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Valg – den gyldne nøgle eller et tomt ritual? 
 
Af Helle K. Bendixen 
Valg mig her og valg mig der – valg alle vegne … også i Kandestøberen. Der er ufravigeligt 
et voldsomt fokus på den demokratiske mekanisme, der betegnes valg på både lokalt, natio-
nalt og internationalt niveau. Der har indenfor den seneste tid været valg i både Hviderus-
land og USA samt ikke mindst til de danske menighedsråd. Medierne diskuterer om og om 
igen (helst med andre journalister), hvornår danskerne skal til folketingsvalg. Den 18. no-
vember vil hele ritualet kunne genfindes her på IFSK. Alt sammen med det formål, at tildele 
en gruppe af mennesker legitimiteten til at regere over flertallet indenfor rammerne af et 
lands love og/eller et sæt af institutionelle regler. En fantastisk mekanisme – ja man får nær-
mest indtryk af, at det er det evigt saliggørende i opbygningen af et demokrati, når man lytter 
til den amerikanske administration og dens ’planer’ for demokratiseringen af Irak. 
 
Det er problematisk, når man ser valget som endemålet for en demokratiseringsproces, hvil-
ket er det indtryk, man til tider får, når talen falder på netop demokratiseringen af Mellem-
østen og de tidligere sovjet lande. Valgets værdi må måles og vejes som ét element af pro-
cessen og er dermed langt fra et tilstrækkeligt udtryk for demokrati. Skræk eksempler er der 
nok af: Facadedemokrati a la Iran, hvor præstestyret sidder på magten lige bag de folkevalg-
te eller Ruslands og Hvideruslands halvdiktatoriske udgaver af demokrati. 
  
Man kan betragte valget som startskuddet for demokratiseringsprocessen, men man må ikke 
lade sig snyde til at tro, det er til et 100 meter løb – i virkeligheden er der tale om et stafetløb 
over maratondistance. Det er med langdistancer sådan, at en god start er rar, men man kan 
under forløbet godt både nå at tabe pusten og løbe sig varm og allervigtigst siges det, at man 
ikke kan forberede sig på de sidste ca. 10 km, som derfor må løbes på ren vilje til at gennem-
føre. Med andre ord nytter det ikke, at vi giver et land startskuddet til demokratisering, hvis 
ikke landet er motiveret eller i tilstrækkelig form til at kunne gennemføre et maraton. Det 
virker banalt, men at samle et land om valg er end ikke nemt i demokratiets højborg USA, 
hvor valgkampen virker, som om den lever et selvstændigt oppustet liv på steroider og tom-
me kulhydrater, der indtages i rigelige mængder for at komme igennem verdens største me-
diecirkus, hvor den rette mandlige udstråling i form af diverse jagtoutfits får en enorm be-
tydning hos de altafgørende medianvælgere. Med billedet af Bush, der klapper en hund, som 
verdens nyhed i baghoved, er det vel  ikke så mærkeligt, at det er vanskeligt i Afghanistan 
eller på IFSK at banke stemmeprocenten op samt ikke mindst at få en dialog mellem politi-
ker og vælger … 
 
Lad os håbe, vi ikke kommer til at savne OSCE´s valgobservatører på torsdag og at der er 
motivation og vilje både blandt de studerende og kandidaterne til at løbe endnu en etape af 
den demokratiske maraton på IFSK. Godt valg. 
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Af Helge Frandsen og Anders Kusk 
 
Der var prominente personligheder på 
plakaten da Statsrådet og PF den 21. ok-
tober åbnede op for årets Faglige Dag. 
Temaet omhandlede den meget aktuelle 
værdi/kulturdebat, der formelt blev 
igangsat herhjemme af statsminister An-
ders Fogh Rasmussen i 2002, men som 
rummer mange internationale aspekter. 
Med navne som Erik Meyer Carlsen, Sø-
ren Krarup, Lars Erslev Andersen og 
IFSK’s egne profiler: Georg og Curt Sø-
rensen, blev et bredt spektrum af kultur/
værdikampens forskellige dimensioner 
dækket i nogle debatter der skulle vise 
sig at være alt andet end kedelige. 
 
3 Kander 
Erik Meyer Carlsen: Omstrukturering af 
velfærdsstaten 
 
Dagen startede i samfundsfaglig kantine, 
hvor BT’s politiske redaktør Erik Meyer 
Carlsen berettede om værdikampen. Meyer 
Carlsen har været en de vigtigste støtter og 
kommentatorer i den værdikamp, som den 
danske højrefløj påbegyndte sidste år. Til 
årets faglige dag var der da heller ikke nye 
toner at spore i hans bidrag til dagen. 
Tværtimod fastholdt Meyer Carlsen, at den 
aktuelle værdikamp blot er et led i en funda-
mental omstrukturering af det danske vel-
færdssamfund, som vi kender det i dag – en 
udvikling der primært følger af den stigende 

internationalisering. Foghs omstrukturering 
af velfærdsstaten vil, ifølge Meyer Carlsen, 
netop gøre vores system fleksibelt overfor 
disse nye udfordringer. Carlsen er en inte-
ressant og levende debattør, og det var må-
ske netop debatten, der manglede i foredra-
get. F.eks. kunne en Thøger Seidenfaden 
have givet den lidt ensidige, ideologiske 
enetale, noget modspil. Men som åbningsfo-
redrag var det alt i alt et udmærket oplæg til 
de følgende debatter. 
 
5 Kander 
Det liberale hus - Værdikrisen i det internationale 
samfund 
 
Det internationale aspekt af værdidebatten 
blev behandlet i den meget interessante de-
bat mellem Curt Sørensen og Georg Søren-
sen, begge professorer på IFSK, samt terror-
eksperten Lars Erslev Andersen fra Syd-
dansk Universitet.  

Her stod Curt Sørensen, med sit relativt kri-
tiske, konfliktteoretiske perspektiv på ver-
densordenen, i skarp kontrast til Georg Sø-
rensens optimistiske vurdering af de nye 
liberale strømninger, mens Lars Erslev An-

Faglig dag 
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dersen bidrog med en alternativ fortolkning 
af den internationale arena. 
For Curt Sørensen var konflikternes tid alt 
andet end forbi. De store totalitære ideologi-
er har tilsyneladende tabt verdensordenen, 
til den liberale markedskapitalisme, men er 
dette en positiv udvikling? Her var Curt Sø-
rensens standpunkt kritisk – nye konfliktli-
nier er opstået i kølvandet på kommunis-
mens fald - forskellen mellem rig og fattig 
øges, og kultursammenstødene (specielt i 
forhold til Mellemøsten) er blevet voldsom-
mere efter slutningen på den, relativt stabili-
serende, kolde krig. Og internt i de vestlige 
nationer fremmedgør, med marxistiske ter-
mer,  kapitalismen individerne og undergra-
ver demokratiet. 
Georg Sørensen afviste, som kritisk henvis-
ning til Curt Sørensen,: ”at der ikke var no-
gen grund til begræde kommunismens og 
fascismens død”. For Georg Sørensen er 
konflikterne ikke det primære, men derimod 
at de totalitære ideologier er på retur – af-
løst af en stigende konsensus omkring de 
liberale, demokratiske ideer i verden. En 
beroligende udvikling i hans øjne. Han afvi-
ste dog ikke, at konflikternes tid var forbi, 
men i stedet for at anlægge et konfliktper-
spektiv fokuserede han på den udvikling, 
der trods alt var sket i udbredelsen af de li-
berale værdier – menneskerettigheder, fri-
handel og demokrati dækkede en stadig 
større del af verden. ”Det liberale hus”, er 
med Georg Sørensens ord ”blevet større”. 
Lars Erslev Andersen har været en ofte 
brugt kommentator i forbindelse med terror-
debatten. Hans letforståelige analyser har 
været et stort aktiv for medierne, men i dette 
plenum var det på et anderledes højt akade-

misk niveau, at han bidrog til debatten. Det 
centrale hos Andersen er, at værdier define-
res ud fra den historiske fortolkningskon-
tekst. Terrorbegrebet har f.eks. haft forskel-
lige betydninger gennem historien: i Romer-
riget, den franske revolution eller USA 
2004. Netop terroren, og kampen mod – el-
ler med den, er i Lars Erslev Andersens op-
tik det begreb, som ”USA har formået at 
gøre toneangivende for den nye verdensor-
den eller uorden”. Verdensordenen i dag er 
unilateral – USA er den eneste supermagt, 
og de bruger den magt, de har, fordi de kan. 
Af samme årsag tager Europa ofte det paci-
fistiske standpunkt i internationale konflik-
ter – vi kan, i modsætning til USA, nemlig 
ikke. 
Debatten mellem de tre professorer var klart 
en af dagens kvalitetsmæssige højdepunk-
ter. Fremmødet var stort, og debatten var 
saglig om end overophedet, men uden på 
noget tidspunkt at tabe ansigt, og pga. dette 
og det gode sammenspil mellem de kendte 
personligheder giver vi denne debat intet 
mindre end 5 kander. 
 
Georg Metz og Søren Krarup  
5 kander 

 

Denne debat var i manges øjne, den mest 
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eftertragtede at møde op til. Og det forstår 
man godt. Ved bordet havde man fået to af 
de store debat-blockbustere bænket side om 
side. Her taler vi om journalisten og debat-
tøren Georg Metz og præst og folketings-

medlem Søren Krarup (DF). Kender man til 
disse personers baggrund og tidligere udta-
lelser, var der ingen tvivl om, at mange for-
ventede en heftig og energisk optræden fra 
begge sider. 
    Under debatoverskriften ”Danske værdi-
er” var det Søren Krarup, der fik lov at læg-
ge for. Hovedpunkterne i Krarups indleden-
de oplæg kan koges ned til: ”Krig mod kul-
turradikalismen!” Ifølge Krarup har de kul-
turradikale været årsag til alt fra den traditi-
onelle kernefamilies opløsning, til den, i 
hans øjne, fuldstændig uansvarlige indvan-
dringspolitik, der er blevet ført i Danmark i 
de seneste 20-30 år. Via det seneste rege-
ringsskifte er der nu en enestående mulig-
hed for at rette op på disse fejl. 
    Georg Metz’ oplæg var mindre aggressivt 
end Krarups udlæg. Ja, det antog faktisk 
både poetiske og ironiske sider. Metz anser 
ikke det seneste regeringsskifte som væren-
de specielt i nogen anden henseende, end at 
vi har fået en mere højredrejet regering. 
Metz’ forsvar af de kulturradikale var, at de 
er med til at sikre en mere objektiv historie-
skrivning. 
    Herfra rykkede debatten op i et mere op-

hedet toneleje. For hvem har ret til at defi-
nerer den rigtige historieskrivning? De 
kristne, eller de kulturradikale? Krarup an-
ser ikke ateister for at have nogen ansvarlig-
hed i nogle tilfælde af den menneskelige 
gøren og laden. Metz mener i modsætning 
hertil, at en kristen historieskriver er tilbøje-
lig til at simplificere tilværelsen. Og således 
rykkede debatten ind på et mere livsek-
sistentielt område. Og her fik man den 
skarpt optrukne debat, der heldigvis holdt 
sig på den rigtige side af den platte linie.  
Dog forbløffede Krarup forsamlingen, da 
han mod slutningen blev nødt til at sætte 
Metz på plads med følgende udsagn: ”Du er 
jo ikke meget bedre end en umoden konfir-
mantd” 
 
Morten Messerschmidt og Keld Al-
brechtsen  
3 kander 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da-

gens sidste debat stod mellem to så umid-
delbart forskellige herrer, som Enhedsli-
stens Keld Albrechtsen og Dansk Folkepar-
tis Morten Messerschmidt. Men deres nor-
male uenighed blev denne eftermiddag no-
get sløret af debattens overordnede emne: 
”EU og de danske værdier”. 

Herfra rykkede debatten op i 
et mere ophedet toneleje. For hvem 
har ret til at definerer den rigtige 
historieskrivning? De kristne, eller 
de kulturradikale? 

” 

” 
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    Det var en meget saglig og sober debat. 
Næsten for sober. Der var dog to punkter, 
der kunne skille vandene og de to debattø-
rer. Det var spørgsmålet om Tyrkiets ind-
lemmelse i EU, og hvorvidt man kan refor-
mere EU indefra. 
    Hvad de to mener om Tyrkiets indlem-

melse i EU er ikke nogen stor overraskelse. 
En uenighed om hvorvidt man kan reforme-
rer EU indefra overrasker mere. Man ville 
tro at begge ville svare nej til dette. Men her 
var Albrechtsen af en anden opfattelse. Det 
skal gøres indefra, hvis vi vil sikre Dan-
marks høje standard indenfor alt fra social- 
til miljøpolitik. Messerschmidt mener dette 
bedst klares uden for EU. 
 
Som afsluttende bemærkning må man sige, 
at det blev en udbytterig faglig dag, med 
interessante debatter. Og glædeligt er det, at 
kunne konstatere, at rigtig mange kunne gå 
hjem med nye tanker i bagagen. Et stort an-
tal studerende var mødt op denne dag, hvil-
ket nok i høj grad skyldes de prominente 
navne, PF og Statsrådet havde skaffet til 
huse. Så vi glæder os til næste år. 

 
 
Kåring af årets underviser og forsker 2004 
 
Så er det blevet tid for den traditionsrige kåring af årets underviser og forsker på IFSK. Tjek 
derfor din mail, i den vil der være en stemmeseddel i form af en mail. 
Som studerende skal du returnere denne mail til Kanden, med navnet på den, du synes har 
været den mest fantastiske, dygtige, pålidelige, selvfede, sjove, bedste, flittigste eller hvad 
du ellers synes er grunden til netop denne person bør blive årets underviser. 
Samtidig vil underviserne også få lejlighed til at give en stemme til den af deres kolleger, de 
mener skal have en tidlig julegave i form af trofæet som årets forsker. 
Vinderne vil blive offentliggjort i forbindelse med julefesten den 8. december. 
 

Gør din indflydelse gældende – Afgiv din stemme!!! 
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Af Mette Lykke Nielsen og Jesper Villumsen 
 
I uge 42 var der parlamentsvalg og folke-
afstemning i EU’s naboland, Hviderus-
land. 17 studerende fra IFSK var i Hvi-
derusland for at overvære valgkampen 
og selv afstemningen. Heri fortæller Met-
te Lykke Nielsen om hendes møde med 
oppositionspolitikeren Olga Karatch, der 
med sine 25 år er yngste medlem af byrå-
det i Hviderusland, og om en noget alter-
nativ opfattelse af ordet retsstat. 
 
 

 
 
Vi blev sendt af sted til Hviderusland, fordi 
en af de store amerikanske fonde, der arbej-
der med demokratisering, havde bedt SIL-
BA om at skaffe studerende til at observere 
og foretage valgundersøgelser i Hviderus-
land, og dels for at vise sin støtte til opposi-
tionen i landet og hjælpe med til at påvise 
det massive valgfusk i landet. 
 
Inden afrejsen fra Vilnius i Litauen, hvor 
gruppen var blevet briefet om den politiske 
situation i Hviderusland, var vi blevet for-
talt, at Vitebsk blev anset for oppositionens 
stærkeste ståsted. Fonden ønskede en fuld 

dækning af oppositionens kampagne og den 
evt. modstand, de mødte i deres valgkamp. 
 
Kritik af regeringen forbudt 
Vitebsk ligger i Nordhviderusland, tæt op 
mod grænsen til Rusland, har et befolk-
ningstal på 350.000. Vores kontaktperson 
var Olga Karatch, en 25-årig kvinde, som 
kæmper en kamp, der både byder på strenge 
restriktioner, daglige arrestationer under 
valgkampen og almindelig chikane fra politi 
og myndigheder. Hendes organisation be-
står primært af unge, og man er ikke i tvivl 
om, at deres fælles mål er at få skabt en 
bedre hverdag for hviderusserne. De unge 
arbejder fra lejligheder rundt omkring i by-
en. Det er ikke fordi, at de ikke kan få et 
partikontor, men de tør ikke føre politik fra 
et officielt kontor. Alt valgmateriale fra op-
positionen, som overstiger et oplag på 299 
stk., skal kontrolleres og godkendes af myn-
dighederne. I oppositionens valgmateriale, 
299 stk. eller ej, må man heller ikke kritise-
re regeringen eller på anden måde udtrykke 
utilfredshed med styret. Olga Karatch er 
blevet slettet af listen til parlamentsvalget, 
ligesom hendes søster mistede arbejdet som 
advokat, fordi Olga offentligt udtalte sig 
negativt om Lukashenkos styre. Når man 
først har sat sig i unåde, er der ingen vej til-
bage; der er ingen grund til at klage, for be-
slutningen står ved magt. 
 
Statskontrolleret medieverden 
En banal ting for os europæere er retten til 
at ytre sin mening og give den til kende for 

Det demokratiske valg i Hviderusland… 



9  

Kandestøberen        November  2004 

alle. Hviderusserne lever med en statskon-
trolleret medieverden, som gør det meget 
svært at få nyheder fra andre lande. I medi-
erne kommer der postulater om, at EU er en 
økonomisk ruin, og at de nye medlemslande 
er blevet tvunget ind i samarbejdet. Lu-
kashenko forsøger at manipulere befolknin-
gen ved at få dem til at tro, at det eneste rig-
tige er hans styreform. 
 
I weekenden var danskerne med til at lave 
exit polls for organisationen SILBA, som 
var en blandt flere organisationer, der gjor-
de dette i forbindelse med valget. I Vitebsk 
oplevede danskerne ingen chikaner i løbet 
af weekenden, men anderledes gik det for 
en af grupperne i Mogilev. Først blev grup-
pen tilbageholdt 2 timer på politistationen, 
hvor de måtte forklare, hvad en exit poll er. 
Dette accepterede myndighederne, og alle 
troede, man nu kunne  komme i gang med 
at gennemføre dataindsamlingen. Man hav-
de desværre gjort regning uden de hviderus-
siske myndigheder, for bare få timer efter 
blev gruppen på 4 personer (1 dansker, 1 
lette og 2 litauere, hvoraf kun den ene sag-
de, at han kunne russisk) pænt hentet ind på 
politistationen på grund af en parkeringsbø-
de. 
 
Ophold på politistation 
Et par timer gik, uden at det rigtigt var klart 
for de tilbageholdte eller os uden for, hvad 
politiet ville, men efter et par timers forhør 
af den russisk talende litauer, blev han sigtet 
for ikke at have en arbejdstilladelse og her-
efter udvist af Hviderusland for de næste 3 
år. Det interessante i denne sammenhæng er 
den lille detalje, at ingen af de 3 ikke-

russisk talende personer blev sigtet eller 
straffet, selvom de havde lavet det samme. 
Litauernes forklaring var, at det simpelthen 
var for besværligt for politiet at sigte de øv-
rige, når de ikke talte russisk. Efter dette 
ophold på politistationen, som endte med at 
vare næsten 10 timer (det tog 5 timer at bli-
ve frigivet, efter at han var dømt), have in-
gen hviderussere lyst til at være i nærheden 
af udlændinge de næste to dage, hvorfor 
gruppens arbejde blev umuliggjort. 
 
Om resultatet af folkeafstemningen kan si-
ges. SILBAs exit polls viser maximalt 50 % 
ja i flere områder, hvor det officielle resultat 
er 75 % eller højere. Du kan se hele under-
søgelsen på www.silba.dk. 
 
