parlamentet kan komme med æn-
dringsforslag og har vetoret, hvis parlamen-
tet kan mobilisere et absolut flertal af med-
lemmer. 
EU-Parlamentet har kun "fælles beslut-
ningsret" efter nedsættelse af et særligt for-
ligsudvalg, hvor parlamentets vedtagelse så 
også er nødvendig ved siden af tilslutningen 
fra det dobbelte flertal i Rådet. Parlamentets 
vedtagelse er ikke obligatorisk i den almin-
delige lovgivningsprocedure.  
 
Parlamentet vælges, men valgdeltagelsen er 
lige så lav som i f.eks. USA. Deltagelsen i 
valg til EU-Parlamentet er faldet fra 63 pct. 
i 1979 til 49 pct. i 1999. 
 
EU-Kommissionen og Rådet udpeges af de 
enkelte landes siddende regeringer og står 
ikke til ansvar over for vælgerne overhove-
det. Statsministrene fra de 25 EU-lande mø-
des efter valg til EU-Parlamentet. 13 af dem 
kan fordele posterne imellem sig til de rege-
ringsledere, der ikke længere kan vælges i 
deres egne lande. 
 
De vigtigste poster bliver EU-præsidenten, 
E U - s t a t s m i n i s t e r e n 
( K o m m i s s i o n s f o r m a n d e n ) ,  E U -
udenrigsministeren, EU-justits- og inden-
rigsministeren, EU-økonomi- og finansmi-
nisteren – som formentlig kommer til at ud-

Forhandlingsretten bliver en 
såkaldt ene-kompetence for EU, hvor 
medlemslandene kun kan få ret til at 
handle internationalt efter særlig 
bemyndigelse fra Unionen/EU-staten. 

” 

” 
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gøre de tre næstformandsposter i Kommissi-
onen. 
 
Embedsmandsstyre 
De fleste love vil fortsat blive vedtaget af 
embedsmænd i lukkede arbejdsgrupper, 
hvor folkevalgte ikke har adgang. Det de-
mokratiske underskud forøges med den nye 
forfatning. Vælgerne og de folkevalgte i 
medlemslandene mister magt. 
 
Flere flertalsbeslutninger 
Det bliver måske dobbelt så mange love, 
som kan vedtages ved flertalsbeslutninger 

imod Folketingets og andre nationale parla-
menters ønske. 
Flertalsbeslutninger skal nu også kunne 
vedtages for retspolitikken og større dele af 
social- og arbejdsmarkedspolitikken. 
 
Kort fortalt vil en vedtagelse af Konventets 
forfatningsudkast betyde overdragelse af en 
væsentlig portion kompetence fra medlems-
staterne til EU. Vælgerne og de folkevalgte 
i EU's medlemsstater vil være taberne. 
 
  
  

Jul avler julefest og julerevy 
Så er det igen ved at være tiden, hvor Salling hænger julepynt op, og hvor de 
brændte mandler igen kommer på mode. Dette betyder også, at IFSK igen i år 
gør sig klar til at holde et brag af en fest den anden onsdag i december. I år er  
det den 10. december. Midt på dagen vil der blive undervisningsfri, og kort der-
efter vil årets underviser bliver kåret, sammen med årets forsker.  
 
Derefter laver de forskellige foreninger på statskundskab temabarer rundt om-
kring på instituttet. Derudover opføres der julerevy—2 forestillinger en tidlig 
og en sen. Efter revyen afholdes den traditionelle julefest, og selvom den er tra-
ditionel, så plejer det at være årets fest. Festen kræver selvfølgelig nogle med-
hjælpere, så hvis du har fået smag for at feste men samtidig også skænke ud til 
andre samt pynte op osv. så må dette lige være noget for dig.  
 
Hvis det er tilfældet så kontakt bare Daniel Jessen Greenfield på mail: 
20011198@ps.au.dk eller telefon 26568789.   
 
Og husk nu at købe billet til arrangementet, for ellers slutter festen kl. 
18.00 
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”Man tror, man kan gå på vandet”. 
 - EU´s forfatningsudkast. 

Af Thomas Pedersen 
 
At vurdere EU-konventets udkast til en EU 
forfatning er ikke helt nemt. Af flere grun-
de. For det første fordi konteksten er ret 
uigennemsigtig. Vi ved meget lidt om, 
hvordan de nye medlemmer fra Central- og 
Østeuropa vil agere i EU, og hvordan de vil 
påvirke unionens videre udvikling. For det 
andet fordi Djævelen som bekendt ligger 
gemt i detaljen. En række bestemmelser i 
forfatningsudkastet har karakter af princip-
beslutninger, som mangler at blive udmøn-
tet i konkrete retningslinjer. F.eks. står det 
endnu uklart, hvordan det beskårne, roteren-
de formandskab mere præcist vil komme til 
at se ud. Endelig fordi vi ved, at praksis i 
EU-politikken ofte afviger ganske stærkt fra 
de formelle regler. Således er det svært at 
vide, hvordan arbejdet vil blive tilrettelagt i 
fremtidens udvidede ministerråd, hvor de 
fleste beslutninger skal træffes med en ny 
form for kvalificeret flertal – lovforslag skal 
kunne samle et simpelt flertal af medlems-
staterne og samtidig 60% af befolkningerne. 

Den nye beslutningsprocedure, som fjerner 
de hidtidige stemmevægte, indebærer æn-
dringer i muligheden for at blokere beslut-
ninger og ændringer i EU`s koalitionspoli-
tik. 
 
Hvis man alligevel vil forsøge at danne sig 
et overblik, kan man passende starte med 
proceduren. Noget af det mest opsigtsvæk-
kende ved forfatningsudkastet er, at man i 
stedet for at lade regeringsrepræsentanter, 
dvs. diplomater, forberede ændringer i trak-
taterne har benyttet en helt ny – og i prin-
cippet føderal – procedure, nemlig konven-
tet. Konventet har været sammensat langt 
bredere end de hidtidige traktatforberedende 
organer. Europaparlamentarikere og natio-

nale parlamentarikere såvel som tidligere 
EU-politikere med stor erfaring har haft 
mulighed for at komme til orde. Resultatet 
er blevet en enklere og mere overskuelig 
”EU-grundlov”. Bevares, der er stadigvæk 
langt til den amerikanske forfatning og dens 
folkelige knaphed, men forenklingen alene 
bringer EU tættere på borgerne. EU´s kom-
petencer er klart opregnet i forfatningen. 
Hertil kommer, at forfatningsudkastet tilfø-
rer EU en ny værdidimension. EU begynder 
at ligne en nation. Det ser man af, at der op-
regnes europæiske værdier såsom social ret-
færdighed og bæredygtig udvikling. Det ses 

Bevares, der er stadigvæk langt til 
den amerikanske forfatning og dens 
folkelige knaphed, men forenklingen alene 
bringer EU tættere på borgerne. 

” 

” 
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også af, at der indføres en gensidig bi-
standsforpligtelse på forsvarsområdet, lige-
som EU får en stærkere profil udadtil (bl.a. 
en EU-udenrigsminister). Endvidere styrkes 
mulighederne for politisk deltagelse i EU 
med indførelsen af en regel om borgerinitia-
tiv. 
Er dette så ikke blot vinduespynt ? Hvad 
sker der på de afgørende områder såsom 
beslutningsprocedurer, ledelsesstruktur og 
antal politikområder under EU-kontrol ? 
Beslutningsproceduren i det nye EU, som 
afvikler søjlestrukturen, bliver på en lang 

række nye områder kvalificeret flertal. Men 
vel at mærke kvalificeret flertal i en ny af-
tapning. Hvordan stiller den nye procedure 
store og små medlemsstater, herunder Dan-
mark? Et centralt spørgsmål er, hvordan 
mulighederne bliver for at blokere beslut-
ninger. Man kan tale om et medlemslands 
blokeringspotentiale. Mens befolkningskri-
teriet favoriserer de store lande, favoriserer 
det andet kriterium i princippet de små. I 
praksis er der dog forskel på store stater. 
Nogle er i kraft af geopolitisk placering, 
kultur og økonomisk indflydelse bedre end 
andre i stand til at bygge koalitioner. Der er 
således ingen tvivl om, at Tyskland vinder 
særligt meget på den nye beslutningsproce-
dure. Hvordan den nye procedure vil påvir-

ke EU´s arbejdsform er svært at sige. En 
mulighed er, at EU-maskineriet taber fart og 
måske til slut går helt i stå. Den sideløbende 
styrkelse af ledelsesstrukturen på det uden-
rigs- og sikkerhedspolitiske område, pri-
mært gennem oprettelsen af en post som 
formand for det Europæiske Råd, kan lige-
frem tænkes at medføre en forskydning i 
hele tyngdepunktet i EU´s arbejde i retning 
af det udenrigspolitiske. 
 
Som altid i EU-politikken er det imidlertid 
vigtigt at se tingene i sammenhæng: Forfat-
ningsudkastet rummer nemlig også bestem-
melser, som gør det nemmere end hidtil for 
en mindre gruppe af medlemslande at gå 
videre med integrationen uden at skulle lade 
sig bremse af resten (”det forstærkede sam-
arbejde”). Denne mulighed står dog kun 
åben på områder, hvor EU ikke har ene-
kompetence. Man kan sige, at integrations-
skeptikernes mulighed for at blokere beslut-
ninger hæmmes af risikoen for, at en mindre 
gruppe ”bryder ud af feltet”. I en vis for-
stand foreligger der en exit-trussel, som for-
mentlig typisk vil virke disciplinerende men 
ikke behøver gøre det. Kernegruppen vil 
være domineret af Frankrig og Tyskland, på 
visse områder også Storbritannien. Italien, 
Spanien og Polen ser også sig selv som til-
hørende ”avantgarden”. Samtidig er det 
sandsynligt, at de central- og østeuropæiske 
medlemslande med undtagelse af Polen og 
Tjekkiet i hvert fald i en overgangsperiode - 
indtil de har lært EU-spillet at kende - vil 
holde en relativt lav profil og sjældent lige-
frem blokere beslutninger i ministerrådet. 
”Stats-majoritetstærsklen” kan således i 
praksis vise sig relativt nem at passere, også 
i betragtning af, at vi har at gøre med en 
række ”mini”- og ”mikrostater” såsom de 

EU begynder at ligne en nation. 
Det ser man af, at der opregnes 

europæiske værdier såsom social 
retfærdighed og bæredygtig udvikling. 
Det ses også af, at der indføres en 
gensidig bistandsforpligtelse på 
forsvarsområdet, ligesom EU får en 
stærkere profil udadtil (bl.a. en 
EU-udenrigsminister) 

” 

” 
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baltiske stater og Malta, hvorved det afgø-
rende vil blive ”befolkningstærsklen” – og 
dermed de største staters holdning. Tysk-
lands blokeringspotentiale hvad angår be-
folkningstærsklen er således hele 42,72% 
ifølge en tjekkisk EU-eksperts beregning 
(Petr Kratochvil, Qualified Majority Voting 
and the interests of the Czech Republic). 
 
Beslutningsprocedurerne kan ikke ses ad-
skilt fra institutionernes sammensætning. 
Her springer det i øjnene, at der brydes med 
princippet om, at alle medlemslande skal 
have en (fuldt aktiv) kommissær. Forfat-
ningsudkastet udskyder nogle vigtige be-
slutninger om udmøntningen af rotations-
ordningen i Kommissionen, men det, som 
står helt klart, er, at kommissionsformanden 
styrkes, og i og med at kommissionsforman-
den skal kunne samle et flertal i parlamentet 
ligger der også heri en vis styrkelse af de 
mest befolkningsrige stater i EU. Det rote-
rende formandskab bevares under Europæ-
isk Rådsniveau. I hvilken konkret form er 
uklart. Der er imidlertid lagt op til et brud 
med ligeværdighedsprincippet. 
 
Bredden i integrationen ændres ikke væ-
sentligt bortset fra den gensidige bistands-
forpligtelse. Det forhold, at det Europæiske 
Råds formand får en udenrigspolitisk profil, 
og at staternes nye EU-udenrigsminister får 
sæde i Kommissionen, vil imidlertid for-
mentlig indebære en svækkelse af Kommis-
sionen på det udenrigspolitiske område. 
 
Det samlede billede er modsætningsfyldt: 
På den ene side en union, som er tættere på 
borgerne, som tager immaterielle værdier 
alvorligt, og som begynder at antage karak-
ter af en nation med en egen profil i verden. 

