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Skal universitetsdemokratiet ophøre? 
De studerende peger overraskende på at rektor og dekaner skal være ansatte.
Dermed er der ikke udsigt til at Københavns Universitet kan blive enige om en
samlet ny ledelsesreform inden ministeriets frist udløber 1. maj 
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Mikroskopisk verdensklasse
27-årig ph.d.-studerende fra Københavns Universitet er med helt fremme i
grundforskningens elite. To gange har han i samarbejde med andre forskere
fået artikler trykt i det prestigefyldte magasin Science
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Kandidat i tyrkisk
Både danskere og indvandrere skal rystes ud af stereotype opfattelser hvis 
integrationen skal lykkes, siger 23-årige Nevin Yücel der snart kan springe ud
som en af de første kandidater i tyrkisk fra Carsten Niebuhr Instituttet
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EN DAG I 
PALÆSTINA
»Jeg vil gerne beskrive den 
sidste dag jeg var på universitetet,
for dig - dagen før invasionen.« 

Læs Lara Khalidis dagbog, side 8-9

Tema om Israels besættelse og 
Bir Zeit Universitetets modstand

Med livet som indsats 
Portræt af en dansk medicinstuderende i krigspraktik
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Det belejrede universitet
Den israelske besættelsesmagt har atter blokeret vejen til 
Bir Zeit Universitet – og til et demokratisk Palæstina
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Hvordan former dagliglivet sig for palæstinensiske studerende? 
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KUMMENTAR

Lige nu er der en omfattende høring af spørgsmå-
let om en ny ledelsesreform i gang på Univer-
sitetet. Det er ingen hemmelighed at den er

igangsat af os fordi vi ved at tager vi ikke selv denne
drøftelse og kommer vi ikke selv med et forslag og
gode argumenter for hvad vi mener er det rigtige for
Universitetet, så gør ministeriet og Folketinget det
for os.

Nogen vil mene at de rene hænders politik ville
have været det rigtige, at det skulle vi hellere lade
Folketinget om hvis de virkelig mener de er så meget
klogere og ikke kan indse at Universitetet har en
unik rolle i samfundet som ikke kan sammenlignes
med andre former for virksomheder.

Andre har den holdning at dette i virkeligheden
blot bliver en kransekagereform som man ikke vil
mærke i de miljøer længere nede i systemet hvor det
egentlige foregår, hvorfor man kan være ligeglade
hvis man ikke lige sidder i de positioner der direkte
berøres.

Begge holdninger er farlige. Den første fordi den
kun vil bekræfte ministeriet og offentligheden i

at vi sidder i et elfenbenstårn, uden direkte jordfor-
bindelse og tilsyneladende kun er optaget af at ‘skue
det himmelske lys’ sammen med vores ørn over ho-
vedbygningen. Kompromisløst søger vi ånd og sand-
hed. I første omgang mere til gavn og glæde for os
selv end for samfundet hvis rolle er at sørge for den
nødvendige finansiering. 

Den anden holdning er kedelig i sin manglende
respekt for at gøre de overordnede beslutninger til
sine egne. Demokrati indebærer at man også selv
har et ansvar for at det der besluttes fra regerings og
Folketings side får virkning. Og så er holdningen far-
lig fordi den reform der kommer, nok skal vise sig at
blive mærkbar også i de sidste led – eller første hvis
man foretrækker den formulering. 

Samtidig er vi som nyt rektorat også selv en del af
universitetsbefolkningen, med erfaring fra både

forsknings- og uddannelsespolitik. De erfaringer har
vi taget med os til Frue Plads. Vores kærlighed til
Københavns Universitet hindrer ikke at vi godt kan
se at der er ting der kan gøres anderledes og forhold
der ikke tager skade af at blive set på med kritiske
øjne. 

Vores beslutningssystem er ikke tydeligt nok. Vo-
res omstillingsevne og vores enorme samlede faglige

potentiale udnytter vi ikke konstruktivt nok. Vi bør
blive endnu bedre til at formidle vores resultater, og
vi kan gøre meget mere i et direkte samspil med det
omgivende samfund og internt i et mere tværgående
samspil imellem de faglige miljøer. 

Vores faglige integritet og autonomi skal ikke
være et skjold mod omgivelserne. Man skal snarere
se disse kvaliteter som det grundlag der gør os stær-
ke og relevante for en dialog med vore interessenter
om at udvikle fremtidssikrede uddannelseskombina-
tioner og forskningsmæssige satsningsområder, og
styrke os i internationaliseringen af hele virksomhe-
den. Det er vores integritet og autonomi der gør os i
stand til at kunne og ville noget på disse fronter. 

Så skal vi heller ikke glemme at vi er på et marked
hvor andre institutioner både regionalt, nationalt og
globalt tilbyder at gøre det vi ikke selv vil eller kan.
På trods af vores størrelse, alder og fornemme belig-
genhed har vi jo ikke monopol. 