Den næste store udfordring for hviderusser-
ne bliver præsidentvalget i 2006. Her kan vi 
se, hvor langt Lukashenko vil gå for at be-
holde magten i Europas sidste diktatur, og 
hvor stærk oppositionen er blevet. SILBA 
fortsætter sit arbejde i Hviderusland. 
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Af Anne Mette Kjær 

 

 
 
”Er det muligt fortsat at gøre det samme 
og mere til for de samme penge?” Hvor-
dan prioriterer man mellem ”gode” lande 
og ”dårlige” lande? Disse spørgsmål 
trænger sig på, når man læser Udenrigs-
ministeriets ny Afrika analyse. Analysen 
er spændende og vigtig, men uden kon-
krete handlingsanvisninger kan den næp-
pe alene danne grundlag for en ny Afri-
ka-politik 
 
Regeringen vil udforme en ny sammenhæn-
gende Afrikapolitik, og Udenrigsministeriet 
har derfor udfærdiget en omfattende Afrika-
analyse, ”Africa in the 21st Century”, som 
ligger til debat på nettet (um.dk/da). Ud-
gangspunktet er, at udenrigs-, handels-, sik-
kerheds- og udviklingspolitik skal tænkes 
sammen. 
 
Det er prisværdigt, at regeringen vil sætte 
Afrika i fokus og analysere Afrikas proble-
mer i et helhedsperspektiv. Fattigdomsprob-
lemer hænger for eksempel tæt sammen 
med fred og sikkerhed, og dette får Dan-
mark lejlighed til at fremhæve gennem sin 
kommende plads i FN’s sikkerhedsråd. Der 
er imidlertid af mindst tre årsager anledning 

til bekymring: Afrika-analysen fremhæver 
for det første indsatser på mange nye områ-
der, men samtidig ser det ikke ud til, at be-
villingerne øges. Det kan gå ud over den 
traditionelle ulandsbistand. For det andet 
tager analysen ikke i tilstrækkelig grad fat 
på centrale dilemmaer i bistandspolitikken, 
og for det tredje læner analysen sig meget 
tæt op ad Valutafondens neo-liberale poli-
cy-anbefalinger. I det følgende vil jeg uddy-
be disse tre punkter. 
 
Mere for det samme? 
Der er behov for øget bistand til de fattige 
lande, hvis FNs årtusind mål om halvering 
af fattigdom i år 2015 skal nås. Det er der 
enighed om i det internationale udviklings-
miljø, og blandt de ivrigste fortalere er Ver-

densbankens præsident James Wolfensohn 
og FN’s generalsekretær Kofi Annan. Mens 
det går stærkt fremad mod dette mål i lande 
som Kina og Indien, halter Afrika håbløst 
bagud. Faktisk er andelen af fattige her ste-
get siden 1990, og 314 millioner afrikanere 
lever for under en dollar om dagen. 
 
Trods dette internationale budskab skar VK 
regeringen over en milliard kroner af 
ulandsbistanden i 2002 og 2003. Tanken 
syntes at være, at bistanden alligevel ikke 

Ny dansk afrikapolitik vil det hele 

I planen hedder det således, 
at ”Afrika-politikken skal sikre, at 
udenrigs-, udviklings-, handels-, 
og sikkerhedspolitikken spiller 
sammen til gavn for de afrikanske 
lande”. 

” 

” 
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virker. ”Om vi yder otte eller ti mia. i bi-
stand rykker jo ikke noget, og vi får ikke 
nok fattigdomsbekæmpelse for den u-
landsbistand vi yder. Bistanden har ikke 

hjulpet, og derfor skal den skæres ned,” sag-
de Ulla Tørnæs, da hun var Venstres u-
landspolitiske ordfører i 1997. Hun basere-
de sin påstand på Martin Paldams bog om 
dansk ulandshjælp. Bogen er kritisk overfor 
bistanden og argumenterer blandt andet, at 
det ikke har kunnet demonstreres, at lande, 
der får hjælp, har klaret sig bedre. 
 
Men forskning viser, at bistanden faktisk 
virker. I udviklingsøkonomien har der grad-
vist og på basis af en omfangsrig empirisk 
litteratur udviklet sig en konsensus om, at 
bistand virker positivt på økonomisk vækst. 
Også Danida får gode karakterer af interna-
tionale evalueringer, blandt andet af Ver-
densbanken. 
 
Set i dette lys er det bekymrende, at den ny 
Afrika politik skal gennemføres med kun 
meget svagt stigende bevillinger (11 millio-
ner kroner i årets finanslovsforslag), for det 
kan gå ud over den traditionelle bistand, 
som Danida har fået ros for. Afrika-
politikken er en del af regeringens plan 
”Sikkerhed, vækst –udvikling”, som skitse-
rer de udviklingspolitiske prioriteter, her-
iblandt altså Afrika, men også fattigdoms-
bekæmpelse generelt, miljø, et arabisk initi-

ativ, sikkerhed i Afghanistan-Irak-Sudan 
med mere. 
 
I planen hedder det således, at ”Afrika-
politikken skal sikre, at udenrigs-, udvik-
lings-, handels-, og sikkerhedspolitikken 
spiller sammen til gavn for de afrikanske 
lande”. Det er en god intention. Men kon-
fliktforebyggelse, krisestyring og post-
konflikt genopbygning er dyre satsningsom-
råder, og som det er nu, ved vi ikke hvorfra 
midlerne skal komme. Skal pengene tages 
fra områder, hvor Danida hidtil har haft re-
lativt stor succes, som for eksempel støtte til 
sundhedssektoren? Hvis det er tilfældet, 
mon vi så ikke får mindre ud af pengene, 
end vi har fået hidtil? Afrika-analysen inde-
holder ikke svar på dette spørgsmål. 
 
Støtte til ”gode” lande eller ”dårlige” lan-
de? 
Med Danmarks kommende plads i sikker-
hedsrådet har regeringen et ønske om at pri-
oritere sikkerhed i Afrika. Derfor har Afri-
ka-analysen en sektion, der hedder ”Fred og 
stabilitet”, som på en meget fin måde be-
handler konflikt i Afrika og dens mange 
komplekse årsager, samt løsningsmulighe-
der. Analysen lægger vægt på konflikt-
forebyggelse og understreger vigtigheden af 
at foregribe konflikter, blandt andet ved at 
styrke svage stater, inden de kollapser. Der 
er ikke noget i vejen med denne understreg-
ning. Problemet er bare, at den står i mod-
sætning til Danidas hidtidige politik om se-
lektivt at støtte lande med ”gode politikker 
og institutioner”, dvs. lande, der kan føre en 
fornuftig makroøkonomisk politik, lande 
der ikke har alvorlige menneskerettigheds-

Hvis vi også vil forebygge 
konflikter må vi til også at støtte lande 
med ”dårlige politikker og svage 
institutioner”.  

” 

” 
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krænkelser, og lande der viser vilje og evne 
til at gennemføre reformer. Dette har Dan-
mark indtil videre været god til. 
 

Hvis vi også vil forebygge konflikter, må vi 
til også at støtte lande med ”dårlige politik-
ker og svage institutioner”. Det er der i prin-
cippet ikke noget i vejen med. Men skal 
pengene tages fra støtten til ”the good 
guys”, som dermed bliver straffet for deres 
gode vilje? Dette er et svært dilemma, for 
støtten til stater, der er ved at kollapse, vil 
sandsynligvis have mindre effekt end støtte 
til bedre fungerende stater. Der er også stør-
re risiko for, at den forsvinder i en korrupt 
leders private lommer. På den anden side er 
det selvsagt vigtigt at konfliktforebygge. 
Afrika-analysen tager ikke stilling til dette 
dilemma. 
 

Hvad er god økonomisk politik? 

”Afrika har brug for privat-sektor styret 
eksportorienteret vækst” understreger rap-
porten med henvisning til Østasiens økono-
miske succes, der netop var baseret på eks-
port. Der er ingen tvivl om, at det er rigtigt. 
Men Østasiens vækst var ikke udelukkende 
privatsektor styret. Forskning viser, at selv-
om de østasiatiske økonomier er markeds-
baserede, har der fra statslig side være eks-
plicitte nationale udviklings-strategier. Afri-
ka-analysens implicitte antagelse synes at 
være, at Afrika er ude af stand til at føre 
økonomisk politik og derfor bør overlade 
dette til markedet. 
 
Der er ingen tvivl om, at den private sektor 
skal styrkes i Afrika. Der er heller ingen 
tvivl om, at 1970ernes import-substitutions 

strategier blev udnyttet til korruption og ge-
nerelt var ineffektive. Men bør Afrika ikke 
have lov at satse på visse eksport-sektorer 
frem for andre? WTO regler forhindrer nu 
en høj grad af statslig styring, men ser vi på 
Østasiens eksempel (og i øvrigt også mange 
vestlige landes vækst-historier) lykkedes en 
satsning på for eksempel tekstil og IT for en 
stor del, fordi staten var medspiller. Nogle 
udviklingsøkonomer har således argumente-
ret for, at vi gennem WTO og vores betin-
gelser om at liberalisere ”sparker stigen 
væk” under os. Vi vil ikke tillade, at udvik-
lingslandene fører den samme udviklings-
strategi, som vi selv gjorde. Der er ikke no-
gen endegyldig løsning på dette spørgsmål. 
Men det er iøjnefaldende, at Afrika-
analysen læner sig så tæt op ad IMF’s neoli-
berale anbefalinger uden at have øjne for 
nuancerne. 
 
Gode intentioner men en stor mundfuld    
Som medlem af udenrigsministeriets refe-
rencegruppe havde jeg mulighed for at 
kommentere på Afrika-analysen i løbet af 
tilblivelsesprocessen. Det er en god, dæk-
kende analyse, som man kan blive klogere 
af at læse. Og der er gode intentioner. Men 
der mangler et rids af vanskelige dilemmaer 
i udviklingsbistanden og en guide, til hvilke 
kriterier vi bruger til at prioritere. 
 

”Afrika har brug for privat-sektor 
styret eksportorienteret vækst” 
understreger rapporten med henvisning 
til Østasiens økonomiske succes, der 
netop var baseret på eksport.  

” 

” 
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Af Stine Pedersen og Morten Knudsen 

 
”Den der dør sidst, ler bedst” - jeg fandt 
dette citat på Internettet, og på trods af at 
dette citat var ratet tre ud af ti mulige, synes 
jeg sgu egentlig, det var noget vrøvl. 
Artiklen her burde vel egentlig handle om 
julerevyen, det var i hvert fald det, der var 
oplægget. Imidlertid synes dette emne  lidet 
interessant, holdt op i mod hvad der ellers 
sker i verden for tiden. Jeg mener, det er 
efterhånden almen viden for den jævne 
statskundskaber, at julerevyen ”springer ud” 
den anden uge i december hvert år – så der 
ønsker jeg ikke at lægge mit fokus. Nej, 
derimod vil jeg gerne rette opmærksomhe-
den mod noget meget mere vedkommende 
og ganske chokerende, som jeg læste i avi-
sen for efterhånden et par uger siden: 
”Nissen får fyreseddelen”….jeg lader lige 
den stå på den mentale skærm blot et øje-
blik…… 
Hvem skulle have troet det, DR har åben-
bart aflyst julen i år. Og så alligevel når 
man tænker sig om, så er det vel egentlig 
ikke så overraskende - man havde det lidt 
på fornemmelsen. Jeg mener, hvis man fx 
ser på kvaliteten af julekalendere, så er de jo 

ikke, hvad de har været. Dengang jeg var en 
pur ung knægt med jord på hænder og knæ,  
så vi Jullerup Færgeby, Nissebanden i 
Grønland, Jul i Gammelby etc. Men i dag 
bliver man som ivrig licensbetaler spist af 
med en flok narkomaner og subsistensløse i 
en lejlighed på Vesterbro, som i det sidste 
afsnit ender med at udløse en A-bombe midt 
i Kongens København. Hvad i al verden 
blev der af en go’ gammeldaws afslutning, 
hvor hele familien er samlet foran træet, 
mens Moder er i køkkenet, for nu skal hun 
traktere. Og dette er blot ét af mange ek-
sempler på, at DR har gjort deres ypperste 
for at skræmme Nissen bort og aflyse julen. 
Et ondt rygte vil vide, at DR har planer om 
at lade Amin Jensen overtage julemands-
tjansen med Jens Rohde og Søren Espersen 
ved sin side – så hellere en A-bombe tak. 
 
Og for resten mht. mit lille indledende citat 
så burde det vel lyde ”den der ler sidst, dør 
bedst”, for der er da ikke noget mere frel-
sende end et godt grin. 
 
Kom til Julerevy på statskundskab – vi er 
altid i Julehumør. 
 

Julerevy, eller hva’? 

Fakultets nyhedsbrev 
For at se hvad der løbende sker på fakultetet, gå da ind på nyhedsbrevet, der opdateres jævn-
ligt. 
 
Adressen er følgende: 

http://www.samfundsvidenskab.au.dk/ 
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Af ph. d.-stipendiat Rune Stubager 
Bush fik fornyet mandatet tidligere på 
måneden. Men hvordan gik det egentlig 
til, og hvad hulen tænker de amerikanske 
vælgere dog på?  
 
Under mit forskningsophold ved Indiana 
University i Bloomington, Indiana har jeg 
hele efteråret haft fornøjelsen af at opleve 
det amerikanske præsidentvalg på nærmeste 
hold. Trofast har jeg fulgt debatterne mel-
lem kandidaterne (se Derek Beachs artikel i 
sidste nummer af Kandestøberen) og de lø-
bende meningsmålinger, og som valgdagen 
d. 2.-11. nærmede sig, var der udsigt til en 
sand gyser, der ikke ville lade valget i 2000 
noget tilbage at ønske. 
 
I de sidste meningsmålinger før valget hav-
de Bush en svag føring, men han var ikke 
over den grænse på 50%, der normalt anses 
som nødvendig, hvis en siddende præsident 
skal genvælges. Med udsigten til en mar-
kant forøget valgdeltagelse, der forventedes 
især at ville hjælpe Kerry, var der således en 
vis optimisme at spore blandt de af mine 
lokale kolleger, der mødte frem til det tradi-
tionelle nattesæde foran fjernsynets valgud-
sendelser. Optimismen blev yderligere næ-
ret af en række exit polls, der gav Kerry en 
svag føring i Ohio. 
 
Som aftenen skred frem, og resultaterne 
kom ind, og kortet blev fyldt med røde sta-
ter, der gik til Bush og blå til Kerry, blev 
det dog klart, at der ikke ville blive tale om 
nogen overvældende Kerrysejr. Da Florida 

gik til Bush kvart over midnat sank stem-
ningen betydeligt, og alles øjne fokuserede 
nu på Ohio, hvor valgstederne kun lige hav-
de lukket efter en massiv tilstrømning af 
vælgere. 
 
Klokken 2 indførte CNN så det på ameri-
kanske valgaftener hidtil usete: En grøn stat. 
For at undgå miseren med Florida i 2000 
blev Ohio farvet grøn på kortet for at mar-
kere, at den var ’Too close to call’. Og der 
stod den så: Bush havde et forspring på 
140.000 af de optalte Ohio-stemmer, men 
Demokraterne hævde, at der var op mod 
250.000 foreløbige stemmesedler i omløb. 
Disse stemmesedler blev indført efter balla-
den i 2000 som et tilbud til vælgere, der 
mente at være stemmeberettigede, men som 
ikke stod på valglisten, der hvor de mødte 
frem. Og Demokraterne mente, at det især 
var deres vælgere, der havde måttet udfylde 
sådanne stemmesedler. Med denne besked 
kunne nattesædet afsluttes, og det var så 
bare at vente de op til 11 dage, det ville tage 
at få styr på disse foreløbige stemmer. 
 
Vi skulle dog heldigvis ikke vente så længe, 
for onsdag lidt over middag erkendte Kerry 
sit nederlag efter at have fundet udsigten til 
endnu en omgang retssager utiltrækkende. 
De foreliggende resultater talte da også de-
res tydelige sprog: Bush var blevet genvalgt 
med et solidt mandat på over 50% af stem-
merne og med en margin på over 3 millio-
ner stemmer ned til Kerry på landsplan. Og 
med Ohio blandt de røde stater viste der sig 
også et klart flertal for Bush i valgmands-

Four More Years 
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kollegiet. Desuden havde Republikanerne 
udbygget deres kontrol over begge Kon-
gressens kamre. 
 
Onsdag var derfor dagen, hvor mine svært 
skuffede kolleger gik rundt med nedbøjet 
hoved og et søgende blik i øjnene: Hvordan 
kunne det dog ske, og hvad tænker vælger-
ne da på? Svarene blev leveret af mediernes 
exit polls, og de var ikke altid behagelige 
for de overvejende demokratiske ph. d.’ere. 
Bush havde i første række hentet støtte fra 
sine kernevælgere. Præsidenten havde såle-
des massiv opbakning blandt de 22% af 
vælgerne, der så moralske spørgsmål som 
vigtigst i valgkampen; og blandt trofaste 
kirkegængere (i et land hvor over 40% går i 
kirke mindst en gang om ugen) fik han over 
60% af stemmerne. På valgdagen var denne 
kerne af Bush-støtter desuden blevet opsøgt 
og transporteret til valgstederne af en cen-
tralt organiseret republikansk valgdagsma-
skine, der ikke har set mage i amerikansk 
politik. 
 
For både medierne og Demokraterne kom 
den store betydning af de moralske spørgs-
mål som noget af en overraskelse, idet disse 
emner ikke havde fyldt meget i valgkam-
pen. Det ser derimod ud til, at de har virket 
stærkt mobiliserende for mange vælgere i 
’small town America’, der ikke kunne iden-
tificere sig med Kerrys mere liberale hold-
ninger på disse områder. Valgresultatet gav 
derfor straks ny næring til teorien om eksi-
stensen af en ’culture war’ i amerikansk po-
litik. 
 
Bush havde desuden profiteret på at være en 

krigstidspræsident. 86% af de 19% af væl-
gerne, der mente, at krigen mod terror var 
det vigtigste emne, støttede således Bush, 
og blandt de 55%, der mener, at krigen i 
Irak er en del af krigen mod terror, var 
Bush-støtten også over 80%. 
 
Noget mere overraskende var det, at det og-
så var lykkedes Bush at forøge sin opbak-
ning i traditionelle Demokratiske højborge 
såsom byerne, blandt lationer og jøder samt 
blandt kvindelige vælgere. For kvindernes 
vedkommende er det muligvis de såkaldte 
’security moms’, som har manifesteret sig 
stærkere end de ’soccer moms’, der i stort 
tal sluttede op om Clinton i 90’erne. En så-
dan forklaring vil hænge fint sammen med 
både terrorkrigens og de moralske spørgs-
måls centrale placering på vælgernes dags-
orden som henholdsvis tredjevigtigste og 
vigtigste emne. 
 
Med dette udfald af valget er der lagt op til 
selvransagelse blandt Demokraterne. Blandt 
mine kolleger ses der dog allerede frem 
mod næste runde i 2008, hvor de satser på, 
at vreden mod Republikanerne vil være 
endnu stærkere, end tilfældet var i år. 
Spørgsmålet bliver så, om det vil være til-
strækkeligt til at bryde den re-alignment på 
grundlag af de moralske værdier, som mar-
kerede sig så tydeligt ved dette valg (en re-
alignment, der i øvrigt minder ikke så lidt 
om den betydning, nypolitiske værdier har 
fået i dansk politik). Stay tuned for Election 
2008… 
For flere exit poll resultater, se http://
www.cnn.com/ELECTION/2004/pages/
results/states/US/P/00/epolls.0.html  
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Redaktionen fik muligheden for at få en 
amerikansk beretning fra valget I USA 
og dets konsekvenser set fra en ameri-
kansk demokrats side. Artiklen følger 
her: 
 
By Kevin Miller 
33 years in public education, a master's de-
gree and administration certification for 
public schools. Two children, two grand-
children, two books of poetry and many 
good friends in Denmark. 
 
It is time to discuss survival.  
 