På den anden side en asymmetrisk union, 
som favoriserer de store EU lande og især 
Tyskland – en lang række små medlemssta-
ter mødtes således for nylig i et forsøg på at 
få taget forfatningsudkastet af bordet. Og 
samtidig et kontinentalt demokrati, som ik-
ke minder meget om det atheniensiske by-
statsdemokrati, der stadigvæk er inspirati-
onskilden til megen af vores demokratiteori.  
I et komparativt lys er det for så vidt ikke 
overraskende, at den europæiske unionsdan-
nelse oplever en skarpere konfrontation 

mellem store og små lande end f.eks. USA. 
Californien anno 1787 havde ikke en impe-
rial fortid. I et historisk lys er det samtidig 
lidt overraskende, så meget hurtigere mange 
forskere har været til at erklære magtpolitik-
ken død og borte i Europa. 
Oxford-professoren Larry Siedentop har i 
bogen Democracy in Europe advaret mod, 
hvad han betegner som Europas forcerede 
føderalisering. Jeg er enig i hans grundsyns-
punkt. For sagen er jo den, at man af sikker-
heds- og geopolitiske grunde har hastet en 
føderalisering igennem, som eliterne mulig-
vis kan leve med, men som befolkningerne 
ikke er parate til. Det nye EU har måske 
nok en tyndt lag af fælles værdier men ikke 
nogen fælles offentlig kultur – alene sproget 
stiller sig i vejen for skabelsen af en genuin, 
europæisk politisk debat. Prisen for den for-
cerede føderalisering kan meget vel blive 
territoriel asymmetri og en ny elitisme, som 
vil afføde højrepopulisme i stor stil, forstær-

 Det er derfor at vildlede 
befolkningen, når statsministeren 
udbasunerer, at hvis danskerne stemmer 
nej til forfatningsudkastet, ryger vi helt 
ud af EU. 

” 

” 



17  

Kandestøberen         Oktober 2003 
ket af østeuropæernes skuffede forventnin-
ger efter indtræden. Projektet er sympatisk 
men risikabelt: Man tror, man kan gå på 
vandet. 
 
Disse problemer forhindrer naturligvis ikke, 
at man kan stemme ja til forfatningstrakta-
ten, hvis man 
• mener der er en risiko for at Tyskland 
”will go it alone” (snarere end udnytte EU-
institutionerne til egen fordel) 
• anskuer EU-politikken ud fra et globalt 
synspunkt og føler, at Europa som civilisati-
on betragtet er truet. 
•   er besat af tanken om af at yde USA 

modspil 
Til slut et par ord om Danmarks situation. 
Det er i princippet rigtigt, at i det omfang 
der er et center-periferi mønster i europæisk 
politik, og antallet af småstater vokser, vil 

det blive sværere for Danmark at vinde ge-
hør for sine synspunkter. Situationen er 
imidlertid den, at Danmark ikke står alene, 
idet en lang række andre småstater erkender 

risikoen for marginalisering og vender sig 
imod center-periferi og asymmetri tenden-
serne i forfatningsudkastet. I øvrigt vil der 
blive afholdt folkeafstemninger i flere lande 
end nogensinde før. Det er derfor at vildlede 
befolkningen, når statsministeren udbasune-
rer, at hvis danskerne stemmer nej til forfat-
ningsudkastet, ryger vi helt ud af EU. 

Nye åbningstider i ekspeditionen? 
Af Anders Kragh Jensen og Malene Vester-
gård 
 
På grund af besparelser har man indenfor 
det sidste år indskrænket ekspeditionens 
åbningstider til kun at være fra 10-14, det er 
en ændring, som vi som studerende natur-
ligvis må beklage, da serviceringen af os er 
blevet væsentligt forringet. Men det er en 
ændring, som vi må acceptere. Problemet 
opstår så bare, når man ikke engang kan 
regne med, at ekspeditionen har åben i dette 
tidsrum. Gang på gang må man opleve, at 
der er sat en lille gul seddel på døren ved 
ekspeditionen mellem klokken 12 og 13, 
hvor der står, at der er lukket på grund af 
frokost. Det er helt utilstedeligt, at vi som 
studerende skal finde os i en så ringe betje-

ning. 
Ekspeditionen har kun åben 4 timer hver 
dag, det kan derfor ikke accepteres at man 
lukker ekspeditionen i den ene af de fire 
timer for at spise frokost. Naturligvis skal 
der være tid til, at de damerne kan få sig en 
bid mad, så de kan være friske og glade. 
Men det må kunne lade sig gøre at ske på 
skift, så der kan være åben i ekspeditionen 
og studienævnet som annonceret fra 10-14 – 
alt andet er ganske enkelt uacceptabelt. 
Men vi regner naturligvis blot med, at der 
har været tale om implementeringsproble-
mer med de nye åbningstider. 

Beslutningsprocedurerne kan 
ikke ses adskilt fra institutionernes 
sammensætning. Her springer det i 
øjnene, at der brydes med princippet om, 
at alle medlemslande skal have en (fuldt 
aktiv) kommissær 

” 

” 
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Fest: Klassisk PF-fest 
Sted: Samfundsfagenes Kantine 
Tid: Fredag d. 26. september 2003, kl. 21-
02 
 

 
 

 
Af Frederikke Beer 
 
Dette skulle egentlig have været en nuan-
ceret, vurderende og meget stringent an-
meldelse af PF-festen fredag den 26. sep-
tember. Imidlertid blev anmelderen revet 
med af den gode stemning og har derfor 
ikke en særlig veludviklet hukommelse af 
aftenens begivenheder. Dog findes der i 
de fleste mennesker nogle meget basale 
festinstinkter, der kan give et praj om 
kvaliteten af en given fest. Anmeldelsen 
vil bero på disse instinkter samt en spar-
fuld erindring om andre folks kommen-
tarer, og festen vil blive bedømt på for-
skellige parametre. 
 
Ankomsten 
PF’s velimplementerede spærregrænse viste 
sig endnu engang effektiv - ankomsten en 
smule efter klokken ti nul dut betød fem 
minutter i kø, for derefter at blive lukket ind 
i forhistorisk kantine, der var fyldt med fest-
stemte mennesker - med jakker på. Herefter 
stod den på kø til gaderoben - en tosporet 
kø, men alligevel ingen motorvej. Men altså 
- ingen PF-fest uden en kø - vel?! 
 

En PF-fest,  
som en PF-fest skal være 

Festforløbet  
Efter at være kommet af med jakken, for 
den nette sum af ti kroner, gik turen til sel-
ve kantinen - festen var allerede godt i 
gang. Der var fyldt med glade og feststem-
te mennesker, ved bordene, i baren, på 
dansegulvet - alle steder! Gamle venner 
mødtes - nye venskaber opstod... Mere 
klassisk kan det vel ikke siges? I øvrigt var 
der flere, der sidst på aftenen blev spurgt, 
hvad de syntes om festen... Helt sikkert er 
det, at de havde en holdning, men imidler-
tid havde anmelderen ikke medbragt en 
blok, og kan desværre ikke erindre svarene 
og navnene - undskyld til ofrene... 
 
Dansegulvet 
Dansegulvet blev afprøvet og var, så vidt 
det huskes, ganske fortrinligt til sit formål. 
Gennem hele festen var det tæt pakket til 
velkendt popmusik levet af ”den sociales” 
DJ. Eftersigende skulle han ikke have væ-
ret så god til at variere musikken, og spil-
lede de samme fem numre hele aftenen. 
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Det er dog ikke noget, der har indvir-
ket på undertegnedes festoplevelse, 
hvilket betyder, at dette tillægges li-
den værdi i den samlede vurdering. 
 
Baren 
I baren kunne man afprøve PF’s vel-
kendte repertoire, forklædt i navne fra 
den økonomiske verden. White Rus-
sian, i forklædning som ”Rational 
Choice Deluxe”, kan anbefales. Ikke 
flere kommentarer om baren... 
  

 
 
Cykelturen hjem 
Den sidste del af festen står meget svagt i 
hukommelsen. Om hjemturen kan det dog 
huskes, at undertegnede på sin cykel vælte-
de samtlige træer op af Katrinebjergvej. Et 
sikkert tegn på, at PF-festen var, som en PF-
fest skal være!  

Gammel russekretær og hans ven 

Den drinks må have smagt rigtigt dårligt 
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 Indbydelse til Politologisk Forenings 25 års jubilæum 

 

 Kære nuværende og tidligere PF- medlemmer samt ansatte på 
IFSK. 

 

 I anledning af, at PF i år har 25 års jubilæum, vil vi ger-
ne indbyde dig til reception  

fredag d. 24. oktober kl. 14-16 i lokale M3 i bygning 331 

på IFSK. 

 

 Til receptionen vil der blive serveret lidt godt til ganen, 
der vil være stille, lækker live-musik, og der vil blive 

holdt enkelte taler af personer, der gennem tiderne har 

haft tilknytning til PF.  

 

 Receptionen er for nuværende og tidligere PF- medlemmer 

samt ansatte på IFSK. 

 

 I forbindelse med jubilæet vil PF afholde en stor  
jubilæums galla fest samme aften kl. 21-02,  

 

 Vi håber meget, at du har tid og lyst til at deltage i det-
te arrangement. 

 

 Med håbet om en festlig dag 

 
 Politologisk Forening 
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Med fagligheden som kulturrambuk.  

Af Jesper Villumsen 
 
Tre studerende fra IFSK har sat sig for 
at afprøve deres faglige viden. Valget 
faldt på Hviderusland. 
 
Baggrunden for projektet  
SILBA (www.silba.dk) forsøger at hjælpe 
liberale partier i de baltiske lande. Med de-
res optagelse i EU er fokus rykket lidt læn-
gere syd på, så Silba i dag i fællesskab med 
partnere fra de baltiske lande hjælper libera-
le organisationer i Hviderusland. Målet med 
projektet er at gennemføre 62 seminarer af-
holdt i Litauen, Polen og Hviderusland i 
emner som Markedsøkonomi og ledelse af 
en lokalforening. Håbet er, at projektet i en 
eller anden afskygning kan fortsætte over en 
årrække for at hjælpe hviderusserne i gang. 
 
Formålet med projektet er at skabe venska-
ber på tværs af grænserne mellem Hviderus-
land og de øvrige deltagerlande, sådan at 
hviderusserne ikke føler sig fuldstændig iso-

leret, når EU bliver deres nye store nabo. 
Som et ekstraformål har Silba valgt at gen-
nemføre undervisning som en måde at knyt-
te venskaber på - og lidt ekstra viden med 
en anderledes synsvinkel har aldrig skadet 
nogen. 
 
Underviserne i Silba er aktive fra Radikal 
Ungdom eller Venstres Ungdom. Hvert 
hold består af 2-3 danskere, et antal litauer 
og 2 hviderussere. De sidstnævnte fungerer 
som tolke, da vi ønsker at kunne nå ud til de 
hviderussere, som ikke taler engelsk. Til 
udvikling af seminarerne har underviserne 
været en uge i Litauen og Polen. I denne 
artikel fortælles om oplevelser fra disse tu-
re. 
 
Litauen  
I midten af juli tog de danske undervisere til 
Litauen for at få undervisning og mødes 
med vores litauiske kollegaer. Programmet 
startede dagligt kl. 07.30 med morgenmad 
og varede til omkring 23.00, hvorefter der 
var socialt samvær. Her var der rig mulig-
hed for at opleve slaviske traditioner, som 
vodka med agurk ved intime værelsesfester 
eller ølstafet ekstrem, hvor øllen var udskif-
tet med en hel liter vodka, som et hold på 
fire personer skulle tømme for at vinde. At 
have gennemført rusturen på IFSK gav be-
stemt fordele. Flere af vores kollegaer hav-
de problemer med at holde tempoet gennem 
hele ugen. 
 
De tre første dage forløb med undervisning 
ved en cand. scient. pol. der var hyret til at 
give projektets undervisere et basalt pæda-
gogisk grundlag. Herefter satte underviserne 
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sig sammen for at udvikle det seminar, de 
var ansvarlige for. 
 
I ugens løb viste kulturforskellene sig. Del-
tagerne fra de tidligere Sovjetrepublikker 
kom konsekvent for sent og flere velmente 
forsøg på at rette op på det havde ikke større 
virkning på flertallet af dem. Da vi kom til 
Polen havde vi dog fået rykket lidt ved de-
res respekt for tiden.  
 
Et af seminarerne handlede om markeds-
økonomi, og underviserne havde længe for-
søgt at finde ud af, om hviderusserne for-
stod ideen i markedsøkonomi, hvilket de 
helt klart gjorde ifølge dem selv. Det bør 
bemærkes, at hviderusserne læser engelsk-
sprogede lærebøger og  kan derfor som re-
gel sige begreberne på det rigtige tidspunkt. 
Men da der under en afsluttende diskussion 
i gruppen blev fremlagt, at staten ikke skul-
le blande sig i hvilken produktion landman-
den havde, blev det alligevel for meget. Sta-
ten kunne da ikke risikere, at en bondemand 
brugte dyrebar landbrugsjord til at dyrke 
bananer i Hviderusland. Det ved alle jo ikke 
kan lade sig gøre. Selv ikke flere forsøg på 
at forklare logikken i friheden til selv at 
vælge produktionen prellede af på hviderus-
seren. 
 
Polen  
I ugerne mellem de to ture blev der i grup-
perne arbejdet intensivt på at færdiggøre 
seminarerne, sådan at de kunne præsenteres 
for de 20 hviderussere, som skulle agere 
prøvekaniner for os. Evalueringen var der-
for særlig vigtig for os. Dette havde hvide-
russerne ikke helt forstået. Til en af evalue-
ringerne sendte de en stafet hen til de dan-
ske undervisere med budskabet: ”Vi er ved 

søen, fordi vejret er godt.” 
 
