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 At have en holdning 
 
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Det forventes ofte, at man som statskundskaber har en holdning til alt ! At blive mødt med 
denne opfattelse kan til tider være frustrerende, når man må erkende, at dette ikke altid er 
tilfældet. Det er ganske enkelt vanskeligt at præsentere en holdning til alverdens 
problemstillinger, navnlig når man ikke besidder den fornødne viden inden for det 
pågældende område. 
Men man skal vel heller ikke have en holdning, bare for at have en holdning ? 
 
Statskundskab er i høj grad et studium, der sigter mod at optræne de analytiske 
kvalifikationer. Dette indebærer blandt andet, at vi skal beherske diverse problematikker ud 
fra flere forskellige perspektiver og inddrage samtlige relevante variable. Dette er en styrke. 
Samtidig kan det dog også føles som en hæmsko en gang imellem, idet det synes at føre til 
en evig trippen mellem ét på den ene side og ét på den anden side.  
 
Det er vigtigt at diskutere holdninger, også selv om konsensus nogle gange ikke er inden for 
rækkevidde. Der hersker holdningskontroverser, som er nødsaget til at munde ud i enighed 
eller kompromisser. Ja, det er jo essensen af politik, som vi har lært den at kende her på 
stedet. Eksempelvis bør planerne for kantinens fremtidige placering på statskundskab 
udmunde i en løsning, der opfylder flest mulige af parternes respektive krav. Der bliver i den 
forbindelse sat spørgsmålstegn ved, om parternes krav i det hele taget er blevet hørt i 
tilstrækkelig grad ! Er de implicerede i sagen blevet givet mulighed for at danne sig en saglig 
holdning til kantinens fremtid på statskundskab ? Har der været en åben debat om kantinens 
fremtid ? Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der forventes en tendens til, at man udtaler sig 
værdirationelt og dermed overser, at forandring ikke nødvendigvis er lig forringelse.  
 
Det kan således som sagt, både af den ene og den anden årsag - selv som 
statskundskabsstuderende - være svært at involvere sig i samtlige polemikker og danne sig 
en holdning til selv samme. Dog er forsøg på engagement i et eller andet omfang at 
foretrække frem for ligegyldigheden. Ligegyldighed er et meget begrænset fundament for 
udvikling og fremskridt. Valget her på universitetet d. 22 november er derfor en mulighed 
for at deltage og for at tage et ansvar for den dagligdag, vi selv er en del af. Og hvem ved, 
måske vil man endda erfare, at aktiv deltagen, i et eller andet format, kan opleves som 
berigende, belønnende og bidrage til at nuancere ens holdninger.  
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Der går rygter om en kantine -
nedlæggelse, men faktisk er der nærmere 
tale om en kantineflytning. Spørgsmålet 
er så, om vi her på IFSK bliver dårligere 
eller bedre stillet – er der tale om en 
forringelse eller blot en forandring? 
af Hanne Petersen og Mette Lykke Kjeldsen 
 
Gennem længere tid har planerne omkring 
en eventuel flytning af kantinen været 
omgærdet af mystik. Ingen synes at vide, 
hvad der foregår, og en masse spørgsmål 
trænger sig på. Hvad skal der helt nøjagtigt 
ske? Hvor meget er besluttet? Hvad 
kommer det til at betyde i dagligdagen for 
os studerende? Hvor skal vi mødes med de 
andre og drikke (halvdårlig) kaffe? Og frem 
for alt: hvorfor overhovedet begynde at lave 
om? Nu har vi det jo lige så godt. Men så 
alligevel: der er aldrig plads i læsesalen 
efter kl. 8.30, kantinen er overfyldt fra 12-
14, der mangler specialepladser, og vi 
vandrer universitetsparken rundt i jagten på 
ledige lokaler og auditorier. Måske er der 
trods alt et reelt pladsproblem på IFSK. Et 
problem der vel nok kræver en løsning.  
 
Lokalerokeringer 
I øjeblikket har omfattende lokalerokeringer 
ført til, at historikerne flytter til området ved 
Studenternes Hus, hvorefter randbygningen 
overtages af Økonomi. Jura og 
Statskundskab deler den tidligere 
økonomiske bygning 350, således at 

Statskundskab får de nederste tre etager, 
mens Jura tildeles de tre øverste samt 
økonomisk kantine. Dette er allerede ved at 
blive realiseret. 
Yderligere er der fremsat forslag om, at 
biblioteket på IFSK grundet pladsmangel 
udvides opad, og dermed inddrages den 
nuværende samfundsfaglige kantine. 
Kantinen lukker dog ikke, men flytter over i 
den nuværende historiske kantine. Dette er 
imidlertid endnu ikke endeligt vedtaget. 
Beslutningen bliver – ifølge dekanen for 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Niels 
Christian Sidenius – først truffet, når det 
vides, om visse forudsætninger er opfyldt - 
mere herom senere. 
 
Kantineflytning - godt eller skidt? 
Ovenstående planer vedrørende kantine-
flytningen vil unægtelig få en stor 
betydning for såvel studerende som ansattes 
dagligdag. Netop af denne grund kan det 
undre, at en egentlig debat er udeblevet.  
 

Kantineplanen:  
Forandring lig forringelse? 

”Det er ikke den største 
offentlighed, der har 

været omkring den her 
beslutning.(...) Jeg synes den 
(processen, red.) har et 
legitimitetsunderskud.”  
 
Citat: J.P. Frølund Thomsen 

” 

” 



5 

November 2001                                                              Kandestøberen 

 Hvad er holdningen blandt de studerende og 
de ansatte? Vi har forsøgt at belyse dette 
spørgsmål gennem en mindre rundspørge på 
instituttet. Resultatet af voxpoppen kan ses 
på siderne 8 og 9; der bør dog tages 
forbehold for metodiske problemer ved den 
valgte fremgangsmåde.  
Det overordnede indtryk var, at mange var 
dårligt oplyste om planerne (hvilket til dels 
skyldes den manglende debat), men 
derudover beklagede flytningen af 
nærhedshensyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På den baggrund er det iøjnefaldende, at 
Statsrådet som et repræsentativt organ er 
meget positivt stemt over for flytningen. 
Medlem af Statsrådet Dina Bloch siger til 
Kanden:  
- ”Der er ikke nogen tvivl om, at vi med 
hele den lokalerokering får et langt bedre 
fagligt studiemiljø. Vi får langt flere 
læsepladser, og vi forsøger os også med 
læsegrupperum, der er installeret med 
computere, og i det hele taget skulle det 
give mulighed for, at langt flere studerende 
kunne have en eller anden form for 
dagligdag heroppe. Så kunne man forvente, 
at man dermed også vil få skabt et socialt 
liv”. 
PF er derimod af den opfattelse, at man med 
planerne fejlagtigt tilgodeser det faglige 
miljø på bekostning af det sociale. PF’s 

repræsentant i kantinebestyrelsen, Louise 
Broe Sørensen, siger:   
- ”Vores skepsis bunder i, at de sociale 
rammer for studiet er afgørende for, at det 
faglige også fungerer, og for at det hele 
fungerer. Altså bliver der også nødt til at 
være nogle sociale rammer, der muliggør 
en social aktivitet”.  
Hun understreger kraftigt, at det ikke er af 
hensyn til fremtidige arrangementer, at PF 
er skeptiske over for planerne. Det er det 
daglige sociale miljø, der er i højsædet i 
denne sammenhæng. I sidste ende er de to 
foreninger således uenige i, hvorvidt det 
sociale miljø lider skade ved en flytning af 
kantinen. 
 

Kaffestue 
En ikke uvæsentlig faktor i forbindelse med 
det sociale liv på instituttet er, hvorvidt 
ideen om en form for kaffe- eller avisstue 
føres ud i livet. Sidenius har foreslået dette 
som en slags kompensation, således at der 
stadig er lokaler til social aktivitet på IFSK. 
Kaffestuen kunne f.eks. placeres i den 
nuværende røgfyldte kantine. Dette er dog 
en løs tanke fra Sidenius’ side, og han 
påpeger, at  
- ”den præcise indretning mener jeg ikke, 
fakultetet skal blande sig i.”  
Lektor på IFSK Jens Peter Frølund er meget 
skeptisk over for kantineflytningen men 

”Der er ikke nogen tvivl om, 
at vi med hele den 

lokalerokering får et langt bedre 
fagligt studiemiljø…..” 
 
Citat: Dina Bloch,  
StatsRådet 

” 

” 

”Vores skepsis bunder i, at de 
sociale rammer for studiet er 

afgørende for, at det faglige også 
fungerer…” 
 
Citat: Louise Broe Sørensen, PF  

” 

” 
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 siger, at en bevarelse af røgfyldt gør 
forslaget væsentligt lettere at acceptere. Han 
påpeger dog, at en flytning til historisk 
kantine under alle omstændigheder kræver 
visse forandringer:  
- ”Jeg synes, at hvis man flytter over til 
historisk kantine, så skal man gøre den 
kantine noget mere socialt appetitlig”. 
Derudover gør Frølund opmærksom på det 
praktiske aspekt ved en flytning. ”Det er da 
irriterende at skulle løbe over i den kantine, 
hvis jeg lige skal hente en ¼ mælk eller lidt 
morgenmad. Men altså selvfølgelig kan man 
da gøre det”. 
 
En demokratisk proces? 
Frølund udtaler videre i forbindelse med 
selve beslutningsprocessen:  
- ”Det er ikke den største offentlighed, der 

har været omkring den her beslutning.(...) 
Jeg synes den (processen, red.) har et 
legitimitetsunderskud.”  
Spørgsmålet er, om det burde have været 
anderledes. Formelt set har processen 
nemlig fulgt retningslinjerne i universitetets 
styrelseslov. Ifølge Sidenius har 
beslutningen været diskuteret i  
Fakultetsrådet gentagne gange, men idet 
omfattende undersøgelser først skal 
klargøre, hvorvidt forudsætningerne for en 
flytning er opfyldt, har han ikke ønsket at 
inddrage studerende og ansatte. De to 
forudsætninger, der skal være opfyldt, er, at 
der rent fysisk skal kunne være plads til 
dobbelt så mange kunder i historisk kantine, 
og at køkkenet skal være i stand til at 
bespise dem. Sidenius håber, at 
undersøgelserne af disse forhold bliver 
færdige inden for en overskuelig fremtid, 

idet han meget gerne vil træffe den endelige 
beslutning inden årets udgang. Alt tyder dog 
på, at flytningen bliver en realitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fremtiden bringer efter alt at dømme på 
store omvæltninger for både studerende og 
ansatte på IFSK. Man må imidlertid 
formode, at beslutningen omkring en 
kantineflytning er velovervejet, og at både 
faglige og sociale aspekter er vægtet. Det 
kan dog diskuteres, om det faglige er vægtet 
højere end det sociale. Men her må det være 
afgørende, at der stadig er mulighed for 
socialt liv på IFSK. Det vil i praksis sige, at 
en kaffestue skal realiseres. Det er dog op til 
instituttets bestyrelse at træffe den 
beslutning. Trods de store omvæltninger 
skulle det således være muligt at opretholde 
socialt liv på IFSK. Så en forandring? Ja. 
Men nødvendigvis en forringelse?   
 
 
 
 

 

Hvor skal den fremtidige kop 
kaffe købes? 
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 Ibis afholder i november to arrangementer på statskundskab: 
 

 

 
 
 
 

 
Jeppe Kofoed, Socialdemokratiet og Hanne Severinsen, vil komme 
med bud på deres visioner for dansk udviklingsarbejde i fremtiden.  
- skal Danmark opretholde eller nedskære den danske ulandsbi-

stand? 
- hvilke implikationer får det for dansk indflydelse i det internatio-

nale samfund? 
- hvorledes fremmer Danmark bedst udvikling i den tredje verden? 
- hvordan kan u-landsbistanden gøres mere effektiv? 
Tid: Fredag den 23. november, kl. 14.45 
Sted: Institut for Statskundskab, Auditorium A1 
 

Decentralisering i Afrika – øget lokalt demokrati? 
Debat med Ole Therkildsen, Seniorforsker ved Center for udvikling-
sorskning, og Mogens Blom, Danida 
- Er decentralisering en universal-løsning? 
- Hvad betyder decentralisering i en afrikansk kontekt? 
- Betyder reformerne nødvendigvis øget demokrati? 
- Er decentralisering fattigdomsbekæmpende?  
- Hvad gør Danida? 
Tid: Mandag den 26. november, kl. 19.00. 
Sted: Statskundskabs kantine 

Fra de fattige til de rige?  
– politisk debat om Danmarks 
ulandsbistand til den tredje 
verden 
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Kort sagt om kantinen 

Søren Lorenzen, 9. sem. :  
„Jeg synes stadig, at vi skal have en kantine her. Men hvis 
biblioteket skal bruge ressourcerne, så er der vel ikke noget at 
gøre. Umiddelbart synes jeg vi skal have en kantine her af 
nærhedshensyn.”  

Ide Vang, 9. sem.: 
”Det synes jeg er trist. Det vigtigste for at man føler, at man har et 
studiemiljø, er kantinen. Når man går herned ved man, at man mø-
der statskundskabsstuderende. Det har betydning for studiet gene-
relt.” 

Palle Svensson, Professor: 
”Det er vigtigt med et godt miljø på studiet. Vi skal fastholde at tingene ligger tæt. Det med 
at man skal over gaden, er med til en opløsning af vores community.”  

Niels Tanderup, 7.sem.: 
”Jeg synes det er rigtig rigtig forfærdeligt, fordi vi har sådan en lille kantine, hvor man mø-
der alle de andre studerende. Når man sidder på læsesalen kan man gå op og drikke en kop 
kaffe, så det er sådan et socialt forum.” 

Luise Møller, 9. sem.: 
”Det er rigtig ærgerligt. Herinde kan man møde sine venner. Historisk er så stor. Så det er 
ikke det samme. I statskundskabs kantine er der altid en, man kender.” 

”Hvad er din holdning til en eventuel kantine-flytning?” Det spørgsmål stillede vi en 
række studerende på IFSK.  
Man kan selvfølgelig anføre det betænkelige i, at stille spørgsmål om  kantinen i kanti-
nen, men vi mener alligevel, at denne rundspørge kan give et indtryk af nogle forskelli-
ge holdninger til en eventuel flytning af kantinen.  

af Hanne Petersen og Mette Lykke Kjeldsen 
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Pi Tauber, 5. sem.: 
„Det er trist, fordi kantinen fungerer som samlingssted, men så må vi gøre historisk kantine 
til nyt samlingssted. Umiddelbart mistes et socialt aspekt, men det er så op til os at gøre lige 
så meget brug af historisk kantine – så kan vi også holde nogle federe fester.” 

Søren Mathiesen, 9. sem.: 
”Umiddelbart ser jeg ikke noget problem i det. Det er blot et spørgsmål om, at det flytter. 
Vi vil jo stadig have en selvstændig kantine.” 

Thure Krarup, 5. sem.: 
”Jeg synes, det er en skam. Det er et mødested for statskund-
skabsstuderende og vores sociale udgangspunkt. Det er også 
der, vi kan møde juristerne og økonomerne. Det er en skam, 
hvis der ikke er et sted, hvor statskundskabere kan mødes. 
Men hvis intentionen er, at gøre det i historisk kantine i ste-
det, er det okay med mig.” 

Sidse Kristensen, 9. sem.: 
”Som udgangspunkt er det rart at have kantinen her. Det er her man mødes med dem, man 
læser med og har læst med. Det er ikke det samme med historisk kantine. Den er meget stør-
re.” 

Jesper Villumsen, 9. sem.: 
”For mig er det lige meget. Allerede nu er der så mange, der 
bruger historisk. Det kan blive ligeså meget samlingssted. Og 
så får vi jo mere plads.”  

Lise Gøttsche, 5. sem.: 
”Jeg synes det er en dårlig idé. Der er tidspunkter, hvis 
man har et kvarters pause, hvor man ikke kan nå at gå over 
i historisk efter en kop kaffe. Det fjerner et socialt element. 
Man går tit gennem kantinen og ser nogen, man ellers ikke 
ville snakke med. Det sociale miljø betyder også noget for 
studiet generelt.” 
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af Adm. Direktør Anne Birgitte Lundholt 
 
Når jeg i dag vejleder yngre mennesker om 
uddannelsesvalg med en fast holdning til, 
hvilke kvalifikationer jeg mener, de kan få 
brug for senere, ja så må jeg ofte lige stoppe 
op og tænke lidt på mig selv.  
Selvfølgelig kan man ikke beskæftige sig 
med ingeniørarbejde eller fysikforskning 
uden at have en grundlæggende uddannelse 
indenfor det pågældende fag. Ligeledes er 
der nogle basale værktøjer indenfor scient.
pol studiet, som naturligvis ikke kan 
undværes, når man beskæftiger sig med de 
samfundsvidenskabelige discipliner.  
Men den mest brugbare viden opbygges 
ikke alene i studietiden – den kommer i 
mindst lige så høj grad bagefter. Som sådan 
er  kandidateksamen kun adgangsbilletten 
til de stillinger og den viden, man siden 
opbygger. Og her har scient.pol-erne gjort 
det godt!  
 
Da jeg startede på studiet i 1971, var de 
hidtidige kandidater næsten alle blevet 
lærere på instituttet (!) og enkelte gået ind i 
politik. Der var endnu en stor skepsis i bl.a. 
centraladministrationen overfor disse 
nyskabelser – her havde man netop fået 
brudt juristmonopolet og følte man var gået 
langt ved at acceptere oecon-er og polit-er! I 
øvrigt var mit studievalg i 1971 slet ikke 
længe planlagt. Ganske vist var jeg politisk 
interesseret og aktiv, men oprindelig 
ønskede jeg at læse biokemi! En scient.pol-
studerende, jeg mødte i politik, da jeg gik i 

2. g, frafrådede mig direkte studiet. Mit svar 
var, at det havde jeg da heller aldrig tænkt 
mig at læse! Men man har jo et standpunkt, 
til man tager et nyt.  
 