Before the outcome of the election was 
clear, I tried to face all possibilities, to find 
the humility if Kerry won, to find a way to 
survive if he lost. Today's headline in The 
New York Times reads, "Bush Holds 
Lead." It is time to discuss survival. This 
defeat is very personal. My adult daughter 
called late last night distraught. My son 
called and spoke to his mother about taking 
his wife and children to live overseas. My 
family passionately opposes the policies and 
attitudes of this government, and we all 
struggle to find a ray of light, a way to con-
tinue. Of course many of us threatened to 
leave the country if something as absurd as 
Ronald Reagan's election would ever take 
place, so I have learned about making pre-
election promises. I do know this is the 
most painful political defeat of my life. Los-
ing an election when the evidence of the 
administration's failures was this pro-
nounced baffles me. I might guess that the 
fear, smear and sneer politics of Karl Rove 

set the tone for America. This is a country 
divided, and the chasm between us may not 
be bridged. One of the most agonizing com-
ponents of this loss is the arrogance factor. 
Men like Bush, Cheney, and Rove have 
never admitted a single mistake. They rule 
like schoolyard bullies. When these bullies 
win, they stand to change the course of this 
country in ways that will not be corrected in 
my lifetime.  
My grandchildren may face the one sided, 
ideological rule of fundamentalists. The vic-
tor in this election will appoint at least two 
new positions on the Supreme-  Court.  
 
Kerry has made his concession speech since 
I arrived at work this morning. Not only has 
the regime held, it has increased its power. 
The Republicans gained seats in both the 
Senate and the House. The rule of secrecy 
and special interest will continue, and con-
t inue ,  I  fear ,  wi th  impuni ty .  
 
How will I set an example for my chil-
dren and grandchildren?  
 
I was more active in this election than any 
other election in my life. I attended cau-
cuses, contributed money to campaigns, and 
worked for candidates. I am proud to be 
able to tell my Danish friends the Pacific 
Northwest did not endorse the existing re-
gime. It has been a humbling experience, 
however, and while the local vote provides 
some redemption, it offers little hope. The 
question remains: How will I set an exam-
ple for my children and grandchildren? 

En stemme fra USA 
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Hope must be found in the day-to-day sup-
port of local causes. The work will not 
change. The need to fight for education, the 
environment, healthcare, abortion rights, 
and support for the disenfranchised contin-
ues. Today I promise to keep the public eye 
on this administration. I will write to keep 
the spotlight on practices that seem mean-
spirited, divisive. I will walk to protest the 
lies and the wars they try to justify. I will 
strive to be decent in defeat and honourable 
i n  t h e  b a t t l e s  a h e a d .  
 

Thanksgiving 
It is November, the month of my favorite 
holiday, Thanksgiving. We will celebrate 
with a family meal: we will raise a glass to 
the gift of family, to the health of children 
and grandchildren. We will give thanks for 
the blessing of great friends here and in 
Denmark. We will attempt to find humor in 
our daily lives, and the strength to continue 
to fight for change. 

Valg til StatsRåd, Studienævn,  

Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen 
Kom og stem til valget torsdag den 18. november 
• Valget finder sted i Forhistorisk Kantine og Sam-

fundsfagenes Kantine 

• Valgstederne er åbne fra kl. 9.00 – 16.00 

• Alle studerende ved IFSK har valgret  

• For at kunne stemme skal du blot kunne fremvise et 

gyldigt studiekort  

Traditionen tro vil der blive serveret 

glögg og æbleskiver ved valgstedet 

Brug din stemmeret og styrk studenterdemokratiet! 

Vi ses torsdag d. 18. november! 
-Statsrådet- 
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Af Rasmus Tovborg og Jens Jørgensen 
Paradoksernes land! 
Mens jeg i mit asketiske live sidder her på 
mit mørke loftskammer, hvor stearinlyset 
kun lige akkurat giver lys nok til, at jeg kan 
se hvad jeg skriver, og nævnt i parentesen er 
min eneste varmekilde. Her er det jeg for-
færdes over at se, hvilke mængder af res-
sourcer som bruges på at fremføre to for-
skellige mænd, som alligevel vil det samme, 
hvilket jo blot er et af de paradokser, som vi 
ustandseligt ser fremført i frihedens land. 
Landet som ikke føler sig for fin til at kræve 
demokrati og menneskerettigheder i andre 
lande, og alle som ikke støtter op om denne 
frihedens frelse, de kan (skal) lære, om der 
så skal bruges tvang! 
 
Det virkeliggjorte frihedselskende land! 
Nej, det var ikke ligesom dengang, det soci-
alistiske paradis stadigvæk holdt ud mod 
den stadig truende røver-kapitalisme-
imperalisme, hvor de fascistiske trotskisti-
ske agenter i samarbejde med de kapitalisti-
ske-fascistiske-egoistiske ledere gjorde alt 
for at spionere og terrorisere dette fantasti-

ske demokrati. I dette storhedens land, der 
vidste de, hvordan man udøvede demokrati, 
så alle blev tilfredse, ikke noget med to lejre 
som i deres kamp mod hinanden brugte 
uanede ressourcer på propaganda, og som 
samtidig splitter befolkningen i to blokke, 
der kan ende i sammenstød og udløse politi-
ske kriser. 
 
Alternativet til i dag 
Nej, dengang da Stålmanden regerede med 
nænsom hånd,og beskyttede statens borge-
re, som var det hans egne børn, da var der 
kun et demokratisk parti, som derfor selv-
følgelig fik alle stemmerne, for der er jo in-
gen demokrater, som vil stemme på autori-
tære partier. I demokratiets navn var disse 
andre autoritære partier selvfølgelig også 
forbudt, så der ikke var nogle, som blev lok-
ket. Dette gjorde også stemmeoptællingen 
meget nemmere, i og med at stemmerne kun 
skulle lægges i én bunke, og så blot tælles, 
og talte man forkert så kunne man bare kor-
rigere med befolkningstallet. Når de andre 
autoritære partier var forbudt, sparede de-
mokratiet samtidig også en masse propagan-
da ressourcer, da demokratiet ikke behøve-
de at reklamere for sig selv, da det jo var det 
bedste system. Der var selvfølgelig kun en 
mand – nemlig stålmanden – som kunne 
styre dette kæmpe projekt, hvilket endnu 
beviser den fantastiske økonomiske bevidst-
hed, som herskede, i modsætning til ødsel-
hedernes land, som bruger så meget olie – 
og dermed hæver prisen – så jeg ikke en-
gang har råd til at holde mit lille loftrum 
varmt. 

Verden set sort og rødt 
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God bless the American voters 
Mit hjerte fyldes med glæde i disse timer, 
hvor det endeligt står klart at George W. 
Bush får endnu en periode som præsident i 
Guds eget land, USA. Det er dejligt at vide, 
at der i denne verden, plaget af pladderhu-
manisme, stadig findes en standhaftig be-
folkning, som sætter moral og den kristne 
tro i højsædet. De kristne værdier er ellers 
pga. de kommunistiske lejesvendes indok-
trinering af befolkningen blevet gjort til et 
fy ord. Det er derfor rart at vide, at manden, 
der skal stå i spidsen for verdens mægtigste 
land i de næste fire år, vedkender sig sin 
kristne tro og siger lige ud, at hans forbille-
de er Jesus, og han ofte søger råd hos Gud. 
Ægteskabet er, som det står skrevet i bøger-
nes bog, en hellig pagt imellem manden og 
kvinden, og alt andet er ugudelig. Denne af 
Gud indstiftede orden skal en nymodens 
tankegang ikke ændre på. Og her står Bush 
lykkeligvis fast, ligesom han gør det, når det 
gælder modstanden mod abort, og at afhol-
denhed før ægteskabet er det eneste præven-

tionsmiddel, der virker. Holdninger som de 
ræverøde kalder foragtelige, men nej, det 
handler om at have moral og intet andet – 
men det ord er jo selvfølgelig ukendt  for 
dem, der hylder Mao og Stalin. 
 
For en bedre verden 
I George W. Bush har vi efter min bedste 
overbevisning også fået en mand af den ret-
te støbning, når det gælder skabelsen af en 
bedre verden for os alle sammen. En mand 
der i sin første embedsperiode i flere lande 
uegennyttigt har forsøgt at hjælpe demokra-
tiet på vej i de despotiske lande, der desvær-
re findes rundt om i verden. Disse latterlige 
beskyldninger om, at krigen mod Irak kun 
handler om olie,  er jo det pure opspind og 
tankefatamorgana fra flokken af kommuni-
ster, der uheldigvis bestemmer i mange lan-
de i Europa. Hvis bare kyllingehjerterne i 
Europa og i særdeleshed Frankrig og Tysk-
land kunne indse, at man må slå hårdt mod 
hårdt og ikke bare kan sidde med hænderne 
i skødet og snakke sig frem til en bedre ver-
den. Nej, det eneste sprog, man forstår i dik-
taturerne, er voldens, så der må bomber på 
banen, så de kan lære det. Se bare hvilke 
harmoniske og demokratiske livsformer, der 
blomstrer frem i Irak og Afghanistan. 
Er der et land der skulle kunne eksportere 
demokratiet, må det så sandelig også være 
frihedens land, og jeg håber sandelig, at vi i 
Danmark vil fortsætte vores uforbeholdne 
støtte til George W. Bush og hans kamp for 
en mere demokratisk verden. 
Må gud derfor holde sin hånd over George 
W. Bush og som hidtil hjælpe ham til at le-
de landet og verden i den rigtige retning. 
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Af Marianne Rasmussen 
 
Er der  om noget  et  begreb, 
statskundskabere har patent på, så må 
det være magt. I alle dens afskygninger 
og former. 
Derfor måtte statskundskab også være 
det rigtige studium, hvis man interesse-
rede sig for, hvordan samfundets kom-
plekse magtstrukturer lå infiltreret i 
den variabel, der hedder køn. For i en 
diskussion om magt, er ligestillingspro-
blematikken jo en oplagt case. Det var, 
hvad jeg tænkte som naiv russer for 
godt to år siden - men jeg blev klogere. 
 
I fuld forventning afventede jeg forgæves 
feministisk teori i det ene fag efter det an-
det. Men idehistorie, videnskabsteori, in-
ternational politik - endog sociologi - blev 
afsluttet uden skyggen af feminisme. Til 
min store overraskelse og glæde viste det 
sig dog, at vi i kompol langt om længe fik 
en hel holdtime dedikeret til emnet. Min 
begejstring dalede dog betydeligt, da jeg 
så pensum til timen: 22 siders videnskabs-
teoretisk namedropping, der ikke havde 
anden effekt end at skræmme de få femi-
nismeinteresserede, der eventuelt måtte 
være, helt væk. Skuffet over at blive spist 
af med noget, der snarere lignede et forsøg 
på at slippe af med dårlig samvittighed 
end reelle intentioner om at indføre kom-
mende samfundsanalytikere i ligestillings-
problematikken, besluttede jeg mig for at 
konsultere min underviser. ”Feminisme er 
normativ teori, og det beskæftiger vi os 

ikke med her på stedet” lød det fra min el-
lers yderst fornuftige instruktor. Nuvel. 
Godt nok lider IFSK af moderat ”physics-
envy”, men det burde ikke være begrundel-
se nok til at skrotte hele det hav af både nor-
mativ og deskriptiv teori, man med fælles 
betegnelse kalder feminisme. Desuden bur-
de underviserne måske også tage konse-
kvensen af deres egen undervisning og der-
med erkende Charles Taylors teorem om, at 
der i ethvert deskriptivt udsagn gemmer sig 
et normativt ditto. 
 
Normativ teori eller ej, så forbliver køn en 
af de væsentligste stratificerende faktorer i 
samfundet, og dermed også en nøglevaria-
bel for statskundskaben. 
Allerede i de første uger på studiet lærer vi i 
metode om, at differentiering af samfundet i 
høj grad sker via variable såsom køn, alder, 
indkomst og uddannelse. Variable, der gen-
nemsyrer den samfundsvidenskabelige 
forskning og dermed også pensum på IFSK. 
Således er generationseffekten, life cycle-
effekten, samt både Borres og Marx’ klasse-
analyse alle produkter af disse variable. 
Men hvor i pensum er teorierne, der vedrø-
rer køn? 

 

Gør F-ordet til pensum på IFSK 

Ligesom vi har brug for vores 
højt elskede metodebriller, har vi 
også brug for genusbriller, der gør os 
i stand til rent faktisk at se skoven for 
bare træer.  

” 

” 
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At feministisk teori ikke er en integreret del 
af pensum kan have mange årsager. Måske 
har d´herrer i forelæsningsauditorierne al-
drig hørt om Rip-Rap-Rup-effekten, måske 
har de undervisere, der måtte have kompe-
tence indenfor emnet, haft så travlt med 
magtudredning uden for instituttet, at de har 
glemt den indenfor – eller måske er der bare 
uhyggelig dårlig koordination mellem fage-
ne.  
Men faktum er, at manglen på teori, empiri 
og diskussion vedrørende feministisk teori, 
får emnet til at lugte langt væk af non-issue. 
Og det er unægtelig svært at være teoristyret 
empiriker på et område, hvor den såkaldte 
værktøjskasse er så godt som tom. 

 

Ligesom vi har brug for vores højt elskede 
metodebriller, har vi også brug for genus-
briller, der gør os i stand til rent faktisk at se 
skoven for bare træer. For uden et velassor-
teret teoriapparat og en bare nogenlunde 
empirisk ballast, kan vi ikke være teoristy-
rede empirikere, og dermed heller ikke føre 
en konstruktiv debat om ligestilling. Og det 
er synd. Synd fordi ligestillingsproblematik-
ken stadig er et højaktuelt emne i Danmark 
anno 2004, fordi det vedrører os alle sam-
men - men især synd, fordi ligestilling efter 
min helt klare overbevisning burde - og 
kunne - være et plussumsspil. Men det kræ-
ver, at emnet får den opmærksomhed, det 
fortjener og ikke affejes med øjenvenderi og 
dumsmarte kommentarer om at man ”hader 

mænd”. For hvis vi ikke engang har emnet 
på agendaen på et institut, der lever af at 
producere folk, der analyserer og imple-
menterer samfundets magtstrukturer, hvor 
skal vi så beskæftige os med det? 
 
Det kunne sagtens stå meget værre til med 
ligestillingen i Danmark end det gør. For 
vi har det jo alle sammen meget godt. Men 
skulle det ske, at jeg engang bliver vraget 
fra drømmejobbet pga. barsel, eller får en 
lønseddel, der er 15-30 % lavere end mine 
mandlige kollegaers, så er jeg sikker på, at 
jeg vil prise mig lykkelig over at have 
brugt en del af mine sorgfrie universitets-
dage på et par genusbriller, så jeg kan gen-
kende, og måske endda afværge, den 
strukturelle magt, når jeg udsættes for den. 
Og om ikke andet har jeg i det mindste 
prøvet på at sætte et dybt tabuiseret emne 
på den samfundsvidenskabelige agenda. 
 
 
 

”Feminisme er normativ teori, 
og det beskæftiger vi os ikke med her 
på stedet” lød det fra min ellers 
yderst fornuftige instruktor.  

” 

” 

Men faktum er, at manglen 
på teori, empiri og diskussion 
vedrørende feministisk teori, får 
emnet til at lugte langt væk af non-
issue.  

” 

” 
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Af Mikkel Schjøtt-Kristensen 
Vi har i dette nummers udgave af ”bag 
om underviseren” interviewet Søren 
Flinch Midtgaard. Han fortalte om sin 
opvækst i Hov og omegn, sit politiske en-
gagement og de værdier, han har fået 
med i bagagen, som i dag præger hans 
forskning og arbejdsmæssige tilgang. 

 
 
Søren Flinch Midtgaard voksede op på en 
gård i nærheden af Hov, og for de, der skul-
le have problemer med geografien, så er det 
ifølge Midtgaard der, hvor man tager fær-
gen til Samsø. Faren var landmand og mo-
ren arbejdede som sekretær og vikar på den 
lokale skole. Det lå ikke i kortene, at Midt-
gaard skulle på gymnasiet, men 10. klasse 
på Ratlauskolen i Odder vakte interessen for 
det boglige. De tre år på Odder Gymnasium 
var en afgørende periode for Midtgaard. Det 
var her, at især interessen for samfundsfag 
gjorde ham bevidst om, at han senere skulle 
lave noget med økonomi eller statskund-
skab. At det blev statskundskab tilskriver 
Midtgaard sit store engagement i politik. 
Han var med i Konservativ Ungdom. De 

fleste landbrugshjem er politisk tilknyttet 
Venstre, men Midtgaards far havde en kort 
periode i militæret, hvilket var årsag til til-
knytningen til det Konservative folkeparti, 
og faren er stadig politisk aktiv for de Kon-
servative i lokalområdet. 
Efter at have fået studenterhuen var det ikke 
den traditionelle dannelsesrejse, der trak i 
Midtgaard, og da han trak et nummer til ses-
sion, som fordrede værnepligt, blev det til et 
spændende år i Livgarden. Amalienborg og 
Fredensborg blev passet grundigt på i det år, 
og Midtgaard betegner sin militærtid som 
meget anderledes og lærerig. Midtgaard 
startede på Statskundskab i Århus i 1991. 
At det blev Århus tilskriver Midtgaard al-
mindelig bekvemmelighed, og så var Claus 
Vastups (forelæser i økonomi) kone studie-
vejleder på Odder Gymnasium. 
 
Studietiden 
Efter at have flyttet til Århus for at starte på 
statskundskabsstudiet forsatte Midtgaard 
med at være politisk aktiv i Århus’ afdeling 
af Konservativ Ungdom. Og engagementet 
blev intensiveret, idet Midtgaard ligeledes 
var med i Konservative Studerende, hvor 
han i en periode var landsformand. 
I 1995 stoppede Midtgaard i KS, og det po-
litiske engagement blev skubbet lidt i bag-
grunden da han i efteråret 1995 tog til Eng-
land for at læse på University of Warwick. 
Den ene del i studiet i England lignede me-
get det, vi kender fra Danmark, hvor metode 
og komparativ politik var i fokus, og den 

Bag om underviseren 
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andel del handlede om politisk teori og filo-
sofi. Og det var primært indenfor den anden 
kategori, at Midtgaard skrev den afsluttende 
opgave, som gav ham en Master fra Univer-
sity of Warwick. 
Herefter tog Midtgaard tilbage til Århus for 
at afslutte statskundskabsuddannelsen. I fe-
bruar 1997 fik han sit speciale, som han 
skrev ved Jørgen Poulsen, godkendt. 
 
Karriere indenfor statskundskab 
Herefter havde Midtgaard en kort tid i For-
svarets Bygningstjeneste i København, men 
da der blev mulighed for en phd.-plads om-
kring et halvt år senere, skiftede han tilvæ-
relsen som bureaukrat ud med phd.-studiet. 
Midtgaards phd.-arbejde mundede ud i af-
handlingen ”Lighed og Stabilitet”, som lå 
færdig i 2001. Det var interessen for nyere 
politisk filosofi, som var afsæt for arbejdet. 
Lighedsbegrebet var det centrale og ud over 
det stabilitetsspørgsmålet, således at for-
skellige teorier om lighed blev diskuteret og 
efterfølgende vurderet udfra, hvorledes de 
klarer sig på stabilitetsdimensionen. En 
sandsynlig personlig baggrund for dette stu-
dium, fortæller Midtgaard, var hans sociale 
tilgang til konservatisme, hvor omfordeling 
og konservatismens ”adel forpligter” er væ-
sentlige elementer i samfundet. De velstille-
de har forpligtelser overfor de dårligst stille-
de i et samfund. Denne tilgang betegner 
Midtgaard ”One Nation Conservatism”, 
hvor det at arbejde imod en opsplitning af 
samfundet er målet. Teoretisk tog arbejdet 
afsæt i Rawls, og hans syn flyttede Midt-
gaard i en mere liberal retning, hvor den 
konservative hierarkitilgang til samfundet 
blev erstattet at det liberale lighedssyns-

punkt. 
I 2001 blev Midtgaard ansat som adjunkt. I 
denne stilling indgår forskningsmæssige, 
undervisningsmæssige og administrative 
opgaver. Stillingen udløber til februar 2005, 
og i øjeblikket søger Midtgaard et lektorat. 
 