Et andet hold oplevede under deres evalu-
ering, at en litauer syntes, at der skulle ta-
ges mere hensyn til nationale særtræk, 
som f.eks. at komme for sent. Her viste 
vores pædagogiske indsats endelig sin 
virkning, da flere af de andre litauere i 
gruppen godt kunne se uhensigtsmæssig-
heden i dette. Evalueringen gav også det 
glædelige resultat af den danske stædighed 
og insisteren på, at vi gennemarbejdede 
tingene i stedet for bare at acceptere det 
første resultat, havde gjort, at flere af litau-
erne følte, at seminaret var blevet af bedre 
kvalitet, end hvis vi havde gjort det på de-
res måde. 
 
Social status viste sig at give mere magt 
blandt hviderusserne. Et af seminarholde-
ne forsøgte at opdele deres hold i mindre 
grupper, men to deltagere nægtede at skif-
te gruppe, fordi deres formand var med i 
gruppen. De skiftede først modvilligt 
gruppe, da formanden med hævede øjen-
bryn udstedte ”dekret” om, at de skulle gå 
over i den anden gruppe. 
 
Under vores pædagogiske grundkursus 
havde vi lært vigtigheden af at afholde en 
generalprøve; i Polen viste sandheden af 
dette udsagn sig. Idet pæren i vores over-
headprojektor sprang og vi fandt nu ud af, 
at vi ikke havde medbragt en ekstra. Så 
sådanne nogle tager vi med til Hviderus-
land, sådan at en sprængt pære ikke skal 
stoppe os. 
 
 Indtil nu 
Når du læser dette, er første hold lige 
kommet tilbage fra Hviderusland. I næste 
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Aarhus Universitets 75 års dag 
Af Rasmus T 
 
AHHHH! Jeg vågnede ved et skrig lørdag 
morgen d. 13. september. Da jeg havde for-
visset mig om, at der ikke var nogen som 
var blevet slået ihjel, kunne jeg koncentrere 
mig om min dunrende hovedpine. For skal 
jeg være ærlig, så var det vist ikke morgen, 
men nærmere middag. Der havde været rus-
fest dagen før, og det var jo ikke gået stille 
for sig. Lydprøverne blev højere og højere, 
og da mit værelse vender ud mod universi-
tetsparken opgav jeg hurtigt at gå i seng 
igen. 
 
Klokken var kun 12.00, så der var lidt tid til 
at samle tankerne, inden jeg skulle ud til det 
stort anlagte fødselsdagsarrangement i par-
ken. Jeg så på kortet over parken, der var 
opstillet tre mindre scener rundt om i parken 
og så en stor scene ud for aulaen, hvor TV2 
skulle spille samme aften. Udover disse var 
der placeret fire barer med strategisk kort 
afstand mellem dem og scenerne, så man 
ikke skulle gå tørstig rundt alt for længe.  
 
Personalet i de forskellige barer var de for-
eningerne fra de enkelte institutter, som 
havde lavet et lille tema i hver deres bar, der 

var bl.a. et hippie- og et Hawia-tema. Tiden 
var ved at være inde til at komme ud i par-
ken for at se, hvad der skete; det første band 
var gået på, så jeg kunne derfor ikke sidde 
inde på kollegieværelset, da højtalerne stod 
lige ude foran vinduet. Går derfor en tur i 
parken og ser lidt af de forskellige bands, - 
der er vist noget for en hver smag. Bandene 
fik ikke noget for at optræde, men der blev 
alligevel lagt sjæl og engagement i de for-
skellige forestillinger. Selv nåede jeg at se 
et band som spillede heavy fra dengang da 
verden ikke var gået af lave og blandede 
god rock med ungt pop.  
 
Det eneste man undrer sig over, når man går 
rundt og ser på alle de bands og barer, er, 
hvorfor der ikke er nogen store plakater 
med programmer for, hvornår de forskellige 
bands spiller. For selv om vi lever i en spare 
tid, så kan det undre, at man bruger utrolig 
mange penge på at få stablet et så stort ar-
rangement på benene, og så ikke deler pro-
grammer ud, eller i hvert fald lægger pro-
grammet på hjemmesiden. Men ud over 
denne lille svipser så må jeg indrømme, at 
det var godt arrangeret, og jeg synes da, 
man burde holde noget igen til næste år. 

Eksempler på spørgsmål stillet i Folketinget 

Stillet af Christian H. Hansen (DF) dyrevelfærdsordfører:  
”Vil ministeren oplyse, om der er sket nyt i sagen om bortførelse af hun-

den ’Skipper’ fra marina i Bogense, Fyn, samt oplyse hvad politiet har fo-
retaget sig i denne sag, der ydermere er blevet en pengeafpresningssag”.  
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TV2 koncert i uniparken 
Af Bente Larsen 
 
Jeg havde engang en oplevelse, en fælles 
oplevelse. Den foregik i Slagelse teatersal, 
tiden var den 1.april 2001, og jeg var sam-
men med alle mine højskolekammerater. 
Rammen blev udfyldt af TV2, det var min 
første koncert med dem og den blev bygge-
stenen til mange flere. Dette fantastiske 
band, der udstråler spilleglæde, hver gang 
de er på scenen. Med en forsanger, der skri-
ver sangtekster, så jeg føler mig ramt hver 
gang og får lyst til at bryde hverdagens tri-
vialiteter. Ja dette band tog jeg op i univer-
sitetsparken og hørte, lørdag d. 13. septem-
ber i anledning af universitetets 75 års jubi-
læum. Jeg fristes allerede nu til at sige, at 
begejstringen ingen ende ville tage, så kære 
læser, dette bliver ingen objektiv anmeldel-
se af koncerten: 
 
Det startede en smule trægt. Få mennesker 
og dem der var, kiggede temmelig underligt 
på os da vi prøvede at oppiske en stemning 
ved at istemme bornholmsangen af fulde 
hals. Hmm..de har vist været til for få TV2 
koncerter. Da bandet gik på forsvandt dog 
al tvivl, Steffen Brandt og co. var klar til at 
fejre universitetets jubilæum med et brag af 
en koncert. De havde til lejligheden invite-
ret forskellige bands, der har nyfortolket 
nogle af TV2s sange, spændende for en ef-
terhånden garvet fan som mig. Særligt skilte 
Tina Dickow sig ud, da hun fik lov til at 
spille et af sine egne numre; det lød fedt. 
Det var dog lidt pinligt for hende, at hun 
sang samme linje to gange i ”Alt hvad hun 
ville var at danse.” Pyt, det var der vist in-
gen, som bemærkede. 

De fleste tilstedeværende kunne ikke se sig 
fri for at blive begejstrede, ung som gam-
mel, institutleder som rus’er om end først-
nævnte var en anelse mere behersket i sit 
udtryk. ”Løft dig over tidens dårskab, vildt 
og ungt på bjergets top” opfordrer Steffen 
Brandt i ”fald min engel”– hvem vil ikke 
gerne være der? Denne sidste lune sommer-
aften kunne man næsten nå derop.  
 
Hele universitetsparken blev lyst op af cy-
kellygters skær mod himlen, og det marke-
rede ikke kun at det var studerende, der alle 
skulle cykle hjem, nej, det gav en samhørig-
hed – en fælles oplevelse. ”Det er ikke vildt, 
men det er lige her, det er endnu en løsrevet 
situation. Det er vores liv, og det er skønt,” 
fortsætter Steffen i sangen ”Herlev, det er 
skønt” fra deres nye plade. Det er dog stadig 
de gamle klassikere, der får publikum op at 
hoppe med armene i vejret.  
 
Nutidens unge får nyt liv i kraft af Stine 
Birchs lækre stemme, og der lyder da også 
et jubelråb overvejende fra de mandlige 
publikumsmedlemmer, men vi andre må 
også bøje os. Hun er et friskt pust og udstrå-
ler en rigtig WOMAN i stramme læderbuk-
ser og løsthængende hår, mens hun spiller 
guitarakkorder i akkompagnement med 
Steffen Brandt. 
 
Vi forlader parken et par timer senere, nær-
mest lykkelige, på vej ud for at skabe en 
verden perfekt…Tak for gaven AU og til-
lykke med jubilæet! 
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Billeder fra PF-bar og TV2 koncerten 
Foto Anton Skjernaa 
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Når en ide bliver til 6500 m2 

Det er helt uforståeligt, at de 35.000 her-
boende unge, tilflyttere og udenlandske 
studerende, ikke har et samlingspunkt i 
Århus. De studerende udgør 12 pct. af 
byens indbyggere, så hvorfor er der ikke 
et sted i byen, hvor disse mennesker, der 
har så meget til fælles, kan mødes?  
Af Trine Barnøe 
Foto Anton Skjernaa 
 
Denne undren blev startskuddet for en lille 
kerne af studerende, der med visioner og 
knofedt begyndte at arbejde på at realisere 
ideen om et tværfagligt studenterhus for alle 
studerende ved de videregående uddannel-
ser i Århus.  
Anders Kühnau Hansen var en af dem, der 
smøgede ærmerne op. ”Ideen er ikke født 
ud i den blå luft, for der findes allerede stu-
denterhuse i f.eks. København, Ålborg, 
Odense og Kolding, og i 1970’erne havde 
Århus da også et tilsvarende samlingssted i 
Studenternes hus.” fortæller Anders  
 I december 2000 begyndte han sammen 
med blandt andre Anders Dahlstrup, tidlige-
re generalsekretær i Studenterrådet, som i 

dag er han den første fuldtidsansatte i det 
studenterhus, som endnu ikke findes, at ind-
samle materiale og tilsagn fra erhvervslivet, 
universitetet og lokalpolitikere. De nedsatte 
en styregruppe bestående af 15 studerende 
fra 15 forskellige studieretninger, som skul-
le arbejde på at virkeliggøre ideen om et 
hus, hvor studerende kan mødes socialt og 
fagligt. Ideen går på, at huset skal rumme 
muligheder for forskellige studenteraktivite-
ter, såsom filmklub, cafe, tværfaglige fester, 
teater, fodbold på storskærm, foredrag, mo-
tionsrum osv. Resten af huset skal lejes ud 
til studenterrelaterede organisationer og for-
eninger, heriblandt kollegiekontoret, Inter-
national Student Center, studentersport, SU-
kontoret med flere.  
 
Forventningen er, at et studenterhus vil dan-
ne rammen om et innovativt studiemiljø, 
hvor studerende fra forskellige studieretnin-
ger mødes, og det kan blive en gevinst ikke 
mindst socialt, men også rent fagligt.  
Ønsket om frugtbart fagligt samspil blev 
allerede efterkommet i idefasen. Her ind-
samlede styregruppen materiale om studen-
terhuse dels i Ålborg og Odense, dels i ud-
landet, fordi kommunalpolitikerne ønskede 
flere konkrete finansieringsoplysninger, 
hvis de skulle afsætte penge til projektet. ”I 
den henseende var det en stor gevinst for os, 
at nogen i styregruppen gik på Handelshøj-
skolen, fordi de har mere erfaring med at 
opstille budgetter end os andre.” fastslår 
Anders. Vi bruger hinandens forcer, og det 
afspejler meget godt den ide, vi har med 
projektet, understreger han og forsætter: 
”Vores hjemmeside opdateres faktisk af en 
fyr, der studerer medievidenskab”.  
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 Visionen er, at Studenterhus Århus bliver 
et sted med et pulserende liv, hvor de stude-
rende føler sig hjemme og naturligt søger 
til, men hvor også erhvervsfolk, kulturliv, 
det offentlige m.fl. kan gøre sig synlige over 
for samt udbygge deres kontakt med de stu-
derende, hedder det i ide’- og organisations-
beskrivelsen, som blev udarbejdet i samar-
bejde med et konsulentfirma for at kortlæg-
ge, hvorvidt ideen holdt vand. 
Studenterhuset skal altså ikke blot være en 
lukket enhed af studerende, det skal også 
fungere som et vindue til erhvervslivet, og 
på den måde ”Afkortes vejen til de stude-
rende, virksomhederne skal ansætte senere” 
fortæller Anders. Således er der også en 
større chance for, at de studerende bliver i 
byen, når de er færdige med at studere, kon-
kluderer han.   
 
Universitetets rektor Niels Christian Sideni-
us, er på linie med erhvervslivet en varm 
fortaler for ideen om åbenhed og samarbej-
de. Således udtaler han i et interview til Jyl-
lands-Posten d. 7/9 2003: ”…udfordringen 
bliver at udvikle vores samarbejde med det 
offentlige, erhvervslivet og andre uddannel-
ses- og forskningsinstitutioner i både ind- 
og udland, uden at de bliver styrende for, 
hvordan universitetet udvikler sig i forhold 
til kerneydelserne; uddannelse og forsk-
ning.”.  
En universitetsuddannelse bliver mere og 
mere efterspurgt, og derfor vil et studenter-
hus opbløde den afsondrethed, som univer-
sitetet til tider er blevet beskyldt for at have. 
”Bjerget”, er blevet brugt som metafor for 
universitetet, både geografisk, men også 
psykologisk, og det er en metafor, som et 
studenterhus kan gøre til skamme, under-
streger artiklen.  

 Ideen om et studenterhus er også blevet 
præsenteret for kommunalpolitikerne, hvor 
et studenterhus har ligget nummer 1 på 
kommunens visionsliste over potentielle 
projekter i byen.  
Borgmester Louise Gade siger om den 
handlingsplan, som studenterhuset er en del 
af: ”Det betyder utrolig meget, at vi løfter i 
flok. Jo flere der løfter, jo mere kan vi løf-
te.” Hun henviser til, at Århus skal blive 
kendt som Danmarks mest attraktive uddan-
nelsesby. 
 