Det har jeg aldrig fortrudt, selvom starten 
med mine borgerlige, politiske øjne var 
noget kaotisk – ovenpå 68-oprøret. Jeg kom 
aldrig med på rusturen – jeg ville hellere 
passe mit arbejde ved siden af studierne – 
og mødte derfor op til studierne en uge efter 
de øvrige rus’er for at konstatere, at vi var 
blevet inddelt i tutorhold af 4, der skulle 
fungere som læsegrupper gennem hele 
første del. Min gruppe på 4 studerende 
bestod udover mig selv af bl.a. Kjeld 
Albrechtsen, den nuværende MF-er for 
Enhedslisten. Dengang glødende aktiv i 
Venstresocialisterne. Ret skal være ret. Vi 
fik faktisk i vores gruppe halet os alle 
gennem de dengang eksisterende stopprøver 
i første hug ( vi havde fri adgang, men til 
gengæld var der en hård sortering på prøver 
i bl.a. teoretisk statistik), men gruppens 
sammensætning betød også, at selv en 
statistikopgave kunne ende i en timelang 
politisk diskussion, hvor Kjeld og jeg fik 
prøvet vore argumenter af ledsaget af 
kandevis af te.  
 
Til gengæld kom vi ind på et institut 
gennemsyret af kampiver for studiet. De 
”gamle” professorer, der havde været med 
til at starte det hele – og som vi elskede at 
blive undervist af – og de mange nye 

Hvad kan det dog ikke føre til,  
det studium? 
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 amanuensisser, der selv var blandt de første 
scient.pol-er, og som alle tilhørte en 
aldersgruppe, der ikke lå så langt fra vores 
egen, var meget populære t i l  
fagseminarerne.  Hertil kom den store 
kontakt til andre studerende gennem at vi 
dengang tog 2. årsprøve sammen med 
juristerne ( der jo blev hånet noget for, at 
det var noget vi tog ved siden af, medens 
det for dem var et helt studium), 
nationaløkonomien, som blev taget sammen 
med oecon-erne etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det hele taget havde den enkelte en meget 
stor indflydelse på det studium, man til sidst 
havde med ud i livet. Og på valget af de 
lærere, man havde det godt med. Jeg kan 
huske en enkelt episode, som illustrerer 
stemningen dengang.  
 
Professor Meyer var en elsket professor i 
Forvaltningslære. Hans undervisningstimer 
var for mange af os guld værd og meget 
eftertragtede. I mit sidste semester blev mit 
hold desværre overgivet til en yngre 
kollega, som jeg mildt sagt ikke kom godt 
ud af det med. Da eksamen nærmede sig, 
blev jeg mere og mere desperat over, at jeg 

skulle op i et af mine yndlingsfag hos denne 
lærer. Jeg ved ikke, om det fortsat er 
således – men dengang skulle man tilmelde 
sig til eksamen når man selv ville op, og 
den lærer, der underskrev tilmeldingen, var 
normalt også den lærer, der skulle 
eksaminere. Så jeg holdt øje med min 
lærer – og en dag, han ikke var på sit 
kontor, ilede jeg hen til Professor Meyer, og 
b a d  h a m  u n d e r s k i v e  m i n 
eksamenstilmelding. Det gjorde han uden at 
kny, og jeg gik lettet hen mod døren. For 
blot at blive stoppet, da jeg havde hånden på 
dørhåndtaget. ”sig mig Frøken Lundholt, 
kan De ikke fortælle mig, hvad De egentlig 
har imod min unge kollega?” Svaret husker 
jeg ikke – men jeg husker at jeg rødmede 
helt om i nakken! Og jeg kom heldigvis til 
eksamen hos Meyer – og fik et godt 
resultat!  
 
Og hvad førte det så ikke med sig, det 
studium. Lidt af hvert, må jeg i dag – knap 
25 år efter jeg trådte ud af universitets dør 
med eksamensbeviset i hånden (hov, det var 
ønsketænkning. Festligheden blev fra 
universitets side fejret ved, at beviset blev 
tilsendt med post – uden yderligere 
kommentarer! – endsige lykønskninger. Det 
var da godt, man selv vidste, man faktisk 
var blevet kandidat). 
 
Specialet blev skrevet indenfor forsvaret. Et 
seminar under ledelse af den nuværende 
ambassadør i Paris, Hans Henrik Bruun, og 
med fremtidsforskeren Rolf Jensen, som 
dengang var ansat i Forsvarsministeriet, 
som gæsteforelæser, inspirerede mig til at 
søge ind i Forsvarskommandoen med 
henblik på specialeskrivning om 
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 Langtidsplanlægningen i forsvaret. Jeg kom 
ind. Sad i nogle måneder i Vedbæk i en lille 
specialstab – og fik en vældig lyst til at 
fortsætte mit virke efter eksamen indenfor 
forsvaret, NATO eller lignende.  
 
Heldigvis havde jeg også taget fag indenfor 
arbejdsret og arbejdsmarkedspolitik. For i 
januar 1977 var der ikke ligefrem stort 
aftræk på kandidater. Arbejdsløsheden var 
sat ind. Og de offentlige institutioner holdt 
igen. Så der var ingen jobs i forsvaret, da 
jeg blev færdig. Det var der til gengæld i 
Dansk Arbejdsgiverforening, hvor der efter 
en længere periode med ansættelsesstop, 
blev annonceret efter 4 akademikere på en 
gang. På det tidspunkt var der ingen scient.
pol-er ansat i foreningen. Det blev der rådet 
bod på. Af de fire ansættelser var vi tre 
scient-pol-er. En fremsynet holdning til 
vores uddannelse og dens værdi slog med ét 
titlen fast også i den verden. Senere blev 
arbejdsmarkedsorganisationerne jo 
heldigvis en trofast aftager af uddannelsen. 
Min karriere tog derefter fart gennem 
organisationsverdenen. Egentlig brugte jeg 
kun eksamensbeviset to gange mere indtil i 
dag. Den første gang var, da jeg skulle ind 
som stagiare i EF-kommissionen, den 
anden, da jeg ved optagelsen på HD-studiet 
skulle have meritoverførsel for en del af 
fagene.  
 
At studiet kan føre til en politisk karriere er 
derimod en sandhed med modifikationer. I 
mit tilfælde blev jeg minister fra en post 
som adm. direktør for Dansk Møbelindustri, 
og min baggrundseksamen var i den 
forbindelse nok ligegyldig. At der alligevel 
var og er så mange scient.pol-er i politik 

skyldes nok mere, at interessen for politik er 
til stede, når man vælger studiet. Men sjovt 
er det da at møde så mange samtidige 
studiefæller og lærere på én arbejdsplads! I 
flæng kan nævnes - udover Kjeld 
Albrechtsen - H.P. Clausen, Bertel Haarder, 
Poul Nielsson, Jacob Buksti, Svend Auken, 
Lars Peter Gammelgård m.fl. 
 
Mit politiske engagement i studietiden førte 
mig til gengæld direkte ind i 
s tudenterpoli t ik.  Medlemskab af  
Studenterrådet, som var totalt domineret af 
en stærkt venstreorienteret gruppe, der 
stammede fra studenteroprøret, og 
medlemskab af institutrådet for 
statskundskab, som de venstreorienterede 
”heldigvis” boykottede, og som derfor 
kunne fungere med lærere og mere 
moderate studerende som medlemmer.  
 
En anmodning om en artikel om, hvad 
scient.pol-studiet kan bruges til, har ført 
mig vidt omkring. Indtil skrivende stund 
havde jeg faktisk ikke regnet på, at jeg 
faktisk har 25 års jubilæum som kandidat 
her til januar-eksamen. Men det, der er sket 
i de 25 år – det giver vel bedst et indtryk af, 
at det er nu ikke så ringe endda, det der kan 
komme ud af statskundskabsstudiet : En 
pose med nyttigt værktøj, en viden om de 
større sammenhænge i en mere og mere 
kompliceret verden, og et skub ud i 
fremtiden. Og ikke mindst en god portion 
nysgerrighed. Ja, så har man ikke gjort det 
så skidt, da man valgte det studium.   
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Mange måneders tovtrækkeri i 
Studienævnet mellem studenterpolitikere 
og undervisere førte i foråret 2001 til en 
ny evalueringsordning for under-
visningen på instituttet. Her i det nye 
akademiske år er det atter tid til 
ændringer: der skal laves en ny 
studieordning og intet tyder på, at det 
bliver nogen nem opgave. Studieleder 
Torben K. Jensen fortæller om de første 
erfaringer med den nye evaluerings-
ordning og giver bolden op til en 
diskussion af synet på undervisningen og 
universitetspædagogik. 
af Henrik Noes Piester 
 

Torben K. Jensen er en travl mand og 
hvervet som studieleder har ikke gjort det 
nemmere at finde plads i kalenderen. Men 
noget tyder på, at Torben K. Jensen 
alligevel befinder sig godt i rollen som 
studieleder: Dels fordi han – trods udsigten 
til hårde og langvarige forhandlinger om 
studieordningen – endnu ikke er løbet 
skrigende bort fra instituttet; dels fordi man 
fornemmer et stærkt personligt engagement, 
når emner som undervisning og 
universitetspædagogik bliver bragt på 
banen. Måske skyldes engagementet, at 
Torben K. Jensens holdninger adskiller sig 
væsentligt fra det, der må betegnes som den 
gængse opfattelse af undervisning og 
indlæring. Dermed bliver rollen som 
studieleder til meget andet end 
administration af meritregler, pensum-
godkendelser og dispensationer: Studie-
lederen har en mission. Målet? At ændre 
synet på undervisningen blandt studerende 
og undervisere.  

Den nye evalueringsordning 
Første del af studielederens opgør med 
traditionerne var den nye evaluerings-
ordning, hvor blandt andet evaluerings-
hæfterne har ændret karakter i forhold til 
tidligere. Det kvalitative element er i de nye 
hæfter vægtet meget højt på bekostning af 
det kvantitative, og spørgsmålene er ændret 
markant, således at man i stedet for at 
fokusere på underviserens evne til at ’levere 
varen’ nu vurderer selve undervisnings-
situationen og undervisningsforløbet. Ifølge 
Torben K. Jensen er ’det syn på 
undervisningen, der ligger bag den nye 
evalueringsordning, langt mere produktivt 
end tidligere’ - der fokuseres på indlæring 
af viden i stedet for modtagelse af viden. De 
nye skemaer er i den henseende udtryk for 
et opgør med ideen om at undervisningen 
kan gøres til genstand for en 
tilfredshedsundersøgelse - undervisnings-
forløbet er i centrum til gavn for både 
undervisere og studerende. 
  

Den reflekterende praktiker  
Hvad er så god undervisning? Ifølge Torben 
K. Jensen forudsætter god undervisning en 
underviser, der tager udgangspunkt i 
undervisningssituationen. Undervisnings-
situationen er en dynamisk situation, hvor 
underviseren, de studerende og deres 
forudsætninger hele tiden ændres. Det store 
spørgsmål for enhver underviser bliver 
følgelig: Hvordan skal undervisnings-
situationen lykkes i lyset af denne konstante 
forandring? Svaret er den reflekterende 
praktiker -  Torben K. Jensens betegnelse 
for en underviser, der reflekterer over 
undervisningssituationen og tilpasse sig de 

Nye tider - nye tanker 
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 skiftende betingelser. En person, der kan 
variere sig og planlægge et under-
visningsforløb, der ’kobler klogt’ mellem de 
studerendes forudsætninger og den faglige 
viden. Den reflekterende praktiker er den 
gode underviser.  
 

De lærende studerende  
God undervisning er imidlertid ikke kun et 
spørgsmål om underviserens evne til at 
tilrettelægge og justere undervisnings-
forløbet. ’Undervisning er et møde, hvor 
alle er medproducenter af undervisning’. 
Dette stiller krav til de studerendes 
engagement i undervisningen – krav, som 
de studerende ofte har svært ved at 
honorere. For de fleste studerende består 
god undervisning nemlig i at underviseren 
forstår at ’sende klart’ og deres fokus rettes 
automatisk mod underviserens performance 
i stedet for at vurdere det undervisnings-
forløb, som de befinder sig i. Denne 
opfattelse af undervisning som et afsender-
modtager forhold er ikke særlig 
hensigtsmæssig – hverken i forhold til de 
studerendes engagement eller idealet om 
forskningsbaseret undervisning. De 
studerende er i en modtagerrolle og be-
dømmer undervisningen ud fra det. I stedet 
skulle de studerende fokusere på læring dvs. 
indgå mere aktivt i undervisnings-
situationen.           
          En del af de studerendes uhensigts-
mæssige opfattelse af undervisningen og 
den deraf følgende læringsadfærd skyldes 
dog også instituttet selv – når man 

servicerer de studerende i så udstrakt grad 
som her på instituttet med færdigkopierede 
materialesamlinger, læseplaner og 
ugesedler, så vænner man de studerende fra 
selv at tage hånd om deres uddannelse og 
undervisningen. De mister simpelthen 
initiativet. Hvis undervisningen skal lykkes, 
så skal synet på undervisning ændres fra et 
modtagerperspektiv til et læringsperspektiv.  
          Studerende har ifølge Torben K. 
Jensen ’ikke forstand på god undervisning’ - 
de studerende bør i stedet vende blikket 
indad og se på deres eget engagement i 
læringsprocessen. God undervisning 
produceres ikke af underviseren alene, men 
opstår i samspillet mellem den reflekterende 
praktiker og de lærende studerende.   
 

Fortiden og fremtiden 
Torben K. Jensen kan være tilfreds med 
indsatsen indtil nu. De første tilbage-
meldinger vedrørende den nye evaluerings-
ordning er positive: ordningen fungerer! Så 
må tiden vise, om den skal justeres lidt. 
Lige nu bruges skal kræfterne bruges på at 
forhandle om en ny studieordning, og der er 
udsigt til lange, intense forhandlinger med 
underviserrepræsentanter og studenter-
politikere. Som studielederen selv udtrykker 
det: ’Hvis de studerende troede, at 
evalueringsordningen var svær at få 
forhandlet på plads, så bliver de slemt 
overraskede...’ Et er sikkert – Torben K. 
Jensen vil gøre sit for at begrebet læring får 
en central rolle i forhandlingerne om den 
fremtidige undervisning på IFSK.  

Torben K. Jensen holder et oplæg om universitetspædagogik med efterfølgende diskussion 

torsdag den 29. november kl. 16.15 

Nærmere information følger — alle er velkomne 

Oplægget er arrangeret af Statsrådet 
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FN’s år mod racisme og intolerance 

Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik 
 

Politologisk Forening og FN-forbundet i Århus præsenterer :
Debatmøde om 

”Fremtidens arbejdsmarked” 
 

Vi inviterer: 

Sonja Mikkelsen 
MF for socialdemokra-

tiet og tidl. minister  

Nina Smith 
Økonomiprofessor og 

tidl. vismand 

Tom Behnke 
MF for Det Konser-

vative Folkeparti 

og spørger: 

 

Har vi råd til at lade være med at tage imod flygtninge og indvandrere? 
 
Hvor mange indvandrere er der plads til? Er 31% i år 2001 for mange?  
 
Hvor dygtige skal de være? Skal vi indføre et pointsystem? 

 

Onsdag d. 14.11.01, kl. 19.00 – 21.00  
Søauditoriet, Wilhelm Meyers Allé  

Århus Universitet  
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Millioner af arabere og muslimer over 
hele verden fastholder, at USA gennem 
sin egen udenrigspolitik er ansvarlig for 
katastrofen den 11. september.  
af Nikolaj Svensson. 
 
Der er med rette i de muslimske lande og 
blandt mange herboende muslimer en 
udbredt fornemmelse af frustration over den 
bias, USA udviser over for Israel i 
konflikten mod palæstinenserne. Frustration 
over USA's "onde" fastholdelse af 
sanktionerne mod Irak. Dertil kommer, at 
muslimer og arabere af historiske årsager 
føler, enorm bitterhed mod USA, der med 
CIA's ekspertise tidligt i 1950'erne væltede 
den valgte regering i Iran til fordel for 
genindsættelsen af Shahen. Frustration over 
for den måde USA i slutningen af 1980'erne 
efterlod Afghanistan totalt ruineret og 
ødelagt, efter i et årti, at have "brugt" landet 
som kampskueplads for sin "proxi-krig" 
mod Sovjetunionen.  
 
Men det er ikke alt sammen USA's skyld! 
Der er ikke nogen tvivl om, at det 
internationale samfund (herunder USA) har 
et ansvar overfor de muslimsk-arabiske 
samfunds politiske klagepunkter - især med 
hensyn til det palæstinensiske spørgsmål - 
og der skal gøres en seriøs indsats mod den 
fattigdom og ulighed, der karakteriserer det 
meste af Mellemøsten. Men ingen indsats 
fra vesten vil nogensinde virke, medmindre 
muslimerne verden over som helhed 

gennemtænker deres relation til 
moderniteten. Hvorfor er det, at Afrika, der 
jo trods alt er endnu fattigere og særdeles 
"ramt" af vestens udbytning, ikke på samme 
måde har udviklet terrorismefænomenet 
med martyrdød? Hvorfor eksporterede 
Latinamerika sin "reneste" terrorist - 
Sjakalen Carlos - til Mellemøsten? 
 
Årsagen skal findes i det faktum, at 
muslimerne ikke har været i stand til at 
overkomme sit traume over koloniseringen. 
Muslimerne har ikke affundet sig med de 
redskaber, som moderniteten frembød, fordi 
de blev introduceret i form af kolonisering. 
Olievelstanden i Mellemøsten åbner op for 
import af de mest eftertragtede og kostbare 
forbrugsgoder, men muslimerne fastholder 
en dyb mistillid til de ideologiske og 
politiske goder, der stammer "udefra" deres 
egen kultur: nemlig demokrati ,  
sekularisering, retssamfund, menneske-
rettigheder og frem for alt nationalstaten, 
der betragtes som et komplot mod det gamle 
islamiske imperium.  
 