En alsidig fritid 
Ved siden af sit job på Århus Universitet får 
Midtgaard tiden til at gå med løb og cyk-
ling, samt skønlitteratur og film. I forbindel-
se med fritidsinteresser skal det nævnes, at 
Midtgaard indtil omkring 19 års alderen var 
en særdeles aktiv motocross-kører. I dag 
bliver det til en årlig omgang fart, når Midt-
gaard besøger en stadig motocross-aktiv 
kammerat bosat i Florida. 
Filminteressen drejer sig især omkring Da-
vid Lynch’ univers, mens filmen ”Dogville” 
er blevet sat under lidt kraftigere lup, idet 
Midtgaard har beskæftiget sig fagligt med 
denne film. Filmens tema interesserer Midt-
gaard. Kan man undskylde sine handlinger 
med samfundsmæssige forhold eller det 
miljø, man er vokset op i, er ifølge Midt-
gaard et væsentligt spørgsmål. Hvis alle for-
hold tilskrives samfundets indretning og 
pres på den enkelte, bliver det individuelle 
frihedsbegreb undermineret. Den fri vilje og 
det individuelle ansvar må ikke tilsidesæt-
tes. 
Tidligere var Midtgaard i gang med at træne 
sig i from til at løbe Maraton, men et dårligt 
knæ satte ham tilbage, så nu bliver det til 
lidt kortere ture to til tre gange om ugen. 
Men som næsten nybagt far til datteren Ve-
ronica på 5 måneder er der rigeligt at se til 
for den aktive og alsidige underviser Søren 
Flinch Midtgaard. 
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Af Viola Burau, lektor 
Carsten Jensen, student 
 
Undervisning på instituttet er meget interna-
tional: lige fra grunduddannelsens start læ-
ser de studerende tekster på engelsk. En-
gelsksprogede seminarer bygger på institut-
tets internationaliserede undervisning, men 
tilbyder noget nyt. 
Lærerens perspektiv 
I de seks år, jeg har undervist ’indfødte’ og 
internationale studerende i de samme semi-
narer, har jeg haft meget gode erfaringer, 
både her i Århus og på andre universiteter i 
England, Finland og Tyskland. Det er efter 
min opfattelse især to ting, disse seminarer 
tilbyder. 
For det første er engelsksprogede seminarer 
fagligt meget spændende. I disse seminarer 
er der ikke bare tale om internationale de-
batter, men seminarerne kan ses som et 
’class-room-based laboratory’, hvor de ud-
vekslingsstuderende inddrager eksempler og 
cases fra deres lande. Sammen med de ind-
fødte studerendes cases giver de en basis for 
meget interessante internationale diskussio-
ner. 
For det andet, styrker engelsksprogede se-
minarer de studerendes sproglige og inter-
kulturelle kommunikationskompetencer. På 
disse seminarer har studerende mange for-
skellige muligheder for at tale engelsk, 
f.eks. i sammenhæng med præsentationer, 
og for at lære om, hvordan man kommuni-
kerer over kulturelle grænser, f. eks. i grup-
pediskussioner. Begge kompetencer bliver 
vigtigere i en mere og mere globaliseret 
økonomi og arbejdsmarked. 

Studentens perspektiv 
At seminarer på engelsk skulle være et sær-
ligt godt tilbud synes ikke at være den al-
mindelige opfattelse blandt studerende på 
IFSK – snarere tværtimod. Givetvis opfattes 
disse seminarer som mere besværlige pga. 
sproget, unødvendige fordi mange tekster 
alligevel er på engelsk, eller mindre givende 
fordi sproget besværliggør den faglige di-
skussion.  
Lad det for det første være sagt med det 
samme, at de engelsksprogede seminarer er 
mere krævende at deltage i, ikke mindst 
hvis man skriver hjemmeopgave, simpelt-
hen fordi man lærer to ting på samme tid – 
et præcist sprogbrug og pensum. Dermed er 
det også antydet, at man langt fra kan kalde 
sig ekspert udi det engelske sprog, blot fordi 
halvdelen af teksterne på IFSK sædvanlig-
vis er på engelsk. Dette betyder dog ikke 
efter min erfaring – dvs. tre engelsksproge-
de seminarer – at den faglige diskussion li-
der under manglende talelyst, men altså blot 
at man som studerende må regne med at 
skulle yde en smule ekstra i løbet af seme-
stret.  
 
Et godt tilbud 
Alt i alt er der altså en stribe gode grunde til 
at vælge et engelsksproget seminar – man 
opnår nogle kompetencer, man ellers ikke 
ville have fået, og man kan samtidigt 
’dokumentere’ denne kompetence overfor 
arbejdsgivere, og dermed skille sig ud fra 
mængden, der aldrig har brugt sproget ak-
tivt. Det kan man da kalde for et godt til-
bud! 

Engelsksprogede seminarer: et godt tilbud 
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Af Steen Daugaard, Anne Katrine Bojsen 
Jacobsen, Søren Thomas Uhre og Kristian 
Hansen. 
 
Mikkel Schjøtt-Kristensen (MISK) rejser i 
det sidste nummer af Kanden en debat om 
økonomi-undervisningen, og stiller i den 
forbindelse spørgsmålet: I hvis interesse er 
det, at der udbydes et frivilligt matematik-
kursus for 2. semesterstuderende? 
 
At varetage de studerendes objektive in-
teresser 
Sociologer vil givetvis ikke se udbudet af 
matematikkurset som en del af deres inte-
ressevaretagelse, da styrkelsen af de økono-
miske fag kan virker diskriminerede for de-
res sektorområde. Når studienævnet har be-
sluttet at udbyde et frivilligt matematikkur-
sus for 2. semesterstuderende, er det altså 
ikke for at tryne sociologerne, men for at 
varetage de studerendes objektive interes-
ser. At det er i de studerendes interesse, at 
det bliver udbudt et frivilligt matematikkur-
sus, kan ikke objektivt betvivles: 
 
1. Ser man på eksamensstatistikken, vil 
man iagttage, at dumpeprocenten ved vin-
tereksamen 2003/04 var på 21 % i økonomi. 
En af årsagerne til dette er givetvis, at man-
ge studerende ikke umiddelbart har de nød-
vendige matematiske kompetencer til at be-
stå økonomi. 
2. Ifølge studieordningens bestemmelser 
skal den studerende bestå alle fag for at bli-
ve bachelor, hvorved økonomi reelt bliver 

en stopprøve og katalysator for stigningen i 
studiefrafald. 
Alternativet til et frivilligt matematikkursus 
er at hæve adgangskravet. Men det vil ude-
lukke såvel sidefagsstuderende fra humani-
ora og de fleste ansøgere med sproglig stu-
denter-eksamen. 
 
En gevinst 
Indførelsen af det frivillige matematikkur-
sus kan kun være en gevinst for de stude-
rende, da Studienævnet herved giver flest 
mulige studerende mulighed for at forstå og 
bestå økonomi. At Studienævnet har beslut-
tet at udvide kurset er ikke, som Mikkel 
Schjøtt-Kristensen anfører, indførelsen af et 
ekstra fag. Men et ønske om, at imødekom-
me de studerendes ønske om, at få opgrade-
ret det frivillige matematikkursus fra 4 til 8 
undervisningsgange á 2 x 45 minutters va-
righed. Et ønske man har imødekommet, da 
undervisningen foregår som instruktor fore-
læsninger og ikke som holdunder-visning.. 
Et ønske man har imødekommet, da evalue-
ringerne fra de 80 – 100 studerende, der del-
tog i kurset i februar, viste at niveauet blev 
skruet for hurtigt op, samt at man gik for 
hurtigt frem. Dette medførte, at alt for man-
ge sproglige og studerende med c-niveau i 
matematik havde vanskeligt ved at følge 
med. Og et ønske studenterrepræsentanterne 
har sat på dagsordnen, fordi det er i de stu-
derendes objektive interesse… 

Debat: I hvis interesse? 
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Af Christian B. Olesen og Niels Pedersen 
 
Luftens helte...eller terrorister!! 

Med svedige håndflader og luft under vin-
gerne forlod vi omsider moder dannevang 
for at sætte kursen mod nye breddegrader 
og ”the land of opportunities”. Men knap 
havde vi set set Kastrup fortone sig i hori-
sonten før vi blev mindet om, at Bush´s 
Amerika på alle måder er en føderation med 
fokus på sikkerhed. Således blev vi, efter 
fortæring af en glimrende omgang flymad, 
sat til at udfylde et ”green card”, hvor 
spørgsmål som ”er du terrrorist, sæt kryds 
ved ja eller nej” og lignende skulle besva-
res, førend vi kunne få vore opholdstilladel-
se og blive lukket ind i det forjættede land. 
Dermed var tonen slået an for turen, og vi 
havde alle 11/9 in mente, men vi var kun 
lige blevet introduceret til det omfattende 
nationale sikkerhedsprogram, homeland se-
curity. Den latente terrortrussel, som ufravi-
geligt ligger over USA, havde vist sin skyg-
geside, allerede inden vi nåede ud over At-
lanten, og dermed var turens implicitte ho-
vedtema bøjet i neon, terrortruslen. 
 

Overvågningssamfundet 
Vel indlogeret på vores luksuriøse hotel i 
Washington DC gik turen til ”The National 
Mall”, hvor stort set al administrativ og po-
litisk virke har sin beliggenhed. Et enormt 
område, hvor Capitol Hill og Lincoln Me-
morial ligger som yderpunkterne på en kon-
tinium, hvor man her imellem finder Det 
Hvide Hus, FBI-hovedkvarteret, Fords thea-
ter(hvor Lincoln blev skud) osv. Det mest 
bemærkelsesværdige for os blåøjede danne-
re, her i politikkens globale magtcentrum, 
var det massive politiopbud, som stort set 
var synligt overalt. Således var der næsten 
tale om veritabel mandsopdækning med af-
spærringer, patruljevogne og sikkerhedsfolk 
på hvert gadehjørne. Senere blev vi infor-
meret om, at der var ”Kode Orange” for ti-
den, hvilket var det næsthøjeste trusselsni-

veau i det relativt nye beredskab, som myn-
dighederne har etableret for at imødekomme 
evt trussler. Efter at have stiftet bekendtskab 
med denne del af den ”nye” amerikanske 
hverdag, kan det som tilrejsende virke over-
vældende med dette omfattende ”homeland 

Homeland Security 
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security”. Paradokset er, om ikke den al-
mindelige borger, med risiko for aflytning, 
overvågning, visitering og evig politikontrol 
i sidste instans ikke giver afkald på den fri-
hed, som programmet er sat til at forsvare.... 
The Working poor 
 
Smeltedigel eller segregeret samfund 
En tur på tværs gennem New Yorks forskel-
lige ”avenues” er som at krydse kulturelle 
landegrænser, hvor hudfarve, attitude, vel-
standsniveau og sågar sprog skifter og vari-
erer hurtigere, end man kan nå at sige 
”rødgrød med fløde”. Denne mangfoldig-
hed, som møder en gennem Harlem, Bronx, 
Little Italy, Chinatown eller sågar Wall 
Street er vitterligt kernen i den amerikanske 
sjæl. Med tanke på de latinske fraser, som 
står mejslet ind i hvælvingerne på Capitol 
Hill – E Pluribus Unum – så er USA vitter-
ligt en føderation ”forenet i forskellighed”. 
Desværre er der også en skyggeside af dette 
fascinerende multikulturelle sammensuri-
um, idet store grupper af især sorte og 
hispanics ofte er henvist til en mindre lukra-
tiv tilværelse. Således er fænomenet ”the 
working poor” møntet på den store andel af 
amerikanere, der besætter de dårligst lønne-
de jobs, som oftest i serviceindustrien. I 
denne tertiære sektor, hvor fast food indu-
strien  fylder enormt meget i dagligdagens 
USA, er det nærmere reglen end undtagel-
sen, at lønnen end ikke rækker til at dække 
de mest basale forhold. 
 
I´m loving it 
Når man siger USA, siger man også Mcdo-
nalds, Burger King, Domino´s, KFC osv. 
Denne enorme vifte af tilbud ud i fast food 

kulturens tomme kalorier og massive 
”brands”, er i virkeligheden meget sigende 
for den amerikanske mentalitet. Med begre-
ber som ”go large”, ”all you can eat” og 
”refill” bøjet i neon alle steder, hvor man 
sætter sine ben. Især er de enorme ”Food 
Courts” imponerende, og det kan ikke undre 
en, at hver tredje amerikaner med stigende 
hast er ved at blive overvægtig. Faktisk er 
det generelt dyrere at spise sundt, end at ta-
ge den nemme løsning og ”tilfredsstille” 
kroppen med en kingsize dobble whopper 
menu med ¾ liter cola til. Anskueliggjort 
ved at en halv liter kildevand koster det 
samme som 4 liter coca cola i det lokale su-
permarked:-/ 
 

 

Valget Bush vs. Kerry 
Den 2 november blev det afgjort hvilken 
præsident, der skal lede USA i de næste fire 
år. Da vi var i Washington og New York tre 
uger før valgdagen, forventede vi at møde et 
land i valgkamp. Vi oplevede valgkampen, 
men det var i fjernsynet. I Washington og 
N.Y var der ingen tvivl om valgresultatet, 
da begge byer er i de såkaldte ”sikre stater”. 
Når vi gik på gaderne, var det eneste tegn 
på en valgkamp enkelte streamers i bagru-
den af en bil, en enkelt ”We hate Bush” – 
plakat og ikke andet. Den sidste debat, som 
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vi alle gerne ville se i N.Y., blev stort set 
ikke vist på nogen cafe eller bar, da der 
samme aften var en afgørende baseball-
kamp, hvor ”The Knicks” kæmpede for en 
kamp i slutspillet. I stedet er valgkampen 
centreret i de såkaldte ”Swing-states”, hvor 
alt valgmaskineriet er stillet op. Ganske få 
stater vil efter alle meningsmålinger at døm-
me formentlig blive afgørende i valget mel-
lem Bush og Kerry. 
Flere eksperter taler om, at USA ikke har 
været så polariseret siden Vietnam-Krigen. 
Enten elsker man Bush, eller så hader man 
Bush og hans administration. Dette had og 
mistro oplevede vi under den tredje debat på 
den café. Det var især spørgsmål omkring 
retten til abort og homoseksuelles rettighe-
der, som fik følelserne frem. Det blev selv-
følgelig også forstærket af det faktum, at de 
ansatte og kunderne enten selv var homo-
seksuelle eller støttede deres rettigheder, og 
vi befandt os i den demokratiske by N.Y. 

 
Individets Frihed 
I tre foredrag om USA inden, under og efter 
studieturen af hhv. Frank Esmann, Kim 
Bildsøe Lassen og Sven Auken fik vi et ind-
blik i de tanker og følelser, der gennemsyrer 
det amerikanske samfund. Det frie individ 
står som en grundpille i USA. Staten skal så 
vidt mulig holde sig ude af amerikanernes 
liv. Det så vi bl.a. i tv-debatterne mellem 
Bush og Kerry, hvor Bush beskyldte Kerry 
for at være liberal, i amerikansk forstand, og 
udstillede Kerry som en politiker, der vil 
udbygge staten betydeligt. Et skræmmebil-
lede, der spiller på amerikanernes tro på det 
frie individ, der ikke er underlagt staten. 

De samme idealer skinner igennem, når 

USA's rolle i det internationale samfund 
diskuteres. Der er en fast tro på USA som 
garant for de rigtige idealer, og en tro på at 
det er USA’s opgave at udbrede dem i re-
sten af verden. Der er ingen tvivl om, at 
USA er den eneste stormagt i verden i dag. 
Det er amerikanerne fuldstændig klar over, 
og det er også et tema som fylder meget i 
valgkampen. Hvorledes skal denne rolle 
udfyldes? Hvilket ansvar følger der med? 
Hvem skal hjælpe, og i den forbindelse stil-
ler amerikanerne sig selv spørgsmålet - be-
høver USA hjælp? 

 

Programmet i USA 
Det overordnede tema for studieturen var 
som udgangspunkt kampen mod terror, men 
det tema kom til at danne par med den 
igangværende valgkamp. I Pentagon fik vi 
mulighed for at diskutere USA’s syn på den 
internationale krigsdomstol og begrebet su-
verænitet og videre deres  retsforfølgelse af 
egne soldater f.eks. i forbindelse med Irak-
krigen. Her var det specielt interessant at 
høre den utilfredshed, der var med den nu-
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værende administration. Der var en bedre 
måde at håndtere tingene på, var påstanden. 

Besøget i en konservativ tænketank 
”The Heritage Foundation” var et interes-
sant indblik i den rolle som tænketanke har i 
det amerikanske politiske system og så der-
efter specielt det amerikansk-konservative 
syn på internationale forhold. 

I N.Y var besøget i FN specielt, idet 

Danmark, da vi var i bygningen, blev valgt 
ind i FN’s Sikkerhedsråd. Det fik vi dog 
ikke noget at vide om, men spændende var 
tanken dog bagefter. I FN fik vi  et oplæg i 
det officielle briefing-rum, og senere fik vi 
som rigtige turister en rundvisning i bygnin-
gen og så bl.a., hvor Sikkerhedsrådet sam-
les. 
 

Af Karen Meisner 
 
Hvordan tager man en radikal liberal 
beslutning om antallet af stole i et lokale? 
 Den 18. november er der valg til Statsrå-
det. I mit forsøg på at blive klogere på 
dette valg, dukkede der nye og mere for-
underlige spørgsmål op. 
 
Hvad bestemmer man i Statsrådet? 
Efter at have gransket et par referater (det 
”nyeste” var fra 8. september) blev jeg ikke 
meget klogere. Der var en del emner, der 
vedrørte studienævnet. 
Heldigvis kom et par  medlemmer af Stats-
rådet mig til hjælp med svar på alle mine 
spørgsmål. 
I virkeligheden fungerer Statsrådet på man-
ge måder som en back-up gruppe for de stu-
derende i studienævnet. Deraf al den snak 
om studienævnet fra referaterne. 
Det lykkes mig desværre aldrig at forstå for-
bindelsen mellem studienævnet og Statsrå-
det, da der ikke står nogle steder, at med-
lemmer i studienævnet også skal sidde i 
Statsrådet… Det gør de bare alle alligevel! 
Derudover fungerer Statsrådet også som et 

rådgivende organ for institutleder, Ole Nør-
gaard, det politiske koordinationsråd. Ud-
over at lave dagsorden- og indkaldelse til 
møde diskuteres løbende problemer, herun-
der ”cola-automat-situation”: Den var ikke 
nærmere beskrevet, men den er åbenbart 
snart løst, da den nu skal flyttes over til lo-
kalet overfor Kandens kontor, ifølge referat! 
Hvis de studerendes indflydelse på konkrete 
sager er langt større i studienævnet end i 
Statsrådet, hvorfor sidder der så så mange i 
Statsrådet? 
 
Hvorfor skal der være 19 medlemmer?  
Det fremgår af referaterne, at der er mellem  
6-10 afbud pr møde. Men hvorfor skal man 
så stemme 19 medlemmer ind, hvis de 1: 
alligevel aldrig møder fuldtalligt op? 
 