D. 19/9 blev ord til handling, da kommunen 
under budgetforhandlingerne afsatte 1 mio. 
kr. om året til finansiering af et Studenter-
hus. Amtet har allerede givet tilsagn om ½ 
mio. kr., og resten af pengene forhandler 
bestyrelsen sig frem til med henholdsvis 
erhvervslivet og de forskellige uddannelses-
institutioner. Bestyrelsen, som blev nedsat 
ved en konstituerende generalforsamling i 
april 2003, hvor foreningen de studerendes 
hus i Århus blev dannet, regner med at pro-
jektet koster mellem 4 og 5 mio. kr., og ind-
til videre er der tale om, at Toldboden i 
Toldbodgade skal bruges til formålet. ”Vi 
håber at kunne åbne dørene til et studenter-
hus allerede i april 2004, men det kræver at 
forhandlingerne om Toldboden ikke bliver 
længerevarende”, siger Anders, mens han 
endnu engang slår fast, at huset er for de 
studerende, og derfor er det heller ikke be-
styrelsen, der skal stå for arrangementerne, 
det er derimod de studerende, som skal ar-
bejde sammen om at realisere deres ideer.  
Nøjagtig som en lille gruppe unge gjorde 
det for snart 3 år siden, hvor de viste, at det 
kan lade sig gøre at samarbejde på tværs af 
studieretninger og samtidig få noget særde-
les frugtbart ud af det.  
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Det nye studenterhus 

Af Martin Krog Frederiksen 
 
Byrådet har besluttet at støtte det nye studen-
terhus i Toldboden, med en bevilling på en 
million om året, fra og med i år. Kanden har 
spurgt Jacob Bundsgaard Johansen, by-
rådsmedlem for Socialdemokraterne i År-
hus og statskundskabsstuderende, hvad 
der er kommunens visioner og forventnin-
ger til Studenterhuset. 
 
Studenterhuset har eksisteret længe som 
en idé. Socialdemokratiet tog initiativ til 
et uddannelsespolitisk oplæg hvor i Stu-
denterhuset var et væsentligt element. Ja-
cob mener at Århus savner et Studenter-
hus, da det gamle er blevet overtaget af 
administrationen. Der mangler ét sted der 
kan danne rammen om de studerendes liv 
i Århus. 
Stemningen har været god omkring stu-
denterhuset, især studenterrådet har været 
meget aktive. Lidt overraskende har uni-
versitetet været lidt nølende for at gå ind i 
projektet, dette finder Jacob lidt mærke-
ligt. 

Det vigtigste for, at studenterhuset kommer 
til at fungere, er, at der kommer brugere og 
ikke mindst frivillige, for at studenterhuset 
bliver en succes. Jacob håber, at Studenter-
huset vil komme til at fungere som et om-
drejningspunkt i de studerendes liv. 
 
Jacob pointerer, at Studenterhuset ikke er en 
ny stor kommunalt støttet fredagsbar for 
hele universitetet. Visionen for Studenterhu-
set rækker langt videre end et socialt sam-
lingssted. Han håber, at den faglige indavl 
kan blive brudt, når studerende fra mange 
forskellige fakulteter, kan sidde dør om dør 
og studere. Der vil blive lavet en lang række 
læsepladser og specialerum, som kan lejes 
af de studerende. Det er derfor håbet, at der 
vil opstå et højt tværfagligt niveau, som og-
så kan nedbryde den tendens der kan være 
til faglig ensporethed, som Universitetet kan 
skabe. Jacob mener at Studenterhuset på 
den måde kan være med til at forberede de 
studerende på at arbejde i tværfaglige grup-
per, hvilket er den almindelige arbejdsform 
både i det offentlige og det private. 
 
Studenterhuset i Århus vil adskille sig fra 
studenterhuse i andre universitetsbyer, ved 
at der vil være et langt større fokus på kon-
takten til erhvervslivet og kommunen. Beg-
ge parter vil have kontorer i studenterhuset, 
som kan formidle kontakt til de studerende. 
På den måde håber Jacob, at der vil komme 
en større fokus på de studenterjobs, der rent 
faktisk findes i Århus. Det vil også kunne 
gå den anden vej, at erhvervslivet og kom-
munen vil blive opmærksomme på de res-
sourcer og den viden, som de universitets-
studerende er. 



29  

Kandestøberen         Oktober 2003 
Som et eksempel nævner han virksomheder, 
der skal have lavet en undersøgelse, de kun-
ne tilbyde en specialestuderende at finansie-
re et projekt, som kunne anvendes i den stu-
derendes speciale. Denne model er allerede 
meget anvendt på Handelshøjskolen. Her 
kunne Universitetet lære meget, mener Ja-
cob. 
Fra byens side handler det også om, at Stu-
denterhuset bliver en indgang til byen for de 
nye studerende, samt at de selvfølgelig også 

er opmærksomme på, at studenterhuset kan 
bruges som rekrutteringsplatform for kom-
munen. 
 
Jacob sidste bemærkning er, at han oprigtigt 
håber, at Studenterhuset bliver en succes, 
både fordi at en million om året er mange 
penge, men vigtigere fordi Studenterhuset 
kan blive det centrale koblingspunkt mellem 
universitetet og ”den virkelige verden”. Så 
derfor brug studenterhuset når det kommer. 
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De higer og søger - i gamle bøger Kander 
Af Krog og Rasmus T 
 
På foranledningen af universitetets 75 års fødselsdag, samt en oprydning på Kandens kontor, 
fik vi ideen til at lave et historisk tilbageblik på instituttets blad. Vi håber på denne måde at 
kunne dæmme op for den omsiggribende historieløshed blandt nutidens unge. Desuden me-
ner vi, det giver et godt indblik i det daværende studiemiljø. Vi startede allerede i sidste 
nummer med at bringe gamle billeder, her var forsiden taget fra Studenterpolitiks forside fra 
efteråret 82 (dette er det bedste bud, da de havde en mani med ikke at angive årstal). Vi vil 
også fremover forsætte med dette lille tiltag, og vil da ikke udelukke, at der indsniger sig et 
lille verdenskort, så geografien også kan blive opfrisket. Så derfor glæd jer allerede, det bli-
ver fantastisk, måske det bedste I nogensinde har oplevet!!! 
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Profil: Jeppe Tranholm-Mikkelsen  

Da jeg i 1992 ikke kunne forlænge studen-
tertilværelsen yderligere, var der umiddel-
bart to muligheder, som tiltalte mig: at søge 
en stilling på instituttet eller at gå ind i 
Udenrigstjenesten. Jeg valgte det sidste. 
 
De første tre år sad jeg som fuldmægtig i 
Udenrigsministeriet i København. Først 
med sikkerhedspolitik og siden med europa-
politik. I begge funktioner fik jeg rig lejlig-
hed til at bruge det, jeg havde lært – ikke 
mindst, når der skulle skrives udkast til taler 
til udenrigsministeren. 
 
I 1995 gik turen så til Bruxelles som ambas-
sadesekretær. De første to år indgik jeg i 
delegationen til den regeringskonference, 
der førte til Amsterdam-traktaten. Det sidste 
år arbejdede jeg med EU’s finansiering og 
var intern koordinator og højre hånd for am-
bassadør Poul Skytte Christoffersen. 
 
I 1998 var det så egentlig tanken, at jeg ville 
tilbage til Udenrigsministeriet og beskæfti-
ge mig med noget andet end europapolitik. 
Imidlertid fik jeg et tilbud – som jeg accep-

terede - om en stilling som konsulent i 
Statsministeriet, hvor jeg skulle arbejde vi-
dere med overordnede europapolitiske 
spørgsmål som EU’s finansiering (”Berlin-
pakken”) og regeringskonference (Nice-
traktaten). I 2001 vendte jeg så tilbage til 
Udenrigsministeriet som kontorchef for eu-
ropapolitisk kontor. Der sad jeg et lille år, 
indtil jeg i slutningen af 2001 igen tiltrådte 
en stilling i Statsministeriet - denne gang 
som kommitteret i EU-spørgsmål - med 
henblik på at være europapolitisk rådgiver 
for  s ta t smin is te ren  under  EU-
formandskabet. 
 
Siden 1. juli i år har jeg så været ambassa-
dør og stedfortrædende fast repræsentant på 
den danske EU-repræsentation i Bruxelles. 
Jeg er medlem af den del af de faste repræ-
sentanters komité under Rådet (”Coreper 
1”), der beskæftiger sig med det meste af 
EU’s lovgivning. I den funktion er jeg med 
til at forberede ministerrådsmøderne på om-
råder som konkurrence, indre marked og 
forskning, miljø, landbrug, transport og te-
lekommunikation, uddannelse og beskæfti-
gelse. Under møderne i selve Rådet er min 
opgave at rådgive de i alt 10 forskellige 
danske ministre, som repræsenterer Dan-
mark på disse områder. Endelig indgår jeg i 
den daglige ledelse af EU-repræsentationen, 
der er Danmarks største repræsentation i 
udlandet. 
 
Igennem hele forløbet har jeg fundet, at min 
baggrund fra statskundskab i Aarhus var en 
god ballast. Dels giver studiet i kraft af sin 
bredde gode forudsætninger for at kommu-
nikere med folk, som har større teknisk ind-
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sigt end én selv i fx en juridisk eller økono-
misk problemstilling. Dels har man et godt 
grundlag for også se tingene i et større poli-
tisk eller principielt perspektiv. Sidst men 
ikke mindst er Statskundskab et godt sted at 
møde interessante mennesker, som man si-
den kan have udbytte af at være sammen 
med – for mit vedkommende fx min kone 
Birgitte, som jeg nu har to børn sammen 
med! 
 
I øvrigt har jeg kunnet konstatere, at stats-
kundskab i Århus fortsat står i høj kurs - 
også på den internationale jobbørs. Da jeg 

for nyligt talte med en generaldirektør i 
Kommissionen med oprindelse i et andet 
medlemsland om ansættelse af en dansk na-
tional ekspert, spurgte han mig om kandida-
tens uddannelsesmæssige baggrund. Jeg be-
gyndte at forklare, at den pågældende havde 
en grad i ”political science”, og hvad der 
nærmere lå i det. Han afbrød min talestrøm: 
”Er det, du fortæller mig, at han er 
cand.scient.pol. fra Århus?” ”Ja”, svarede 
jeg overrasket. ”Nå”, fortsatte han, ”Så be-
høver du ikke sige mere – det er godt nok 
for mig. Hvornår kan han starte?”. 

De nye ph.d. studerende 
Instituttet har i løbet af foråret og som-
meren ansat 3 nye ph.d’ere: Mads, Siggi 
og Svend-Erik. Traditionen tro skal disse 
præsenteres i Kanden. Undertegnede 
blev sendt op på 3. sal i den nye bygning 
til det forjættede land: Ph.d.-gangen 
(hvor et par professorer også har fået lov 
at bo) - en lang klinisk korridor med 
mange lukkede døre - for at afsløre sand-
heden om de 3 nye indviede... 

Mads Leth Jakobsen 
Af Frederikke Beer 
 
En af de nye ph.d.-studerende er 26-årige 
Mads Leth Jakobsen, der blev kandidat i juli 
måned. I sommeren var han ude på det 
”rigtige” arbejdsmarked og søge job, da han 
ikke vidste, om han ville blive ansat på in-
stituttet. Det blev han imidlertid, og fortæl-
ler at grunden til at han søgte stipendiet var, 
at ”jeg er vild med statskundskab, og at det 
var en god oplevelse at skrive speciale!”. 
A n s æ t t e l s e s s i t u a t i o n e n  f o r 
cand.scient.pol’ere var altså ikke grunden 
til, at Mads søgte et ph.d.-stipendium, og 
han mener da også, at han godt kunne have 
fundet et job, hvis han ikke havde fået sti-
pendiet. 
 
Hans faglige område er ifølge de to andre 
nye ph.d’ere, Siggi og Svend-Erik, ”vist nok 
noget om reguleringspolitik” og ”meget ke-
deligt”. Mads beskriver derimod selv sit 
projekt som et studie af ”Ideers betydning 
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for stabilitet og forandring i offentlig poli-
tik”. Empirisk anvender han EU’s regule-
ringspolitikker som genstandsfelt, idet disse 
muliggør nogle særlig interessante analyser 
af ideers betydning.  
 
Inden interviewet spurgte jeg nogle folk i 
kantinen, hvad de gerne vil vide om 
ph.d’erne. Et af topemnerne var, hvorvidt de 
har fedtet sig til deres stipendier - eller om 
de virkelig er kloge. Mads afviser rygterne 
om fedteri. Han har hverken været instruk-
tor eller studentermedhjælp, og kendte der-
for ikke meget til miljøet på forskergangene 
i forvejen. Derimod mener han at det hjæl-
per, hvis man har over ti i specialekarakter 
og generelt pæne karakterer. Samtidig frem-
hæver han dog, at han selv har et par 8-
taller på sin bachelordel, og dette ikke har 
betydet det store. 
 