Resultatet er en fiksering på fortiden 
sammenholdt med en dyb urolighed over for 
nutiden. Religiøse reformer har ikke taget 
form. Da Muhammad Abdu forsøgte at 
reformere islam - ligesom Martin Luther 
reformerede kristendommen -  endte det i et 
kaos, der banede vejen for mere ekstreme 
versioner af religionen. Forsøg på at 
modernisere det arabiske sprog, og derved 

Det er ikke alt sammen  
USA's skyld!  
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 bygge bro mellem det talte folkesprog og 
det klassisk skrevne, er ikke blevet 
fuldbyrdet. Offentlige interessesfærer - 
såsom fri presse, handelsunioner og 
civilsamfund - til debat om det fælles bedste 
er ikke blevet etableret. Og vigtigst af alt, 
muslimer og arabere har aldrig løst det 
fundamentale spørgsmål om politisk 
legitimitet. Alle forsøg på at udvikle 
brugbare modeller har slået fejl, hvilket gør 
ethvert nyt forsøg på politisk forandring 
langsommelig og særdeles farlig. 
 
Problemet med manglende politisk 
legitimitet er åbenbart i Iran, hvor præsident 
Mohammed Khatammi og hans støtter har 
vundet de folkelige valg, men ikke har 
været i stand til at vinde reel magt - den 
besidder det religiøse overhoved Ayatullah 
Ali Khamenei tungt. I Syrien synes der 
ingen vej uden om Hafez Assad's autoritære 
arv. Hvis Saddam Hussien nogensinde 
fravristes magten over Irak, er det ikke til at 
gennemskue, hvem der kan overtage efter 
hans skånselsløse undertrykkelse af sine 
militære og politiske rivaler. Yassir Arafats 
manglende mandat har gjort ham ude af 
stand til at gennemtrumfe de historiske 
beslutninger i fredsprocessen, hvilket 
tvinger ham til at vakle mellem to 
uforenelige retninger. 
 

De lokale regimers svage legitimitet 
efterlader beslutninger på de mest 
essentielle sociale og politiske områder i det 
uvisse, hvilet skaber et samfundsmæssigt 
vakuum, der alene kan udfyldes af 
populistiske og religiøse grupper gennem 
krig og borgerkrig. Den uheldige 
fremgangsmåde foreviger den muslimsk-
arabiske afmægtighed, hvilket gør det endnu 
sværere for dem at følge med vesten. 
Libanon - det eneste pluralistiske samfund i 
den arabiske verden - blev udslettet af sine 
egne religiøse sekter og dets naboer. Blandt 
de stater i området, der ikke fungerer er 
Irak, Iran, Sudan, Pakistan, Algeriet og 
Libanon. 
 
Arabiske intellektuelle, der burde opfordre 
til forandring, har forfejlet denne rolle. De 
fleste har ikke adskilt sig markant fra 
stammetraditionen om at forsvare "vores" 
sag i konfrontation med "fjenden". Deres 
prioritet har med andre ord ikke været kritik 
af de kæmpemæssige ufuldkommenheder i 
de samfund, de lever i. Tværtimod 
fremhæver de utrætteligt netop deres 
"enhed". Derved er de muslimske 
intellektuelle med til at stigmatisere sig selv 
som stereotyper af "fjenden". Det er netop i 
denne specielle historie og denne specielle 
kultur, at rødderne til vores utrygge nutid 
skal findes. 

UNDERVISNINGSPLAN FORÅR 2002 
 
Studienævnets undervisningsplan for foråret 2002 forventes at udkomme mandag den 17. 
december 2001. 
Fristen for tilmelding til undervisning (6. semester og kandidatuddannelsen) er fastsat til 
 

onsdag den 9. januar 2002, kl. 14,00. 
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Afghanistans byer. Disse byer har engang 
været steder, hvor civilisationer havde deres 
rødder, og jeg lever i Danmark, som er et af 
de lande, der har erklæret sin fulde støtte til 
disse bombninger. På den ene side føler jeg, 
at disse missiler bliver kastet ned over mig 
selv, på den anden side ser jeg – udover få 
overfladiske ting - ingen fællestræk mellem 
bin Laden, Talebanerne og mig selv.  
Krigen startede den 11. september efter 

terrorangrebene i New York og 
Washington. Uanset hvem der står bag 
denne handling, og uanset hvilke holdninger 
og standpunkter terroristerne må have haft, 
retfærdiggør det ikke angreb på civile. Det 
er netop derfor, man skal fange disse 
terrorister, som har ramt os alle dybt i 
hjertet, og straffe dem, således at folk med 

af Mehmet Tanis, Stud.scient.pol. 
 
Først blev vi alle chokeret over terror- 
angrebet mod USA. Dernæst startede USA 
en krig i Afghanistan. En krig, som ingen 
ved hvornår vil stoppe. Mange tusinder af 
mennesker er på flugt, og der tales allerede 
om flere hundrede af civile tab. Denne krig 
vil uundgåeligt påvirke mange millioner 
menneskers liv i mange årtier fremover, og 
hvis man ikke søger at 
træffe de rigtige beslut- 
ninger, vil det komme til at 
koste tusinder af menneske 
liv. Det er derfor utrolig 
vigtigt for os alle, at vi ved, 
hvad vi går ind for, og det er 
jeg ikke sikker på, vi gør. 
Jeg er selv meget forvirret. 
 
USA’s præsident George W. 
Bush sagde i en af sine 
udtalelser, at denne krig var 
imod terrorisme.  Enten er 
man med amerikanerne, 
eller også er man med 
terroristerne. Samtidig udtalte Al-Qaida’s 
leder Osama bin Laden fra sit skjulested i de 
afghanske bjerge, at dette var en hellig krig 
(Jihad), og hvis man er muslim, er man 
forpligtet til at være på deres side. Jeg er 
muslim og er imod terrorisme, men jeg føler 
mig som en lus mellem to negle.  
I dag sendes der missiler og bomber ud over 

Kan krig stoppe 
 terrorisme? 

Demonstrationer verden over i bombardementernes kølvand 



19 

November 2001                                                              Kandestøberen 

 som unge danskere. 
 
Chris Blackhurst (7. oktober 2001) som er 
skribent på Independent siger i den 
forbindelse, at det, der mangler i den 
rapport, som den britiske regering udkom 
med om Bin Laden som den skyldige, er: 
’gyldige beviser’. Det kan godt være, at 
man ikke kan lide Osama bin Laden, 
Taleban-styret, eller at man endda er 
tilhænger af krig. Men det er sikkert, at 
denne krig  ikke har juridisk bevismæssigt 
grundlag for offentligheden i de muslimske 
lande. Hvis man vil undgå, at de muslimske 
landes befolkninger så krigen som en 
’civilisationskrig’, er det afgørende derfor 
ikke, om Udenrigsminister Lykketoft eller 
Ruslands Præsident Putin har set beviser 
nok til at føle sig sikre på, at det er Bin 
Laden, der står bag denne handling, men det 
er befolkningen i de muslimske lande, som 
skal overbevises og sikres.  
USA viser i dag tydeligt en attitude som den 
aktør, der vil fastsætte dagsordenen i dette 
system frem for at handle på retfærdig vis, 

derfor hører man heller ikke ord som 
’domstole, retfærdig dom, gyldige beviser’ i 
deres udtalelser, men snarere om 
Tomahawk missiler, AWACKS, B-1 og 

samme intentioner tænker sig om en ekstra 
gang og afstår fra sådanne handlinger. Det 
var det, man gjorde i Nürnberg processerne 
mod Nazisterne, der var årsagen til ca. 30 
millioner menneskers død under anden 
verdenskrig. Det er også det, man prøver at 
gøre i dag i Haag mod Milosevic og de 
andre serbere, der har ansvaret for, at ca. 
300.000 mennesker mistede livet i Bosnien-
Herzegovina og Kosovo.  
 
Er angrebet mod ’Twin Towers’ blevet 
udført af unge arabere, som fik ordrer og 
vejledning af Osama bin Laden, og som 
førte dem ud i livet i håbet om at få opfyldt 
drømmen om et liv i paradiset? Dette er 
påstanden, og USA har fået deres allierede 
til at tro på det. Selvom denne påstand 
umiddelbart kan lyde fornuftig, så er det ved 
nærmere eftertanke og analyse usikkert, om 
teorien holder. Det virker ikke 
overbevisende, at CIA’s internationale 
netværk og forbindelser og FBI’s nationale 
netværk ikke har haft kendskab til disse 
bevægelser. Og de unge arabere, som i dag 
kaldes for ’selvmordskommandoer’, havde 
et liv før tragedien, der tydeligt viser, at de 
ikke søgte efter noget åndeligt, men 
tværtimod var unge mennesker med 
verdslige interesser, og ligeså almindelige 

Samtidig udtalte Al-Qaida’s leder 
Osama bin Laden fra sit skjulested i 

de afghanske bjerge, at dette var en hellig 
krig (Jihad), og hvis man er muslim, er man 
forpligtet til at være på deres side. Jeg er 
muslim og er imod terrorisme, men jeg 
føler mig som en lus mellem to 
negle.  

” 

” 

USA viser i dag tydeligt en attitude 
som den aktør, der vil fastsætte 

dagsordenen i dette system frem for at 
handle på retfærdig vis, derfor hører man 
heller ikke ord som ’domstole, retfærdig 
dom, gyldige beviser’ i deres udtalelser, 
men snarere om Tomahawk missiler, 
AWACKS, B-1 og B52 
bombeflyvere 

” 

” 
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 B52 bombeflyvere. Hvis målet var at fange 
de ansvarlige og deres partnere, for derefter 
at stille dem for en international domstol, 
ville det kunne lade sig gøre ved at 
understrege de gode hensigter og ved et tæt 
samarbejde med deres allierede i den 
islamiske verden. Men de valgte at 
bekæmpe terrorisme ved krig. Krige kan 
avle mere terrorisme, og man har aldrig set i 
historien, at terrorisme er blevet bekæmpet 
via krig. Ironisk er det, at man i dag ser krig 
som den eneste løsning på problemet, 
selvom historien er et tydeligt bevis på, 
hvad krige har ført med sig.  
 
Efter terrorangrebene den 
11. september er der gået 
mere en måned. I denne 
periode har USA brugt tiden 
på at finde strategier og 
metoder til, hvorledes de 
kan vinde krigen og sejre, 
frem for at finde nyttige 
løsninger på, hvordan man 
kan hindre brugen af vold i 
fremtiden. De har igennem 
aviser og TV hele tiden 
beroliget og truet med, at de 
nok skal  fange de 
ansvarlige – ’dead or alive’. Man har 
manipuleret med nyhederne og misledt 
mange nyhedsforbrugere efter den 11. 
september. For eksempel hersker der stor 
tvivl om, om de billeder, der blev vist på 
CNN efter tragedien af jublende 
palæstinensere, var en sand eller opdigtet 
historie (Søndagsmagasinet d. 21.10.2001).  
Det amerikanske folk er ligesom os blevet 
de uskyldige medspillere i denne 
’psykologiske kamp’. Verdens fredeligste 

personligheder er på grund af deres 
regeringers valg blevet vist som ofre af de 
primitive ’hævnaktioner’ i offentligheden. 
USA’s regering har ved at erklære, at denne 
krig har lange udsigter, åbnet vejen for, at 
man kan tilsidesætte begreber som 
demokrati, menneskerettigheder, ’rule of 
law’ i lande, som ikke passer ind i deres 
overordnede strategier og interesser, 
ligesom det skete under den kolde krig, hvor 
man gik ind og støttede diktaturer. USA har 
tidligere ført krige, der havde til formål at 
varetage nationale interesser, og som 
supermagt er det lykkedes dem at få det 

internationale samfunds opbakning. Under 
Golf-krigen var det helt tydeligt, at USA 
ikke kun var der for at beskytte Kuwaits 
suverænitet, men også for at varetage de 
mange økonomiske og strategiske 
interesser, de havde i området, - f.eks. få 
kontrol over oliestrømmen, beskyttelse af 
Israel osv. , og Saddam’s Irak var blot en 
bonde i det store skakspil... 
At den nuværende krig kan udvides til at 
inkludere andre lande, styrker mange 

Ødelæggelsernes omfang vurderes efter et nyt angreb 



21 

November 2001                                                              Kandestøberen 

 menneskers tro på, at hovedformålet er en 
omfordeling af verdens energiressourcer, og 
at bombningerne igen kun er et middel og 
undskyldning for at opnå disse interesser. 
Afghanistan er også et strategisk vigtigt 
land på verdenskortet af mindst to grunde. 
For det første grænser Afghanistan op til 
eller er tæt på de tre lande, som har A-
våben, - Pakistan, Indien og Kina. En 
kontrol over Afghanistan vil også betyde 
kontrol eller tilsyn med disse ikke-vestlige 
lande. For det andet er Afghanistan 
omringet at tre forskellige kulturer – 
islamisk, indisk og kinesisk. På den måde 
vil man let kunne mobilisere kulturelle 
konflikter i regionen. Disse ovennævnte 
økonomiske og strategiske kalkuleringer er 
nok lige så vigtige for en supermagt, som 
det er at fange terroristerne. Derfor er det 
heller ikke en urimelig tanke at forestille 
sig – på trods af den vestlige verdens 
garantier om det modsatte – at krigen også 
bruges til at varetage nogle interesser på 
bekostning af Afghanistans befolkning – set 
i lyset af USA’s tidligere aktioner i 
udlandet… 
 
Det er vigtig at holde in mente, at der er 
mange fællestræk mellem Irak og 
Afghanistan. USA støttede Irak og Saddam 
Hussein under Iran-Irak krigen, ligesom 
Talebanerne og Osama bin Laden fik støtte i 
deres krig mod russerne under den kolde 
krig. USA’s venner er for en tid gået hen og 
blevet deres fjender. Men hvad er blevet 
konsekvensen af dette? Der er nu gået ti år 
siden Golf krigen, og ca. 500.000 civile er 
døde, hovedsageligt børn og kvinder, på 
grund af USA’s daglige bombninger og 
sanktioner mod Irak. Hvad med Saddam? 

 Ja, han sidder stadig solidt på magten, fordi 
man alligevel besluttede sig for, at det nok 
var bedst, han blev siddende. Så spørger 
man sig selv: Hvorfor så denne krig og 
hvorfor skal så mange uskyldige dø? 
Historien vil let kunne gentage sig i 
Afghanistan, hvis man ikke tager ved lære 
af den. En ting er sikkert, og det er, at hvis 
krigen fortsætter, vil den koste tusinder af 
uskyldige ofre i et land, der allerede er et af 
verdens fattigste. Og ingen kan med 
sikkerhed sige, om man vil få ram på 
Talebanerne, der gemmer sig godt mellem 
de afghanske bjerge, og som allerede har 
hærget landet i mange år...   Vi lever i en 
tid, hvor et brev, en computer eller et fly let 
kan udvikles til et våben, og vi må ikke 
naivt tro på, at man kun kan sikre fred i 
verden ved hjælp af militær magt. Vi skal 
være forsigtige med, at vi ikke skaber flere 
hundrede brevterrorister eller lap-top 
terrorister med vores B-52 flyangreb.  
 
En ny epoke er startet i historien efter den 
11. september. Missiler, der falder over de 
afghanske byer, vil også kunne begrænse 
vores liberale frihedsrettigheder i det 
moderne samfund.  Derfor er vi nødt til at 
finde en løsning, hvor værdiernes magt og 
styrke er overlegen i forhold til våbnenes 
magt og styrke.     
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  Ph.d.’er på orlov i ”det mørke Afrika” 

Af Stefan Brendstrup,  
ph.d.-er udi omreguleringen af elsektoren 
og dens begrundelser. Stefan Brendstrup 
valgte at følge med sin kone til Malawi, da 
hun blev udsendt af UNDP i 1999.  
 
Malawi er et lille land, der kiler sig ca. 300 
km ned i Mozambique mod syd, har 
Tanzania mod øst og nord og Zambia mod 
vest. Frem til 1964 var det en engelsk 
koloni, hvorefter det blev en selvstændig et-
parti stat ledet af en sær person af en 
diktator ved navn Kamuzu Banda, der i en 
alder af 97 gik af efter en fredelig 
folkeafstemning i 1994. Forud for hans 
afgang var gået et betydeligt internationalt 
pres, hvor donorerne, og herunder også 
Danida, havde trukket al støtte til landet ud. 
Ny præsident blev en af Bandas tidligere 
ministre, der kort tid inden hans afgang 
havde vejret de nye vinde og stiftet et nyt 
parti. Men et egentlig brud med fortiden har 
der ikke været tale om. Alle ærer fortsat 
Banda og mange mener, at han gjorde 
meget godt for landet, og at det bare var en 
skam, at han var diktator. Men det 
internationale samfund krævede demokrati, 
og det fik det – eller gjorde det?  
 
Valg har der i hvert fald været afholdt, og 
det er gået meget godt. Donorerne har været 
tilfredse og er styrtet tilbage med midler. 
Danida bidrager nu med 145 mio. kroner 
om året. Malawi syntes at være en af de få 
og tiltrængte succeser, hvor demokratisering 
og økonomisk udvikling fulgtes ad. 
Opgaven nu 5-7 år efter demokratiets 
indførelse er at brede det ud, skabe en 

demokratisk kultur, etablere demokratiske 
institutioner osv.. Det var denne vigtige 
opgave der i 1999, kort tid efter at jeg havde 
påbegyndt mit ph.d.-projekt, fik mig til at 
søge orlov og følge med min kone til 
Malawi, så hun kunne få et par år til at 
hjælpe demokratiet på vej som ansat i FNs 
udviklingsprogram (UNDP). En opgave hun 
nok skulle have haft et par år mere til at 
løse, hvis hun skulle være blevet helt 
færdig. Men sådan er orlovsreglerne trods 
alt ikke. 
 
Uden forhåbentlig at forværre Lones 
fremtidige jobmuligheder alt for meget må 
man nok sige, at det under vores ophold er 
gået den gale vej for demokratiet i Malawi, 
såvel som for stort set alt muligt andet. 
Spørgsmålet om det overhovedet er 
meningsfuldt at søge at indføre demokrati 
efter vores retningslinier i et land som 
Malawi melder sig uvilkårligt.  
 