Lister! Hvordan tager man en radikal 
liberal beslutning om antallet af stole i et 
lokale?? 
Hvad skal det gøre godt for med lister til 
Statsrådet, når de ikke engang skal tage 
egentlige beslutninger, og når det hænder, 
hvordan afspejles en partipolitisk præferen-

Debat:  
Statsrådet - et Mickey Mouse parlament? 
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ce så konkret? 
Efter en kort, men rutineret debat mellem et 
SPL og et Frit Forum medlem, kom vi frem 
til følgende: Partipolitiske lister er gode, 
fordi man så ved, hvad de står for. Men 
hvad godt er der så ved ikke-partipolitiske 
lister? De vedkender sig at være politiske, 
men er ikke relateret til en bestemt ideologi. 
Man kunne derfor hypotetisk spørge sig 
selv, om de i virkeligheden ikke var den 
mest suspekte og uigennemskuelige liste at 
stemme på?? På den anden side er det så 
overhovedet relevant at føre politik ud fra 
partipolitiske præferencer i et organ, der på 
mange måder minder om et elevråd? 
Det leder mig hen til min næste undren: 
 
Hvorfor skal man have lister? 
Først tænkte jeg, at man sikkert ikke havde 
en chance i valgkampen, hvis man ikke til-
hørte en liste… det er ikke svaret! For det 
første er det rent valgteknisk svært at gen-
nemskue, men alt andet lige kræver det fær-
re stemmer at få det første mandat ind, hvis 
man er sig selv! Det kræver blot en hånd-

fuld venner, der er villige til at sætte et 
kryds ved dit navn. For det andet skal der 
som sagt vælges 19 medlemmer og 2 sup-
pleanter. P.t. er der stillet 21 op… 
 
Mere forvirret end før 
Ok, jeg samler op. Man kunne spørge sig 
selv, om de opstillede statsrådskandidater 
ikke skyder gråspurve med kanoner. 
Der er ført valgkampagne med lister og 
valgtekniske overvejelser, men til hvilken 
nytte? 21 stiller op til et råd, der kun behø-
ver 21, inklusiv suppleanter. Kun lidt over 
halvdelen dukker op til møderne. Statsrådet 
tager beslutninger(måske, måske ikke) om-
kring cola automater. Disse beslutninger 
bliver ydermere taget på baggrund af (for 
nogens vedkommende) partipolitiske præfe-
rencer. Helt ærligt, hvad går det her ud på, 
jeg er stadig forvirret. Somebody help me!! 
 
PS: Artiklen skal læses som et friskt ind-
spark i debatten omkring valget. Jeg ved-
kender mig min begrænsede viden, men vil 
ikke desto mindre sige: godt valg til alle! 

Af Jens Jørgensen 
 
Så skal der igen stemmes til Statsrådet, og 
et klassisk spørgsmål er for mange: Hvad 
laver de egentlig? Et blik på referaterne fra 
Statsrådet for foråret 2004 giver det billede 
det for nogle, at det ikke er møderne man 
bruger tiden på. Der var i foråret 2004 ni 
Statsrådsmøder, hvor rekorden for fleste 
afbud lød på hele syv afbud sat af et med-
lem fra Frit Forum. Her kunne det vist være 
på sin plads at spørge, hvorfor stillede du så 

overhovedet op. Desværre var dette langt 
fra et enkeltstående tilfælde for statsrådets 
mødekultur i foråret 2004. Efter at statsrådet 
til de to første møder næsten var fuldtallige, 
gik det stærkt  ned ad bakke til de syv efter-
følgende møder, hvor der i gennemsnit var 
syv afbud til møderne.  Hvor det mest grelle 
eksempel var til mødet den 12. Maj hvor der 
var afbud fra 10 ud af 19 medlemmer. Gen-
nemsnittene for de tre listers afbud til de 
syv sidste møder i foråret 2004 så således 
ud. SPL 10 medlemmer og 4,1 afbud, Frit 

Kort sagt: Mødekulturen i Statsrådet 
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Forum 6 medlemmer og 3,3 afbud og Radi-
kale/Liberale Liste 3 medlemmer og 0,6 af-
bud. 

Tilbage er der hvis kun at håbe, at kandida-
terne i år har stillet op, fordi de har tænkt 
sig at møde op til det, de blevet valgt ind i. 

Af Martin Krog Frederiksen 

Er USAs udenrigspolitik i mellemøsten 

en katastrofe? Burde USA ikke lytte til 

sine allierede i Europa? Disse spørgsmål 

vil mange nok umiddelbart svare ja til, 

men Mehdi Mozaffari synes,  man bør 

stille spørgsmål ved disse konklusioner.

 
 

Kanden har sat Mehdi Mozaffari stævne for 
at høre om hans mening om situationen i 
mellemøsten og forholdet mellem USA og 
Europa, som er noget ramponeret som en 
følge af USAs politik i mellemøsten. 
Baggrunden for at vi spørger Mehdi Mozaf-
fari er hans nye paper ”Reshaping the Midd-
le East: Why and How”, hvori han bl.a. 
skriver, at USA's politik i mellemøsten dy-
best set er ganske fornuftig. 
 
Hvad er baggrunden for, at du mener, at 
USA's udenrigspolitik,, ikke er så forfærde-

lig, som mange kommentatorer gerne vil 
gøre den til? 
For det første bliver det mere og mere rele-
vant at forholde sig kritisk og sagligt til 
USA's udenrigspolitik, især når man ser kri-
tikken af USA fra nogle kommentatorer 
herhjemme og ude i Europa. Dybest set er 
meget af den europæiske kritik forfejlet for-
stået på den måde, at Europa aldrig har 
skabt frihed og demokrati uden for sine eg-
ne grænser. Mehdi vil i hvert fald gerne se 
nogle empiriske eksempler på, at dette er 
lykkedes. 
Desuden er mange af problemerne i f.eks. 
Mellemøsten, Kashmir osv. en arv fra den 
europæiske kolonisering, derfor lyder kritik-
ken af USA desto mere hult, da amerikaner-
ne dybest set er ude at rydde op efter euro-
pæerne. 

 

”England (the USA) has to fulfil a double 
mission in India (Iraq): one destructive, the 
other regenerating the annihilation of old 
Asiatic society, and laying the material 
foundations of Western society in Asia (the 

USA – skurk eller helt? 

Mehdi tilføjer at meget af den 
kritik der er af USA, går på 

deres indenrigspolitik, f.eks. i 
spørgsmålet om abort og lignende. Det 
er selvfølgelig i orden at kritisere 
indenrigspolitik, men måden det 
foregår på er problematisk. 

” 

” 
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Wider Middle East)” 
Dette citat af Karl Marx indleder dit paper, 
hvorfor har du valgt det? 
Det illustrerer meget godt problematikken i 
Mellemøsten. Landene i den region er låst 
fast i et gammelt politisk system, der hin-
drer en modernisering og demokratisering. 
Derfor er det nødvendigt med et eksternt 
chok for at bryde dette system, netop som 
Marx beskriver Englands rolle i forbindelse 
med Indien. Man kan faktisk sige, at hvis 
man er Marxist, så burde man støtte 
USA's udenrigspolitik, siger Mehdi med et 
grin. 
Han tilføjer dog, at paperet og hans hold-
ning ikke skal ses som en uforbeholden støt-
te til USA's udenrigspolitik, men at man, 
hvis man forsøger at se objektivt og analy-
tisk på den aktuelle politik, må konkludere, 
at USA's politik er bedre for verden end 
den, Europa fører. 
Et billede på forholdet mellem USA og Eu-
ropa kunne være, at USA var en ung mand, 
der netop havde fået en masse penge og 
energisk gik i gang med at udrette en masse 
ting. Europa kunne så sammenlignes med 
en gammel mand, der havde en masse lidt 
gammelkloge meninger om, hvordan den 
unge mand skulle udnytte sine ressourcer. 
Som billedet illustrerer, er forskellen dybest 
set, om man lægger handling bag ordene, 
det er USA alt andet lige bedre til. 
 
Mener du, at kritikerne i Europa burde ind-
stille deres kritik? 
Nej, selvfølgelig skal der være plads til kri-
tik. Men det er vigtigt, at denne kritik byg-
ger på et sagligt grundlag, hvilket ikke al 
kritikken i den aktuelle debat gør. Det er 

nærmest sådan, i den nuværende debat, at 
det at være intellektuel er lig med at være 
antiamerikansk. 
Måske skyldes det, at antiamerikanske hold-
ninger er populære, og for at bevare deres 
popularitet vil mange intellektuelle frem-

sætte antiamerikanske holdninger, på trods 
af at en rationel analyse ville føre til den 
modsatte konklusion. Derfor kan man kun 
håbe, at debatten på et tidspunkt vil tage 
mere udgangspunkt i saglige analyser og 
den eventuelle kritik tage udgangspunkt i 
disse analyser. 
Mehdi tilføjer, at meget af den kritik, der er 
af USA, går på deres indenrigspolitik, f.eks. 
i spørgsmålet om abort og lignende. Det er 
selvfølgelig i orden at kritisere indenrigspo-
litik, men måden, det foregår på, er proble-
matisk. Kritikken er ofte meget hård, og 
nogle gange er der tale om en dæmonise-
ring. Samtidig er europærerne ikke interes-
serede i kritik fra USA, man kan let forestil-
le sig reaktionerne, hvis USA åbent begynd-
te at kritisere f.eks. den europæiske inden-
rigspolitik. 
 
 
 

Man kan faktisk sige, at hvis 
man er Marxist, så burde man støtte 
USA's udenrigspolitik, siger Mehdi 
med et grin. 

” 

” 
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Magtanalyser efterlyses! 
Af Mette Kjær 
”Vi ved simpelthen ikke nok om, hvad 
der sker med de governance reformer vi 
støtter” var en af Mogens Bloms 
(Danida) hovedpointer ved det speciale-
inspirationsmøde, GEPPA afholdt d. 
19/10.  
GEPPA er et nyetableret forskernetværk, 
der netop har til formål at gøre forskning 
om governance, økonomisk politik og of-
fentlig administration i udviklingslande me-
re tilgængelig for praktikere. Idéen bag spe-
cialemødet var da også at oplyse de stude-
rende om, hvilken form for viden der er 
brug for blandt forskere og praktikere i ud-
viklingsmiljøet. 
 
Og studerende vil tilsyneladende gerne skri-
ve specialer, som der er behov for. I hvert 
fald var omkring fyrre mødt op og fulgte 
interesseret med, da konsulent Nils Boesen 
ridsede en række emner op, han mente der 
mangler viden om, særlig kapacitets-
opbygning, accountability problemer og 
analyser af magt og interesser i reformer af 
den offentlige sektor. ”Forsøgene på at re-
formere den offentlige sektor har ikke været 
effektive”, understregede Nils og forklarede 
det med, at man ikke i tilstrækkelig grad har 
analyseret de lokale sammenhænge, den 
offentlige sektor indgår i. ”Det er en naiv 
forestilling, at man kan reformere en stat 
 uden at se den som forbundet til det omgi-
vende samfund”. 
Også gæsteprofessor Goran Hydén, som til 
daglig er ved University of Florida, pointe-
rede, at der er behov for analyser af refor-

mers politiske økonomi, altså analyser af 
magt og interesser. ”Tidligere gav man bi-
stand til konkrete projekter, som at bygge 
en skole”, forklarede Hydén, ”men med 
governance-reformer er ambitionerne blevet 
at fixe hele systemet”. Det er følsomt og 
politisk og kan let skabe modstand. ”Vi ved 
alt for lidt om, hvad der sker med pengene, 
når vi giver dem som budgetstøtte til finans-
ministeriet” sagde Hyden, som derfor men-
te, at ”Expenditure-tracking” er meget vig-
tigt. ”Start helt nede på jorden ved en skole 
og spørg ”Fik den de penge den skulle ha-
ve? Hvis ikke, hvorfor? Hvad blev pengene 
brugt til? Bøger? Borde? 
 
”Vi er villige til at tale med specialestude-
rende og dele det materiale, vi har, med 
dem” erklærede Mogens Blom, hvilket dog 
fik Jørgen Elklit, som var blandt publikum, 
til at reagere: ”Vi har ofte oplevet, at det er 
svært at få materiale fra Danida”, påpegede 
han, hvilket Mogens Blom delvist måtte gi-
ve ham ret i. Man kan dog ved feltarbejde få 
god støtte hos personalet ved ambassaderne, 
som ofte er i besiddelse af mange relevante 
dokumenter, gjorde Mette Kjær, bestyrel-
sesmedlem i GEPPA, opmærksom på. 
 
Bjarke Hesbjerg, GEPPAs koordinator, in-
formerede afslutningsvist om, at GEPPA vil  
forsøge at fungere som et længe eftersøgt 
organ for specialestuderende. GEPPAs 
hjemmeside, geppa.dk, er online fra engang 
i november og vil have en række funktioner, 
som kan komme specialestuderende til go-
de. 
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 Endvidere noterede Bjarke, at GEPPA gi-
ver specialestuderende mulighed for at søge 
rejsestipendier til feltarbejde. Næste ansøg-
ningsfrist er 1. marts 2005. 
Fælles ved oplægsholderne var en under-
stregning af behovet for magtanalyser, men 

det blev understreget med tre forskellige 
indgangsvinkler, og derfor supplerede de 
hinanden godt. Alt i alt en god eftermiddag 
med inspirerende oplæg og et interesseret 
publikum. 

Af Frederikke Beer 
 

Kandes udsendte medarbejder rapporterer 

hjem om pindemadder og champagne, distin-

guished colleagues og forkortelser, opera og 

Bier vom Fass, rabies og skolemælk, drugs, 

crime og atomenergi samt manglende Ferre-

ro Rocher. 

 

Rapport fra Wien 

Som nogen måske har gennemskuet, handler 

denne artikel om en statskundskaber, der er dra-

get ud i verden. Eller i hvert fald ud i Europa. 

Til Østrig, eller måske skulle man hellere sige 

Wien, da denne by indeholder en betydelig min-

dre portion af tyrolermusik og langt færre folk i 

lederhosen end resten af landet. Til den Danske 

Ambassade i Wien. Jep! Så er vi ved at være 

der.  

 

Nein, ich spreche leider kein englisch... 

Ambassaden i Wien varetager både bi- og mul-

tilaterale opgaver, og som praktikant i den poli-

tisk/økonomiske afdeling får man mulighed for 

at stifte bekendtskab med begge dele. De bilate-

rale opgaver er oftest at holde de relevante dan-

ske myndigheder orienterede om, hvad der for-

går i Østrig. For eksempel kan det være interes-

sant for Danmark at vi-

de, hvordan Østrig for-

holder sig til en reform 

af FN’s sikkerhedsråd, 

eller kende til omfatten-

de østrigske reformer af 

fx skattesystemet. Der-

udover har ambassaden 

ansvar for at holde lan-

debeskrivelser og lande-

fakta for Østrig og Ma-

kedonien (der også dæk-

kes fra Wien) opdateret, 

hvilket også er en opgave for praktikanten. Op-

datering heraf kan bl.a. indebære informations-

samling på Internettet samt telefonsamtaler med 

forskellige institutter om fx økonomiske nøgle-

tal - nogle gange kan disse, ellers veluddannede, 

folk kun snakke tysk!! Indberetning kan også 

ske efter anmodning - ofte forud for EU-møder. 

I skrivende stund har der bl.a. lige været en 

briefing i det østrigske fødevareministerium 

forud for et rådsmøde i Bruxelles om landbrug 

og fiskeri. Undertegnede blev dermed ekspert i 

Østrigs holdning til bl.a. skolemælk og rabies! 

 

 

Now I’ll give the word to our distinguished 

De forkæler os virkelig i aften, hr. Ambassadør! 
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colleague from Burkina Faso 

De multilaterale opgaver adskiller et praktikop-

hold i Wien fra mange andre steder. Ud over at 

være ambassade, er ambassaden nemlig også 

Danmarks Faste Mission til FN, hvilket indebæ-

rer en betydelig mødeaktivitet i de fire FN orga-

nisationer, som Wien huser. Herigennem får 

man et godt indblik i, hvordan en organisation 

som FN fungerer, og også et indholdsmæssigt 

indblik i, hvad der foregår på hhv. atomenergi-, 

drugs and crime- og industriudviklingsområder-

ne. Karakteristisk for møder i de forskellige or-

ganisationer er, at alle lande har lige mulighed 

for at udtale sig - og ofte gør det(!), at 

høflighedsfraser prioriteres højt (man kalder 

hinanden ”distinguished colleagues” og lykøn-

sker gerne hinanden med alverdens ting) og at 

der anvendes diverse forkortelser, som til tider 

kan være umulige at gennemskue. Ud over disse 

lighedstegn er møderne imidlertid meget for-

skellige. De kan have karakter af alenlange op-

læsninger af diverse landes holdninger i ple-

num, men kan også være mere actionbetonede 

som når der forhandles resolutionsudkast på 

uformelle møder i korridorerne. Som statskund-

skaber kan man således slå op i sin tykkeste 

bog, læse at de fleste beslutninger tages i korri-

dorerne, og veltilfreds konstatere, at der faktisk 

er noget af det, der står i bogen, som også pas-

ser i virkeligheden! Møderne i FN går man of-

test til sammen med en diplomat, men nogen 

gange er der flere møder på en gang, og så må 

man sidde i Danmarks stol og forsøge at holde 

”lav profil” - man må som praktikant nemlig 

ikke udtale sig på Danmarks vegne. 

 

Ingen Ferrero Rocher 

Et helt uvant, men yderst vellidt, aspekt ved at 

være i praktik er, at man faktisk har fri, når man 

har fri! Ingen dårlig samvittighed over at man 

”burde læse”. Og fritiden er der rig mulighed 

for at tilbringe på spændende, kulturelle eller 

ikke-kulturelle måder. På den kulturelle side 

kan det fortælles, at Wien kaldes musikkens by. 

Der findes talrige operaer og koncerthuse, hvor 

man som studerende kan købe billetter, der ikke 

er meget dyrere end biografbilletter! Endvidere 

er der masser af caféer med højt til loftet og kla-

vermusik. Er man i det mindre kulturelle hjørne 

er der rig mulighed for at drikke ”Bier vom 

Fass” eller lækre cocktails på lige så lækre ba-

rer, caféer og diskoteker, og da Wien, udover de 

fire FN organisationer, også huser OSCE’s ho-

vedsæde samt en masse ambassader, er der altid 

nogle andre praktikanter at hænge ud med. Ud 

over det sociale aspekt indebærer mødet med de 

andre (nordiske) praktikanter, at man bliver sko-

let i skandinaviske sprog. Fx hedder telefonboks 

”telefonhytte” på svensk, mens nordmændene 

”vasker huset” når de gør rent. Ud over de for-

holdsvis ad-hoc prægede praktikantarrangemen-

ter sker det også, at man som repræsentant for 

Danmark får tilbudet om at deltage i fx nordisk-

baltisk middag eller champagne og pindemad-
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der hos den franske ambassadør. Sidstnævnte 

henleder tankerne på reklamen, hvor en ambas-

sadør til et selskab byder sine gæster på Ferrero 

Rocher, og en af gæsterne udbryder: ”De forkæ-

ler os virkelig i aften, Hr. Ambassadør!”. Dette 

sker, til undertegnedes store skuffelse, ikke i 

virkeligheden. 

 

 

 

Af Rune Slothuus 
 
 Lise Togeby, Man har et standpunkt… Om 
stabilitet og forandring i befolkningens 
holdninger, Århus: Aarhus Universitetsfor-
slag, 294 sider, 298 kr. Udkommet 16. juni 
2004. 
 