Når man bevæger sig af den lange og lar-
mende stille ph.d.-gang, kan man let få det 
indtryk at der ikke er noget fællesskab mel-
lem ph.d’erne. Mads fortæller dog, at de 24 
ph.d'ere har en del fælles aktiviteter, som fx 
rundstykker og frokost en gang om ugen. 
Endvidere forsøger han, sammen med nogle 
andre, at starte en studiekreds, hvor man 
kan komme og diskutere faglige spørgsmål. 
 
Fremtiden skal for Mads helst bestå af 
forskning og undervisning. Hvor det skal 
foregå er endnu uvist, og han fortæller, at 
han en af de første dage var til et møde, 
hvor det blev sagt, at man som ph.d.-
stipendiat ikke skulle regne med automatisk 
fastansættelse på instituttet. Mads afviser 
dog ikke, at IFSK i Århus kunne blive hans 
fremtidige arbejdsplads. 

Siggi Brandt Kristoffersen 
Da Siggi Brandt Kristoffersens speciale i 
april var afleveret, kunne han ikke rigtig 
stoppe igen. For selvom specialet var afle-
veret, var det ikke rigtig færdigt. Så han 
søgte om at blive ph.d. og blev i maj måned 
ansat. Grunden hertil var ifølge ham selv 
primært hans ansøgning og projektbeskri-
velse og ikke udelukkende hans mange stu-
dentermedhjælperjobs og karrieren som me-
todeinstruktor - fedteteorien afkræftes her-
med endnu engang. 
 
Ifølge Svend-Erik kan Siggi noget med 
kvantitativ metode, mens Mads med svær 
ironi i stemmen påpeger, at Siggis meget 
fremskredne alder (27 år) gør, at han har 
utrolig meget livserfaring. I hvert fald bru-
ger Siggi den førstnævnte egenskab i sit 
projekt - hvorvidt ”livserfaringen” spiller en 
rolle, er i skrivende stund uvist... Projektet 
handler om hvad der sker, ”når man spør-
ger folk om en politisk holdning, som de 
faktisk ikke har”. Ifølge Siggi, kan de fleste 
folk sagtens give udtryk for ideer og hold-
ninger på områder, som de faktisk ikke ved 
noget om, fordi de anvender et mindre antal 
værdidimensioner til at danne holdninger på 
baggrund af - en af disse er den velkendte 
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højre-venstreskala. Fokuset i projektet lig-
ger mest på en empirisk testning af forskel-
lige teser, som f.eks. psykologiske og biolo-
giske forklaringer på folks holdningsdannel-
se. 
 
Da jeg nævner den meget stille ph.d.-gang 
for Siggi og spørger ham, om det ikke er 
lidt kedeligt at være ph.d., svarer han ”både 
og... det ér lidt kedeligt”. Han forestiller 
sig, at det er lidt sværere at være ny medar-
bejder som ph.d.-studerende, end det ville 
være på en almindelig arbejdsplads. Intro-
duktionen er ikke særlig god på instituttet, 
og man har ikke særlig meget faglig kontakt 
med hinanden. Grunden til, at det er sådan, 
mener han er, at hver enkelt medarbejder 
arbejder på et meget lille og smalt område, 
der kun betyder noget for en meget lille og 
geografisk spredt gruppe. På det sociale 
plan mener Siggi dog, at miljøet i ph.d.-
gruppen er godt sammentømret og fortæller 
ligesom Mads, at de laver sociale ting sam-
men. Faktisk ringer telefonen under inter-
viewet - en fodboldkamp skal lige aftales. 
 
I fremtiden vil Siggi helst beskæftige sig 
med ”noget, der betyder noget for nogen”. 
Der er flere ting, som han har lyst til at prø-
ve af. Interesserne spænder fra et arbejde i 
et ministerium over Socialforskningsinsti-
tuttet til konsulentbranchen. Om konsulent-
branchen mener han, at der både er gode og 
dårlige aspekter, men at fordelen er, at det, 
man laver, kommer ud til nogle flere men-
nesker, end man gør som ph.d. Det er dog 
vigtigt for ham, at der er et element af un-
dervisning i et kommende job, ligesom han 
på kortere sigt glæder sig meget til i foråret 
at vende tilbage til underviserrollen på et 
overbygningsseminar. 

Svend-Erik Vrede Skaaning 
Det bedste ved at være ph.d.-studerende er, 
ifølge 25-årige Svend-Erik Vrede Skaaning, 
at man har en høj grad af frihed til at be-
skæftige sig med et emne, som man finder 
rigtig interessant, men bagsiden er, at man 
er meget alene om projektet, og han fortæl-
ler, at ”det kræver en stærk selvdisciplin”. 
 
Svend-Erik blev indskrevet som ph.d.-
aspirant i maj måned. På denne ordning bli-
ver specialet en mere eller mindre integreret 
del af ph.d.-projektet. Den endelige ansæt-
telse skete i september. Svend-Erik interes-
serer sig, ifølge Siggi, for ”ekstrem tør poli-
tisk filosofi”. Ifølge ham selv er hans pro-
jekt dog forholdsvist klassisk og empirisk 
orienteret – nemlig en sammenligning af 
den demokratiske udvikling i Latinamerika 
og Østeuropa siden slutningen af 1980’erne 
til i dag. 
 
Da jeg spørger Svend-Erik, hvordan han 
gjorde sig fortjent til stipendiet, griner han 
og siger ”jeg fedtede bare helt vildt”. Han 
bliver dog hurtigt alvorlig igen og fastslår, 
at det var en kombination af først og frem-
mest en god projektbeskrivelse, som han 
havde fået forskellige folk til at læse igen-
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nem, men også gode karakterer, et studieop-
hold i udlandet og instruktorjobs på både 
statskundskab og jura. 
 
Som menig studerende kan man godt undre 
sig lidt over, hvad de ph.d’ere egentlig går 
og laver. Drikker de kaffe, læser de tykke 
bøger, eller diskuterer de hele tiden? Ifølge 
Svend-Erik går tiden med at læse en masse, 
ligesom det forventes, at man skriver papers 
til ph.d.-kurser og deltager i forskellige kon-
ferencer. Desuden skal man undervise, hvil-
ket ifølge Svend-Erik er meget godt, fordi 
det kan give et godt input til forskningen og 
skærper formidlingsevnen. Desuden nævner 
han, at det også bliver til en tur i fredagsba-
ren ind imellem, selvom dette ikke er et 
krav fra instituttets side. 
 
Om arbejdsmiljøet siger Svend-Erik, at man 

som ph.d. er ”overladt meget til sig selv”. 
Man skal gøre en aktiv indsats for at møde 
folk med samme interesser som en selv og 
blive en del af forskningsmiljøet. Han me-
ner, at det kunne være en god idé, hvis 
ph.d’erne på et tidspunkt i deres forsknings-
forløb i et eller andet omfang blev involve-
ret i et kollektivt forskningsprojekt. Heldig-
vis kender Svend-Erik mange af de nye 
ph.d’ere, og han er også ganske tilfreds med 
sin kontormate (Siggi). 
 
Fremtiden skal helst foregå i forskningsver-
denen - på IFSK i Århus, eller et andet sted. 
Svend-Erik vil gerne undervise og forske på 
universitetsniveau, men kan ikke se sig selv 
som konsulent eller embedsmand i et mini-
sterium, da det vil blive på bekostning af 
friheden og måske også den videnskabelige 
grundighed  

Eksamenstilmelding!!! 

Der er eksamenstilmelding fra den 1. okto-
ber til den 24. oktober. Dette gøres over 

nettet under selvbetjening for studerende.  
Husk det nu!!!  

Det er et bøvl uden lige at tilmelde sig ef-
ter fristen er udløbet.  
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Overgangen fra studier til arbejdsmar-
ked er en vigtig fase for de studerende, 
men alligevel en fase som de færreste har 
gjort sig seriøse overvejelser omkring. 
For at øge fokus på denne proces arran-
gerer Universitetet og Instituttet torsdag 
d. 30. oktober en erhvervsvejledningsdag 
for alle kandidatstuderende – dagen er 
undervisningsfri så alle kan være med. 
 
Tidens opblødning af faggrænser og ikke 
mindst den nuværende arbejdsmarkedssitua-
tion for samfundsvidenskabelige kandidater 
har øget behovet for en generel kompeten-
ceafklaring hos de studerende og et øget 
fokus på overgangen fra studier til arbejds-
marked. 
 
Erhvervsvejlednings initiativet på Aarhus 
Universitet udspiller sig dels på universi-
tetsniveau, dels på fakultetet og de enkelte 
fag. Mere information herom vil blive til-
gængeligt om kort tid, hvor der vil blive 
lanceret en elektronisk vejlednings portal, 
via universitetets hjemmeside. 
 
Som det mest konkrete består initiativet 
bl.a. af en række arrangementer i løbet af 
året. Det førstkommende arrangement er 
JobParat dagen den 30. oktober 2003. 
JobParat arrangementet er tilbagevendende 
to gange årligt, men dette efterår er det før-

Er du parat til arbejdsmarkedet ?? 
Erhvervsvejledningen informerer  

ste gang, Det Samfundsvidenskabelige Fa-
k u l t e t  d e l t a g e r .  T e m a e t  e r 
”studieplanlægning, studiejob og kompeten-
cer”, hvilket betyder, at der vil blive fokuse-
ret på, hvordan man kan blive bevidst om-
kring hvilke kompetencer (både uddannel-
sesmæssigt og i bredere forstand) man er i 
besiddelse af i forhold til det jobmarked 
,man som nyuddannet kastes ud i. Og for-
slag til hvordan man kan tilegne sig de 
kompetencer, man eventuelt mangler, hvis 
man vil målrette sin uddannelse mere speci-
fikt. 
 
Der findes naturligvis ingen facitliste til den 
slags, men det er tænkt som en vejledning 
og en øvelse i at sætte sit studie i perspektiv 
til erhvervslivet (offentligt såvel som pri-
vat). 
 
Dagen er planlagt således, at man om for-
middagen kan høre noget om de generelle 
overvejelser omkring studieplanlægning, 
mens man om eftermiddagen får mulighed 
for at få spørgsmålet/temaet belyst ud fra en 
mere fagspecifik synsvinkel. På det sam-
fundsvidenskabelige fakultet vil der være et 
fælles fakultets arrangement bl.a. med en 
konsulent fra DJØF, efterfulgt af mulighe-
den for at mødes og tale med ”gamle” stu-
derende fra sit eget institut. Se det trykte 
program for detaljer. 
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Har hun en søster ?? 
Brendan og Anders, 5. sem. 

En sød pige til en frisk fyr. 
Rikke og Mikkel 5. sem. 

Det er fint, men set i retroperspektiv 
kan jeg godt forstå, at udlændingeloven 
er blevet ændret, men det er okay med 
Mary, hun er jo også 28. 
Jonas 1. sem. 

Frede er en kanon fyr, og det at 
han har læst på IFSK, gør ham 
bare bedre. Mary ser vældig flink 
ud og hvis det er hende, han vil 
have, så skal SE & HØR blande 
sig uden om. 
Daniel 5. sem. 

Kandens udsendte bad til den klassiske PF-
fest de feststemte statskundskabere om at 
kommentere den tidligere studerende H.K.H 
Kronprins Frederiks forlovelse. 
 
Af Jens Jørgensen & Camilla T.N. Bentzen 

Vox-pop fra PF-festen 
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3 momenter af skuffelse: 
1. Han er afsat 
2. Vi er ikke inviteret 
3. Han vil ikke medvirke i Kanden 
Men bortset fra det, han er dejlig og hun er læk-
ker - Det kan kun ende godt. 
Mette, Laura og Hanne 

Det er 10-4 - bedre end han 
har gjort før. Bettina gå hjem. 
Søren, 11. sem. 

CENSUR 
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Mehdi Mozaffari - en assimileret viking 

En ægte statskundskaber; kan se alting hori-
sontalt og vertikalt. På den ene side ...Men 
på den anden side...  

Af Jakob Nedergaard Mortensen 
Foto Anton Skjernaa 
 
"Det hele startede ved en fejltagelse. Paris 
er jo fejltagelsernes by." Sådan indleder 
Danmarks første professor i den politiske 
del af islamiske studier. Den farverige per-
son med det farverige navn Mehdi Mozaffa-
ri bærer rundt på en selvbiografi mere inte-
ressant end de flestes. 
 
"Fejltagelsen", Mehdi tager udgangspunkt i, 
er mødet med den franskstuderende sønder-
jyde, Hanne, som senere skulle give ham to 
børn og bopæl i Rissskov. "Jeg er lidt sinds-
syg, men jeg går jo også forbi hospitalet 
hver dag. Der henter jeg inspiration, men 
jeg ender der nok selv en dag", siger han 
grinende med sin karakteristiske og charme-
rende accent og Advokat cerutten pegende 
stik mod undertegnede. 
 

Mehdi, som er af iransk afstamning, stude-
rede Statskundskab med speciale i Internati-
onal Ret  i Teheran og senere ved Sorbonne 
i Paris. Han husker, hvordan hans politiske 
interesse allerede vaktes i de første år som 
aktiv elev i Folkeskolen. Politiske budska-
ber blev udtrykt i skoleavisen, og efter CIAs 
kup i 1953 mod den daværende iranske pre-
mierminister trængte en tiltagende anti-
amerikanisme sig på hos unge Mehdi. Han 
blev politisk aktiv og modarbejdede Sha-
hen, hvor alternativet var revolution og den 
åndelige leder Khomeini, "som fremstod 
som en anden Ghandi". Her lagdes hjørne-
stenen til den islamiske trussel, Vesten først 
for alvor sandede den 11. september 2001, 
mener Mehdi. 
 