På den ene side kender vi jo godt 
baggrunden for, at vi gør vores bistand 
betinget af, at grundlæggende værdier i 
samfundet respekteres. Vi har også kunnet 
konstatere, at selvom demokrati er den 
mindst effektive styreform, så har det ikke 
været det tidligere styres effektivitet i 
forhold til opfyldelse af befolkningens 
behov, der har kendetegnet dem. Vi har 
klart erfaret, at det hjælper ikke at støtte 
fattige lande, hvis man ikke også 
interesserer sig for, hvordan de træffer 
beslutninger om forhold af betydning for 
deres befolkninger. Malawi brugte f.eks. 
flere penge på uddannelse end 
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 sammenlignelige fattige lande, men det gik 
helt overvejende til et universitet med 
udelukkende engelske undervisere, som den 
rige elites børn så kunne nyde godt af. 
Indførelse af demokrati må derfor knyttes til 
fortsat støtte, så de på længere sigt kan blive 
bedre i stand til at tage vare på sig selv. 
 
Men på den anden side kan man ikke, når 
man tager ophold i landet, lade være med at 
tænke, at det projekt er for ambitiøst. I 
Malawi lever 86% af befolkningen fortsat i 
små lerklinede hytter i landsbyer på landet, 
hvor hver familie i gns. har 1 ha. jord til 
rådighed til at brødføde sig selv. Under 4% 
af husholdningerne i landet har elektricitet, 
kun ca. 30% adgang til sikkert drikkevand, 
flere end 30% af de nyfødte  
 

bliver ikke 5 år gamle, 
analfabetismen er udbredt osv. osv.. 
Demokratiets umiddelbare nødvendighed 
for den store del af befolkningen står dem 
vist ikke helt klart, og andre problemer for 
landet tårner sig op.  
 
AIDS har godt fat og rammer især de 
bedrestillede i byerne, hvilket vil sige at 
netop de mest ressourcestærke og bedst 
uddannede falder fra. Ved en undersøgelse 

af de fødende på det centrale hospital i 
hovedstaden Lilongwe fandt man at over 
60% bar smitten, mens man på landet fortsat 
kan finde områder, hvor smitten stort set 
ikke findes. Høstudbytterne falder nu i 
mange områder som følge af udpining af 
jorden og træfældning til brug for brændsel 
med deraf følgende jorderosion, og Malawi, 
der ellers har været eksportør af majs, må 
imødese et øget behov for import. Man 
opererer med begrebet sultperiode om de 
sidste 3-4 måneder, inden høsten kommer i 
hus, og hvor det er uheldigt at folk er 
svækkede af sult, da det er i præcis disse 
måneder, arbejdet skal gøres på 
majsmarkerne. Den ca. 40.000 km3 store 
Malawisø er overfisket, på trods af at stort 
set alt fiskeri foregår fra udhulede  
 

træstammer, men desværre 
med net med maskestørrelser helt ned til 
myggenet, der tager æg og småfisk i 
vandoverfladen med op.  
 
Med sådanne realiteter inde på livet tænker 
man, at demokrati, menneskerettigheder ... 
osv. er alt for avanceret til et land med disse 
forudsætninger. Og ser man på den helt 
praktiske side af sagen, så er det naturligvis 
også vanskeligt at få f.eks. en lov- 

Vores vej i Lilongwe 
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 kommission, en menneskeretskommission, 
et ombudsmandskontor, et retsvæsen osv. til 
at fungere, når der i hele landet findes ca. 
150 jurister at deles om. Der findes stort set 
ingen ressourcer at bygge på, uanset hvor 
man vender sig hen. Vi vil gerne hjælpe 
landet – men det lader sig næsten ikke gøre 
(i hvert fald ikke på de betingelser vi selv 
har opstillet).  
 
Man kommer til at tænke, om vi så ikke 
skulle satse massivt på lokale 
sundhedsklinikker, uddannelse, støtte til 
bedre jordbrug og lignende basale områder, 
og så kigge ned igen om 10-20 år for at se, 
om det er ved at være tid til at bygge oven 
på disse strukturer? Og så bliver man 
alligevel fanget i ens egen bevidsthed om 
behovet for at hjælpe med til at sikre, at 
b e f o l k n i n g e n  b l i v e r  i n d d r a g e t ,  
retfærdigheden fremmet, den offentlige 
diskussion udbredt.  
 
Det paradoksale i at have det udgangspunkt, 
at udvikling uden inddragelse er en 
dødssejler er, at der postes store midler i 
uendelige workshops, 4-hjulstrækkere, 
mobiltelefoner og alt hvad der hører med til 
at kapacitetsopbygge statsinstitutioner, 
demokratiske institutioner og frivillige 
organisationer, mens befolkningens 
”virkelige” problemer ikke løses. Og de 
eneste, donorerne kan samarbejde med om 
at udvikle demokratiet, er de veluddannede, 
der næsten pr. definition kommer fra 
bedrestillede familier, og sørger for ikke at 
bidrage til udviklingen af donorernes ideer 
uden udbetaling af dagpenge for at deltage i 
møder og workshops. Det er skrækkeligt at 
se på og deltage i, mens vi klamrer os til det 
håb, at der er tale om en overgangsperiode. 

De private dilemmaer og behovet for 
stillingtagen 
Heldigvis er livet i Malawi jo meget andet 
end arbejde, politik og bistand med alle de 
beskrevne dilemmaer. Privat har vi levet et 
meget spændende liv med mange flotte 
oplevelser og et højst behageligt liv med 
ansatte til at gøre livet lettere i hjemmet, 
diplomatstatus til at lette vejen gennem 
politispærringer og hudfarve til at sikre 
underdanighed, hvor vi kom frem. Men som 
et liv uden paradokser og personlige 
dilemmaer kan det dog trods alt ikke 
beskrives. 

Malawiansk brugskunst 
 
Alle, der har rejst i fattigere lande end 
Danmark, vil have mødt tiggere, og dermed 
også det personlige valg om at hjælpe en 
person i nød eller skynde sig ud af en 
situation, man har svært ved at være i. Ingen 
af os lærte på vores to år dernede at 
distancere os fra nøden, men vi lærte at 
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 håndtere situationerne, så de ikke hver gang 
krævede ny stillingtagen. Men behovet for 
meget personlig stillingtagen og dilemmaet 
mellem på den ene side gerne at ville hjælpe 
mennesker i nød, men på den anden side 
ikke at kunne tage alles skæbne på sine 
skuldre, følger med hjem. Også vores 
ansattes børn dør, selvom vi betaler gode 
lønninger, deres forældres huse braser 
sammen osv. osv. Når man giver dem penge 
til arbejdstøj, køber de noget andet for at 
stille et mere presserende behov og kommer 
et par måneder senere og klager over, at 
deres sko ikke kan mere. Når man er så 
fattig, kan man ikke overskue selv den helt 
basale husholdningsøkonomi, og vi som 
hvide/arbejdsgivere/rige må ikke alene 
vælge, hvor meget vi vil støtte økonomisk, 
men også i hvilket omfang vi vil 
administrere deres økonomi. Hvad svarer 
man f.eks., når en ønsker at låne penge til en 
hat, mens den kolde tid nærmer sig og 
familien mangler tæpper? 
 
Lige så svært er det i virkeligheden, at man 
ikke kan få folk til at se sig i øjnene, fordi 
de ikke opfatter sig på lige fod med os. At 
man ikke kan få sine ansatte til at svare 
andet, end at de synes, man selv skal 
bestemme, når man ønsker deres mening 
om forhold vedrørende deres arbejde. At de 
er utilpas ved at sidde ned på en stol i 
lokalet, hvis man vil snakke med dem. At 
man uanset hvor gode hensigter man 
ankommer med virkelig skal arbejde for det, 
hvis man vil ind på livet af folk – og sikkert 
ikke kommer det alligevel. Paradokserne 
eksisterer ikke kun på det overordnede 
niveau, men i høj grad også på det private. 
 
Vi ankommer som fremmedelementer i 

deres samfund for at hjælpe dem, men 
distancen til befolkningen er så stor, at vi 
ikke kan nedbryde den, og vi kommer 
derfor til at leve som et lille samfund i 
samfundet uden væsentlig kontakt med 
landet og dets befolkning. Når man kører 
alene i sin store 4-hjulstrækker, tør man 
ikke tage folk op af frygt for, at de snupper 
bilen (3 danske familier oplevede væbnede 
hijackings, mens vi var der), men man kan 
ikke lade være med at tænke over, hvad den 
efterladte blaffer mon tænker: ”Nå, det var 
en af de hvide, der er her for at hjælpe os, så 
det var nok derfor, han ikke gav et lift”?. 
Selv efter to år kan vi ikke forklare vores 
gæster ret meget af det, vi kan se ud af 
ruderne på bilen, når vi kører ud i landet. En 
af de få, vi har lært bedre at kende, var 17-
årige Mussa, hvis skolegang vi nu betaler. 
Da vi en dag fortalte ham om vores syn på 
de malawianske heksejagter, og at vi nu i 
århundreder ikke havde brændt hekse af i 
Danmark, så var hans naturlige spørgsmål: 
”Men hvad gør i så med heksene i dag?”. 
 
Fra det konkrete liv i Malawi til 
Danmark og statskundskab 
Inden vi tog af sted troede jeg, at jeg skulle 
arbejde på min ph.d. under orloven. Jeg 
ville jo få god tid og kunne via internettet 
følge med i udviklingen og måske oven i 
købet finde tid til en udvidet informations-
søgning og læsning af forsømte klassikere. 
Jeg skulle jo bare flytte ned i den anden 
ende af ”den globale landsby”. Men 
virkeligheden blev en anden. 11 måneder 
gik der, før jeg var på internettet, og da var 
det blevet langt vigtigere for mig at få noget 
at lave, der kunne give dagligdags social 
omgang med andre mennesker samt nogle 
indgange til at lære det land, jeg nu engang 
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 var havnet, i bedre at kende. Nogle opgaver 
på den danske ambassade imødekom på 
bedste vis disse behov. 
 
Og så sidder jeg pludselig her og skal prøve 
at komme i tanke om, hvad mit projekt 
egentlig handlede om, og hvorfor det skulle 
være så vigtigt at studere lige netop 
omreguleringen i elsektoren med lige netop 
policy-læring som teoretiske vinkel. Er jeg 
blevet et andet menneske af de to års orlov 
og ophold i Malawi, ser jeg nu anderledes 
på verden og livet, eller er jeg bare blevet 
sat to år tilbage i min karriere og kan ikke 
mere huske mit projekt? 
 
Tjaa, den væsentligste forskel forekommer 
mig at være, at livet i Malawi er meget 
konkret. For malawianerne handler det om 
overlevelse. For os hvide på besøg betyder 
det, at dømmekraft og stillingtagen i vidt 
omfang erstatter regler og retningslinier. 
Man venter ikke for rødt, hvis der ikke 
kommer nogen biler. Dels fordi der i 
hovedstaden i alt kun er to signallys i ret 
overskuelige T-kryds, men også fordi 
handlinger i langt højere grad baseres på 
konkrete vurderinger end på regler. I starten 
er det vanskeligt, fordi man i mange 
situationer, mangler reglerne at falde tilbage 
på, men efterhånden som man udvikler sin 
dømmekraft og sin stillingtagen i flere og 
flere situationer frisætter det også. Man 
føler sig fri. Fri til f.eks. at køre hvorhen 
man vil – hvis bilen kan klare det og 
vandstanden i floderne ikke er højere end 
luftindtaget. Fri til at stole på sig selv og 
sine nærmeste. 
Nu vil det vise sig om udvikling af 
dømmekraft og stillingtagen til de 
udfordringer, livet i Malawi indeholder, kan 

have noget at gøre med at skrive ph.d. på 
statskundskab – og det kan det jo nok ikke. 
Og skidt også med det. Det har været 
utroligt spændende, og jeg er glad for at jeg 
fik lov til at opleve det. Og jeg synes i 
øvrigt fortsat, vi skal forsøge at hjælpe 
Malawi og andre lande i lignende 
situationer, og prøve at sikre at lidt flere af 
deres indbyggere får lov til at opleve lidt 
mere frihed, end deres nuværende situation 
giver mulighed for – også selvom det er 
både svært og dyrt.  
 
Efterskrift 
Efter jeg havde skrevet denne artikel i 
starten af oktober, blev vanskelighederne 
ved at støtte et land som Malawi til fulde 
understreget, idet den danske ambassadør 
blev hjemkaldt og ikke kommer til at 
fungere i Malawi længere. Den officielle 
baggrund var anklager fra den malawianske 
regering om, at han internt på ambassaden 
skulle have talt nedsættende om 
præsidenten. Efter at have arbejdet 1½ år på 
ambassaden tror jeg ikke, det er den fulde 
forklaring. Det generelle politiske klima i 
landet er blevet stærkt forværret under vores 
ophold, og dette, kombineret med at 
administrationen af de danske midler blandt 
de malawianske samarbejdspartnere ikke 
altid er helt i overensstemmelse med det på 
forhånd aftalte, vanskeliggør mulighederne 
for at bevare den gode relation, som 
bistanden ideelt set skal bygge på. Endnu 
engang kan jeg ikke lade være med at tænke 
på, om vi har været for ambitiøse med vores 
støtte. 
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 Portræt af spidskandidaten 
Dina Bloch 

Hun taler meget, men det er 
velformuleret og velovervejet tale. I det 
hele taget virker hun meget professionel 
på en afslappet måde, der kun forstærker 
indtrykket af en erfaren studenter-
politiker, der nok skal nå langt med sin 
politiske karriere. Det er nu et år siden, 
Dina Bloch blev valgt ind i Konsistorium 
med hele 394 personlige stemmer. Hun 
har mod på endnu et år i det kollegiale 
organ og håber derfor på genvalg d. 22 
november.  
af Tanja Elisabeth Erbs 
 
Det krævede en del overvindelse for Dina, 
at ytre sig på de første møder i med 
Konsistorium. Pludselig at se sig selv i 
selskab med hele universitetets øverste 
ledelse - alias rektor, dekaner m.fl.- 
forekom en smule frygtindgydende til at 
starte med, fortæller Dina Bloch. Med 
hendes blot 21 år er hun således i øjeblikket 
det yngste medlem i det 15 mand store 
Konsistorium, der er universitetets 
overordnede råd. Her sidder hun som én ud 
af i alt 3 studerende i organet. Hun fik dog 
hurtigt overvundet usikkerheden, fordi som 
hun siger :”Så siger man til sig selv – Jeg 
kan det her ! Jeg er blevet valgt og 
opfordret til at stille op, fordi nogen mener 
jeg er kvalificeret – og så er jeg også det.”  
           
Dina’s engagement drives af lysten til at 
gøre sin indflydelse gældende. Det er skægt 
og spændende at involvere sig i 

eksempelvis et organ som Konsistorium, 
idet ; ”man dermed har indflydelse på, 
hvordan en meget stor institution 

[universitetet] drives”. Hun påpeger 
endvidere vigtigheden af det studenter-
politiske engagement, idet den naturlige 
bias, som undervisersiden repræsenterer, 
kræver modvægt. Den naturlige bias skal 
ikke fortolkes som onde kræfter, der bevist 
søger at blokere de studerendes præferencer, 
idet også de studerende råder over en 
naturlig bias. Derfor er det væsentligt, at 
begge ”parter” er aktive i udformningen af 
universitetet, så alle stilles tilfreds på mest 
optimale vis. ”Hvis vi som studerende ikke 
er der, så bliver vi ikke hørt.”  
De mere nedslående erfaringer fra 
Konsistorium kæder Dina sammen med den 
til tider forsømte dialog mellem de valgte 
ledere og de rådgivende råd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitetets nuværende struktur 
Ifølge universitetsloven tilskrives de valgte 
ledere ganske meget magt. Rektor og 
dekaner kan således træffe mange 
beslutninger selv, hvilket naturligvis ofte er 

Jeg er blevet valgt 
og opfordret til at 

stille op, fordi nogen 
mener, jeg er 

kvalificeret - og så er 
jeg også det. 

” 

” 
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 effektivt og følgelig hensigtsmæssigt. 
Samtidig finder Dina det dog problematisk, 
idet de overordnede kollegiale råd dermed 
ikke altid bliver inddraget.  
 
Samtidig hermed hersker en anden 
problemstilling. Aarhus universitet har 
egenhændigt valgt en decentral struktur, der 
tildeler hvert enkelt institut og fakultet en 
stor del kompetence. Dette er berettiget, idet 
det er her, den fornødne og relevante viden 
forefindes. Det er dog stadig vigtigt fortsat 
at holde trådende samlet;” Jeg kunne godt 
tænke mig, at man på Aarhus Universitet 
var lidt bedre til at udstikke de overordnede 
rammer. Samt at man så også var lidt bedre 
til at følge op på dem og holde øje med, om 
de så også bliver opfyldt længere nede i 
systemet”. De kollegiale organer, som 
Konsistorium, behersker primært en 
rådgivende funktion, men i nogle tilfælde er 
der blot tale om blåstempling af forslag. I 
stedet ser Dina gerne at flere diskussioner 
rykkes op på det overordnede universitets-
plan, og at de ikke kun folder sig ud på de 
enkelte fakulteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt af en blæksprutte 
Dinas studenterpolitiske engagement er ikke 
til at skjule. Hun tager fuldstændig pusten 

fra én, da hun starter med at opremse de råd, 
udvalg og andet politisk organisatorisk hun 
er aktiv i. Det drejer sig om – og hold godt 
fast  : - Statsrådet, hvor hun sidder for 
Aktivlisten, institutbestyrelsen, hvor hun 
dog ikke regner med at genopstille, en post 
som næstformand i studenterrådet, 
Konsistorium og i den forbindelse en række 
konsistoriale og rektorale udvalg. 
Derudover sidder hun med i DSF’s 
uddannelsespolitiske udvalg (DSF = danske 
studerendes fællesråd). Det partipolitiske 
engagement udfolder hun som næstformand 
inden for Radikal Ungdoms hoved-
bestyrelse og i øvrigt også det radikale 
venstres uddannelsespolitiske udvalg.  Ja, 
efter den opremsning føler man ikke selv, 
man er berettiget til at beklage sig over 
stress.  
 