Hvor stabile er danskernes politiske hold-
ninger egentlig? Ligger folks holdninger 
fast, eller flakker de frem og tilbage? Hvem 
er de, der skifter holdning, og hvem er de, 
der har stabile holdninger? Er der forskel på 
stabiliteten i holdningerne fra område til 
område? Og når holdningerne skifter, hvad 
kan så forklare dynamikken – skyldes den 
mediernes udlægning af politiske sager, po-
litikernes forsøg på at overbevise befolknin-
gen, voldsomme begivenheder i verden, el-
ler er det helt tilfældigt, hvornår holdninger-
ne skifter? 
Disse spørgsmål har professor Lise Togeby 
her fra Institut for Statskundskab sat sig for 
at undersøge. Det er der kommet en både 
imponerende, sjælden og interessant bog ud 

af. 
 
Imponerende datamateriale 
Bogen er imponerende, fordi Lise Togeby 
har indsamlet et meget omfattende data-
materiale, der er i stand til at kaste nyt og 
detaljeret lys på udviklingen i borgernes 
holdninger. Finansieret af Magtudrednin-
gen har Togeby gentaget den samme re-
præsentative survey med holdningsspørgs-
mål 11 gange hver fjerde måned i perioden 
1999-2002 plus en enkelt gang i 2003. 
Dette giver mulighed for at vurdere effek-
ten af bestemte begivenheder og sager på 
befolkningens holdninger på kort sigt. Da 
undersøgelsen samtidig har haft et panel 
indbygget, hvor de samme respondenter 
medvirker i tre målinger i træk, kan Toge-
by foruden udsving i de aggregerede hold-
ninger også undersøge stabiliteten på indi-
vidniveau. Også i international målestok 
er et så omfattende materiale usædvanligt. 
 
Analyserne af udviklingen på kort sigt 
suppleres i bogen af analyser af holdnings-
udviklingen på langt sigt med data helt 

Boganmeldelse: Man har et standpunkt… 
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tilbage til 1970’erne, hvor forfatteren blandt 
andet trækker på data fra Valgundersøgel-
serne, Værdiundersøgelserne og på egne 
tidligere undersøgelser. 
 
Sjælden dynamik 
Med denne guldgrube af data i hånden leve-
rer Togeby noget så sjældent som en analy-
se af dynamikken i borgernes holdningsdan-
nelse. De fleste eksisterende studier af dan-
skernes holdninger er statiske og holder sig 
til beskrivelser af holdningsfordelinger eller 
korrelationer mellem holdninger og bag-
grundsvariabler/parti samt mellem holdnin-
ger indbyrdes på ét tidspunkt. Analyserne i 
den foreliggende bog gør det muligt at følge 
holdningerne over tid og se, hvornår de 
ændrer sig, og hvad der kan være årsagen til 
ændringerne på så forskellige områder som 
ØMU’en, Øresundsbroen, flygtninge, øko-
nomiens udvikling, sundhedspolitik og tole-
rance for racistiske grupper. Desuden analy-
seres udviklingen i borgernes politiske vi-
den. 
Bogen konkluderer, at danskernes holdnin-
ger generelt er stabile, fordi de er forankre-
de i grundlæggende politiske værdier, men 
at markante begivenheder eller ændrede 
budskaber fra politikere og medier kan på-
virke befolkningens holdninger, i hvert fald 
på kort sigt. Bogen viser også, at hvis sager 
og begivenheder slår kraftigt igennem og 
kommer højt på mediernes dagsorden, sker 
de største holdningsændringer hos de, der 
som regel kun følger lidt med i politik. Hvis 
en sag omvendt ikke når så højt op på den 
politiske dagsorden, er det de mest politisk 
engagerede, som bliver mest påvirkede. 
 
 

Bogen nuancerer desuden opfattelsen af me-
diernes rolle. Ganske vist har medierne ind-
flydelse i kraft af deres formidling af begi-
venheder og sager til befolkningen, men det 
viser sig, at de politiske partier ofte har be-
tydelig indflydelse på deres vælgeres hold-
ninger. I disse situationer lægger medierne 
blot avisspalter og sendetid til politikernes 
budskaber. 
 
Vurdering 
Den væsentligste kritik af bogens analyser 
og konklusioner er, at teserne om mediernes 
og politikernes påvirkning af borgernes 
holdninger – og deres relative betydning – 
kunne være testet mere formelt ved mere 
præcist at operationalisere disse variabler og 
inddrage dem i statistiske modeller. 
 
Alt i alt giver den velskrevne bog dog et 
yderst interessant og nuanceret indblik i 
danskernes politiske holdningsdannelse – 
og dermed i folkestyrets fundament. Langt 
de fleste statskundskabere vil kunne have 
glæde og gavn af bogen, hvad enten de er 
interesserede i holdninger og vælgeradfærd, 
i samspillet mellem politikere og borgere, i 
partiadfærd og –strategi, mediernes politi-
ske betydning, demokratiteori, individers 
beslutningstagning eller slet og ret i 
spørgskemametode og dataindsamling. 
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Statsrådssekretær  
– det lyder sgu lidt kedeligt! 

Af Peter Sønderskov & Jacob Nørgaard-
Petersen 
 
Jeres tro kandemedarbejdere satte sig en 
regnfuld onsdag for at finde ud, hvad det 
egentlig indebærer at være Statsrådsse-
kretær. Vi ville opklare, om jobbet er tri-
vielt og kedeligt eller i virkeligheden to-
talt action packed, og satte derfor Stats-
rådssekretær Maria Bang Kristensen 
stævne. 
 
Baggrunden for at søge stillingen. 
Maria søgte i sin tid stillingen, fordi hun 
godt kunne tænke sig at engagere sig noget 
mere i de ting, som sker på studiet - og efter 
4 år på IFSK var det ved at være op over. 
Maria har haft mange jobs udenfor studiet: I 
amtet, hos Kilroy Travels og umiddelbart 
før hun startede på studiet besad hun et 
fuldtidsjob som daglig leder af indtastnings-

afdelingen på Rambøll Management. Hun 
har i de fleste jobs haft en blækspruttefunk-
tion, hvor hun har ledet og koordineret og 
følte derfor, at stillingsopslaget til statsråds-
sekretærjobbet passede godt på hende. Ma-
ria havde også overvejet at søge en af stil-
lingerne som studievejleder, men følte at 
hun i højere grad kunne bruge sine kompe-
tencer fra tidligere jobs i stillingen som 
statsrådssekretær. Med et håb om at kunne 
videreudvikle disse kompetencer, tjene en 
lille skilling, udvide sit sociale netværk på 
IFSK og samtidig få en nydelig titel på 
CV’et, tiltrådte Maria i juni stillingen som 
statsrådssekretær. 
 
Hvad indebærer stillingen?  
Overordnet hedder det sig, at statsrådssekre-
tæren skal udfylde en administrativ funktion 
i forhold til studenterpolitikken på Stats-
kundskab. I praksis udmunder det sig i, at 
hun skal tage referat af møderne, er med til 
at lave dagsordenen for møderne, skal være 
med til at ordne statsrådets og rusarrange-
mentets økonomi, udforme evalueringsrap-
porter sammen med holdrepræsentanterne, 
sende indkaldelser til møder og ellers stå til 
rådighed for Statsrådet. 
Som Maria selv udtaler: ” Jeg er en ren ser-
vicefunktion og har ingen magt som sådan.” 
Statsrådssekretæren er ikke demokratisk 
valgt og har derfor heller ingen stemmeret 
til møderne, men sidder med i flere udvalg – 
bl.a. det politiske koordineringsudvalg, hvor 
hun sammen med en repræsentant fra hver 



39  

Kandestøberen        November  2004 

liste sammensætter dagsordenen for møder-
ne. Her har statsrådssekretæren mulighed 
for at komme med initiativer til dagsorde-
nen og således fremsætte sager, som stude-
rende, der ikke er tilknyttet nogle af listerne 
i Statsrådet, ønsker fremsat. Af samme år-
sag har Statsrådssekretæren kontortid hver 
tirsdag og torsdag mellem 10 og 12. Her er 
alle velkommen til at komme og erklære 
deres utilfredshed med alt mellem himmel 
og jord på IFSK, hvorefter Maria eller den 
pågældende person selv kan fremsætte sin 
utilfredshed på næste statsrådsmøde. 
 
Er jobbet som Statsrådssekretær action 
packed? 
Generelt vil Maria godt tilkendegive, at job-
bet i sig selv måske ikke er det mest ophid-
sende og action packed, men hun har allige-
vel været rigtig glad for jobbet og især det 
store netværk, som det har kastet af sig. 
”Det har været rigtig fedt at arbejde sam-
men med mennesker, som er engageret og 
virkelig går op i at gøre vores uddannelse 
bedre.” 
Maria er ikke selv politisk aktiv og kunne 
heller ikke forestille sig at stille op til Stats-
rådet, men hendes interesse og respekt for 
det studenterpolitiske miljø er steget betyde-
ligt, efter hun tiltrådte som statsrådssekre-
tær. 
”Jobbet giver mig mulighed for at følge li-
vet bag de gule mure og de mange forhand-
linger, der finder sted – studenterpolitik er 
mega stort her på universitetet, og det har 
taget lang tid at sætte sig ind i, hvordan det 
hænger sammen med de studenterpolitiske 
o r g a n e r . ”  
Som helt ny i det studenterpolitiske miljø 

tilkendegiver Maria, at der i starten var 
mange ting, som krævede lidt ekstra guid-
ning, og der gik noget tid, før hun havde 

lært alle de interne forkortelser og navnene 
på de forskellige udvalg og råd, men trods 
alt har hun været positivt overrasket over 
jobbet. Selvom det ikke er et job spræng-
fyldt med spænding, sker der hele tiden no-
get, og Maria har derfor ofte haft glæde af 
sine koordineringskompetencer. Samtidig 
vil hun beskrive jobbet som rigtig hyggeligt, 
idet personerne i Statsrådet er et meget soci-
alt folkefærd. 
 
Måske ikke så kedeligt igen.. 
Mmm … Måske er det slet ikke så kedeligt 
at være Statsrådssekretær alligevel. Vores 
konklusion må være, at spændingsniveauet 
på jobbet nok ikke når frømændene i Jæger-
korpsets (eller de ansatte på N.P. Johnsens 
Fyrværkerifabrik), men at jobbet giver et 
godt indblik i det studenterpolitiske miljø, 
giver servicekompetencer, som kan bruges i 
fremtidige jobs og generelt er en god måde 
at engagere sig i studiet og møde nye men-
nesker. 

Af samme årsag har 
Statsrådssekretæren kontortid 

hver tirsdag og torsdag mellem 10 og 
12. Her er alle velkommen til at komme 
og erklære deres utilfredshed med alt 
mellem himmel og jord på IFSK(…). 

” 

” 
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INTERNATIONALT ENGAGEMENT 
 

Af Henrik Boesen Lindbo Larsen 
 
Ønsker man at engagere sig fagligt, er 
der rig mulighed for det her på IFSK. 
IAPSS – International Association for 
Political Science Students – er ved at 
etablere sig på IFSK. Statskundskabere, 
der på hele AU klart repræsenterer den 
studieretning med størst udlængsel, kan 
her få forsmag på at begå sig i internatio-
nale omgivelser. Det kræver selvfølgeligt 
en smule initiativ. 
 
Mod selvstændigt udvalg 
IAPSS har i denne tid afholdt informations-
møder for de studerende, den skal forestille 
at repræsentere, i forsøget på at integrere 
dem i arbejdet. Organisationen har hidtil 
været tilknyttet PF og siden Statsrådet, der 
fungerer som tovholder med 5 medlemmer. 
Tanken er nu at danne et selvstændigt ud-
valg på IFSK i samarbejde med Statsrådet. 
Generelt har problemet været mangel på 
kontinuitet i ledelsen, hvor der fra gang til 
gang er sendt forskellige repræsentanter af 
sted til de internationale arrangementer, 
hvilket der nu skal rådes bod på. 
 
Idéen bag 
"Princippet om at have en international or-
ganisation for statskundskabsstuderende er 
vigtig", lyder det fra de århusianske 
IAPSS'ere. Det er  udbytterigt at møde an-

dre scient.pol.-kulturer, og sigtet er naturlig-
vis, at det interkulturelle møde skal udmøn-
te sig i netværk, der også skal komme andre 
end de delegerede til gode, konkret fx i 
form af udvidelse af de allerede eksisteren-
de udvekslingsaftaler mellem universiteter-
ne. 
 
Endnu i konsolideringsfasen 
Organisationen blev dannet i 1996 og befin-
der sig endnu i konsolideringsfasen, hvorfor 
den efter stiafhængighedens gyldne regel 
stadig påvirkes i relativt høj grad af de 
igangværende aktiviteter. Således tæller 
mangel på procedureregler og checks-and-
balances blandt organisationens svagheder 
ved konferencerne/generalforsamlingerne. 
Pr. 1. oktober 2004 har organisationen fået 
fast hovedsæde i Ljubljana med det formål 
at skabe kontinuitet og styrke den organisa-
toriske sammenhængskraft. 
 
Internationalt miljø 
IAPSS organiserer jævnligt konferencer 
med deltagelse af mangfoldige statskund-
skabsinstitutter. Hver konference har et po-
litologisk tema: uddannelse og viden som 
det seneste i Marburg, Tyskland, og demo-
kratiseringsteori som det næste i Moskva i 
april 2005. Selv om IAPSS officielt er ver-
densomspændende, har fortrinsvis de euro-
pæiske institutter været repræsenteret. 
Konferencerne indeholder dels et akade-
misk element (fagligt udbytte), dels et orga-
nisatorisk element, dels et socialt element i 
form af opbygning af netværk også gerne 
med fagligt afkast. De foregår som regel 
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under stor intensitet i løbet af den uge, de 
står på, ikke mindst pga. de forskellige mø-
dekulturer. Her indser man, hvor mange for-
skellige måder studerende er organiseret på 
tværs af landegrænser, hvor alvorligt man 
bliver nødt til at tage forskellige diskussi-
onskulturer, samt hvor mindre alvorligt an-
dre tillægger konceptet 'eksakte mødetids-
punkter'. Til konferencerne betyder de kul-
turelle fællesnævnere som sprog og humor, 
at de nord- og vesteuropæiske studerende 
klart er dem, der er lettest at gå til. 
 

Udnyt mulighederne 
Du vidste formentligt ikke, at du faktisk al-
lerede er medlem af IAPSS i kraft af din 
status som statskundskabsstuderende ved 
Aarhus Universitet. Du har derfor nu mulig-
heden for at engagere dig og blive medlem 
af det nye udvalg og deltage i de internatio-
nale konferencer. Hvis du er interesseret i 
yderligere informationer hører IAPSS-
udvalget gerne nærmere ved Emil Brøds-
gaard på mail 20020861@ps.au.dk. Måske 
har du nogen præferencer, du endnu ikke 
har erkendt?  

Projektzone.dk: Få dit cv ud til erhvervslivet 
Et praktikophold giver dig  styr på, hvad du kan, og hvad du har lyst til at arbejde med 
som færdiguddannet. En ny it-portal, www.projektzone.dk,  hjælper dig med at finde 
et godt praktiksted eller et spændende erhvervsprojekt.  
 
Hvad er det egentligt, jeg vil med min uddannelse? Det er et spørgsmål, som de fleste stude-
rende stiller sig selv på et tidspunkt. Et praktikophold kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad 
vej din uddannelse skal gå. Som studerende er det også svært at vide, hvordan vilkårene er 
på arbejdsmarkedet, når du har siddet på skolebænken næsten hele dit liv. Et praktikophold 
giver dig vigtig erfaring, og du finder ud af, hvad du kan. Med det i bagagen kan du bevise 
overfor en arbejdsgiver, at du har lavet andet end at granske støvede bøger, at du har prøvet 
at omsætte teori til praksis på en arbejdsplads. 
 
Læg dit cv ud til erhvervslivet 
Studenterrådet har været med til at udforme en ny, stor projekt- og praktikbørs på internettet, 
som Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Aarhus netop har lanceret. Her kan du ikke 
blot finde en praktikplads, men også søge efter virksomheder, der er interesserede i at delta-
ge i studenterprojekter. 
I dag er det oftest de studerende selv, der, uopfordrede eller gennem instituttet, kontakter 
virksomhederne – men fremover bliver det langt nemmere. På www.projektzone.dk kan ar-
bejdsgivere opslå praktikpladser og studenterprojekter, og du nemt og hurtigt lægge dit cv og 
et foto på internettet – og så er det ellers bare at gå i gang med at lede! Der er allerede mange 
praktik- og projektforslag på hjemmesiden. 
 
- Dina Bloch, Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
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Aarhus Universitets styrende og studen-
terpolitiske organer 

 
Af Helle K. Bendixen  
 
Hvis du heller ikke lige har fået sad dig 
ind i, hvilke organer der egentligt er på 
valg, hvor mange der lige kommer til at 
sidde hvor, og hvilken funktion de for-
skellige råd har, så er her gjort forsøget 
på at finde rundt i den studenterpolitiske 
jungle. 
 
Ved valget af studenterrepræsentanterne til 
universitetsbestyrelsen har du mulighed for 
at stemme på kandidater fra andre studier. 
Kandidaterne i Studenterrådets valgforbund 
er ikke formelt bundet op på, hvilke beslut-
ninger der træffes i Studenterrådet, men 
man har opstillet en række forventninger til 
de to repræsentanters arbejde i bestyrelsen, 
som en form for aftale mellem de studeren-
de og repræsentanterne. Konservative Juri-
ster og Frit Forum stiller op til universitets-
bestyrelsen udenom Studenterrådet. 
 
Ved valg til det akademiske råd kan du 
stemme på repræsentanter fra SPL og Frit 
Forum. Statskundskab har 1 plads. 
 
Ved valg til studienævnet opstiller SPL og 
Frit Forum på prioriterede lister, mens Radi-
kal/Liberal liste opstiller sideordnet. Typisk 
sidder medlemmerne af studienævnet med i 
Statsrådet, men det er de ikke forpligtet til, 
ej heller er de forpligtet til at følge flertal-
lets holdninger i Statsrådet, dog vil det som 
oftest være tilfældet.  

 
Den studenterpolitiske organisering  
Som den skarpsindige studerende har be-

mærket, er der ikke direkte valg til Fælles-
rådet og Styrelsen, men dette betyder ikke, 
at de ikke er valgt. Det sker ved internt valg, 
hvor fagrådene og dermed Statsrådet indstil-
ler egne repræsentanter til pladserne i Fæl-
lesrådet. Der kan dog anmodes om kamp-
valg til Fællesrådet, hvis et tilstrækkeligt 
antal studerende på statskundskab er util-
fredse med Statsrådets indstilling. 
 
Herfra er der kun at ønske alle et godt valg 
og må æbleskiverne varme og glöggen være  
stærk. 
 
Hvis du vil sætte sig mere nøje ind i sager-
ne, så er der masser at hente på følgende 
web-adresser: 
 
www.sr.au.dk 
www.fritforum.dk 
www.ps.au.dk/statsraadet 
www.au.dk 
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Studenterrådet 
De studerendes organisation  på 
Aarhus Universitet. Organisationen 
er apolitisk og er pt. repræsenteret i 
alle universitetets styrende organer.   
Rådet er en samlet betegnelse for:  
• Styrelsen – daglig ledelse af 

 Studenterrådet. Disse er in
 ternt valgt af Fællesrådet. 

• Et sekretariat – ansatte 
• Fællesrådet – 30 mandater  

 indstillet af fagrådene 
• Fagråd – alle fag har et så-

dan, eks. Statsrådet 
 

Universitetsbestyrelsen 
6 eksterne medlemmer  
2 studerende  
3 interne 
Bestyrelsen tager beslutninger om 
universitetets økonomi og beslut-
ter, hvilke uddannelser der skal  
udbydes  

Det Akademiske Råd – 
Samfundsvidenskabeligt 

fakultet 
16 medlemmer hvoraf der er 1 stu-
derende fra hvert af fakultetets 4 
studier.    
Rådet beslutter, hvad der ske på 
fakultetet, f.eks. hvordan ressour-
cerne skal fordeles. Rådgivende 
for dekanen. 