Vores svar til ministeriet skal være indspil i den
politiske proces som er i gang netop nu hvor

grundstenene til regeringens forslag til finanslov for
2003 lægges. Det er fra ministerens side annonceret
at finansloven vil blive fulgt af et forslag til fremti-
dige lovmæssige rammer for universiteterne. Skal vi
have indflydelse på disse, er det nu. 

Derfor er det vigtigt at vores oplæg kommer til at
skitsere nogle hovedprincipper som forhåbentlig vil
kunne gå i spænd med de tanker som regeringen
mere eller mindre ultimativt har gjort sig. Det aller-
vigtigste er imidlertid at det bliver et indspil som vi
selv tror på vil gavne Københavns Universitet og
styrke universitetets fremtidige udvikling og posi-
tion.

Vi ved at ministeren vil have flere eksterne perso-
ner indsat i de styrende organer. Vi ved at mini-

steren vil have ansatte ledere. Og vi ved at man i mini-
steriet har ideer om en eller anden form for selveje. 

Det har vi nu sat en høring i gang om, således at
alle på Universitetet får mulighed for at ytre sig. Det-
te i sig selv er ikke er noget dårligt argument når vi
nu om nogle dage skal fortælle Helge Sander hvor-
for Universitetets autonomi skal bevares, og hvorfor
de demokratiske beslutningsprocesser stadig er nød-
vendige – også når det er tid til forandring. ■

Læs side 4-5
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Stormøde om ledelsesreform på KUA 

Rektor Linda Nielsen og Universitetsdirektør Else Sommer stiller op til stor-
møde om ledelsesreform på KUA torsdag den 25. april. Det bliver sidste
chance for at give sin mening til kende. Panum, Naturvidenskab, Teologi og
Indre By har således allerede holdt høringer. De studerende, ansatte og fag-
lige organisationer ville gerne have holdt et fælles stormøde for hele Univer-
sitetet, men ingen repræsentanter fra regeringen ønskede at møde op – og de
ventede så længe med at give afslag at det var for sent at finde alternative
paneldeltagere.

Snart kort til alle 

I D - KO RT: Fra 1. september vil de
50.000 studerende og ansatte på
Københavns Universitet være i be-
siddelse af endnu et plastickort til
tegnebogen. Alle vil til den tid have
modtaget det nye id-kort som er af
den traditionelle dankort-form med
magnetstribe og stregkode. Udover at give adgang til bygninger med elektro-
nisk adgangskontrol på Københavns Universitet, vil kortet også fungere som
lånerkort til Det Kongelige Bibliotek. Id-kortet skal forsynes med såvel billede
som underskrift. Derfor sender Universitetet i den kommende tid blanketter
ud til fremtidige kortholdere som for at være sikker på at modtage et id-kort
inden 1. september skal have returneret blanketterne senest 15. juli.
Der kan læses mere om det kommende id-kort på www.ku.dk/idkort.

Førende forskning i København 

H J E R N E E K S P E RT E R : Københavns Universitet deltager sammen med
flere andre i Nordens største center for hjerneforskning som åbnede i begyn-
delsen af april. Institut for Psykologi repræsenterer Universitetet som en af
samarbejdsparterne på centret med beliggenhed på Rigshospitalet. »Målet
med centret er – udover at bidrage til behandling af både fysiske og psykiske
hjernesygdomme – at blive blandt de absolut førende i verden inden for hjer-
neforskning,« siger Henning Axel Larsen, lektor på Institut for Psykologi og
instituttets repræsentant i Copenhagen Brain Research Center.

Nedgang i ansøgertal mindre 
end forventet

K VOT E  2 :  Igen i år faldt antallet af ansøgere der har Københavns Univer-
sitet som højeste prioritet. Dog er nedgangen ikke så stor som i de foregående
år, og fakulteterne for Teologi og Jura har modtaget flere ansøgninger end de
gjorde sidste år. I alt har Københavns Universitet modtaget 5.000 førsteprio-
ritetsansøgninger til kvote 2 eller 186 færre end sidste år – et tal som studie-
administrationen forventer bliver udlignet når ansøgningerne til kvote 1
modtages. Det endelige ansøgertal kendes derfor også først i begyndelsen af
juli. Sidste år var faldet på 669 ansøgere i forhold til 2000. Faldet i de fore-
løbige ansøgningstal er betydeligt mindre end de foregående to år og mindre
end forventet, når man tager de små årgange og det store optag de foregå-
ende år i betragtning. Især er det glædeligt, at tilbagegangen i ansøgertallet
på Naturvidenskab, Humaniora og Teologi er bremset voldsomt op.