 

Jeg kunne godt tænke mig, at 
man på Aarhus Universitet 

var lidt bedre til at udstikke de 
overordnede rammer. Samt at man 
så også var lidt bedre til at følge op 
på dem og holde øje med, om de så 
også bliver opfyldt længere nede i 

systemet 

” 

” 
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 Naturligvis er det et spørgsmål om at 
prioritere, som Dina pointerer. Den politiske 
arbejdsuge når let op på 20-40 timer. Dette 
indebærer , at hun vil bruge et ekstra år på 
bachelordelen. ”Men jeg er ung og har ikke 
travlt. Mit indtryk er, at der ikke er mange, 
der kan bruge en færdiguddannet kandidat 
på 23 år, der slet ikke har noget som helst 
med i bagagen”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vil altid være nogle ting, man må give 
afkald på. Eksempelvis nævner hun den 
permanent dårlige samvittighed over for de 
grupper af venner, der ikke tilhører 
dagligdagen. Dina selv er i forbindelse med 
det studenterpolitiske arbejde hele tiden 
sammen med andre studerende, som også er 
hendes venner, og hun får på den måde 
mættet hendes sociale behov.  
 
En ny Margrethe Vestager ? 
En vis beundring for den nuværende 
undervisningsminister Margrethe Vestager 
skinner skjult igennem. Dina har dog ikke 
nogle direkte ambitioner om en videre 
politisk karriere. Det er nemlig ligeså vel 
det administrative arbejde, som det 
politiske, der fænger. På et tidspunkt vil hun 
være nødt til at vælge mellem det politiske 
og det administrative; ”Jeg tager de 
chancer, der dukker op. Hvis nogen en dag 
tilbyder mig en plads som undervisnings-
minister, så vil jeg da overveje det en ekstra 

gang.” 
 
Studenterpolitik og partipolitik – to vidt 
forskellige ting !  
Dina vil gerne benytte lejligheden til at 
udrydde den misforståelse, at studenter-
politik har noget med partipolitik at gøre. 
Studenterpolitik handler ifølge Dina ikke 
om partipolitik. ”Det kunne være godt, om 
der var nogen som spurgte de partipolitiske 
lister, hvorfor de opstiller som partipolitiske 
lister til universitetets organer. Fordi det 
kommer gang på gang bag på mig. Den 
forståelse ligger langt fra min forståelse af 
studenterpolitik. Vi skal lede et stort 
universitet. Det handler ikke om 
partipolitik”. Hermed sendes spørgsmålet 
videre… 
 
Dina kunne fortsætte med brændende at tale 
om studenterpolitik. Hun når også at 
informere om vigtigheden ved som 
studerende at stemme til valget på 
universitetet d. 22 november. Stats-
kundskabere er den gruppe af studerende på 
universitetet, der har den højeste 
stemmeprocent, men som Dina påpeger; 
”det er vel også kun at forvente”. Ja, det er 
det ganske givet,  om end vi ikke alle kan 
præsentere en lidenskab svarende til Dinas. 
Man kan dog kun respektere, det 
engagement, hun lægger for dagen.  

Men jeg er ung og har ikke 
travlt. Mit indtryk er, at der 

ikke er mange, der kan bruge en 
færdiguddannet kandidat på 23 år, 

der slet ikke har noget som helst med 
i bagagen 

” 

” 

Jeg tager de chancer, der 
dukker op. Hvis nogen en dag 
tilbyder mig en plads som 
undervisningsminister, så vil jeg da 
overveje det en ekstra gang.” 

” 

” 
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IFSK gryden koger på fuldt blus. Vi er 
alle godt i gang med vores fag eller 
seminarer, med alt hvad det indebærer af 
forelæsninger, holdtimer, oplæg og 
synopsisskrivning. Midt i dette virvar 
arbejder Studienævnet med en helt ny og 
dugfrisk studieordning, der omfatter 
store ændringer på både Bachelor- og 
Kandidatuddannelsen.  

af Studienævnsmedlem Martin Koch, 
Tværpolitisk Liste 
 
De fire studenterrepræsentanter i Studie-
nævnet har samlet en gruppe af studerende, 
som vi arbejder tæt sammen med, således at 
vi i forhandlingerne med underviserne er 
godt rustet med argumenter og ideer til 
forbedringer til gavn for os alle. 
I den nye studieordning for BA-
uddannelsen vil problemerne omkring 
FLAPS og Klassikerfaget blive løst. 
Ligeledes får vi indført et fag, hvor EU og 
internationale organisationer vil være det 
bærende element. Der vil ligeledes søge at 
blive lagt mere vægt på, at den enkelte 
studerende skal opfatte sin uddannelse som 
en stadig udvikling til selvstændig 
forskning. Derfor vil vi prøve at få indført et 
opgaveskrivende fag i stil med Politologisk 
Introduktionskursus, hvor  skriveprocessen 
skal vægtes højt og foregå i tæt samarbejde 
med en underviser. 
Kandidat-uddannelsens problemer med A-, 
B- og C- fag er ligeledes et emne, som vi 
prøver at løse med den nye studieordning. 
Løsningen kunne være helt at afskaffe de tre 

fagkategorier og kun have seminarfag med 
karakterer. Der skal selvfølgelig fortsat 
være mulighed for at få overført 
praktikophold og fag taget på andre 
institutter eller i udlandet. Det har også 
været et ønske for nogle studerende, at man 
skal kunne forsvare sit speciale. Denne 
diskussion er også medtaget i 
forhandlingerne.  
 
Det gør en forskel 
Fremtiden ser meget lys ud for os 
studerende. Vi vil få en stærkere og mere 
sammenhængende uddannelse end tidligere. 
Det gør en forskel at engagere sig, det gør 
en forskel at evaluere. Uden opbakning fra 
en bred gruppe af studerende og uden 
gentagne evalueringer af fag og seminarer 
kunne den fremtidige studieordning ikke 
være blevet til. Nu gælder det om at følge 
op på intentionerne i den nye studieordning, 
således at arbejdet ikke er gjort forgæves. 
Det bliver en stor opgave for det kommende 
Studienævn at følge op og evaluere den nye 
studieordning, således at dens hensigter ikke 
bliver på papiret, men derimod kan mærkes 
af os studerende i vores dagligdag.  
Til det kommende valg til Studienævnet er 
jeg den eneste af de nuværende medlemmer, 
som genopstiller. Jeg håber selvfølgelig på 
genvalg, da arbejdet i Studienævnet har min 
store interesse, men også for, at der i det 
nye Studienævn vil være en overlevering og 
kontinuitet, for at det igangværende arbejde 
kan gøres færdigt. Det gør en forskel, at der 
i Studienævnet sidder studerende med en 

Gryden koger 
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 reklamere for os selv. Det kan ske 
selvstændigt fra os selv eller i samarbejde 
med de 3 andre institutter i fakultetet. Hvis 
opmærksomheden fra erhvervslivet, amt og 
kommune skal rettes mod de kvaliteter, vi 
sidder med som statskundskabere, kræver 
det en indsats. Den er jeg villig til at yde, og 
derfor er jeg også StatsRådets kandidat til 
Fakultetsrådet for Det Samfunds-
videnskabelige Fakultet. Som medlem af 
Fakultetsrådet vil det være muligt at starte 
en debat om, hvordan fakultetet og 
universitetet kan hjælpe med at fremme 
vores muligheder for studiejobs.  
En anden opgave som skal søges løst, er en 
forbedret kontakt mellem os studerende og 
underviserne. Løsningen på dette problem 
kan være frivillige studiegrupper eller 
oplæg fra underviserne omkring deres 
nuværende forskning.  
Ph.d.- rekrutteringen er ved at blive et større 
og større problem. Der er for få, der søger 
ph.d.- stillingerne, og derfor må 
Studienævnet forsøge at skabe en mere 
positiv stemning omkring ph.d. arbejdet. 
Det er vigtigt, at vi har velkvalificerede ph. 
d.`er, som kan gå ind og blive gode 
undervisere bagefter. 
Jeg håber på opbakning til mit 
Fakultetsrådskandidatur og til endnu en 
periode i Studienævnet. Sammen med 
Tværpolitisk Listes nye studienævns-
kandidat Rasmus Byskov-Nielsen vil jeg 
forsøge at realisere tankerne i denne artikel, 
hvis resultatet efter valgene til Studienævn 
og Fakultetsråd d. 22 november er i vores 
favør. 

vis erfaring og indsigt. Det gør en forskel, 
hvem du stemmer på. Jeg opstiller for 
Tværpolitisk Liste, der ikke er hæmmet af 
ideologi. Det har vist sig gang på gang, at 
lister med partipolitisk tilhørsforhold er 
hæmmet i det studenterpolitiske pga. deres 
ideologi. Den nye studieordning ville aldrig 
være blevet en realitet, hvis studenter-
repræsentanterne i Studienævnet var 
indvalgt af de partipolitiske lister. De 
kæmper mere for deres ideologiske 
overbevisning end for at forbedre vores 
daglige studie- og arbejdsmiljø.  
 

Fremtiden 
Hvis jeg får opbakning til endnu en periode 
i Studienævnet, vil en af mine prioriteter 
være at få en debat i gang omkring relevante 
studiejobs i Århus. Vi kan fra 
Studienævnets side gøre meget for at 
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Tak!!! Det var stort set det eneste vi lærte 
at sige på russisk i uge 42, hvor vi var 40 
statskundskabere, der var draget til 
Moskva. Turen krævede ikke det store 
selvstændige overblik. Alt var så 
veltilrettelagt af Maj og Stine fra PF, at 
både yngre og ældre studerende kunne 
klare turen uden de store problemer! 
Derfor starter vi denne artikel med et 
kæmpe Spasiba til de to. 
 
af Mads Flyvholm & Thea Frydland 
 
Vi fik set det, man skal se, når man er i 
Moskva; Kreml, en død Lenin i 
voksudgave, den røde plads (desværre uden 
kampvogne), tre timers opera i det 
imponerende Bolshoi-teatret med plads til 
2000 personer og et scenetæppe fyldt med 
hammer & segl, metrostationer i marmor, 
og selve Putin (levende) i det helt store 
vogntog, hvor der blev spærret en 
sekssporet ensrettet gade af, da manden jo 
skulle sikkert på arbejde!  
 
De planlagte arrangementer 
PF-pigerne have arrangeret en masse 
spændende besøg. Der var et besøg på den 
danske ambassade, et par virksomheds-
foredrag hos COWI og Dandy, en snak med 
Politikens korrespondent i Rusland Per 
Dalgaard og sidst, men ikke mindst et besøg 
på det russiske udenrigministeriums 
universitet; Det Russiske Akademi. 
Sidstnævnte var lidt af en oplevelse. Vi ville 
se afdankede russere, forhutlede studerende 

og faldefærdige lokaler!!! Næ-nej, Kenzo 
og visakortet har ikke levet forgæves! Efter 
nogle udmærkede oplæg af undervisere og 
studerende på det nordiske sproginstitut, fik 
vi en rundvisning. Her stødte vi bl.a. på 
hæveautomater, caféer, lædersofaer, satelit-
konferencerum og en masse velklædte 
studerende, hvoraf nogle havde travlt med 
at komme fra timerne, da deres 
privatchauffør jo ikke kunne vente for evigt!  
Men i bund og grund var det et meget 
imponerende besøg. Vi hørte om det 
russiske uddannelsessystem, først fra en 
studerende og derefter fra lederen af nordisk 
sprog instituttet. En norsktalende forelæser 
fortalte om den politiske situation i Rusland. 
Og sidst, men ikke mindst, kom 
vicerektoren for hele universitetet (og her 
mærkedes hierarkiet i systemet tydeligt!) og 
fortalte om overgangen til et moderne 
vestligt inspireret universitet. Det var 
interessant at høre om Rusland fra russere 
selv og også om deres syn på Danmark. 
Specielt var det meget interessant at høre en 
russer udtale sig om Tjetjenien, hvor der bl.
a. blev fremsat ønske om et mere nuanceret 
billedet af konflikten i vestens medier. Og 
så sluttede de af med, at give kritik af 
danskerne. Vi vil kun have hygge! Dette 
måtte vi jo pure afvise…  
 
Og Moskva på egen hånd… 
Vi valgte at se våbenhuset i Kreml i samlet 
flok. Imponerende så mange rigdomme 
sådan en lille zar-familie har kunnet skrabe 
sammen! Bl.a. anden var der et lille bjerg 

SPASIBA!!! 
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 ligefrem tendere til at 
blive en smule 
forargede over alle 
disse rigdomme. 
 
Vi fik også set selve 
Kreml, med alle 
kirkerne, hvis tage 
var belagt med guld, 
verdens tungeste 
klokke og diverse 
udstillinger. Impone-
rende endnu engang! 
Det hvide hus, der 
blev beskudt under 

kuppet i 1991, fik vi også set. Og ”de syv 
søstre”, syv meget flotte bygninger, som 
Stalin byggede som modstykke til de 
grimme betonklodser i USA.  
I 1991 blev der rejst et monument for de 
faldende i alle de krige Rusland har deltaget 
i. I sammenhæng med dette er der en række 
springvand, der om aftenen er belyst med 
rødt, for at symbolisere blodet fra de døde. 
Søndag var vi en lille flok, der var ude at se 
dette. Mandag var der endnu en flok der 
ville se det. Men i Moskva er det sådan, at 

det bliver tidligt koldt, så 
da gruppen om mandagen 
nåede ud til monumentet 
kunne de ikke finde noget 
rødt vand. Det var søreme 
lukket for vinteren! Dårlig 
over-raskelse…   
 
Banja 
De russiske ”banja’er” skal 
også lige nævnes, selv om 
det ikke var os begge, der 
fik prøvet dem. Torsdag, 

med en borg på toppen af det pure guld, 
modtaget af Christian IV engang i starten af 
1600-tallet. (Ja…bruge penge det kunne den 
gamle konge, tag den Anker J). Eller en 
miniudgave af toget fra den sibiriske 
jernbane i guld, givet fra zaren til sin hustru 
i hendes påskeæg, der selvfølgelig var 
belagt med diverse ædelstene.  
Deres tøj var også en del af udstillingen 
sammen med kareter, kroner, troner, våben 
osv osv. En meget imponerende samling i et 
ellers fattigt Rusland. Nogle af os kunne 
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 hvor de fleste valgte at gå hjem og tage en 
morfar (middagslur, red.), var vi seks piger, 
der valgte at tage i Banja. En Banja er en 
form for russisk sauna. Efter at have 
involveret en hel gade, og specielt to 16-
årige russiske drenge(!), fandt vi endelig 
stedet. Moskvas ældste (og dyreste) Banja. 
Her fik vi den ene oplevelse efter den 
anden. Først og fremmest kunne de søde 
damer ikke andet end russisk. Vi fik dog 
forklaret, hvad vi ville, efter en del 
kropssprog. Stedet var meget fint. Der var 
ikke meget dansk svømmehal/sauna over 
stedet. Kun iført lagner, efter at have klædt 
om i et stort lokale med lædersofaer, fine 

tæpper på gulvet osv, begav vi os ind i 
løvens hule. Her startede vi straks med at 
bevæge os ind i saunaen. Men, men, men, 
det var helt forkert! En sød russisk dame, 
der kunne lidt engelsk hjalp os med at finde 
ud af, hvordan man gjorde. Og det 
resulterede i, at vi fandt ud af, at alle damer 
i Banja’en skulle være i saunaen samtidig, 

at man ikke måtte tale, så spiste man 
dampen, at man først måtte piske hinanden 
med bundter af grene og persille(!) efter 
anden gang i varmen, og at man for øvrigt 
ikke måtte have sit lagen på inde i selve 
saunaen. Det var nogle MEGET trætte 
piger, der vendte hjem om aftenen efter 
både pisk og massage. Men så fik vi også 
prøvet dét! En kæmpe oplevelse. 
 
Moskvas natteliv 
Derudover fik vi også nogle sjove 
oplevelser på egen hånd i det russiske 
natteliv. Første aften blev der bl.a. drukket 
40 flasker vodka under middagen og danset 

mavedans med en pengeglad russisk dame, 
der aldrig ville stoppe. Og som om dette 
ikke var nok, var hele banden ved at ryge en 
tur på politistationen, da politiet ikke 
accepterede vores flotte paskopier. Reddet 
blev vi af vores sprogofficerer Jakob og 
Adam og vores gode ven Mette, der 
arbejder på den danske ambassade (et 
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 ambassadekort hjælper åbenbart i 
kommunikation med det russiske politi!). 
Modvilligt accepterede de seks betjente at 
komme og kigge på vores pas dagen efter -  
hvis de havde tid. Det havde de åbenbart 
ikke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M a n g e  
aftener valgte vi at tilbringe i baren på 
hotellet, da folk i løbet af dagen var ude at 
se byen i mindre grupper, og det derfor 
fungerede som mødested. De første aftener 
var lidt en oplevelse, specielt for drengene, 
når de skulle op på værelserne. Men de 
russiske ludere, der holdt til i hotellets 
foyer, fandt dog ud af i løbet af ugen, at der 
nok ikke var noget at hente fra vores 
gruppe. Men de fik næsten skræmt livet af 
flere inden da! 
Største oplevelse i det russiske natteliv var 
besøget på ”The Hungry Duck” efter at de 
fleste af os have været i Bolshoi-teatret og 
set Tosca. Stedet er anbefalet af Lonely 
Planet og den ene af vores kære 
sprogofficerer havde også været der, da han 

boede i Moskva. Så der skulle vi da hen. 
Men stedet var forvandlet til en stripbar, 
med nøgne damer hængende på hovedet ned 
af en pæl, kun holdende sig fast med lårene! 
Men dette opdagede vi først, da vi skulle 
hjem. Et lettere skummelt sted, som der nok 
ikke er mange på turen, der vil anbefale til 
andre. 
 