Studienævnet – Institut for 
Statskundskab 

4 undervisere  
4 studerende  
Tager besluttningen angående ud-
dannelsesmæssige spørgsmål på 
institutniveau samt tager stilling til 
studerendes klage- og dispensati-
onssager.    

Statsrådet 
19 studerende  
Ingen beslutningskompetence – 
danner diskussionsforum for ud-
formningen af studenterpolitiske 
spørgsmål. 
- fungerer som baggrundsgruppe 
for personerne i de andre organer 

Stemmeafgivelse ved sidste års valg 
til statsrådet. 
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De kæmper alle sammen for dig, men er 
der forskel på hvordan? 

Af Jens Jørgensen 
 
Valg på IFSK er for mange bare et par 
krydser, der skal sættes, for at få sine 
æbleskiver og gløgg. Krydset ved en af 
kandidaterne til studienævnet kan dog 
være med til at bestemme, hvordan  den 
nye studieordning kommer til at se ud. 
En studieordning hvor afskaffelsen af 
ekstern censur står højt på dagsordenen. 
 
 
 

Hund og kat i valgforbund mod ikke par-
tipolitisk liste 
Trods de ideologiske stridigheder har de to 
politiske lister, socialdemokratiske Frit Fo-
rum og den Radikale/Liberale Liste i forbin-
delse med valget til studienævnet indgået et 
valgforbund. Begrundelserne for at indgå 
valgforbund er, at man kender hinandens 
holdninger og derfor ved, hvor man har hin-
anden. Motivet er også at fremstå som et 
alternativ til SPL, da det er listernes opfat-
telse, at mange tror, at kun den ikke partipo-
litiske liste SPL kan varetage de studeren-
des interesser ordentligt. Herudover er det 
en tradition, at de to politiske lister indgår et 

valgforbund i bestræbelserne på at skabe en 
bred variation af holdninger i Studienævnet. 
Læseren må så selv vurdere, hvor usikker-
hedsmomentet omkring holdninger er størst. 
Ved et kryds på en politisk liste, hvor ens 
stemme kan ende med at gå til en ideologisk 
modpart, eller ved et kryds på en kandidat, 
der stiller op uden at bekende sin politiske 
kulør. 
 
Er forskellen ens? 
I bestræbelserne på at finde forskellene på, 
hvad listerne ønsker at få ud at sidde i stu-
dienævnet, satte Kanden repræsentanter fra 
de tre lister stævne. Repræsentanterne var 
for StudenterPolitisk Liste Anne Katrine 
Bojsen Jakobsen  og Søren Uhre, Den Radi-
kale/Liberale Liste Mads Skødt og Anne 
Mette Kjeldsen, mens det var Mathias Lys-
holm Faaborg for Frit Forum. 
 
Hvad vil i kæmpe for, hvis kommer ind i 
studienævnet? 
 
Frit Forum og Den Radikale/Liberale liste 
Listerne i valgforbundet er enige om, at der 
skal kæmpes for, at der bliver lavet en kom-
petenceprofil for, hvad man egentlig kan 
som cand.scient.pol, og at uddannelsen skal 
tilrettelægges i højere grad efter, hvad der er 
brug for ude i samfundet. I det hele taget 
ønskede begge lister et mere fleksibelt stu-
die, hvor der skal være bedre muligheder 
for at komme i praktik, studere i udlandet 
eller tage fag på andre institutter. Samtidig 
blev der fra begge lister lagt vægt på, at 

Intet valgforbund alligevel 
 
Efter redaktionens deadline har Frit 
Forum og Den Radikale/Liberale Li-
ste meddelt at de ikke går i valgfor-
bund som ellers planlagt på inter-
viewtidspunktet. 
Holdningerne skulle dog gerne være 
de samme. 
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evalueringerne af underviserne skal have 
større konsekvenser, end de har i dag. Frit 
Forum havde endog et forslag om at der i 
tilfælde af 2 eller 3 dårlige evalueringer i 
træk skulle handlingsplaner for, hvordan  
underviserne kan blive bedre. 
Udover disse fællestræk ønsker Frit Forum, 
at der skal være større mulighed for at væl-
ge imellem mundtlige eller skriftlige eksa-
mener på grunddelen. For Radikale/Liberale 
Liste var ønsket, at der skal være to holdti-
mer i kom.pol., da det er svært at nå igen-
nem det store pensum med en enkelt time. 
Til sidst vil begge lister gå mere i clinch 
med underviserne, da man mener, at dette 
års repræsentanter i for høj grad har lyttet 
fremfor at tale. 
 
SPL 
StudenterPolitisk Listes mærkesager i stu-
dienævnet vil ligesom valgforbundet være 
at  få lavet kompetenceprofiler og via disse 
få rettet fokus på hvad det er, man egentlig 
skal lære i de forskellige fag, således at det 
hele ikke bliver så pensumorienteret. Ad 

den vej vil det også blive nemmere at disku-
tere, hvilke eksamensformer der er mest 
hensigtsmæssige til de forskellige fag og i 
det hele taget få flere valgmuligheder om-
kring eksamensform, da for mange fag i dag 

handler om at skrive en hjemmeopgave. Om 
bachelordelen er det især Ø-fag, man ønsker 
at få en afklaring omkring, da der allerede 

har været klaget over eksamensformen med 
selvstændig mundtlig eksamen på baggrund 
af en fælles skrevet opgave. Dog vil man 
gerne vente med et udspil, til eksamen er 
overstået, for at se, om det  egentlig er gået 
så galt som frygtet i øjeblikket. Til sidst vil 
også gerne have to timers holdundervisning 
i kom.pol., da en time ikke stemmer overens 
med faget store vægtning. 
 
Det har været på tale, at man i forbindel-
se med en revidering af 2002 studieord-
ningen vil afskaffe den eksterne censur. 
Alle lister er imod dette, men hvor langt 
vil I gå i jeres kamp for dens bevarelse? 
 
Frit Forum og Den Radikale/Liberale liste 
Listerne i valgforbund er enige om, at eks-
terne censur er enormt vigtig for studiets 
renommé, samt at den sikrer, den studeren-
de for ikke at blive bortdømt, selvom man 
har brugt en anden tilgang, end undervise-
ren foretrækker. Der var dog forskel på, 
hvordan der skal kæmpes for dens eksistens. 
Den Radikale/Liberale Liste mente, at det 
også var vigtigt at være økonomisk reali-

 
Holdningen er i Den Studenter 

Politiske Liste at så længe at 
fagudbuddet er forholdsvis bredt og de 
studerendes ønsker smalle, er det svært 
at lave et system hvor det ikke kommer 
til at gå ud over nogle studerende.  

” 

” 

 
Den Radikale/Liberale Liste 

mente at det også var vigtigt at være 
økonomisk realistisk og at man 
derfor kan blive nødt som en 
prøveordning at lade et enkelt fag 
eller to være uden ekstern censur. 

” 

” 
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stisk, og at man derfor kan blive nødt til 
som en prøveordning at lade et enkelt fag 
eller to være uden ekstern censur. Frit Fo-
rum vedkendte sig også, at man ikke har en 
vetoret, når det gælder den eksterne censur. 
 
SPL 
StudenterPolitisk Liste vil gerne se nogle 
præcise tal for, hvad den eksterne censur 
koster, og hvad en opretholdelse af ekstern 
censur kan komme til at gå ud over, inden  
man melder ud, hvor langt man vil gå for 
dens bevarelse. Man mener således, at eks-
tern censur måske kan være en del af en 
større revision af studieordningen, hvor det 
kan være okay på enkelte fag at fjerne eks-
tern censur, men kun hvis det så kommer de 
studerende til gode på en anden måde. 
 
Der er hvert år kritik af fordelingsmeto-
derne i forbindelse med seminartildeling, 
hvor det fra studenterside har været fo-
reslået at sætte antallet af studerende op. 
Hvordan ser i på denne problematik? 
 
Frit Forum og Den Radikale/Liberale liste 
Den Radikale/Liberale Liste mente, at det er 
for dårligt, at man kan blive nødt til at tage 
til takke med sin 9. prioritet, men mente 
samtidig, at det er svært, at sige ved hvilket 
antal  det begynder at gå ud over undervis-
ningen. 
Dette blev bakket op af Frit Forum, som 
også kunne se et problem i, at fagene udde-
les efter anciennitet, når man i 2002 studie-
ordningen ikke kan lade et lavt prioriteret 
fag være et bestået/ikke bestået fag. 
 
SPL 

Holdningen er i Den StudenterPolitiske Li-
ste, at så længe at fagudbuddet er forholds-
vis bredt og de studerendes ønsker smalle, 
er det svært at lave et system, hvor det ikke 
kommer til at gå ud over nogle studerende. 
De vil derfor hellere kæmpe for et større 
udbud af fag end ændre på holdstørrelsen, 
da dette kan gå ud over undervisningens 
kvalitet. 
 
Hvorfor stemme på en kandidat fra jeres 
liste frem for en af de andre? 
 
Frit Forum: Ved en stemme på vores kandi-
dater ved man, hvad man får. Ingen interne 
stridigheder, da folk har en fælles holdning. 
 
Radikale/Liberale Liste: Som tre nyopstille-
de står vi for forandringer, hvor vi ønsker at 
se på den økonomiske realitet i stedet for på 
ønsketænkning. 
 
StudenterPolitiske Liste: Det vigtigste er, at 
man stemmer på en person, man tror vil 
kunne gøre et godt stykke arbejde for de 
studerende, da der egentlig ikke er nogle 
store basale forskelle listerne imellem. 

 
Frit Forum havde endog et 

forslag om at der i tilfælde af 2 eller 3 
dårlige evalueringer i træk skulle 
handlingsplaner for hvordan at 
underviserne kan blive bedre. 

” 

” 
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DEN 18. NOVEMBER ER DER VALG til de styrende organer. Et valg der handler om de 
nære værdier. Et valg der afgør, hvordan IFSK skal se ud i fremtiden. En stemme på Frit Fo-
rum er mere end en stemme på en såkaldt ”tværpolitisk liste.” En stemme på Frit Forum den 
18. november er en stemme på en liste der arbejder på et humanistisk og social-demokratisk 
grundlag. 
 

FRIT FORUM er en landsdækkende studenterorganisation. Selvom vi arbejder ud fra et 
socialdemokratisk værdigrundlag, er vi dog ikke bundet af et stramt partipolitisk program. 
Faktisk er mange af os ikke medlem af noget parti. Vi skaber vores egne holdninger og poli-
tics. Nogle gange er de pragmatiske, andre gange af mere principiel karakter. Når vi opstiller 
under navnet Frit Forum, er det fordi vi åbent erkender, at vores holdninger er inspireret af 
det socialdemokratiske værdi-grundlag. 
 

EN STEMME PÅ FRIT FORUM den 18. november er en stemme på sikkerheden for, at 
borgerlige og liberale kræfter ikke får lov til at tegne studenterpolitikken alene. En stemme 
på Frit Forum er en stemme på et solidt studenterpolitisk engagement i de styrende organer. 
Et engagement der sikrer, at der i tæt dialog med universitetets ledelse bliver ført en politik, 
der retter sig imod at gøre universitetet bedre på det faglige og det menneskelige plan. Vi 
arbejder for de studerende og deres forhold i de styrende organer. 
 

FRIT FORUMS KANDIDATER står som garant for en politik, der betyder, at der fortsat 
skal værnes om de studerendes vilkår. Vi vil bekæmpe, at der i stigende grad skubbes øko-
nomiske udgifter over på de studerende bl.a. ved at undervisnings-noter i stigende grad rund-
sendes pr. mail, hvorved de studerende selv betaler for mangfoldiggørelsen over deres egen 
printerkonto. Vi arbejder imod, at det er de studerende alene, som skal bære byrden af bespa-
relserne på universitetet, og forringelser af undervisningsforhold m.m. Andre områder på 
universitetet må også holde for.  
 

TIL UNIVERSITETSBESTYRELSEN opstilles Steen Daugaard, som er medlem af Studienæv-
net og Akademisk Råd, og som har betydelig studenterpolitisk erfaring. 
 

TIL AKADEMISK RÅD opstilles Jesper Madsen-Østerbye, tidligere formand for PB, medlem af 
Statsrådet og aktiv i kandidatforeningen. I år blev han udpeget af dekanen til at deltage i arbejdsgrup-
pen vedr. den nye cand.soc-uddannelse. 
 

TIL STUDIENÆVNET opstilles Mathias Lysholm, Isabella Frenning, Christian Severin Lar-
sen og Steen Daugaard. 
 

TIL STATSRÅDET består kandidatlisten af følgende: Mathias Lysholm, Isabella Frenning, Pe-
ter Løhman, Søren Ross og Steen Daugaard. 
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Radikale/Liberale Liste 
 
Medbestemmelse og indflydelse i samfundet starter allerede her på studiet. Du har mulighe-
den for at præge din uddannelse og din hverdag som studerende gennem valget den 18. no-
vember. 

Dine repræsentanter i StatsRådet og Studienævnet 
 
Radikale/Liberale Liste går ind for, at der mellem studerende og StatsRådet/Studienævnet er 
størst mulig åbenhed i beslutningsprocessen – du skal som studerende vide, at du bliver hørt, 
og at din stemme rent faktisk betyder noget. Derfor er det vigtigt, at der skabes en fri, saglig 
og varieret debat, så beslutninger kan træffes på det bedst mulige grundlag. Radikale/
Liberale Liste holder sig orienteret og deltager aktivt i diskussionerne – derfor er en stemme 
på Radikale/Liberale Liste ikke en stemme spildt. 

 
Radikale/Liberale mener, at: 

• Sikring af kvaliteten i vores uddannelse er målet for studenterpolitikken. 
• Man med fornuftige samarbejdsformer kommer længst – både internt i StatsRådet, men 
også i forhold til underviserne. 
• Ønsker og visioner for uddannelsen skal holdes for øje, men ikke stå i vejen for en reali-
stisk indstilling til den økonomiske virkelighed. 
Det er vigtigt, at de indvalgte i StatsRådet (trods fælles grundholdninger) følger deres egen 
overbevisning – altså, ingen bundne mandater! 
 

Til Studienævnet (SN) og StatsRådet (SR) opstiller: 
Radikale/Liberale springer ikke over hvor gærdet er lavest 

- Vi tager trappen! 
 

 
Tej Friis Egefjord (SR), Tina Houlborg Andersen (SR), Mads Skødt Andersen (SR+SN), Niels Chri-
stian Selchau-Mark (SR+SN), Anne Mette Kjeldsen (SR+SN), Katrine Skovdal Larsen (SR), Kristian   
Hansen (SR).         



49  

Kandestøberen        November  2004 

Studenterpolitisk Liste (SPL) 
Hvem er vi? 
I øjeblikket er SPL den største liste i StatsRådet. Samtidig er vi også repræsenteret i de fleste styrende organer 
– blandt andet med  to pladser i studienævnet og en plads i universitetsbestyrelsen. 
 

SPL mener, at de studerende har fælles interesser på tværs af partipolitikken. Vi definerer os 
derfor hverken som en partipolitisk eller ideologisk liste, men som en liste, der udelukkende 
arbejder for studerendes vilkår. Hvem kan f.eks. forestille sig en socialdemokratisk evalue-
ringsordning eller en liberal indretning af biblioteket? Vores tid og ressourcer går udeluk-
kende til at forbedre de studerendes vilkår. 
 

Stem SPL fordi vi er studenterpolitikere – ikke partipolitikere!! 
 
Hvad har vi lavet det sidste år? 
I det sidste års tid har SPL bl.a. været med til at skaffe de nye studerende både matematik-
kursus og præsentationskursus og været med til at afholde faglig dag. Vi har ligeledes været 
med til at gennemføre undervisnings-cv’er, hvor erfaring med at undervise og gode evalue-
ringer fra studerende fremover bliver et væsentligt kriterium for at blive ansat som undervi-
ser på Statskundskab.  
 
Hvad vil vi arbejde for det næste år? 
På SPL vil vi forsætte vores arbejde med at forbedre vilkårene for de studerende på Stats-
kundskab både fagligt og socialt. Vi vil arbejde for: 
• Bevarelse af ekstern censur 
• Trådløst netværk 
• Undervisnings- og eksamensformer som sætter 
de ønskede færdigheder i fokus. Derved kan vi bli-
ve mere bevidste om vore kompetencer, og på den 
måde står vi bedre rustet til mødet med arbejds-
markedet. Konsekvens af evalueringer, fordi de 
studerendes opfattelse af undervisningen er vigtig 
for den videre udvikling af undervisningen. 
 

Til Universitetsbestyrelsen opstiller: Dina Bloch – som Studenterrådets spidskandidat 
Til Akademisk råd opstiller: Simon Krøyer 
Til Studienævnet opstiller: Anne Katrine B. Jakobsen og Søren Uhre 
Til Statsrådet opstiller: Bjarke Refslund, Camilla T.N. Bentzen, Max Nielsen, Jonas Els-
borg, Dina Bloch, Søren Uhre, Emil Brødsgaard, Anne Katrine B. Jakobsen og Simon 
Krøyer. 
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Af Dina Bloch, stud.scient.pol og Studenterrådets spidskandidat til bestyrelsen 
Undervisning og eksamen på universitetet er ofte en forældet sag: Hvor godt ruster det os 
egentligt til tiden som ny på arbejdsmarkedet?  
I 2002 lavede DJØF en række aftagerundersøgelser, hvor arbejdsgiverne kom med bud på, 
hvilke kompetencer de savnede hos de nyuddannede kandidater. Generelt mente aftagerne, 
at de nyuddannede har svært ved at omsætte teori til praksis, de efterlyste bedre formidlings- 
og præsentationsevner og oplevede, at nyuddannede ofte har det vanskeligt med kontante 
resultatkrav og at arbejde under deadlines.   
 
Brugbar viden 
DJØF-undersøgelserne vidner om, at vi ikke tilegner os alle de nødvendige færdigheder gen-
nem tiden på universitetet. Jeg mener, at blandt andet  projekter med virksomheder, øget 
brug af cases, mere fokus på faglig formidling og bedre muligheder for samarbejder på tværs 
af fag kan give os kompetencer, vi kan bruge til noget som nyuddannede.  
Hvad angår eksamen, savner vi også alternative måder at vise, hvad vi har lært i løbet af stu-
dietiden. Som supplering til de nuværende eksamensformer, kunne man f.eks. introducere 
projektopgaver, hvor cases fra verden udenfor universitetets osteklokke benyttes. Det ville 
skabe variation og give os mulighed for at afprøve vores kompetencer i kontekst.  
 
Højt fagligt niveau 
Selvfølgelig skal uddannelserne stadig have et højt fagligt niveau. Jeg mener ikke, at det fag-
lige indhold forringes, fordi uddannelserne gøres mere anvendelsesorienterede. Vi skal være 
akademikere og have stor teoretisk indsigt, men vi skal også kunne anvende vores viden i 
samfundet, kunne samarbejde med andre faggrupper, indgå i teams og overholde deadlines – 
ellers har den ingen værdi. 
 
Kvalitet i undervisningen 
I det forløbne år har Studenterrådet arbejdet for fornyelse af undervisnings- og eksamensfor-
merne. Vi arbejder på, at universitetets studieordninger skal indeholde kompetencebeskrivel-
ser, så du fremover kan læse præcis hvilke faglige og erhvervsrelevante kompetencer, du vil 
have som nyuddannet. Studenterrådet har også været med til at gennemføre 
undervisningscv’er, hvor ansøgere til videnskabelige stillinger på universitetet fremover skal 
kunne dokumentere, at de har erfaring med at undervise og gode evalueringer fra studerende. 
Ordningen træder i kraft i april 2005 - det skal nemlig være slut med undervisere, der er dår-
lige til at lære fra sig. Det arbejde vil vi fortsætte i det kommende år. Hvis du mener, at kva-
litet i undervisningen skal stå højt på universitetets dagsorden, så sæt dit kryds ved Studen-
terrådet den 18. november. 
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Af Peter Bengtsen 
 
Den politiske forbruger – i det liberale sam-
fund 
Af idehistoriker Mads P. Sørensen 
Udgivet 2004 på Hans Reitzels Forlag, Kø-
benhavn 
135 sider. 190 kr. 