Mozaffari nåede selv at tage flugten i 1978, 
hvor han som den nok første inden for feltet 
skrev om den islamiske trussel. "Revolution 
i Iran" vakte danskernes interesse ved udgi-
velsen i 1981, men nogen guldgrube blev 
den aldrig, eftersom ingen havde fortalt 
Mehdi om den nok så lukrative biblioteks-
ordning. Snart havde legendariske Erling 
Bjøl hyret ham til et kantine-foredrag på 
IFSK, hvor franskoversætteren var den lo-
vende studerende Tøger Seidenfaden. Kort 
efter var Mehdi en del af stedets forsker-
stab. 
 
Om sin rolle som professor og sit faglige 
felt siger Mehdi: "Der er for første gang no-
gensinde en bred, folkelig debat i samfundet 
omkring islam, og danske soldater går i krig 
og dør. Debat om og en akademisk tilgang 
til emnet er helt nødvendig, for jeg mener, 
den politiske del af islam er lige så farlig 
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som nazismen og kommunismen. Alle disse 
ideologier er totalitære med ens voldelige 
attributter, og i muslimernes Utopia eksiste-
rer demokratibegrebet heller ikke. Islamis-
me adskiller sig dog ved at være religiøs og 
ikke nødvendigvis bundet til én homogen, 
etnisk gruppe". Efter en dyb indånding og 
en genantændelse af Advokaten fortsætter 
han: "Men jeg er forsker, ikke politiker. Po-
litik er en normativ størrelse, som må hol-
des adskilt fra forskningen. Dog kan jeg 
overføre mine forskingsresultater på egne 
holdninger, således at jeg måtte ændre mit 
syn på Vesten og specielt USA. Min forsk-
ning gik ganske enkelt imod myten. Det har 
været både svært og befriende på samme 
tid, da jeg er vokset op med disse kontradik-
toriske følelser omkring Vesten". 
 
Mehdis forskningsområder er mange og va-
rierede. Fra globalisering og International 
Ret over  terrorisme til islamisk fundamen-
talisme og fransk uddannelsespolitik. "Jeg 
har undervist mange steder (Ægypten, 
Frankrig, Schweiz, Iran red.) og gør det nu 
på dansk - hvis du vil kalde dét dansk - men 
jeg har altid elsket at undervise. Konfronta-
tionen med kvalificerede elever inspirerer 
mig til stadighed til at få nye ideer og vink-
ler på min forskning. Det bedste, jeg som 
lærer kan bidrage til, er at få eleven til at 
reflektere over sin viden. Det kaldes vis-
dom. En lærer huskes måske for to-tre ting, 
der har gjort indtryk og fået en elev til at 
tænke dybe tanker og udvikle sin personlig-
hed. Dette er vejledningen til selve livet, 
hvilket jeg mener er min fornemste opgave 
at formidle". 
 
Man føler, hvordan professoren er ved at få 
talt sig varm, så da talen falder på dennes 

yndlingsbeskæftigelser, falder svaret 
prompte: ”For at citere go`e gamle Bern-
hard Shaw; ”A wine before and a cigarette 
after”. Fornøjelsen afhænger af afstanden 
mellem a wine and a cigaret…” ”Fornøjelse 
er ikke til at tælle”, lyder svaret på spørgs-
målet om det daglige forbrug af cerutter. 
”Jeg kan godt lide vin med alkohol (!) og at 
lave mad”, fortæller han, mens han korrige-
rer sin definition af sin madkunst fra 
”bastardkøkken” til ”kulinarisk polygami”. 
Hvorfor han frivilligt har ladet sig indmelde 
i Vikingeklubben Jomsborg og dermed bade 
nøgen i iskoldt havvand? ”I rum må man 
gøre som rummene gør”! 
 
Slutteligt afslører Mehdi formålet med det 
gamle beduinertrick ”at putte salt i kærne-
mælk”. ”Det er den mest naturlige ting, da 
kærnemælk er smagløs som yoghurt. Prøv 
det. Man skal turde være lidt nysgerrig og 
kreativ. Det er de fx ikke i kantinen på 
IFSK, hvor de tillader sig at kalde tørre 
sandwiches for madretter. Men personalet 
er virkeligt sødt”, runder Mehdi af med et 
skælmsk smil.    

Faktaboks: 
 
- 63 år, gift med Hanne, 2 sønner ("alt for 
gamle") 
- Statskundskab og International Ret fra 
Teheran Universitet. 
- Har studeret og haft professorat ved Sor-
bonne, Paris samt i Teheran. 
- Interesser: Lytte til musik, lave mad, ind-
tage gode vine, socialt samvær, 
(vinter)badning. 
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Ulovlig EU-import af bosætterprodukter 
Af Marie Lindberg Tefre 
 
"Made in Israel" er navnet på en kampagne 
i Folkekirkens Nødhjælps (FKN) regi, som 
gør opmærksom på, at Israel bryder sin han-
delsaftale med EU. Handelsaftalen fritager 
varer fra selve Israel for told, men ikke va-
rer fra de israelske bosættelser i de besatte 
områder. Problemet er, at varer produceret i 
bosættelserne blandes med varer fra selve 
Israel, hvorefter det eksporteres til EU som 
"Made in Israel". FKN har bevis på, at rene 
partier af bosætterprodukter er blevet im-
porteret til Danmark og Europa som "Made 
in Israel". Dette medfører for det første, at 
både importører og forbrugere vildledes, 
idet de ikke har mulighed for at se, hvor 
produkter mærket "Made in Israel" reelt 
stammer fra. For det andet er EU med til at 
legitimere bosættelserne - der er ulovlige 
ifølge international humanitær lov - ved at 
fritage bosætterprodukter for told ligesom 
varer fra selve Israel. 
 
"Made in Israel"- kampagnen er således IK-
KE en boykot kampagne. Målet med denne 
artikel - og kampagnen - er at oplyse om 
problematikken og sikre en overholdelse af 
EU´s handelsaftale. Vi må opfordre EU til 
omgående at sikre, at Israel overholder den 
gældende handelsaftale med EU og mærker 
sine varer korrekt. Som forbrugere er der 
reelt kun to muligheder. Enten at købe varer 
mærket "Made in Israel" med risiko for, at 
varen er fra en israelsk bosættelse, eller helt 
undlade at købe israelske varer. I uge 43 
vil frivillige fra FKN stå for en underskrifts-
indsamling mod bosætterprodukter her på 
statskundskab, og dette indlæg vil desuden 

blive lagt ud på Kandens debatside. 
 
Udadtil er EU´s holdning til Israels bosæt-
terpolitik klar: Bosættelserne er i strid med 
Folkeretten. Indadtil tøver EU Kommissio-
nen med at sætte en stopper for, at Israel 
eksporterer store mængder bosættervarer til 
det europæiske marked - til favorabelt lave 
toldsatser. Derved medvirker EU Kommis-
sionen til en politisk blåstempling af Israels 
bosættelser og tilsidesætter EU- medlems-
landenes forpligtelser overfor Folkeretten. 
EU Kommissionen er ansvarlig for at sikre, 
at handelspartnere overholder deres han-
delsaftaler med EU. I spørgsmålet om de 
israelske bosættervarer har Kommissionen 
hidtil forsøgt at leve op til sit ansvar ved at 
forsøge at få Israel til - frivilligt - at over-
holde handelsaftalen med EU. Forsøgene er 
slået fejl alle som én. I mellemtiden fortsæt-
ter Israel deres systematiske og bevidste 
brud på aftalen. Kommissionen mangler 
derfor endnu at tage initiativ, som effektivt 
kan bringe Israels brud på aftalen til ophør. 
Det er en opgave, Kommissionen har alt 
andet end lyst til at tage fat på, da den ikke 
vil ´hælde benzin på bålet´. Men ved ikke at 
foretage sig noget sender Kommissionen 
reelt et klart signal om, at den vil acceptere 
Israels brud på handelsaftalen med EU, og 
dermed har Kommissionen reelt også tilsi-
desat de Geneve-konventioner, som EU´s 
handelsaftale bygger på. 
 
Bosættelserne er og bliver det centrale pro-
blem i konflikten. Hvis fredsprocessen no-
gensinde skal få fodfæste, er vi nødt til at 
respektere, at international ret skelner mel-
lem staten Israel og bosættelserne. Bosæt-
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telserne beslaglægger ca. 42% af landbrugs-
jorden på Vestbredden og omkring 30% i 
Gaza – ofte den bedste del af jorden samti-
dig med, at det på Vestbredden er bosættel-
serne, der kontrollerer vandet. Der bor om-
kring 400.000 israelske bosættere og tre 
millioner palæstinensere i de besatte områ-
der. Ifølge israelske embedsmænd udgjorde 
værdien af eksport med et betydeligt ind-

hold af bosættervarer til EU i 2001, 2 mia. 
US dollars ud af en samlet eksport på 7 mia. 
US dollars. Derfor er det ikke ligegyldigt, 
om den tomat, vi  køber, er fra Israel eller 
en bosættelse i Gaza. Det er et forsøg på at 
undgå en glidebane, hvor vi ender med at 
anerkende bosættelserne politisk, fordi de 
nu alligevel i praksis er en integreret del af 
økonomien. 

Kø-oprør! 
Af Ane Yde Skaksen  
 
Tillad mig at tage forskud på næste nummer af Kandestøberens ”Kantine-special” ved på 
vegne af  kantinepersonalet at komme med et lille oprør. 
Denne gang handler det ikke om den manglende oprydning efter endt måltid (det venter vi 
med til november-udgaven af Kandestøberen), men om tendensen til kø-dannelse omkring 
middagstid ved kantinens kasser. Kantinepersonalet har gjort sit til at reducere køen ved at 
åbne to kasser på de kritiske tidspunkter, så nu er turen efter personalets mening kommet til, 
at vi kantinebrugere vender blikket indad for at afhjælpe dette irritationsmoment. Og løsnin-
gen er faktisk ret simpelt: Væn dig til at have de fire kroner til en kop kaffe eller de otte kro-
ner til pølsehorn i ”cool cash”, frem for at spilde både personalets, dine medstuderendes og 
din egen kostbare tid ved brugen af dankort med fare for afvisning og andre pinlige situatio-
ner, mens køen bag dig vokser! 

STILLINGER SOM STUDENTERUNDERVISERE FORÅR 2004 
  
Stillinger som studenterunderviser i foråret 2004 opslås i Information & Debat 
nr. 4, der udkommer den 13. oktober 2003. – Ansøgningsfristen er tirsdag den 
4. november 2003, kl. 12,00. Ansøgningen indsendes til Aarhus Universitets 
Journalkontor. 
  
Stillingsopslaget kan ses på instituttets hjemmeside: http://www.ps.au.dk 

Studievejledningen informerer 
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Simbas Sær-Sofa:  
”Statsministerskolen” og Svinene 

Selvom forårssemesterets afslutning blev 
Simbas Sofas (læs: de tilbagevendende 
mavesurheders) endeligt og mange i køl-
vandet drog et lettelsens suk, genopstår 
gnavpottens spalte for en stund. Som en 
opsang til de statskundskabelige svin. Og 
som en trussel! 
 
af Rasmus Beltofte 
 
Det forgangne halvår har gentagne gange 
pudset glorien. IFSK evalueredes som 
forskningsmæssigt i verdensklasse. Week-
endavisen gav studiet prædikatet elite. Ste-
det, hvor janteloven trodses selvfølgeligt, 
såvel ift. ambitioner, som i vores selvopfat-
tede afgrundsdybe overlegenhed sammen-
lignet med alle andre. Alligevel efterlader 
vores indsats på ét område meget at ønske – 
det til trods for en pinlig afsløring i foråret. 
En smuttur i kantinen og på gangene fortæl-
ler tragedien om meterhøje stabler af frem-
medgjort service med åbenlyse identitets-
problemer, der i stedet for opvasken eller 
afrydningsvognene hænger marginaliseret 
ud på bordhjørner og i vindueskarme. Tra-
gisk. Ikke mindst fordi misbrugsproblemet 
allerede afsløredes i foråret. Ingen har hidtil 
taget ansvaret eller påpeget løsninger. Det 
er på høje tid, da vi ellers risikerer at miste 
”disse unge servicer” og lade dem henslum-
re i glemselen. 
  
I Danmark er der omtrent 13 mio. svin – 
hvor mange er der mon på IFSK? Ryd dog 
op eller gå tilbage til stalden! Det er ganske 
enkelt hovedrystende grotesk, at på overfla-
den velfungerende og intelligente menne-

sker rummer så megen ligegyldighed. At 
studerende i voksenalderen, med fremtidige 
positioner i samfundets øverste lag, tydelig-
vis stadig gør bedst i at have mor såvel som 
narresutten i betryggende kort afstand. Og 
nej, det er ikke ”bare” juristernes skyld. 
 