Fredag aften, der var sidste aften for ti af os, 
var vi på georgisk restaurant. Og igen blev 
der drukket vodka og champagne til maden. 
Og vi hyggede. Og havde det sjovt. Og 
hyggede. Og havde det sjovt. Det var hårdt 
for dem, der skulle af sted klokken fem om 
morgenen i snevejr, da festen varede til sent 
på natten. Men ingen af os ville have 
undværet det. Og tømmermænd i en 
Aeroflot flyvemaskine er jo også en 
oplevelse. 
 
Og sådan har det generelt været på turen. 
Der var ikke noget, vi ville have undværet. 
Vi er blevet spurgt, hvor god en tur det var, 
på en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste. 
Vi er nødt til at sige 11. Det har været den 
fedeste, sjoveste, oplevelsesrigeste, 
dejligste, mest fantastiske tur! Derfor siger 
vi endnu engang tak til PF’s Stine og Maj 
for en fantastisk planlagt tur, samt Jakob og 
Adam, som vi havde haft svært ved at klare 
os uden, med deres sprogkundskaber og 
viden om Moskva. 
 
Nu ser vi så frem til at få fremkaldt billeder 
og holde billedaften. Det bliver sikkert en 
oplevelse i sig selv, at gennemse disse…      
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af Luise Pape Møller 
 
På Statskundskab går bølgerne ofte højt, 
hvad angår studieordningen, evaluerin-
ger, ph.d. og andre spørgsmål om insti-
tuttets struktur. Af en eller anden grund 
bliver spørgsmål om instituttets forenin-
ger sjældent diskuteret offentligt. Der-
imod er der mange spørgsmål og rygter 
om PF, der svirrer, uden at de direkte 
bliver adresseret til foreningen. Jeg har 
ofte savnet svar på en række spørgsmål 
om baggrunden for, hvad foreningen fo-
retager sig.  
 
Lad mig starte med festerne. Der er ofte ble-
vet snakket om, hvorfor man skal betale 
penge for et band, som kun få gider at høre i 
stedet for at have halvt så mange bands, 
som så var mere professionelle. Nogle snak-
ker også om, hvorfor DJ’en altid spiller det 
samme musik. Har foreningen nogensinde 
spurgt sine medlemmer om, hvad de øn-
sker? Hvad med at lave en spørgeskemaun-
dersøgelse eller lignende? En anden pro-
blemstilling drejer sig om barpriserne. 
Hvorfor blev øl-priserne sat ned og så sat op 
igen? Og kunne drinksene ikke være billige-
re, hvis der i højere grad købtes ind til la-
ger? Problemet med priserne er muligvis ik-
ke, at de er for høje, men snarere min og an-
dre medlemmers uvidenhed. Er det ikke et 
problem, der drejer sig om manglende gen-
nemsigtighed og informationer fra forenin-
gens side? Mit forslag er en side i hver Kan-

destøber med oplysninger fra PF, også om 
disse mere administrative spørgsmål. 
 
Det andet, og sammenhængende, punkt er 
PF’s interne administration. Dette er for 
mig lukket land, selvom jeg har været 
medlem af PF i fire år. Jeg mener, at flere 
informationer til medlemmerne ville stop-
pe en masse snak og spekulationer om for-
eningens funktionsmåde og tilmed er nød-
vendigt, i og med at det er ganske mange 
penge, der omsættes for. For eksempel har 
jeg undret mig over, hvad PF’s ret store 
egenkapital bruges på. PF kunne måske 
spørge medlemmerne, hvad de synes. 
Samtidig har jeg ikke nogen fornemmelse 
af, om ressourcerne bliver brugt forsvarligt 
og uden unødige omkostninger, og om 
regnskaberne hænger sammen. Igen kunne 
en beskrivelse af, hvilke udgifter PF har, 
både til arrangementerne som sådan samt 
administrative og andre omkostninger til 
driften af foreningen, afhjælpe problemet. 
Det er en gennemsigtighed, der efter min 
mening burde gå ud over den årlige gene-
ralforsamling (for hvad nu hvis man ikke 
har mulighed for at møde op lige den dag). 
 
Jeg tror på denne måde, at foreningen bed-
re ville afspejle medlemmernes interesser, 
og at det ville styrke foreningen som så-
dan. Til slut vil jeg understrege, at jeg 
værdsætter det frivillige arbejde, som be-
styrelsen laver, og at dette indlæg er skre-
vet med henblik på en styrkelse af denne.  

PF og medlemsdemokratiet 
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af Louise Broe på vegne af 
Politologisk Forening 
 
Så kom dog ned og spørg os!!! PF er ikke 
en lukket forening, vi har ikke nogen 
hemmeligheder, skumle repræsentations-
konti eller skyggeselskaber, der vasker 
ølpengene hvide, så I kan bare spørge. På 
alle de ting, vi sender ud, skriver vi, at I 
bare kan kigge forbi og få en kop kaffe – vi 
mener det faktisk.  
PF kan godt virke lukket – det forstår vi 
godt, for strukturerne er kringlede – så 
kringlede, at det har taget selv den 
nuværende bestyrelse lang tid at forstå.  
Vi er 10 mennesker, der hver bruger mindst 
15-20 timer om ugen på PF, og der er en 
masse løbende opgaver og beslutninger. Så 
nogle gange kan der være ting, vi selv tager 
for givet, som selvfølgelig ikke er det 
udefra. Men vi er altid villige til at svare på 
de spørgsmål, I måtte have og forslag til 
aktiviteter er altid velkomne. 
 
Øl, fester og hornmusik 
Lad også mig starte med festerne. PF 
afholder minimum 3 fester pr. semester plus 
et par torsdagscaféer. Vi har ofte livemusik. 
Det blev besluttet på den sidste 
generalforsamling, at der skulle være mere 
af den slags ballade. Generalforsamlingen 
udstikker retningslinier for, hvad 
bestyrelsen skal forsøge at arbejde for. Vi 
har desuden et helt klart indtryk af, at de 
allerfleste har været meget glade for, at vi 

har mere levende musik end tidligere. Vi 
har haft forskellige DJ´s til næsten hver fest 
i denne bestyrelses periode (fra dec.00-
dec.01). Vi har skiftet DJ´s en gang i 
mellem for at finde den billigste løsning og 
netop for, at det ikke altid er det samme, 
der bliver spillet. Hvis det virker som om, 
de spiller den samme musik, må det vel 
være, fordi det er populært.  
Den siddende bestyrelse og alle før den er 
valgt til at varetage en række opgaver. 
Bestyrelsen har ansvaret for den løbende 
drift. Hvis alle 500 medlemmer og andre 
brugere skulle spørges hver eneste gang, vi 
tog en beslutning omkring fester, 
fredagsbar, kantine, den her artikel, 
studieture, regnskabet, foredrag osv. osv., 
ville vi skulle lave flere spørgeskemaer om 
dagen. Resultatet ville ikke blive andet end 
total handlingslammelse. Men det forholder 
sig sådan, at hvis nogle stiller et forslag 
eller skriver til os, så tager vi det meget 
alvorligt. Snart, når vores hjemmeside 
bliver fantastisk, vil der også kunne være 
afstemninger på siden f.eks. om tema til en 
fest eller nye drinks. Det er lidt sværere med 
band, for sådan nogle skal bookes i god tid. 
 
”En anden problemstilling drejer sig om 
barpriserne” 
Det har kunnet løbe rundt for os med 
ølpriser på 10 kr. – vel at mærke kun hvis 
øllen var skænket til 0,5 l mærket, og vi 
solgte spandevis af shots. Det havde den 

Medlemsdemokratiet,  
medlemmerne og PF 
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 informerede f.eks. allerede i majnummeret 
om kantinelukning, og i løbet af semesteret 
har der været meget information om PF. 
Hvert eneste år har det været sådan, at der 
efter hver semester bliver samlet op på, 
hvad vi har lavet. Så snart vores 
hjemmeside bliver fuldt funktionel, vil 
denne også virke som en øget information. 
Men vi skal nok blive endnu bedre til det.  
 
Interne affærer 
Med hensyn til Luise Pape Møllers 2. 
hovedpunkt  - den interne administration - 
vil jeg starte med pengene. De fleste fester 
og caféer, vi holder, går i 0 eller giver 1000-
2000 kr. i overskud. Som det ses med 
hensyn til barpriserne, har vi valgt, at 
festerne stadig skal løbe rundt, da det 
udover kontingenter er det eneste, der giver 
en indtægt. Fredagsbarens regnskab er 
nemlig adskilt fra PFs, så f.eks. 
underskuddet fra årets blændende, men dyre 
fakultetsfest, dækkes af Fredagsbaren.  
PF har en pæn egenkapital, og den har været 
konstant. Det blev besluttet på sidste års 
generalforsamling, at egenkapitalen skulle 
bringes ned. Vi har også forsøgt, f.eks. har 
det været gratis for alle at komme til 
foredrag. Det var den oprindelige plan, at 
egenkapitalen kunne bruges til at få fat i en 
eller anden stor kanon, f.eks. Giddens. Men 
dette er ikke lykkedes endnu, så andre 
forslag er helt klart velkomne. Men det skal 
siges, at ”den ret store egenkapital”  jo er 
langt fra en milliard. 
Regnskabet hænger sammen, og det er frit 
tilgængeligt. Det afsluttes til general,
forsamlingen og bliver fremlagt dér, hvis 
man ikke har tid til generalforsamlingen 
eller ikke gider, kan man bare komme ned 

forrige bestyrelse snedigt regnet ud. MEN 
det kan ikke lade sig gøre mere. For at 
forstå det, må det først blive klart, hvordan 
strukturen på indkøb af øl er. 
 
Opbygning af ”koncernen” 
 
JUS, ØF PF (og statsrådet) ejer kantinen 
 
JUS, ØF og PF udgør repræsentantskabet i 
den selvejende institution ”Fredagsbaren”, 
der er en af de få fredagsbarer, der har en 
bevilling. Det er denne bevilling, PF også 
trækker på til festerne. 
 
Det er en gammel aftale, at alle foreninger 
til fredagsbaren og til alle andre 
arrangementer køber øl gennem kantinen. 
Til gengæld for dette får vi lov til at 
anvende økonomisk kantine, og vi undgår at 
priserne i kantinen går bersærk.  
 
Hvorfor, hvorfor, hvorfooor?? 
Kantinen har haft en række uforudsete 
ekstraudgifter til løn i forbindelse med 
barsel og bl.a. indkøb af en ny 
opvaskemaskine. For at kantinen ikke skulle 
gå konkurs, blev prisen pr. fustage hævet fra 
400 kr. til 525 kr. Det betyder, at de priser 
på øl, der lige præcis løb rundt før – slet 
ikke gør det mere. Et øget lager ville ikke 
kunne få vores priser ned – vi køber i 
forvejen stort ind, og vi har en god aftale 
med Ceres. 
Så desværre må øllene koste 15 kr. nu – 
men de er stadig billigere end juristernes. 
 
Info i Kanden 
Ideen med en PF side i hver Kandestøber er 
god, men det er jo også noget, vi gør. PF 
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 og se på det efter den 5. december. I år har 
vi valgt ikke at sende regnskabet ud til alle 
medlemmer med post, derved sparer vi lidt 
over 2000 kr.  
Hvis jeg skulle gå dybere ind i, hvilke 
udgifter PF har, ville det fylde resten af 
Kanden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.  
Opbygningen af den nuværende bestyrelse 
er sådan, at vi arbejder i hold af 2. Peter og 
Toke er festansvarlige, Phillip og Rune er 
kasserer, Maj og Stine har ansvaret for 
studieture, Johan og Louise Scheibel er 
fagligt ansvarlige, det vil sige de står for 
vores referater, foredrag, hjemmeside og 
medlemslister. Martin og Louise Broe har 
ansvaret for Fredagsbaren, kantinen og 
fakultetsfesten. Vi har PF-møder hver 
fredag, og alle PF’ere arbejder til alle fester, 
alle caféer mm. De, der stiller op til 
bestyrelsen, har ofte været hjælpere til 
festerne før, så de har en idé om, hvad der 
kræves, men det er slet ikke altid tilfældet. 
Vi har hørt det blive antydet, at dem der 
kommer i bestyrelsen, har kendt andre 
PF’ere.  

Det har intet på sig, man kommer ikke i 
bestyrelsen, fordi man kender nogen. Man 
bliver valgt på kvalifikationer. 
 
Det er jo så moderne med indernet 
Bestyrelsen har i år arbejdet på at opbygge 
en hjemmeside (www.polfor.dk ) , og vi er 
ikke bange for at indrømme, at den slet ikke 
fungerer optimalt. De breve, der bliver sendt 
til os via siden, kommer ikke frem endnu, 
og auktionssiden er stadig under 
konstruktion, men den er snart klar, så 
næste semesters brugte bøger evt. kan 
handles over siden. Hvis I skal sende breve 
til os, så brug polfor@ps.au.dk . Vi har 
valgt og købt en løsning, der var billig, og 
det har gjort, at den ikke er færdig endnu. 
Når den er helt klar, har det hele tiden været 
meningen, at den skulle fungere som et 
middel til større gennemsigtighed og mere 
information. 
Vi håber, at dette opklarer nogle af de 
tvivlsspørgsmål, der åbenbart har været. 
Hvis der er andre spørgsmål, så kom ned og 
spørg. 

PF—Generalforsamling 2001 
Afholdes i år onsdag d. 5 december klokken 19.00 i ”rygeren” i Statskundskab kantine.  
Foreningens vedtægter findes på PF’s hjemmeside. Der gøres opmærksom på, at 
forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden 
generalforsamlingen finder sted. 
Alle interesserede, i at opstille til valget af den nye bestyrelse, opfordres af den 
nuværende bestyrelse til at melde sig som hjælpere til en café eller fest for at snuse til 
foreningsarbejdet. Hvis der er spørgsmål, er alle meget velkomne til at komme forbi 

PF- kontoret. Vel mødt til PF- Generalforsamling ! 
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Politologisk Forening i Rom med 
International Association of Political 
Science Students (IAPSS) 
Toke Kristiansen, Louise Broe, Rune 
Clausen, Johan Schjødt 
 
I den første uge af oktober måtte 
Politologisk Forenings bestyrelse undvære 
fire af sine medlemmer. De var sendt til 
Rom, hvor den fjerde generalforsamling i 
IAPSS skulle finde sted. Der deltog 19 
delegationer fra 16 forskellige lande, i alt 
deltog 90 studerende.  Der er generalfor-
samling en gang om året. Grunden til, at 
generalforsamlingen skulle foregå i Rom, 
er, at den siddende IAPSS bestyrelse er fra 
Rom, og det er bestyrelsens opgave at 
afholde generalforsamlingen.  
 
Foreningen IAPSS  
’International Association of Political 
Science Students’ blev stiftet i 1998 I 
Leiden Holland, da en samling studerende i 
politisk videnskab blev enige om, at der var 
et behov for en international forening til at 
skabe og sikre et netværk for studerende 
inden for faget. IAPSS er en paraplyorgani-
sation for foreninger af samme type som 
PF. Det vil sige for foreninger, der varetager 
de studerendes interesser ved at lave en 
cocktail af faglige og sociale arrangementer.  
Med deltagelsen i IAPSS’ general-
forsamling og de dertil hørende 
arrangementer, kan vi konstatere, at behovet 
for en forening som IAPSS står klarere end 

før afrejsen. Fordi der er meget stor forskel 
på, hvordan faget gribes an, kan vi alle 
sammen blive klogere af at møde disse 
forskelle. Netop de forskelle, der gør, at det 
bliver helt frustrerende at komme gennem 
en diskussion, er det, der retfærdiggør 
IAPSS’ eksistens. 
 
Mødet med de fremmede lande 
Efter en behagelig flyvetur skulle vi søndag 
eftermiddag møde de øvrige delegerede i 
Rom. Da der var delegerede fra mange 
forskellige steder i verden, var der valgt et 
internationalt kendt mødested – banegården 
foran McD.  
Ved første øjekast fik man en idé om, at 
statskundskabsstuderende ikke ligner 
hinanden så meget, som man naivt havde 
troet. Den danske delegation stod og hang 
lidt, ret afslappede, hvis vi selv skal sige 
det. Italienerne derimod stod i jakkesæt og 
navneskilte, talte febrilsk i deres mobiltele-
foner og ville faktisk helst have, at det hele 
skulle ligne et statsbesøg. Da alle var 
samlet, blev de delegerede fordelt på for-
skellige italienske studerende, der havde 
indvilget i at indkvartere så mange som 
muligt. Ideen med at indkvartere folk privat 
gav en enestående mulighed for at komme 
til forstå, hvad det vil sig at være stats-
kundskabsstuderende i Italien. Eller også 
havde de en del og hersk ting kørende. I 
hvert fald blev PF spredt for alle vinde. 
 
 

PF på tur 
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 Seminarer og workshops  
Programmet for ugen adskilte sig fra de 
tidligere år ved at være forlænget med to 
dage. Som noget nyt skulle de delegerede 
ved siden generalforsamlingen deltage i 
forskellige seminarer og workshops, der alle 
kredsede om temaet ’globalisation and 
humankind’. 
 
De fleste arrangementer foregik i meget 
pompøse omgivelser på det private univer-
sitet Luiss, hvor den italienske IAPSS be-
styrelse har sin gang. Et 17-hundredetals 
palazzo kan hurtigt få kantinen derhjemme 
til at blegne.   
Programmet de enkelte dage lignede meget 
hinanden. Om formiddagen fandt der et se-
minar sted, hvor man blev introduceret til 
emner, der skulle diskuteres i eftermiddag-
ens workshops. På den måde var program-
met faktisk velstruktureret, men desværre 
manglede mange af seminarerne overblik, 
perspektiv og ikke mindst fagligt niveau. 
Man kan godt føle sig lidt sat tilbage, når en 
italiensk professor i biologi belærer én om, 
at bioetikken havde sin oprindelse i bigbang 
og universets tilblivelse. Denne meget brede 
indgangsvinkel blev desværre karakteristisk 
for en del af ugens arrangementer.  
 
