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Vi udsender fra andet halvår 2016 og frem halvårlige nyhedsbreve for CODE.
Hensigten med nyhedsbrevene er at informere projektets partnere – og andre relevante personer – om udviklingen i vore aktiviteter. Næste nyhedsbrev
vil blive udsendt primo 2017. Vi modtager meget gerne input i form af idéer,
kommentarer etc. Mere specifikt vedhæfter vi en oversigt over nogle af vore
igangværende arbejder, som vi gerne vil have feedback på fra interesserede.

CODE kort fortalt

Vores fireårige forskningsprojekt om ”Konflikt og demokratisering”/”Conflict
and Democratization” (CODE) modtog 11. november 2014 støtte fra Innovationsfonden. En endelig projektbeskrivelse blev forelagt Programkomiteen og
godkendt 8. december 2014. Selve projektet begyndte 1. april 2015 og løber i
fire år. Det samlede budget er på 23 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden har investeret 16 mio. Størstedelen af det øvrige beløb er medfinansiering fra Aarhus
Universitet.
Som titlen siger, sigter CODE på at analysere forholdet mellem konflikt og demokratisering, med særlig vægt på det forhold at politiske åbninger ofte fører
til konflikt. En kort præsentation af projektet (på dansk) er vedlagt nyhedsbrevet. En længere projektbeskrivelse (på engelsk) kan tilgås på vores hjemmeside, http://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/code/. Projektbeskrivelsen
indeholder blandt andet en detaljeret gennemgang af CODEs fire arbejdspakker (”Work Packages”): WPA om internationale faktorer, WPB on institutionelle faktorer, WPC om gruppeniveaufaktorer og WPD om individniveaufaktorer.

Status for CODE per 1. august 2016

I det store hele forløber projektet som planlagt (se projektbeskrivelsen). Vi har
på nuværende tidspunkt gennemført alle ansættelser. Mere specifikt har vi tilknyttet følgende personer:
•
•
•
•
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WPA: En ph.d.-stipendiat (finansieret af Aarhus BSS), der tiltrådte primo
2016.
WPB: En treårig post.doc. (med ét års medfinansiering fra Institut for
Statskundskab, Aarhus Universitet), der tiltrådte i sommeren 2015.
WPC: En treårig post.doc. (med ét års medfinansiering fra Institut for
Statskundskab), der tiltrådte i sommeren 2016.
WPD: En 18-måneders post.doc., der tiltrådte primo 2016, samt otte
måneders tilkøb af en post.doc., der i forvejen er treårig (med ét års
medfinansiering fra Institut for Statskundskab).

Samtidig har vi tilknyttet yderligere to ph.d.-stipendiater via instituttets almindelige rekruttering oven i de tre pågående ph.d.-stipendiater, vi tilknyttede fra
projektets start. Samtlige nyansættelser med undtagelse af de otte måneders
tilkøb er sket på baggrund af åbne internationale opslag. CODE inddrager derfor for indeværende ikke mindre end 17 forskere på Institut for Statskundskab
i Aarhus samt fire internationale partnere (se http://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/code/deltagere/). Dette har givet os en kritisk masse, der har
befordret specielt den interne arbejdsgang.
Vi har derudover i 2015 og 2016 været i stand til at sikre os ekstra medfinansiering fra vores institut og fra andre forskningsbevillinger. Som eksempel på det
første kan nævnes en stor international workshop, vi afholdt ultimo november
2015 (mere om denne nedenfor). Vores institutleder tilbød at finansiere denne
for at vise sin påskønnelse af vores projekt.

De fire arbejdspakker

Der er generelt god gang i alle fire arbejdspakker, WPA, WPB, WPC og WPD,
hvor holdene nu er endelig sat. Den interne gruppe i Aarhus mødes regelmæssigt (ca. en gang om måneden i semesteret) til tretimers interne workshops.
Derudover har vi et mål om at holde workshops med deltagelse af vore eksterne akademiske partnere en gang per semester. Den seneste sådanne workshop fandt sted primo juni 2016, den næste er programsat til november 2016.
Derudover afholdt vi i november 2015 en stor, international workshop på Aarhus Universitet med deltagelse af vores praktikerpanel (listen over tilknyttede organisationer kan ses her http://ps.au.dk/en/research/research-projects/
code/people/). Endelig holder vi løbende workshops på arbejdspakkeniveau
(eller på tværs af flere arbejdspakker). Se mere om disse arrangementer her:
http://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/code/nyheder-og-arrangementer/.
En kort illustration af noget af det pågående arbejde i de fire arbejdspakker:
WPA indsamler for tiden data om eksterne aktørers påvirkninger på udfaldet
af massedemonstrationer, og projektet om effekten af sanktioner er skudt i
gang. WPB arbejder for tiden blandt andet på et temanummer om intern vold
i politiske partier i Afrika i forbindelse med kandidatudvælgelse. WPC har sat
gang i en række historiske analyser af gruppedynamikker, regimeforandring og
konflikt samt en række studier af tilsvarende processer i vor tid. WPD er i gang
med at implementere en serie planlagte eksperimenter, der sigter på at forstå
konflikters mikroniveau.
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Mere generelt kan vi trække på et netværk af unge internationale forskere, der
har berøring med enten instituttet i Aarhus eller vore eksterne partnere, fx i
forbindelse med workshops. Vi inddrager derudover de eksterne partnere via
workshops og deltagelse i eksempelvis det nævnte temanummer i WPB samt
i et andet temanummer, der kom i det såkaldte Comparative Democratization
Newsletter i sommeren 2016 (mere om dette nedenfor).