Markarbejderteorien sondrer mellem ideal-
typiske ”mennesker uden organisationer” og 
omvendt. Førstnævnte påpeger, at baggrund 
snarere end institutionelle rammer afgør ad-
færd. Er det tilfældet må mødre, værger og 
anstandsdamer snarest troppe op. Sidst-
nævnte idealtype derimod påpeger, at på-
virkningen sker i institutionen i form af so-
cialisering. Det bør således være muligt at 
ændre disse ”grises” adfærd til det bedre. 
Den medmenneskelige respektløshed skal 
væk, så den statskundskabelige 
”overlegenhed” ikke som nu resulterer i 
negligering af kantine- og rengøringsperso-
nalets virke. På gruppe- og holdniveau må 
selvjustitsen blive større, de ”velopdragne” 
skal simpelthen aktivt medvirke til etable-
ring af en anden adfærdsnorm. Svineriet er 
uacceptabelt og taberagtigt! 
  
Kanden vil snarest følge op herpå. Forbed-
res oprydningen ikke omgående, vil vi fra 
næste udgivelse opfordre til angivelse af 
”svin” blandt medstuderende, samt med in-
spiration fra vort svenske broderfolk hænge 
mistænkelige studerende ud, helst med 
navns nævnelse og på forsiden. 
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Hvorfor bliver du radikal? 

Påvirker studiet dig? Har du forandret 
dig, siden du startede for et, to eller syv 
år siden? Hvordan var det nu dengang, 
at du startede, og hvordan var du selv? 
Er du blevet radikal? Eller er du undta-
gelsen, der bekræfter reglen? 

 
 Af Martin Krog Frederiksen og Ane Yde 
Skaksen 
 
Disse eksistentielle spørgsmål har overteg-
nede sat sig for at undersøge. 
Til formålet satte vi derfor tre russere stæv-
ne en onsdag morgen efter et par dages pu-
sterum ovenpå et veloverstået rus-
arrangement. Fælles for de tre russere er, 

foruden at de altså er russere, at de har ind-
villiget i at blive fulgt de næste to semestre. 
Det bør i denne sammenhæng understreges, 
at vores lille undersøgelse ikke er Kandens 
forsøg på et realityshow a´la Big Brother, så  
slibrige detaljer og andet ”snavs” må du gå 
til PF-fest og observere. 
Derimod vil vi gerne høre deres oplevelse af 
og forventninger til den mere seriøse og 
saglige del af studiet statskundskab, dvs. 
fagene, læsemængden, undervisningen, stu-
diemiljøet, deres ambitioner med studiet og 
så fremdeles. 
Vi vil i forlængelse heraf se, om det er mu-
ligt at spore en forandring over det næste 
års tid, og i så fald hvad en sådan ændring 
kan skyldes. 
Vi er dog klar over den metodiske kritik, 
der kan blive rettet mod vores lille eksperi-
ment, f.eks. taget den korte tidshorisont i 
betragtning og antallet samt udvælgelsen af 
respondenter. Artiklen skal derfor blot ses 
som et snapshot af virkeligheden, men hvor 
det dog er vores forhåbning, at kunne obser-
vere en tendens, uden dog at komme med 
hårdtslående konklusioner, i retningen af, 
hvad studiet statskundskab gør ved os stu-
derende 
 
Russerne 
De tre russere der har indvilliget i vores lille 
forsøg er Louise, Anna og Mads. Louise er 
21 år og fra Trige, og har haft to sabbatår. 
Anna er 22 år og fra København og har haft 
fire ditto. Mads er som den ældste 23 år og 
ligeledes fra København, men har i modsæt-
ning til de to andre en mere faglig ballast i 
bagagen, da han har læst Økonomi på KU i 
to år. 
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De er alle politisk interesserede, men det er 
kun Anna, som er medlem af et parti. Dog 
har både Mads og Louise faste partier, som 
de stemmer på (-og nej; ingen af tre er parti-
patriotiske radikalister – endnu!). 
 
Hvad sagde de? 
Vi har i nedenstående udplukket det vigtig-
ste fra vores snak med russerne i henhold til 
artiklens formål. 
 
Hvad er jeres forventninger til og ople-
velse af studiet? 
Anna og Louise synes, at der er meget at 
læse, men de forsøger at nå det hele, selvom 
de har fået at vide fra ældre studerende, at 
dette er så godt som umuligt. Begge er eni-
ge i, at dette er et levn fra gymnasiet. Mads 
derimod finder læsemængden passende, 
men erkender ligeledes, at han ikke kan nå 
det hele. Forskellen til Anna og Louise 
skyldes, mener han selv, at han på baggrun-
den er sine tidligere erfaringer har lært at 
sortere i materialet og kunsten at kunne 
”skimte” en tekst. 
For Louise er Metode og Pol-Intro i forhold 
til idéhistorie de fag, som ligger tættest på 
hendes forventninger til Statskundskab. 
Dette bekræftes både at Louise og Mads, 
der til tider kan have svært ved at se hvor 
specielt idéhistorie, men af og til også meto-
de, vil hen. 
 
Hvad er Jeres ambitioner med at læse 
Statskundskab? 
De har alle store ambitioner: ”Ind og røre 
ved magten” (Anna), ”En topstilling i EU 
eller centraladministrationen” (Louise). 
Mads bekræfter, men siger i samme ånde-
drag, at der er konkurrence om stillingerne, 
så det er ikke alle, der får de ”fedeste job”. 

Alle er dog enige om, at en fed stilling er 
målet. 
 
Hvordan opfatter I studiemiljøet på 
Statskundskab? 
De har alle en oplevelse af, at der hersker en 
utrolig selvtillid på studiet. De er op til flere 
gange i løbet af den første måneds tid blevet 
mindet om, at de nu har deres daglige gang 
på det femte bedste studie i Europa. De me-
ner i denne sammenhæng, at man skal passe 
på ikke at blive for selvhøjtidelige, og i ste-
det bevare jordforbindelsen. ”(...) så klap 
lige hesten”, advarer Mads. 
Anna vil dog hellere læse på et studie med 
denne ånd, end et studie der ”undskylder for 
sig selv”, hvilket Louise og Mads er enige i. 
De er imidlertid klar over, at denne ånd kan 
virke provokerende eller snobbet over for 
”gamle” venner, hvilket man bør være op-
mærksom på, når man aflægger besøg på 
sin tidligere hjemmebane. 
De mener desuagtet ikke, at denne ånd gør 
studiet til et enspænder-studie, hvor man er 
sig selv nærmest. Tværtimod finder de, at 
ånden er, at man hjælper hinanden, men til-
føjer samtidig at det er nødvendigt, at man 
selv gør en aktiv indsats for at skabe sig et 
netværk. Gør man det, bliver man godt 
modtaget, også selvom man kommer fra 
København, tilføjer Mads. 
 
Tror I, at Statskundskab vil forandre 
Jer? 
Anna tror, at studiet vil påvirke hende, hvil-
ket hun som sådan finder helt naturligt, men 
hun håber dog ikke, at studiet også vil på-
virke hendes holdninger, som hun pt. nødig 
vil se ændre sig. 
Louise er derimod sikker på, at hun vil ænd-
re sig og sine holdninger i løbet af hendes 
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Boganmeldelse 

tid på Statskundskab pga. af ny viden og 
nye indtryk og i forlængelse heraf nye ind-
faldsvinkler. 
Mads mener i modsætning hertil ikke, at 
han vil ændre sig grundlæggende i de kom-
mende år pga. Statskundskab. 
 
Bliver de radikale? 
Vi har ovenover forsøgt at give et indblik i 
de forventninger og ambitioner russere har 
til studiet Statskundskab, og vil i de kom-
mende numre af Kandestøberen løbende 

følge de tre russere for at se, om forventnin-
gerne og ambitionerne bliver henholdsvis 
indfriet og opfyldt, og om vores russere bli-
ver ved med at stå ved, hvad de har sagt: Vil 
en fed stilling stadig være forbundet med 
EU og magt? Har de set lyset i Idehistorie? 
Og vil Mads forandre sig? 
I fald der er en forandring at spore, hvad 
skyldes denne da? 
Det vides endnu ikke, men hvis du vil finde 
ud af det, så læs fortsættelsen i de kommen-
de numre af Kandestøberen. 

Folkets styre 
Magt og ansvar i dansk politik 
Erik Damgaard 
174 sider, kr. 198 
Udgivet 9. april 2003 på Aarhus Universi-
tetsforlag 
Af Thomas Laursen 

 
 
 

I marts 1997 iværksatte Folketinget et 
forskningsprojekt, hvor magt og demokrati i 
Danmark skulle analyseres (Magt-
udredningen). I den beretning, som ligger til 
grund for etableringen af Magtudredningen, 
udtrykkes en bekymring for det danske fol-
kestyres udvikling, hvor man mener, at se et 
tab af demokratisk indflydelse og deraf føl-
gende reduktion af tiltroen til de demokrati-
ske beslutningsprocesser. Det er med afsæt i 
denne bekymring, at Erik Damgaards bog 
forsøger at kortlægge det danske folkestyres 
udvikling og aktuelle situation for at afdæk-
ke, hvorvidt denne bekymring kan under-
bygges. ’Folkets styre’ er en glimrende bog, 
som giver et overblik over den parlamenta-

riske udvikling i Danmark i nyere tid, men 
samtidig også en bog som forsøger at tage 
stilling til de nye udfordringer, som det dan-
ske folkestyre vil komme til at stå overfor i 
fremtiden – fra EU-medlemskab og medier-
nes magt til selvstændige statsvirksomheder 
og udviklingen af embedsmandsrollen. Det 
skal imidlertid fastslås, at bogen sammen-
fatter en stor del af den eksisterende viden 
på området, og derved forsøger at skabe et 
overblik og udpege eventuelle problemer. 
Hvis man ønsker en mere indgående be-
handling af en enkel relation i den parla-
mentariske styringskæde, kan denne bog 
blot bruges som inspiration. 
For at strukturere analysen benytter forfatte-
ren den parlamentariske styringskæde som 
udgangspunkt – et udgangspunkt som lø-
bende optimeres således at bogen, så vidt 
det er muligt, indfanger virkelighedens 
kompleksitet. Teoretisk benytter Erik Dam-
gaard to perspektiver i sin analyse, repræ-
sentationsteori (Hanna F. Pitkin) og princi-
pal-agent teori. 
I bogens første del (kap. 2) behandles den 
parlamentariske styringskædes første led – 
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forholdet mellem vælgere og folketings-
medlemmer. Her behandles også de politi-
ske partier, og deres udvikling de senere år 
er genstand for særlig opmærksomhed. Der-
næst (kap. 3-5) tager Erik Damgaard fat på 
styringskædens omgivelser: Organisationer 
og medier, selvstændige institutioner og 
virksomheder samt EU og den internationa-
le dimension. I denne 2. del er det bl.a. 
spørgsmålene om, hvorvidt interesseorgani-
sationerne er blevet mere eller mindre magt-
fulde i forhold til Folketinget, fungerer me-
dierne tilfredsstillende eller har de for me-
get magt over den politiske dagsorden, 
hvordan har Domstolenes og Nationalban-
kens politiske indflydelse udviklet sig samt 
hvorledes Danmarks internationale engage-
ment og afhængighed påvirker magt- og 
ansvarsrelationerne i Danmark. 3. del af 
analysen tager fat på de centrale statsinstitu-
tioner, Folketing, regering, ministre og em-
bedsmænd. Hvilke udviklingstræk kan der 
konstateres angående Folketingets organisa-
tion og virksomhed, hvordan er de indbyr-
des relationer mellem Folketing og regering 
og relationerne mellem ministre og embeds-
mænd. 
Grundlæggede er billedet af det danske fol-
kestyre positivt. En del af de floskler, der de 
senere år flittigt er benyttet om den demo-
kratiske udvikling i Danmark, viser sig at 
være langt fra hele sandheden. Som så me-

get andet når man har at gøre med noget så 
komplekst som samfundet og dets udvik-
ling, så er svarerne aldrig helt entydige. 
Grundlæggende konkluderer Damgaard, at 
det danske repræsentative demokrati funge-
rer tilfredsstillende. Det største problem er 
uenigheden om den europæiske integration, 
der ofte ses mellem vælgere og politikere. 
Det er dog ikke ensbetydende med, at bogen 
kort konstaterer, at alt er som det altid har 
været. Den danske parlamentariske styrings-
kædes omgivelser er ændret, hvilket er en 
del af en generel international tendens. Mas-
semedierne fylder mere  i folketingspoliti-
kernes og ministrenes virke end tidligere, 
hvilket ministrenes stigende brug af medie-
rådgivere bl.a. kan ses som en reaktion på. 
Både domstolene og Nationalbanken har 
begge indtaget en stærkere selvstændig po-
sition. Samtidig kan man konstatere, at inte-
resseorganisationerne som udgangspunkt 
har mistet en del indflydelse – en udvikling 
der som ovenstående udviklingstræk også 
kan konstateres internationalt. 
 
Både teoretisk og empirisk fungerer bogen 
godt og giver et godt overblik over udviklin-
gen i det danske parlamentariske system i 
nyere tid, hvilket alt i alt gør den særdeles 
anbefalelsesværdig til enhver, som interes-
serer sig for magt og ansvar i dansk politik. 