Hvad er statskundskab og politik?? 
Under overskriften bioetik i en af ugens 
mange workshops, blev der lagt op til, at vi 
skulle diskutere spørgsmålet om abort, sågar 
i en ret teknisk forstand. Eksempelvis: ”I 
hvilken uge opstår livet eller individet? Er 
det i orden at slå det uskyldige ihjel?”. 
Workshoppen viste med al tydelighed den 
store spredning i opfattelsen af, hvad 
statskundskab går ud på, og hvad politik er. 

Eksempelvis mente de delegerede fra Italien 
og nogle fra de østeuropæiske lande, at det i 
en overordnet diskussion om bioetik og 
abort var normalt at tilkendegive normative 
holdninger. Da de delegerede fra de 
nordiske delegationer protesterede og 
agiterede for, at diskussionen skulle hæves 
op over de normative udsagn og de tekniske 
spidsfindigheder, indvendte italienerne: ”at 
studiet i politik jo handler om, hvordan man 
går fra teori til praksis”.   
Umiddelbart kunne man godt få den tanke, 
at tiden blev spildt, fordi vi i mange 
henseender talte forbi hinanden på de 
forskellige workshops. Men man lærte 
faktisk meget om, hvordan opfattelsen af 
vores studium, diskussionskulturen, 
foreningskulturen og det politiske varierer 
fra land til land. Dog var der en klar tendens 
til, at de nordiske lande delte opfattelsen af, 
hvad statskundskab og politik er.   

Generalforsamlingen 
Turens egentlige formål, afviklingen af 
generalforsamlingen, var fordelt over flere 
dage. Årsagen hertil var, at IAPSS  har haft 
en række startproblemer, og derfor var be-
hovet for radikale ændringer ved at være 
påtrængende. I år var der som følge heraf 
afsat ekstra meget tid til behandling af nye 
forslag.    
De væsentligste forslag til vedtægtsæn-
dringer, der skulle behandles, var: 

 
Netop de forskelle, der gør, at det 

bliver helt frustrerende at komme gennem 
en diskussion er det der retfærdiggør 
IAPSS-eksistens. 

” 

” 
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 -   Indførelse af individuelt medlem-
skab. En mulighed for enkeltpersoner at 
blive optaget som medlem af IAPSS på 
universiteter, hvor upolitiske foreninger 
som PF ikke eksisterer. 
-   IAPSS, som en form for politisk 
aktør. At IAPSS som forening skal 
vedtage og sende forskellige politiske 
statements ud til internationale organi-
sationer/institutioner såsom: EU, FN og 
Nato etc. 

 
Individuelt medlemskab 
Forslaget om individuelt medlemskab har 
været diskuteret på de forrige generalfor-
samlinger, men er hver gang blevet 
nedstemt.  
Fortalerne for forslaget mente, at mange af 
IAPSS’ problemer bunder i for få 
medlemmer. Ved at få flere medlemmer 
ville foreningen blive ’speedet’ op og 
udvikle sig hurtigere. Ifølge foreningens 
vedtægter er et af foreningens mål netop at 
udvide sig og at skabe lokale netværk for 
statskundskabsstuderende. I den danske 
delegation havde vi overordnet den 
holdning, at en udvidelse af medlemskabet 
ikke ville løse foreningens nuværende 
problemer. Hvis man ikke er i stand til at få 
foreningen til at fungere tilfredsstillende 
med det nuværende antal medlemmer, 
hvordan skal den så fungere med fem eller ti 
gange så mange medlemmer. Desuden er 
IAPSS på nuværende tidspunkt defineret 
som en paraplyorganisation, derfor kan det 
være svært at overskue de strukturelle 
konsekvenser forbundet med individuelt 
medlemskab. De grundlæggende præmisser 
vedrørende individuelt medlemskab blev 
ikke drøftet tilbundsgående, i stedet valgte 

man, under protester fra bl.a. de nordiske 
lande, at stemme om, hvorvidt man 
principielt var for eller imod individuelt 
medlemskab. Forslaget om individuelt 
medlemskab blev vedtaget, men 
delegationen fra PF stemte imod, grundet de 
mange løse ender.  
 
“Bridging the Digital Divide” 
Overskriften refererer til titlen på et 
dokument, som skulle behandles på general-
forsamlingen. Problemstillingen vedr. 
’digital divide’ består i, at verden på det 
teknologiske plan er delt i A- og B-hold. 
Hjemmefra var hver delegation blevet bedt 
om at forberede et løsningsforslag eller et 
statement. I løbet af ugen i Rom var det 
tiltænkt, at de enkelte delegationer således 
skulle lave et oplæg og præsentere deres 
statement. Ideen med at forberede et emne 
hjemmefra, og dernæst præsentere det for 
og diskutere det med studerende fra andre 
lande, er god. Men problemet opstår, da det 
viser sig, at IAPSS’ bestyrelsesplan er at 
stemme om det bedste statement og dernæst 
sende det ud til diverse institutioner og 
organisationer. Vedtagelsen af løsnings-
modeller og statements, som vil kunne stå 
som om det er holdningen blandt studerende 
på de institutter, vi er fra, er ud fra vores 
synsvinkel en klar politisk handling. Denne 
synsvinkel var det ikke alle, som delte.  
 
Politik eller ej?? 
Specielt de italienske delegerede var meget 
uenige i, at dette kunne betragtes som en 
politisk handling. Igen skinnede de forskel-
lige opfattelser af politik igennem og gjorde 
det  svært at nå til sagens problemstilling: 
Er det i orden, at en forening som IAPSS 
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 begynder at ’føre’ politik?  
Dette spørgsmål optog os meget i den 
danske delegation, og det var der tre grunde 
til.  
 
1. PF, er en upolitisk forening og derfor 
vurderede vi, at PF ikke kunne bidrage til 
vedtagelsen af et dokument af politisk 
karakter. Hvis IAPSS valgte at vedtage et 
politisk dokument og gradvist blive mere 
politisk orienteret, ville PF være nødsaget til 
at overveje sit medlemskab af IAPSS. 
 
2. Ingen havde overvejet, at IAPSS’ 
vedtægter faktisk ikke tillader, at foreningen 
agerer politisk. Der var altså ikke taget 
højde for selve grundlaget i hele 
diskussionen om dokumentet.  
 
3. Det er vores vurdering, at IAPSS’ fremtid 
ikke skal kendetegnes ved politiske state-
ments. IAPSS bør fortsætte med at være et 
netværk for statskundskabsstuderende.  
 
Disse argumenter fremførte vi på general-
forsamlingen og gradvist lykkedes det i 
samarbejde med de øvrige nordiske lande at 
få skabt en forståelse for vores kritiske 
synspunkter. Forståelsen mundede ud i, at 
forslaget blev nedstemt, og det blev slået 
fast, at IAPSS ikke bør komme med state-
ments af politisk karakter.  
 
Udbytte  
Som skitseret ovenfor står det klart, at ugen 
var præget af en kløft i indgangsvinklen og 
opfattelsen af politik. Denne, under tiden, 
frustrerende oplevelse blev i høj grad 
dæmpet af de sociale arrangementer, der 
foregik hver eneste aften. Det mere 

uformelle samvær gav en mulighed for at 
forstå baggrunden for de afvigende 
opfattelser. Det var faktisk i mødet med alle 
de andre studerende, at IAPSS virkelig viser 
sit værd. Det var utroligt spændende at 
finde ud af, hvordan det hænger sammen 
andre steder, for det sætter ens egen 
dagligdag i perspektiv. Som PF’ere var det 
interessant at finde ud af, hvordan 
foreningsarbejde løber af stablen i andre 
lande.  
Efter konferencen blev det klart for os, at 
selvom der eksisterer en eller anden fælles 
forståelsesramme i kraft af, at det man 
studerer ligner hinanden, så er det tydeligt, 
at Skandinavien skiller sig ud – sammen 
med Holland, som en ret homogen gruppe – 
også studiemæssigt. Der er behov for en 
forening som IAPSS, hvis den kan bevares 
som netværksskabende organisation 
 
Som en direkte følge af denne konference, 
har PF taget initiativ til at afholde en 
nordisk konference fra d. 4 april til 7. april 
2002. Det bliver en konference med 
deltagelse af studerende fra Finland, Norge, 
Sverige og Island. Vi forestiller os, at der 
bliver en række faglige arrangementer, hvor 
vi koncentrerer os om nordiske forhold, og 
hvor PF’s nye kontakter i Skandinavien kan 
være behjælpelige med at skaffe nogle 
navne fra deres universiteter. I vanlig PF-
stil vil der selvfølgelig også være en række 
sociale arrangementer i forbindelse med 
konferencen, så alle kan møde finner på slap 
line. Men vi vil selvfølgelig holde jer 
informerede, når vi når frem i processen. 
 
Man kan læse mere om IAPSS på www.
iapss.org 
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”Mit farvel til Folketinget med udgangen 
af februar 2000 og en opfordring fra 
Gyldendal til at skrive en debatbog blev i 
fællesskab den naturlige anledning til at 
realisere et længe næret ønske om at 
beskrive vilkår og muligheder for den del 
af dansk politik, hvor demokrati og 
parlamentarisme endnu ikke er 
rodfæstet: udenrigspolitikken” 
 
af Sandra Jensen 
Sådan skriver Jørgen Estrup i indledningen 
til sin debatbog ”Uden kompas – dansk 
udenrigspolitik efter 1945”, og får dermed 
slået bogens emne an: En kritik af måden, 
hvorpå dansk udenrigspolitik udformes – 
som det ses gennem brillerne af en garvet 
herre, der kan udtale sig fra afstand, men 
med så frisk blæk på afskedsbegæringen til 
Folketinget, at fingeren fortsat har føling 
med politikkens pulsslag.  
 
En fest af eksempler 
I bogen har Estrup valgt at lade kronologi 
være kronologi og i stedet drage de 
historiske paralleller, han selv finder 
relevant. Bogen er inddelt i syv kapitler med 
hvert sit tema (eks. ”stormagter og 
småstater”, ”aktivisme eller navlepilleri” og 
”grundloven – uden kongen”), hvorunder 
han formår at affyre et rent festfyrværkeri af 
interessante eksempler fra Christiansborg og 
de øvrige politiske slagmarker. Vi starter 
med sanktionerne mod Østrig i 2000, 
springer hurtigt tilbage til Helsingfors-

topmødet i 1999 og derfra videre til 
Kosovokrisen i 1998. Man aner en bagvendt 
kontinuitet…, men så skifter scenen til 
forsvarsforhandlingerne i 1999 og pludselig 
er parallellen til tilbagetoget fra Dannevirke 
i 1864 indlysende. Sådan fortsætter det 
gennem alle syv kapitler, hvilket kræver en 
forfatter med overblik og sans for 
interessante detaljer – og sådan en forfatter 
er Jørgen Estrup! 
 
Et demokratisk problem 
Bogen er ikke en gennemgang af de 
vigtigste begivenheder i dansk udenrigs-
politik, selvom Estrup bestemt har fat i flere 
af de mest skelsættende hændelser, og på 
den måde er undertitlen en kende 
misvisende. Derimod har Estrup forfattet en 
debatbog, der har til formål at rejse nogle 
centrale spørgsmål ved den måde, den 
danske udenrigspolitik formes på. Estrups 
gør sin holdning klar: Der er et demokratisk 
problem ved den nuværende konstruktion 
med udenrigspolitisk nævn, europaudvalg 
etc. Det hele skyldes en grundlæggende 
mangel på fornyelse af vores grundlov. 
Ifølge Estrup er de dage ovre, hvor det var 
relevant at lade kongen (regeringen) tage 
ansvaret for udenrigspolitikken. I dag er 
udenrigspolitik ikke blot et spørgsmål om 
rigets sikkerhed, og mange indenrigs-
politiske emner afgøres nu – bla. i kraft af 
EU – på den udenrigspolitiske scene. Hvis 
politikken derfor skal have sin demokratiske 
legitimitet, er man nødt til at lade de 

Uden kompas 
- dansk udenrigspolitik efter 1945 
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 folkevalgte få større indflydelse på den førte 
udenrigspolitik, og ikke som nu lade 
ansvaret (og vetoretten) hvile på regeringen. 
Ikke mindst fordi en sådan konstruktion 
ifølge Estrup giver plads til en masse 
hemmelighedskræmmeri over for folke-
tingets medlemmer. Man er nødt til at smide 
flere kort på bordet og skære ned på den 
autoritative tilgang – ikke mindst for at 
sikre den folkelige opbakning, som de EU-
relaterede folkeafstemninger har vist 
mangler.  
 
Uden kompas 
Det demokratiske underskud i dansk 
udenrigspolitik er den ene af Estrups to 
hovedpointer. Den anden pointe slås an i 
bogens titel: ”Uden kompas”. Estrup ønsker 
at understrege, at dansk udenrigspolitik 
mangler visioner og klarlagte mål, hvilket 
munder ud i en slingrende politik, der på 
den ene side afspejler en klassisk, 
sikkerhedspolitisk småstatstankegang, men 
på den anden side søger at imødegå et ønske 
om at markere sig som foregangsland og 
værdiforkæmper. Udenrigspolitikken 
mangler at tilpasse sig til de nye vilkår for 
internationalt samarbejde og de nye 
muligheder for indflydelse, der bla. byder 
sig i EU. ”Vi er uigenkaldeligt sejlet ud på 
det udenrigspolitiske verdenshav, men det 
er sket uden et ’demokratisk kompas’ at 
styre efter”.  
 
Relevant læsning 
Bogen kan i kraft af sine mange eksempler 
anbefales, hvis man ønsker en hurtig 
indføring i en lang række udenrigspolitiske 
begivenheder og konflikter – evt. for at 

supplere sit teoretiske IP-pensum. Ikke 
mindst er kapitlet om europæisk 
sikkerhedspolitik og konfliktlinjerne ifht. 
FUSP og ESDI interessant læsning for en 
årgang 1998’er, der mindes sin IP-eksamen 
i 2000. Samtidig er de spørgsmål, Estrup 
rejser, af klar indenrigspolitisk karakter – så 
selv den mest IP-fjendtlige kan finde 
inspiration i bogen.  
 
En lille bog 
Det er ikke nogen stor bog, Estrup har 
forfattet – hverken i overført eller 
bogstavelig betydning. Men med sine blot 
155 sider og forståelige sprog, er det en 
letlæselig lille sag, der absolut kan 
anbefales. Så benyt lejligheden til at kigge 
gennem de karakteriske briller af den 
vidende Hr. Estrup og få en lynindføring i 
dansk udenrigspolitiks historie. 
 
 
 



47 

November 2001                                                              Kandestøberen 

 

Julefest onsdag d.12.12. 
Årets juletaler, luciaoptog, foreningsbarer  
og diverse andre barer, julemand, 
pebernødder, hyggepianist 
samt julerevy, dj, live-band  
og meget, meget mere… 
Billetsalg fra torsdag d. 6.12. kl.12-13 i Statskundskabs kantine 
 

spænding i Big Brother. Alle forebyggen-
de reaktioner som udskrivning af talent-
konkurrence blandt interesserede gæste-
klumme-stand-INs eller indhentning af nø-
genbilleder fra ekshibitionistiske studeren-
de er slået fejl – ergo der er intet at skrive 
om ud over månedens bog, og en ret kort 
klumme i udsigt – Hermed redegjort for, 
hvorfor klummen burde være kort, men 
samtidig også redegjort for, hvorfor den 
ikke er blevet det alligevel….. 
  
Månedens bog: 
Ikke helt tilfældigt og ikke helt irrelevant 
er valget af månedens bog faldet på en IP-
bog skrevet af Samuel P. Huntington; 
 
The Clash of Civilizations 
Den gennemsnitlige studerende har sikkert 
bemærket den stigende interesse, bogen 
nyder her i en post-11-september tid. Her 
er så chancen for, hvad der prismæssigt 
svarer til to fadøl ved åen, selv at få en 
stille stund med bogen. 
Pris: 100 kr.  

af Christian Sørensen 
 
Klummeskribenten er kommet i problemer. 
Under de hårde konstitueringsforhandlinger 
for bestyrelsen i PB om fordelingen af po-
ster, blev undertegnede stillet i udsigt, at der 
skulle skrives tre klummer pr. semester. 
Hvad sker der så? Eksterne momenter i 
form af skjulte og hemmelige forhandlinger 
mellem de dengang førende blade på insti-
tuttet munder ud i en bladsammenlægning. 
Resultat: NU udkommer dette blad fire gan-
ge pr. semester (hvad er stabilt i denne ver-
den!). 
 
Hermed kan klummeskribenten så sidde til-
bage plejende sine sår i ryggen afstedkom-
met fra skrupelløse bladsammenlæggere, 
der ikke tænker på, hvilke effekter disse be-
slutninger afstedkommer i omgivelserne. 
 
At Kanden nu udkommer fire gange pr. se-
mester har ganske enkelt overrumplet klum-
meskribenten i sådan en grad, at hans kreati-
ve kilder er lige så udtørrede, som der er 

PB-klumme 
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  Søren Risbjerg Thomsens 
kvalitetsvejede gennemsnit  - 
Oktober 2001 
 
 
Kvalitetsvejet gennemsnit baseret på meningsmålinger fra oktober 2001 

Måling SD RV KF CD SF DF KRF DeF V FRP Enhl Andr Ialt 

FV98 36.0 3.9 8.9 4.3 7.5 7.4 2.5 0.3 24.0 2.4 2.7 0.1 100 
Jan. 01 26.3 4.9 9.8 2.1 9.6 9.7 2.6 0.0 30.6 1.2 2.8 0.3 100 
Feb. 01 25.8 4.3 9.1 2.5 9.4 10.8 2.5 0.0 31.3 1.4 2.6 0.3 100 
Mar. 01 26.7 4.5 9.0 2.5 9.8 10.1 2.2 0.0 31.1 1.4 2.6 0.2 100 
Apr. 01 29.1 4.7 8.2 1.9 8.9 10.1 2.2 0.0 30.9 1.2 2.7 0.0 100 
Maj  01 28.3 4.4 8.2 2.2 9.3 10.2 2.3 0.0 31.0 1.2 2.7 0.2 100 
Juni 01 28.6 4.2 8.9 2.2 9.2 10.0 2.4 0.0 30.3 1.4 2.8 0.1 100 
Aug. 01 28.2 4.2 9.3 2.1 9.1 9.5 2.5 0.0 30.6 1.1 2.9 0.4 100 
Sep. 01 27.2 4.8 8.6 2.3 8.9 11.5 2.2 0.0 29.9 1.5 2.7 0.3 100 
Okt. 01 29.0 4.7 8.3 2.0 7.6 12.1 2.4 0.0 29.9 1.3 2.6 0.2 100 

Måling SD RV KF CD SF DF KRF DeF V FRP Enhl Andr Ialt 
Kvalitetsvejet gennemsnit af seneste målinger fra Gallup/Berlingske, GfK/BT, Greens/Børsen, Megafon/TV2, 
PLS/Søndagsavisen, Sonar/Jyllands-Posten og Vilstrup/Politiken. Må kun citeres med henvisning til 
SRTConsult.dk/Ritzau. GfK’s måling per september 2001 er fremskrevet med den gennemsnitlige fremgang 
for de øvrige 6 analyseinstitutter fra september til oktober. 
  