Planlagte næste skridt

Vi fortsætter med at følge projektbeskrivelsen. Derudover arbejder vi med modeller for, hvordan vores praktikerpanel bedst kan inddrages. Vi blev allerede
en del klogere i forbindelse med den tidligere nævnte workshop i november
2015, men opererer fortsat med forskellige modeller. Det er oplagt, at praktikerpanelet vil blive særligt væsentligt i projektets anden fase, hvor vi sigter på
at gøre vore forskningsresultater relevante for beslutningstagere og folk, der
arbejder med udviklingsbistand. Mere generelt har vi en løbende diskussion
om, hvordan vi skal sikre os at få kommunikeret vore resultater videre til – og
modtage input fra – eksempelvis praktikere, beslutningstagere og offentligheden. Vi er naturligvis meget interesserede i at få forslag til denne inddragelse.

Status for publikationer/output

Vi har i løbet af projektets første femten måneder sat en masse skibe i søen.
Ikke mange af disse projekter er endnu nået det stadie, hvor resultaterne er
blevet publicerede. Derfor er antallet af egentlige publikationer fortsat ret begrænset. Men følgende kan allerede nu nævnes:
På formidlingsfronten skrev vi i foråret 2015 en artikelserie om CODE i Weekendavisen, Ideer. Siden har flere deltagere udgivet artikler af relevans for projektet sammesteds. Disse artikler kan tilgås på vores hjemmeside. Vi planlægger
for tiden en ny artikelserie i Ideer, hvor vi vil præsentere noget af vores seneste forskning. Denne artikelserie kommer efter alt at dømme til at løbe over
fire uger, med begyndelse i starten af september. Derudover afholder CODEdeltagere løbende en serie af foredrag om konflikt og demokratisering. Disse
aktiviteter og artikler kan også ses på vores hjemmeside.
På forskningsfronten er de første publikationer efterhånden ude. Arbejdet på
nogle af disse blev begyndt allerede før 1. april 2016, men publikationer er kun
medtaget i det omfang, at de bidrager til CODE:
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Bartusevičius, Henrikas (2016). Introducing the Categorically Disaggregated Conflict (CDC) Dataset. Conflict Management and Peace Science, 33 (1): 89-110.
Møller, Jørgen (2016, under udgivelse). The Birth of Representative Institutions:
The Case of the Crown of Aragon. Social Science History.
Møller, Jørgen (2016, online first). A Framework for Congruence Analysis in Comparative Historical Analysis of Political Change. Quality & Quantity.
Møller, Jørgen, Carl Henrik Knutsen & Svend-Erik Skaaning (2016). Going Historical:
Measuring Democraticness before the Age of Mass Democracy. International
Political Science Review.
Møller, Jørgen, Svend-Erik Skaaning & Jakob Tolstrup (2016, online first). International Influences and Democratic Regression in Interwar Europe: Disentangling
the Impact of Power Politics and Demonstration Effects. Government & Opposition.
Rørbæk, Lasse Lykke (2016). Islamic Culture, Oil, and Women’s Rights Revisited.
Politics and Religion, 9: 61–83.
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Elklit, Jørgen (2015). Hvad nu, Sydafrika? Udenrigs, 1: 74-83.
Møller, Jørgen (2015). The Medieval Roots of Democracy. Journal of Democracy, 26
(3): 110-126.
Rørbæk, Lasse Lykke & Allan Toft Knudsen (2015). Maintaining Ethnic Dominance:
Diversity, Power, and Violent Repression. Conflict Management and Peace Science, early view version.
Skaaning, Svend-Erik, John Gerring and Henrikas Bartusevičius (2015). A Lexical
Index of Electoral Democracy. Comparative Political Studies, 48 (12): 1491-1525.
Tolstrup, Jakob (2015). Black Knights and Elections in Authoritarian Regimes: Why
and How Russia Supports Authoritarian Incumbents in Post‐Soviet States. European Journal of Political Research, 54 (4): 673–690.
Tolstrup, Jakob (2015). Ukraines turbulente år: fra folkeligt oprør til frossen konflikt. Nordisk Østforum, 29 (3): 271-288.
Tolstrup, Jakob (2015). Russian Support for Secessionism and Pockets of Autocracy, pp. 109-132 in Alexander Libman & Anastasia Obydenkova (eds.), Autocratic
and Democratic External Influences in Post-Soviet Eurasia. Farnham: Ashgate.
Valbjørn, Morten (2015). Reflections on Self-reflections: On Framing the Analytical
Implications of the Arab Uprisings for the Study of Arab Politics, pp. 14-34 in
Raymond Hinnebusch (ed.), After the Arab Uprisings: Between Democratization,
Counter-revolution and State Failure. London: Routledge.
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Derudover har medlemmer af CODE udgivet to temanumre. Svend-Erik Skaaning og Lasse Lykke Rørbæk har redigeret et temanummer om borgerkrig i
tidskriftet Politica, som indeholder flere artikler skrevet af deltagere i CODEprojektet. Svend-Erik Skaaning og Jørgen Møller har publiceret et temanummer om ”Democratization and Civil Conflict” i APSAs Comparative Democratization Newsletter, der udkom sommeren 2016. Temanummeret indeholder korte
artikler om demokratisering og konflikt forfattet af både interne og eksterne
CODE-partnere. Vi vedhæfter dette temanummer til nyhedsbrevet, da det giver et godt overblik over litteraturen om konflikt og demokratisering i almindelighed og nogle af vore fokusområder i særdeleshed.
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