 
 
 

Politisk forbrug repræsenterer et opgør 
med en af den liberale samfundsmodels 
grundtanker: Forestillingen om det poli-
tiske og det økonomiske som adskilte sfæ-
rer. Bogen analyserer med aktuelle ek-
sempler politisk forbrug som en del af en 
generel og aktuel tendens i et samfund, 
der adskiller sig markant fra den tid, 
hvor det liberale samfunds grundlag blev 
udtænkt. 
 

Op gennem 1800- og 1900-tallet var mar-
xismen og socialismen hovedleverandør af 
kritik af fore-stillingen om et marked fri for 
andre hensyn end til sig selv, men indenfor 
de seneste få årtier er nye former for kritik 
opstået indenfor den liberale samfundsmo-
del selv. Indtil videre er fænomener som 
den politiske forbruger, den etiske investor, 
den politiske virksomhed, grønne og sociale 
regnskaber m.v. dukket op på markedet. Bo-
gen er en analyse af førstnævnte fænomen, 
den politiske forbruger, som bevidst vælger 
at føre politik via markedet, og derfor re-
præsenterer et opgør med den måde, som 
man traditionelt har tænkt marked og politik 
på i liberale samfund. 

Lettilgængelig og læsevenlig 
De ca. 110 sider fremstår ikke af meget, og 
med sine velformulerede vendinger, over-
skuelige afsnit og et dynamisk flow frem-
står værket lettilgængelig for den interesse-
rede – men ikke nødvendigvis indenfor em-
net kyndige – læser. Bogen er en alment 
tilgængelig indføring i fænomenet politisk 
forbrug og består af tre overskuelige kapit-
ler, der på trods af den sparsommelige plads 
formår at behandle sine emner med både 
bredde og flydende sammenhæng. 
 

Politisk forbrug 
Politisk forbrug er et fænomen, der i Dan-
mark indenfor det seneste tiår er blevet dis-
kuteret i forbindelse med nye former for 
politisk handlen. Den politiske forbruger er 
en radikal anderledes forbruger end andre 
typer forbrugere, som vi finder på markedet 
- fx den kvalitetsbevidste forbruger eller 
discountforbrugeren - da disse forbrugerty-
per alle handler med dens egne behov for 
øje. Politisk forbrug er at tage hensyn til 
andet end egennyttemaksimering, når man 
handler på markedet, hvilket ifølge Mads P. 
Sørensen kan betragtes som kolliderende 
med den liberale samfundsmodels måde at 
tænke forholdet mellem politik og økonomi 
på, som har fundet sted i de vestlige libe-
rale samfund i mere end 200 år. 
 
Mads P. Sørensen forholder ideen og fæno-
menet den politiske forbruger til den libera-
le samfundsmodel, hvilket indebærer en 
indledende skitsering af de distinktioner, 
som ligger til grund for det liberale sam-
fund, blandt andet distinktionen privat- 

Boganmeldelse: Den politiske forbruger  
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offentlig og synet på politik og økonomi 
som adskilte sfærer, hvilket gennem hele 
værket problematiseres i forhold til de man-
ge aktuelle og historiske eksempler på poli-
tisk forbrug og de idehistoriske begrebskon-
stellationer, som anvendes. 
 
Definition og kvantitative undersøgelser 
Bogen er opdelt i tre overskuelige kapitler 
med hvert sit sigte. I første kapitel gennem-
gås definitioner af og strategier for politisk 
forbrug, der sammenlignes med forestillin-
gerne om den grønne forbruger og den eti-
ske forbruger for at få begreberne på plads. 
Mere interessant er den efterfølgende kriti-
ske diskussion af hidtidige kvantitative un-
dersøgelser af politisk forbrug, som fænger, 
fordi forfatteren på én gang belyser under-
søgelsernes målingsstrategier og samtidig 
meget rosværdigt præsenterer en bred vifte 
af aktuelle salgstal af fair trade-varer (Max 
Havelaar), økologiske varer og lignende, 
der giver et indblik i forbruget af den slags 
varer, med forfatterens kritiske bemærknin-
ger i baghovedet. 
I øvrigt diskuteres aktuelle tal og eksempler 
på politisk forbrug (suppleret med en to si-
der lang liste over anvendte hjemmesider 
bagest i bogen) gennem hele bogen og ikke 
kun i første kapitel, hvilket meget vedkom-
mende trækkes ind i de begrebsmæssige 
overvejelser. 
 
Det liberale samfunds idehistoriske op-
komst 
I bogens midterste kapitel dykkes ned i ide-
historien, som på en letforståelig måde giver 
en indsigt i opkomsten af den liberale øko-
nomis grundlæggende begreber. Fra intro-

duktionen af privat-offentlig med John 
Lockes private urørlige rettigheder og en 
ultrakort tour gennem sammensmeltningen 
af menneskerettighedsideen og forfatningsi-
deen i 1700-tallet bevæger man sig hastigt 
til kapitlets centrale del: Adam Smiths 
’frigørelse’ af markedsøkonomien og den 
100 år seneres grænse-nytte-teoris videreud-
vikling af Smiths tanker. Hele tiden kredses 
der om forbrugerbegrebets udvikling og ad-
skillelsen af det politiske og økonomiske. 
Man kunne forvente et fyldigt og tungt teo-
retisk kapitel, men det er forbavsende kort-
fattet og letlæst. Det er tydeligt, at der er 
skåret ind til benet for at holde bogen på et 
indførende niveau, hvilket i høj grad lykkes. 
 
Det politiske og økonomiske under pres 
Før man ved af det, befinder man sig i tred-
je kapitel, som tager fat på den grumsede 
virkeligheds aktuelle sammensmeltninger 
og overlapninger af det politiske og det øko-
nomiske, og den politiske forbruger sættes i 
et større samfundsmæssigt perspektiv som 
én af flere beslægtede fænomener på ’den 
politiske markedsplads’. Den etiske investor 
og den politiske virksomhed er to andre fæ-
nomener, der eksemplificeres med blandt 
andet et kort kig på The Body Shops måde 
at drive virksomhed på. 
 
Den politiske forbruger fremstilles som ét 
resultat af et ændret samfund, et samfund 
der på mange måder er forskellig fra det 
industrisamfund, der var udgangspunktet for 
tænkningen bag den liberale samfundsmo-
del. Den skarpe opdeling mellem den øko-
nomiske og politiske sfære i den liberale 
samfundsmodel blev oprindeligt tænkt i et 
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industrisamfund, hvor problemet var fattig-
dom og målet derfor velstandsforøgelse, 
hvilket blev markedets opgave at skabe. 
Staten skulle tage sig af de ting, som marke-
det ikke kunne. Nu befinder vi os i et sam-
fund, som tager afsæt i de bivirkninger, der 
følger i hælene på velstandsproduktionen – 
et risikosamfund som sociologen Ulrich 
Beck betegner det. 
 
Hvor staten tidligere kunne håndtere de af 
markedet producerede risici såsom arbejds-
løshed, nedslidning, mm., producerer mar-
kedet nu risici, som er globale og ikke nati-
onale, og som potentielt kan påvirke alle. 
Forbrugeren kan med sin købekraft siges at 
have en vis indflydelse, ligesom virksomhe-
der i endnu højere grad kan påvirke dagsor-
denen. En diskussion af hensigtsmæssighe-
den og problematikkerne ved at handle poli-
tisk på markedet – dvs. lade det politiske og 
det økonomiske rationale smelte sammen til 

en vis grad - bliver bogens afslutning. 
 
En god indføring 
Emnet er bredt og kompliceret, men formu-
leringerne er skarpe, og tråden er meget ty-
delig hele bogen igennem. Bestræbelsen på 
at gøre emnet tilgængeligt som en almen 
indføring med de væsentlige pointer fra 
Mads P. Sørensens ph.d.-afhandling ’Den 
politiske forbruger – en analyse af ideen og 
fænomenet’ (Det humanistiske fakultet, År-
hus universitet, 2002) er lykkedes takket 
være den gode formidlingsevne og de man-
ge aktuelle perspektiveringer bogen igen-
nem. Faktisk er det idehistoriske kapitel det 
korteste i bogen, og skulle man savne noget, 
ville det være en grundigere behandling af 
den politiske forbrugers idehistoriske op-
komst. Fatter man interesse for dette, kan 
man læse sig mæt i ph.d.-afhandlingen, og 
ellers er litteraturlisten og hjemmesidelisten 
inspirerende til yderligere (for)brug. 

 
Af Christian Nordbek 
Hvordan forløber en klassisk dag på 
statskundskab, og hvilke tanker sætter 
instituttets mystik i gang? Nedenstående 
dagbog løfter en del af sløret. 

 
Cyklingens mysterier 
Vi kender det alle. Det er midnat, og man er 
på vej ind under de varmer dyner og på vej i 
drømmeland. Inden da skal man dog foreta-
ge sig det skrækkelige at stille vække-
uret….uf! Som udslag af dårlig samvittig-
hed over den forgangne dags manglende 
læsning sættes vækkeuret til at ringe kl. 

07.00. En beslutning man 7 timer senere 
forbander! Dagen i dag er tilegnet læsesa-
len, og det er på cyklen i kamp mod de år-
husianske bakker, at man første gang un-
dres. Fra jernbanebroen – Danmarks læng-
ste bro over land – leder Ringgaden en op til 
Universitetet og de tyndere luftlag. Hver 
morgen udspiller der sig på denne strækning 
det samme mærkelige scenario mellem lys-
krydsene. Efter at have overhalet langsom-
mere cyklister, der med deres klassiske V-
teknik som en anden Cippolini hugger sig 
op ad bakken, når man frem til det røde lys, 
hvorfor man i overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning stopper og venter på hå-

En dag i en undrende IFSK’ers studieliv 
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bets farve. Det er så her, man undres for før-
ste gang i dag, for sørme om ikke de cykli-
ster, man lige har overhalet, når de kommer 
frem til lyskrydset kører ind foran en for at 
vente på grønt lys; man skulle tro, de syntes 
det var sjovt at blive overhalet, og samtidig 
være årsag til et ekstremt slid af andres 
ringklokker, for ikke at tale om højre tom-
meltot, der konstant kører frem og tilbage, i 
håb om at få gennet folk ind til siden. Det er 
så fantastisk et sceneri, at hvis Jørgen Leth 
oplevede det, ville han filmatisere det under 
titlen: Ringgadens morgenmysterier. 
 
Fremmer IFSK ens evner ud i trappe-
gang? 
Det lykkes dog øm tommeltot til trods at nå 
frem til instituttet og via kælderen låse sig 
ind på bibliotekets læsesal. Selve læsesalen 
er egentligt ganske glimrende, men når man 
efter at have kæmpet med diverse former 
for institutionalisme i en times tid, mærker 
man kaffetørsten. Nu er klokken tilfældigvis 
blevet 9.00, hvorfor man ikke kan gå den 
direkte vej over i kantinen. Næh nej: man 
skal først op ad trapper igennem biblioteket 
og så ned ad trapper, hvorefter man så kan 
kigge undrende på døren ind til læsesalen, 
som nu ikke længere må benyttes. Hovedry-
stende trasker man over i kantinen, drikker 
en kop kaffe, går tilbage; først op ad trapper 
og siden ned ad nogle andre – det er hårdt 
for ens lårmuskler, der i forvejen er mærket 
af de mange overhalinger på Ringgaden. 
 
Hvorfor PF? Hvorfor??? 
Klokken når efterhånden til det tidspunkt, 
hvor ens mave fortæller en, at det er tid til 
frokost. For at komme over i kantinen er der 

stadig ingen anden udvej end endnu en dans 
på instituttets trapper. I kantinen er der en 
længere kø, hvilket man studser undrende 
over i et par sekunder, indtil det går op for 
en, at det er PF, der er ved at sælge billetter 
til årets første rigtige fest. Der er jo ingen 
tvivl om ens deltagelse i festen, og jeg be-
slutter, at billetten vel lige så godt kan kø-
bes i dag. Køen er lang, og det tager sin tid, 
hvilket skyldes det faktum, at den årlige for-
nyelse af ens PF medlemskab sker samtidig. 
Det er sådan set fint nok, indtil man får be-
viset for sit medlemskab – et medlemskort. 
Her bliver det mærkeligt! PF har i innovati-
onsmæssigt øjemed fået Social Club til at 
sponsorere medlemskortene; ja ja så får de 
nok en lille fordel, og det er ok. Men hvor-
for pokker har kortene den størrelse de 
har??? Det er der vel ikke noget svar på! 
Faktum er, at jeg personligt finder det dybt 
mærkeligt, og en evig kilde til massiv un-
dren, at designet af disse kort gør, at de har 
en størrelse, således at de lige netop IKKE 
passer ind i gængse og dertil indrettede 
kortholdere…så meget for nye smarte med-
lemskort PF!!!….jeg undres!!!!! 
Jeg forlader instituttet og kører denne gang 
ned af Aarhus’ svar på Tourmalets’ nedkør-
sel – Ny Munkegade. Jeg når lige at slå kor-
sets tegn, inden jeg med en fart, der vil gøre 
selv nedkørslens mester: legendariske Mi-
guel Indurain misundelig, krydser Nørreallé 
fortsætter af Gl. Munkegade og ender til 
sidst ved Aldi, hvor jeg køber en Pizza Spe-
ciale, inden jeg triller det sidste stykke hjem 
og ser Boggie med Huxi som vært….alt i alt 
en dejlig dag, men også en dag der endnu 
engang fyldte hovedet med ting at undre sig 
over. 
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Mød op til årets Wild West JULEBAR i PB – hvis du 

tør..! 
 
Find din indre John Wayne frem fra gemmerne, pus sporene, tag det årlige bad og 

mød op  i PB’s Wild Western Salon onsdag d. 8. dec., så kan DU være med  til at 

skyde julen ind. For denne dag vil PB være forvandlet til det vilde vest med ørken‐

sand, kaktuser, billig krasbørstig  sprut, vilde  indianere, dusørjægere,  cowboys og 

salon kvinder. Der vil være rig mulighed for at deltage i diverse western konkurren‐

cer, tygge skrå og spille poker – så tøjer din krikke foran PB’s western salon og kom 

ind og få din sidste dram inden vi rider mod solnedgangen. 

 

       PB’s Western Salon åbner d. 8. dec.  
       kl. 14 - salonen lukker først når julerevy
       en går i gang. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

HOLLANDSK BOGUDSALG I PB D. 3. Dec. 
Kom og gør en god handel til HOLLANDSK BOGUDSALG i PB d. 3. dec. fra kl. 10 

til kl. 14 – PB skal have tyndet ud på bogreolerne, så der er mange gode tilbud. Hver 

time falder priserne på bøgerne – så hvor lang tid tør DU vente med at komme over 

i PB og finde de gode tilbud!? 
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Nedtælling…… 
 
Så er vi atter en gang kommet på den forkerte side af efterårsferien, Magasin har i snart en 

måned haft pyntet op til jul, og i Rema 1000 er man atter ved at vælte over marcipangrise, 

iskonfekt og dårlige tyske julekalendre, når man sparker sig vej hen til den obligatoriske liter 

øko-skum, og PF-bestyrelsen kan begynde at se enden på et fabeltagtigt år – ikke mindst tak-

ket være jeres indsats. 
 

Vi har i faglig udvalgt i samarbejde mede Statsrådet lige overstået ”Faglig dag”, som i år var 

et kæmpe tilløbsstykke blandt de studerende. Vi har fra mange mennesker, såvel undervise-

re, studerende som oplægsholdere, fået meget positive tilbagemeldinger på vores program, 

hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.  
 

Studieturen har vi nu endelig fået afviklet, og den var en ubetinget succes. USA var et fanta-

stisk land, og tidspunktet op til valgkampen må siges at være meget velvalgt for netop stats-

kundskabs studerende. Et klart plus i studietursudvalgets karakterbog. 
 

Vi har pt. kun haft en rigtig PF-fest, men havde i forlængelsen af Faglig dag en velbesøgt 

torsdagscafe, hvor temaet var IFSK konvent – stærkt inspireret af de mange indtryk fra stu-

dieturen. Men fortvivl ikke. Allerede d. 12. november er der atter fest i PF-regi. Dette bliver 

så desværre også den nuværende bestyrelses sidste fest, og vi har derfor valgt at gøre et stort 

nummer ud af det. Det for mange kendte Århus-band ”Tennis” spiller op til den ultimative 

90´er fest – så find de blomstrede Doc. Martens, dine gamle plakater med Take That, East 17 

og ikke mindst Beverly Hills 90210 frem.  
 
En sidste bemærkning falder på den legendariske J-dag, som i år falder d. 5. november. Tra-

ditionen tro er der meget lang fredagsbar i kantinen, hvor jurister, økonomer, statskundska-

ber og andet godtfolk, der ikke kan holde sig væk fra dette brag af en fest, kommer. Det ple-

jer at være en meget velbesøgt bar, så kom i god tid, så du undgår at stå i kø i flere timer – 

det er koldt.   Vi glæder os til den sidste etape. 
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Personalia 
 

Siggi Brandt Kristoffersen er bevilget orlov uden løn fra sit ph.d.-stipendiat for perioden 1. 
oktober 2004 - 30. september 2005. 

Siggi Brandt Kristoffersen er ansat som ekstern lektor med henblik på undervisning i me-
tode for perioden 1. oktober 2004 - 31. januar 2005. 

Mette Ahlers Marino overgår fra den 1. november 2004 til beskæftigelse 37 timer ugentlig 
i stillingen som biblioteksassistent (overassistent). 

Thomas Olesens ansættelse som adjunkt er forlænget for perioden 1. august 2005 - 31. janu-
ar 2006. 

Elin Tveskov er bevilget afsked fra sin ansættelse som afdelingsleder pr. 31. januar 2004. 
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Anders Ziegler Kusk, Stine Pedersen, Inie N. Madsen, Lise H. Koustrup, Jacob Nørgaard 
Petersen, Peter Devantier Sønderskov, Christian Nordbek, Alvaro Arriagada Elgueta, 
Maiken Løsmar, Karen Meisner og Gitte Østergaard . 
 
KANDESTØBEREN udkommer 4 gange pr. semester i et oplag på ca. 1200 eksemplarer. 
Indlæg modtages gerne - enten på mail eller i Kandestøberens dueslag. Meninger, der 
tilkendegives under  navn, kan ikke tages til udtryk for redaktionens holdning.  
Debatindlæg bedes begrænset til 400 ord, øvrige artikler til 800 ord. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller tilbagesende artikler, hvis omfang overstiger 
denne grænse (det er med andre ord skribentens opgave at overholde maksimumsgrænsen – 
ikke redaktionens!).  
Billeder af "god kvalitet", der er relevante i forhold til artiklen, modtages ligeledes meget 
gerne på en diskette eller tilsendt som fil.  
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17. statsrådsmøde kl. 16.15 i lok. M2, bygn. 350 

18. Foredrag i Kritisk Profil v. Christian Borch. Kl. 16.00 i aud. A1 bygn. 333 

18. Valg til Statsråd, Studienævn, Det Akademiske Råd, Uni bestyrelse 
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bygn. 333 

25. Torsdagscafe 

26. Ph.d. forsvar v. Jens Rudbeck om demokratiseringsprocesser i Afrika. Kl. 

14.15 i aud. A1 bygn. 333. 
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