Denne måned: Stærk fremgang for Socialdemokratiet, men tilbagegangen for SF betyder, at 
regeringens parlamentariske basis kun har tilslutning svarende til 78 mandater. Kristeligt 
Folkeparti kan blive tungen på vægskålen, som sikrer V og KF flertal sammen med KrF og 
DF. CD balancerer på spærregrænsen på 2 procent, men kan få andel i tillægsmandaterne 
selv med 1.8 procent fordi partiet med denne tilslutning i to ud af tre hovedområder (Øerne 
og Jylland) formentlig vil få flere stemmer end et kredsmandat koster. 
 Søren Risbjerg Thomsens målinger kan læses på www.srtconsult.dk 
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af  Thea Frydland, StatsRådssekretær 
 
Vi kan hermed afsløre, at der, udover 
kommunal- og folketingsvalget den 20. 
november, vil være valg den 22. 
november. Denne dag skal I stemme til 
StatsRådet og de styrende organer på 
universitetet.  Valgdeltagelsen til 
sidstnævnte valg er ikke altid lige stor. 
Dette vil vi gerne have lavet om på. Man 
kan måske mene, at vi har det meget godt 
her på instituttet og på universitetet i det 
hele taget. Det er vi ikke videre uenige i. 
Men alligevel er det nødvendigt, at der 
bliver arbejdet videre på at gøre tingene 
endnu bedre, end de allerede er. I de sidste 
par år har StatsRådet arbejdet med en ny 
evalueringsordning. Og StatsRådet har 
fået – og vil få – stor indflydelse på 
indretning af nye lokaler og lokale-
situationen i det hele taget. Derudover 
bliver der i øjeblikket arbejdet på højtryk 
med en ny studieordning, som skal 
forbedre forholdene her på stedet for både 
studerende og undervisere. Det er vigtigt 
som studerende, at vi til stadighed holder 
ledelse og undervisere i ørerne og 
vedholdende arbejder med de ting, vi 
mener kan forbedres. Derfor er det også 
vigtigt for os, at få opbakning fra jer, vores 
medstuderende, og I får ved valget 
mulighed for at stemme på en person, som 
I tror vil varetage de studerendes interesser 
bedst muligt.  
Samtidig er det også vigtigt, i forhold til 

vores samarbejdspartnere (undervisere, 
ledelse m.fl.), at vi ved, vi har støtte fra de 
studerende, vi forsøger at repræsentere 
bedst muligt. Det har alle dage givet den 
bedste gennemslagskraft!  
Derfor håber vi meget at se rigtig mange 
ved stemmeurnerne den 22. november i 
økonomisk kantine. 
 
Hvad skal vi stemme til:  
 
StatsRådet: 
Her skal vælges nitten medlemmer fra 
lister på Institut for Statskundskab, der 
skal forsøge at varetage de studerendes 
interesser. Følgende lister opstiller til 
StatsRådet: Aktivlisten, Frit Forum, 
Radikale/liberale liste, TværPolitisk Liste. 
 
Studienævn: 
Her skal vælges fire studerende til at tage 
sig af studierelaterede sager på instituttet. 
Følgende lister opstiller kandidater til 
studienævnet: Aktivlisten, Frit Forum, 
TværPolitisk Liste. 
 
Fakultetsrådet: 
Samlet råd for det samfundvidenskabelige 
fakultet. Her skal vælges to studerende fra 
fakultetets institutter. Det afgående 
StatsRåd opstiller samlet Martin Koch til 
fakultetsrådet.  
 
Konsistorium:  
Øverste organ for hele universitetet. Her 

Valg den 22. november! 
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 skal vælges tre studerende fra hele 
universitetet. Det afgående StatsRåd 
opstiller samlet Dina Bloch til konsistorium.  
 
Du kan læse mere om de enkelte opstillede 
lister andet steds i dette nummer af 
Kandestøberen.  

Derudover udkommer en valgavis i uge 46 
med information om de opstillede 
kandidater 
 
Spørgsmål angående valget stilles til 
StatsRådssekretær Thea Frydland i 
StatsRådets kontortid. 

Når du står og skal til at sætte dit kryds den 
22. november, så prøv engang at tænke to 
sekunder over dine bevæggrunde. Skal din 
stemme afhænge af din holdning til 
indvandrerområdet eller den mest 
hensigtsmæssige opbygning af velfærds-
staten? Studenterpoli tik er ikke 
partipolitik! Det giver ingen mening at tale 
om en partipolitisk fordeling af de nye 
lokaler i økonomi eller en ideologisk 
fordelingsnøgle til specialepladser. 
Derimod drejer studenterpolitik sig om 
personer og personlige holdninger til 
studiet, hvorfor vi også forsøger at få 
sammenlagt de ikke-partipolitiske lister til f.
eks. en rent studenterpolitisk liste. 
          Vi håber derfor, at du kan se det 
relevante i at sætte dit kryds ud for en 
engageret person, der er villig til at lægge et 
stykke arbejde i forbedringen af dit studium, 
og som du mener, vil kunne gøre det på 
fornuftig vis. Vi har i det forløbne år været 

aktive på alle niveauer og områder i 
studenterpolitik. Vi har således arbejdet i 
Konsistorium, Studienævnet, Fællesrådet, 
Institutbestyrelsen og StatsRådet. Der er 
især to områder, vi gerne vil fremhæve: I 
forbindelse med den igangværende 
revidering af studieordningen har vi været 
endda meget aktive, og vi har arbejdet 
meget med de kommende ændringer i 
lokaleforholdene på IFSK. Naturligvis har 
vi også beskæftiget os med en masse andre 
områder, der er en del af det normale 
studenterpolitiske arbejde. 
Derfor: Stem på en person fra 
AktivListen. Vi er interesserede, vi har 
gjort et stort stykke arbejde, og vi vil 
gerne fortsætte med dette. 
 
De Studenterpolitisk Aktive: Jesper 
Poulsen, Dina Bloch, Jesper Friis, Sune 
Thvilum-Kannegaard og Rune Munch 
Christensen 

AktivListen -  
En studenterpolitisk liste 
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Frit Forum er stærkt tilbage på IFSK, efter 
at Frit Forum ikke har været repræsenteret 
ved valgene de sidste 2 år. 
En gruppe i Frit Forum på Statskundskab 
har i år taget initiativ til, at de studerende 
igen må (!) og skal have mulighed for at 
stemme på Frit Forum ved valgene til 
Studienævnet og Statsrådet 
 
Hvem er Frit Forum ? 
Vi kalder os selv Frit Forum, social-
demokratiske studerende. Frit Forum er en 
uafhængig politisk studenterorganisation, 
der som selvstændigt organ selv definerer 
og formulerer sine holdninger. Frit Forum 
arbejder ud fra et socialdemokratisk ide-
grundlag og er i de fleste spørgsmål politisk 
enige med den brede midte på det politiske 
spektrum.  
 
Hvad vil Frit Forum på IFSK ? 
Der er 2 hovedårsager til, at en gruppe 
statskundskabere fra Frit Forum igen er at 
finde på IFSK. Den første drejer sig om den 
nye studieordning, hvor vi ønsker at søge 
indflydelse. Vi ønsker at bevare de gode 
elementer,  bl.a. den gode grunduddannelse, 
fra den nuværende studieordning, samtidig 
med at vi vil arbejde for en forbedret ny 
studieordning, som søger at ruste de næste 
generationer af statskundskaberstuderende 
til fremtid, hvor cand. scient. pol.'er fra 
Århus Universitet fortsat er en værdifuld 
ressource. 
Den anden årsag, til at Frit Forum vender 
tilbage ved valgene til Studienævnet og 

Statsrådet, er, at vi mener, at der er brug for 
nye folk i de to organer. Der er brug for et 
frisk pust, så nye ideer og en bedre 
kommunikation kan komme på banen til 
fordel for de studerende. Frit Forum på 
Statskundskab mener, at det nuværende 
Statsråd i alt for stor udstrækning er præget 
af folk, som er udpræget borgerlige i det 
værdigrundlag, hvorfra de henter deres 
meninger om de studerendes situation på 
IFSK.  
 
Frit Forum og det kommende Statsråds- 
og Studienævnsvalg på IFSK.  
Frit Forum stiller op med 2 kandidater til 
Studienævnet og 4 kandidater til Statsrådet.  
En nærmere præsentation af disse vil 
fremgå af kommende valgpjece. 
 
Mød Frit Forum 
Du kan møde Frit Forum, Århus, gennem 
hele semesteret hver torsdag klokken 19.30 
i DSU's lokaler Amaliegade 27, hvor vi har 
en række spændende foredrag. Bl.a. har vi 
haft besøg at den nye overvismænd Torben 
M. Andersen. Torsdag den 15. november 
kommer Poul Nesgaard, rektor på Den 
Danske Filmskole. Ud over foredrag har vi 
det selvfølgeligt kanon hyggeligt gennem en 
række sociale aktiviteter. 
 
Tilbage er kun at sige: Kom og stem på 
Frit Forum ved valgene torsdag den 22. 
november, så du får garanti for et nyt 
pust i form af nye kræfter i Studienævnet 
og i Statsrådet på IFSK. 

Frit Forum er tilbage! 
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Fordi TPL er et bredt team af studerende 

på tværs af årgange og hold, der arbejder for 
at forbedre de studerendes forhold både 
fagligt og socialt. 
 

Fordi TPL tror på at dialog frem for 

konflikt med underviserne og administra-
tionen skaber bedre og brugbare resultater 
til gavn for os alle. 
 

Fordi TPL ikke er bundet af ideologiske 

eller partimæssige forhold, som kan have 
indflydelse på eller hæmme vores arbejde til 
gavn for de studerende. 
 

Fordi TPL er en liste, der har været 

repræsenteret på Statskundskab siden 1995 
og har derfor en lang tradition, viden og 
erfaring med studenterpolitiske problem-
stillinger, hvorved vi sikrer konsensus. 
 

Fordi TPL er en liste, hvor medlemmerne 

tager studenterpolitik alvorligt og føler et 
ansvar over for deres mandat.  
 
I den kommende valgperiode vil TPL 
arbejde for, at vores nye lokaler på det 
tidligere økonomi bliver indrettet, så de 
opfylder de studerendes ønsker om flere 
læsepladser, læsegrupperum samt et godt 
socialt miljø  
I den kommende valgperiode vil TPL sætte 
en diskussion i gang om muligheden for at 
fremme studierelevante jobs – kan vi som 
studerende påvirke erhvervslivet, amt og 

kommune til i højere grad at benytte vores 
faglige kunnen, mens vi studerer? 
 
I den kommende valgperiode vil TPL have 
en diskussion om Instituttets profil – 
hvorfor har vi svært ved at rekruttere nye 
undervisere og holde på dem, vi har? 
 
I den kommende valgperiode vil TPL 
arbejde for en forbedret kontakt mellem 
studerende og undervisere. Det kan ske 
gennem studiegrupper og/eller ved at 
underviserne præsenterer  deres 
igangværende forskning under afslappede 
forhold. 
 
I den kommende valgperiode vil TPL 
d i s k u t e r e  g r u n d l a g e t  f o r  e n  
sammenlægning med Aktivlisten, da 
listerne stort set er enige om den praktiske 
politik. 
 

TPL opstiller til StatsRådet Thea 

Frydland, Kathrine Mulvad, Martin Koch, 
Søren Uhre, Marianne Pedersen, Christian 
Yde, Rasmus Byskov-Nielsen, Mads 
Larsen, Lars Foldspang og Søren Josefsen.  

 
TPL opstiller til Studienævnet Martin 

Koch, Rasmus Byskov-Nielsen, Søren 
Josefsen Thea Frydland og Kathrine 
Mulvad 
 

Sæt kryds ved TværPolitisk 
Liste den 22. november. 

Hvorfor TværPolitisk Liste???? 
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Så sker det!! 
Inden Rudolfs næse igen bliver frygtelig rød, 
får du chancen for at deltage i årets store kåring 
på IFSK! De traditionelle kåringer som; 
 

Årets Underviser 
Fra ultimo november får alle studerende via mail 
mulighed for at stemme på årets underviser På 
IFSK. 

Årets Forsker 
På samme tidspunkt dumper en stemmeseddel ned i 
hver VIP’ers dueslag. Denne skrivelse berettiger til 
at stemme på en kollega som årets forsker på IFSK. 
 
 
Priserne bliver som altid overrakt efter juletalen d. 
12. December. 
 
 
M.v.h.  Kanderedaktionen 



54 

Kandestøberen                                                              November 2001 

 

Inkluderet i prisen:  
• Indkvartering i lejlighedskomplekset ”Olympiade” (tæt på pisten!)  

• 7-dages liftkort til Val Thorens 

• Transport i luksus sovebus t/r fra Århus Universitet (med masser af sjove mennesker!)  

• Rabat på ski-og støvleleje 

• Seriøs afterski med dine med-studerende, med SU-venlige priser i baren! 
NB!  -sidste år var vi over 80 deltagere ! 
 
Tilmelding og info:  Kasper Bjørn          86158218 
                       Martin Kibsgaard               86195300 / 25213031  
 
E-POST: ski_pf@hotmail.com 
 
ELLER KOM NED PÅ VORES KONTOR I UNI-PARKEN, 
INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, OG FÅ EN SNAK ! 
 
Tilmelding så længe vi har ledige pladser - alle er velkomne ! 
 

Uge 5, 2002 
(d. 25/1 – d. 3/2) 

Pris: 3.145, - 

Politologisk Forening præsenterer den ”officielle” 
skitur   for Institut for Statskundskab til: 

 

Val Thorens 
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 Nye specialer 
Andreasen, Allan, Udenlandsk investering og privatisering i Rumænien.  
Bach, Helle, Mænd, kvinder og karriere. En undersøgelse af karriereønsker og -muligheder i 

15 departementer. 
Bjørnholt, Bente, Demokrati - universelt eller specielt. En analyse af tre former for nærde-

mokrati. 
Carlsen, Helle, Politisk repræsentation i teori og praksis. En analyse af danske parlamentari-

keres repræsentationsideal og selvbeskrevne repræsentationsadfærd vurderet i 
et demokratiteoretisk perspektiv. 

Christensen, Glenn, Institutionelle forholds betydning for udlicitering - belyst ved en analyse 
af dagpasnings- og vejområdet i Århus Kommune. 

Grønbæk, Allan, Elleve år efter Pinochet. Chile på vej mod demokratisk konsolidering ... ? 
Kjeldsen, Charlotte, Disciplinerende praktikker i ledelse - en empirisk analyse af moderne 

ledelsesredskaber. 
Lindved, Kirstine, Suverænitetsprincippets udvikling og forandringens nødvendighed. 
Nedergaard, Søren, Hvor privilegeret er erhvervslivet? - Om strukturel magt og det kommu-

nale miljøtilsyn. 
Nielsen, Mette Dige, Politisk repræsentation i teori og praksis. En analyse af danske parla-

mentarikeres repræsentationsideal og selvbeskrevne repræsentationsadfærd 
vurderet i et demokratiteoretisk perspektiv. 

Olesen, René, Den civil-militære relation i Tyrkiet - et forsøg på teoretisk at forklare den ci-
vil-militære relation i Tyrkiet fra 1923 til 1997. 

Sidelmann, Peter, Mænd, kvinder og karriere . En undersøgelse af karriereønsker og -
muligheder i 15 departementer. 

Svendsen, Solveig, Development through Synergy in Bolivia. 
Wammen, Nicolai Halby, Socialdemokratiet og dobbeltbeslutningen. Skærpelse eller brud? 

En analyse af Socialdemokratiets politik i forbindelse med dobbeltbeslutningen 
1979-1983. 

Bibliografisk nyt v/ Jørgen Elklit & Birgit Kanstrup 
Borre, Ole, Jørgen Elklit, Nikolaj Petersen & Palle Svensson (2001). "Diverse bidrag og ar-

tikler" i Jørn Lund (red.), Den Store Danske Encyklopædi, bind 20 (vandrebog - Åver), 
København: Danmarks Nationalleksikon.  

Daugbjerg, Carsten & Gert Tinggaard Svendsen (2001). Green Taxation in Question: Poli-
tics and Economic Efficiency in Environmental Regulation, Basingstoke and New York: 
Palgrave, 200. pp. 

Harste, Gorm (2001). "Den organisatoriske revolution - i Luhmanns systemteoretiske per-
spektiv", Nordiske Organisasjons Studie, 2, pp. 63-91. 

Harste, Gorm (2001). Separating the Powers - Departementality, Governmentality and Etati-
sation, paper for Nordic Conference at COS: "Connecting People through Governance, 
11-12 October 2001. Aarhus: Department of Political Science, University of Aarhus. 48 
pp. 

Sørensen, Georg (2001). Changes in Statehood. The Transformation of International Rela-
tions, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 240. pp. 
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Julebar med Kandestøberen 
onsdag d. 12 december 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi grubler stadig over et emne, men ét 
er sikkert : ’ondt i rumlepotten’ vil 

være at finde på drinkskortet… 
 

Bagsiden 

 