For at se hvad der løbende sker fakultetet, gå da ind på ny-
hedsbrevet som opdateres jævnligt.  Adressen er følgende: 

http://www.samfundsvidenskab.au.dk  

Fakultetets nyhedsbrev 
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Frit Forum – de måske egnede socialdemokrater! 
Frit Forum, Socialdemokratiske Stude-
rende, har dannet rammen om det politi-
ske studieliv for Svend Auken, Erhard 
Jakobsen, Mogens Lykketoft, Poul Ny-
rup, Erling Olsen, Mogens Camre og 
mange flere. 
I år fylder Frit Forum 60 år, og forenin-
gen tilbyder stadig et fleksibelt politisk 
engagement for alle, der har mod på en 
kritisk samfundsdebat på et socialdemo-
kratisk idegrundlag. 
 
Af Jens Joel Nielsen  
 På Statskundskab i Århus – eller 
”Statsministerskolen” som den hedder efter 
Weekend Avisens besøg – tilstræbes objek-
tivitet. Det er ikke specielt populært, ej hel-
ler udpræget kløgtigt, at bekende sin politi-
ske tro i undervisningstimerne. Selvfølge-
lig! Men trods den siddende regerings øge-
de fokus på fagligheden og den store moral-
ske opsang om at gøre sig hurtigt færdig (til 
arbejdsløsheden der venter) har de studeren-
de både evner og lyst til at kigge ud over 
pulten, tage stilling og frekventere foredrag, 
der ikke kan skrives på pensumlisten! 
 
Det viste sig blandt andet da vi i september 
slog dørene op for årets politiske topmøde 
mellem Anders Fogh Rasmussen og Svend 
Auken. De to herrers politiske visioner er 
uomtvistelige – og selv om de bestemt ikke 
var lige saglige hele tiden – var der en be-
tragtelig del statskundskab’ere blandt de 
700, der forsøgte at tilkæmpe sig en plads i 
auditoriet. 
 
Måske er det lige i overkanten at tage dette 
mødes attraktionsværdi til indtægt for 

enorm politisk interesse. Og Weekend Avi-
sens analyse rammer i hvert fald plet, når 
det handler om selvstændigheden blandt de 
studerende. Der er ingen, der gider at abon-
nere på færdigsyede partiprogrammer og 
slogans til laveste fællesnævner. 
 
Et tilbud om politisk engagement til de stu-
derende skal først og fremmest være fleksi-
belt – både tidsmæssigt og politisk. 
Gennem tilbud om ugentlige debatmøder 
kan studiets strengt faglige argumentationer 
prøves af overfor politikere og eksperter. 
Og det er her politikerne prøver grænserne i 
deres argumentation før den bringes til 
torvs. I studiegrupperne findes muligheden 
for at komme i tættere dialog med MF’ere 
om et område, der lige præcis interesserer 
dig, og gennem de sociale arrangementer 
skabes der kontakt mellem årgange og stu-
dier. Da Erhard Jakobsen for 60 år siden 
startede Frit Forum, ville han skabe en for-
ening med plads til forskellighed og højt til 
loftet i den politiske debat. Det er stadig 
ambitionen i dag. 
 
PF er stedet hvor man spiser kirsebær med 
de store, mens de er små. I Frit Forum er vi 
ikke for fine til stadig at spise kirsebær med 
dem, selvom de er blevet store! I 2003 har 
Frit Forum Århus derfor arrangeret debat-
møder med Mogens Lykketoft, Bertel Haar-
der, Poul Nyrup Rasmussen, Connie Hede-
gaard, Claus Hjort Frederiksen/Frank Jen-
sen, Morten Kjærum, Anker Boye, Sherin 
Khankan, Svend Auken/Anders Fogh Ras-
mussen og mange, mange flere. 
Du er naturligvis også velkommen. Tjek 
vores kalender på: www.fritforum.dk 
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Af Peter Amstrup-Jensen og Jesper Kronborg 
 
Hvad er der så sket i Danmark siden sidste klumme udkom? Det var vidst noget med en for-
lovelse… Set fra en politologisk synsvinkel her fra Politologisk Forening kan det måske væ-
re lidt svært at finde noget politologisk relevant over Candidatus Scientiarum Politicarum 
HKH Kronprins Frederiks forlovelse med Mary Donaldson af Down Under. Derfor kan det 
nu alligevel have betydning for en vis del af de studerende på IFSK og resten af Danmark, 
hvis denne begivenhed ses i lyset af det nylige prisfald på spiritus. Det drejer sig om en år-
sagskæde, hvor netop disse to begivenheders sammenfald vil medføre en stor risiko for at 
enkelte piger (og måske drenge…) i overdreven grad forsøger at dulme sorgerne med den nu 
billigere spiritus. 
Det kan blive rent kaos! SÅ hvis man ser personer på statskundskab og i resten af Danmark 
suse rundt i en brandert, tilsat små vredesudbrud mod pigen som snart bliver ”hele Dan-
marks Mary,” så kunne det jo bunde i førnævnte vigtige begivenheder… 
 
Sort snak? Uden tvivl! Men næsten lige så relevant som en hel dags antagelser, nyheder og 
tv-selvsving udelukkende om kongelig forlovelse. I den kommende måned er der dog 
(heldigvis) andre og til dels mere relevante begivenheder inden for PF-regi, som vi gerne vil 
bruge denne klumme til at fremhæve og opfordre jer til at deltage i. På den faglige front har 
vi forsøgt at sætte lidt fokus på det private erhvervsliv, og har i den forbindelse været så hel-
dige at få en af dansk og internationalt erhvervslivs topledere til at kigge forbi og holde et 
foredrag (d. 22/10, kl.16-18 i A1). Det drejer sig om Lars Nørby Johansen som er uddannet 
cand. scient. pol fra IFSK og administrerende direktør for virksomheden Group 4 Falck - den 
anden største sikkerhedsudbyder i verden med engagementer i mere end 85 lande. Blandt 
andre arrangementer på den faglige side skal det kort lige nævnes, at debatten mellem Jørgen 
Poulsen og Søren Krarup er blevet udskudt til torsdag d. 6/11, som de fleste forhåbentlig har 
opdaget… Dagen før, dvs. d. 5/11, fremlægger Lise Togeby og Peter Munk Christiansen re-
sultaterne af Magtudredningen, som bliver offentliggjort den 30. oktober. 
En særligt festlig begivenhed, som det er nødvendigt at sætte tid af til, er PF’s 25 års Jubilæ-
umsfest d. 24/10. Denne fest bliver lidt ud over det sædvanlige, idet der både vil være live-
band og gæstebartender!  Hele dagen vil i anledningen af jubilæet stå i festens tegn - Festen 
vil således være kulminationen på en festlig dag, hvor der bl.a. mellem kl. 14-16 vil være en 
fødselsdagsreception. 
Hvad der ellers foregår i PF-regi i den kommende tid kan, som mange efterhånden har opda-
get, ses på vores hjemmeside: www.polfor.dk 
 
Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer! 
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Blade og Bøger 
Ordet er frit og man tager munden fuld. 
Bladet tages fra munden og den løber 
over:  
 
Af Inge Molt Ipsen 
Bladet i bogen sig vender, let som man ser. 
Der bladres, uden at vi når at tænke over 
det. Pludselig opdages nye sider i bogen. 
Måske er det nye blad ubeskrevet, måske 
tætskrevet, måske er der en fedtet tegning 
nede i det knækkede hjørne, måske er der et 
stort billede i mange farver… 
Uanset hvad de nye sider bringer, må vi på 
opdagelse i det nye indhold. Vi stilles må-
ske overfor gåder eller forudgående sider 
forstås i et helt nyt perspektiv. Skulle siden 
være tom eller utydelig, provokeres vi før 
eller siden til at skride til handling og sætte 
vore egne spor på det nye blad i bogen. Si-
den her er stadig provokerende og kræven-
de, og jeg vælger andres ord (Alex Garff) til 
at sætte spor: 

At flyve som et forårsfrø 
For sommerblomst at blive 

Er kun at visne for at dø 
Kan ingen frugt du give. 

Hvis modenhedens milde magt 
Af livet selv du lærte 

Da slår bag falmet rosendragt 
Dit røde hybenhjerte 

Med egne ord – ahh! Det er efterår og jeg 
elsker det! En ny årstid, der inspirerer til 
nye initiativer og idéer. Den lade, lumre 
sommerluft lukket ud, og vi får et frisk, for-
nyende vindpust, der får kinder til at gløde. 
Vinden skubber os i gang, og det er langt 
hen ad vejen op til os selv, hvad vi vil bruge 
den nye årstid til; hvor tæt- eller ubeskrevet 

bladet skal være. Måske skulle man rive en 
side ud (af kalenderen) og reservere den til 
noget helt nyt eller bladre tilbage i bogen og 
repetere nogle af de gamle sider. For mit 
eget vedkommende tror jeg repetition og 
refleksion over det forudgående udskydes til 
næste blad i bogen; i de snart brungyldne 
nuancer på dette blad er der fx ikke lige 
plads til mikroøkonomien. Måske jeg blad-
rer blufærdigt og længselsfuldt tilbage til 
siden med sol og sommerminder, når de sid-
ste blade til november falder. 
Men dette blad i bogen blusser nu og kræ-
ver min opmærksomhed, og det har det fået, 
for det blænder i sin tidligere bleghed ikke 
længere mit øje. 
Er dit blad fuldstændig blankt, og kan du 
ikke se de brungyldne nuancer for dig? Så 
prøv at bage denne kage, for den består af 
ægte efterår: Æbler, kanel og mandler. 
Pisk 3 æg med 150g sukker. Bland 4 store 
skrællede æbler i tern i. Tilsæt 225g mel, 3 
tsk bagepulver, 2 tsk vanillesukker og 2 
spsk olie. Hæld blandingen i en springform 
og drys med 50g sukker, 1 tsk kanel og 50g 
hakkede mandler. Dryp til sidst kagen med 
1-2 spsk smeltet smør og bag kagen ved 200 
grader i 40 minutter. 
Nu skulle gylden æbleduft og krydret kanel 
kilde i næsen og få det nye blad i bogen til 
at ligne ’a piece of cake’. Brun og knasende 
på toppen som bladene i skoven, blød og 
saftig inden i – man tager nemt munden for 
fuld, når ordet er frit. 
Skulle du ikke være til bagning, så prøv må-
nedens bog med masser af tætskrevne bla-
de: ’Patterns of Democracy’ af Arend 
Lijphart til 135,- kr. 
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Studenterredaktionen 

Studenterredaktionens skarpe penne består af stående fra venstre: Hanne Petersen, redaktør 
Trine Barnøe, redaktør Jens Jørgensen, Frederikke Beer, Martin Krog, Helle Bendixen og 
Ane Yde Skaksen. Siddende fra venstre: Rasmus Beltofte, redaktør Rasmus Tovborg og Si-
mon Krøyer. 
Fraværende på dagen var Jacob Nedergaard Mortensen. Samtidig er Anton Skjernaa manden 
bag aftrækkeren og derfor heller ikke til stede på billedet. 

Fællesredaktionen  bestående af: 
Flemming Juul Christiansen, Mette Kjær, Birgit Kanstrup og Mette skak 
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forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
 
KANDESTØBEREN er hjemmehørende på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 
8000 Århus C. Træffes på kontoret i bygning 350 lokale 1.20 onsdage mellem kl. 15.00 og 
16.00.   
E-mail: kanden@ps.au.dk eller tlf. 8942 5428. 
Tryk: Institut for Statskundskab. 
 
KANDESTØBEREN er  tillige tilgængelig på internettet på adressen: www.ps.au.dk/kanden 
 
Næste Deadline 
Næste deadline er mandag d. 3. november 2003, bladet udkommer mandag d. 17. november.  
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KALENDEREN 

 

 
 

 
Oktober: 
21. Foredrag i Kritisk Profil: Per Rystrøm ”Polit isk strategi og kommunikati-

on”  kl. 19.30 i aud. A1, bygn. 333 
 
22. Studienævnsmøde 
 
22. Foredrag i PF: Adm. Direktør i Group 4 Falck, Lars Nørby Johansen. 16-18,  A1. 
 
24. PF jubilæumsreception kl. 14-16 + PF jubilæumsfest om aftenen (se sted i bladet) 
 
24. Sidste frist for eksamenstilmelding. 
 
30. Erhvervsvejledningsdag for alle kandidatstuderende  
 
November: 
4. Sidste frist for ansøgning som studenterunderviser. kl. 12 
 
5.  Foredrag i PF: Lise Togeby og Peter Munk Christiansen fremlægger resultaterne 
 af Magtudredningen. Tvillingeauditoriet 15.00-17.00. 
 
5.  Studienævnsmøde 
 
6. Debatmøde i PF: Debat mellem Søren Krarup og Jørgen Poulsen. Kl. 19-21 i A1. 
 
6. Foredrag i Kritisk Profil: Esben Høstager ”Issuea Management”  
 kl. 17.00 i aud. A1, bygn. 333 
 
7. J-dag – så kommer juleøllen endelig.. kl. 15-02 
 
14. Kritisk Profil konference om ondskab kl. 9.00-17.00 i lok. 211, bygn. 253 
 (Søaud.) 
 
15. Sidste frist for ansøgning af Scholar– og Phd.stipendier. 