Styring gennem dialog

Af Linda Nielsen, rektor 

og Jørgen Olsen, prorektor

Regeringsgrundlaget
»Regeringen vil sikre at den forskning der sker i offentligt regi, fungerer i tæt samspil med er-

hvervslivet. Det kan ske ved blandt andet at øge antallet af erhvervsforskere og åbne universi-

teternes ledelse yderligere for folk udefra – herunder erhvervslivet. Universiteterne bør være

selvejende og rammestyrede ved udviklingskontrakter. I disse bør der indbygges incitamenter

til et øget samspil med erhvervslivet.«

Regeringsgrundlaget, november 2001.
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Af David Højmark

Ien verden hvor kampvogne
ses oftere end ambulancer og
hvor terrorister springer sig

selv og andre i luften, forsøger
medicinstuderende Josephine
Obel at udføre sit arbejde og
bruge sin uddannelse.

Hun er udsendt af Folkekir-
kens Nødhjælp som studenter-
medhjælp i de palæstinensiske
områder. Her forsøger hun
sammen med tre andre medi-
cinstuderende fra Københavns
Universitet at assistere det pa-
læstinensiske sundhedsperso-
nale med at få hjælp og be-
handling ud til syge og sårede. 

I sidste uge var hun i Dan-
mark for at besøge venner og
familie, men tiden til afslap-
ning blev forkortet af en presse-
interesse hun ikke tidligere har
oplevet. Knap var hun landet i
lufthavnen før turen gik videre
til TV-Byen hvor hun tirsdag af-
ten sad over for Kurt Strand og
en lille million seere som ugens
gæst i Profilen.

»Det at være frontfigur i
medierne er jo ukendt for mig,«
siger hun som forklaring på
hvorfor hun følte sig mere ner-
vøs ved at optræde på tv end
ved at udføre sit arbejde i en
krigszone.

»Det er to helt forskellige ud-
fordringer. Dernede laver jeg
det min uddannelse handler
om og det jeg er vant til fra min
dagligdag. Det gør jeg ikke når
jeg bliver interviewet på lands-
dækkende tv.«   

Afmagt
Josephine Obels dagligdag fo-
regår i de områder som time ef-
ter time rammer hver eneste
nyhedsudsendelse overalt på
jordkloden. 

Mens udsendte reportere le-
verer hektiske reportager og
mere eller mindre fortvivlede
analyser om konfliktens udvik-
ling, kører Josephine Obel i am-

bulancer, behandler syge og
sårede og kæmper med israel-
ske soldater ved checkpoints.

»Det er dybt frustrerende ar-
bejdsvilkår for os. Når vi ikke
kan komme til at hjælpe dem
der har behov for hjælp, opstår
der en følelse af vrede, afmagt
og frustration,« siger hun og
fortæller om episoder hvor isra-
elske soldater har forhindret
lægehjælp i at nå frem.

»Det mest ubehagelige at væ-
re vidne til er faktisk ydmygel-
serne. At se en gruppe menne-
sker stå ved et checkpoint og
vente i evigheder på enten at bli-
ve afvist eller få lov til at passe-
re. At se en kvinde blive slået til
jorden af en soldat mens en
klynge af mennesker står femten
meter derfra uden at reagere.«

Hendes øjenbryn samles i be-
kymring og hænderne flytter
rundt på sukkerknalder og kap-
sler for at sætte scenen hvor tre
israelske soldater med hævede
maskinpistoler passiviserer de
ventende palæstinensere. End-
nu engang fortæller hun om en
ubehagelig oplevelse fra Palæ-
stina.

»I den slags situationer får
jeg lyst til at råbe til dem der
bare står og ser på: ‘Hvorfor gør
I ikke noget?’ Men det er jo et
kuet folk med en meget stor fø-
lelse af afmagt.«

Afmagten kender hun også
selv. Den professionelle afmagt
hvor den funktion hendes ud-

dannelse gør hende i stand til
at udføre, bliver forhindret. El-
ler den følelsesmæssige afmagt
når hun behandler børn der er
ramt af israelske gummikugler.

»Jeg bryder mig ikke om ordet
‘gummikugler’, for reelt er der
tale om en metalkugle med pla-
sticbeklædning. Det er ikke livs-
farligt at blive ramt på kroppen
fra lang afstand, men det er altså
meget, meget smertefuldt.«

Igen samles øjenbrynene,
mens endnu en oplevelse be-
skrives. En gruppe drenge hav-
de kastet med sten, og svaret
fra de israelske soldater var
gummikugler. En 10-årig dreng
blev ramt på armen.

»I selve situationen hvor jeg
skal behandle en såret dreng,
tænker jeg meget konkret.
Måske er det en slags forsvars-
mekanisme udelukkende at fo-
kusere på det professionelle, og
det hjælper da at lave hjerne-
gymnastikken med at sige til sig
selv at man skal forholde sig til
det humanitære. Men nogle
gange bliver man altså hamren-
de sur.«

Tæt på er langt fra
Hun bruger dog ikke mange af
hverdagens hektiske sekunder
på at spekulere over sin egen ri-
siko ved at være i området.

»Man skal holde sig for øje at
det lyder mere voldsomt i Dan-
mark end det er når man er der-
nede. Selvfølgelig er der en risi-

ko, men jeg føler det ikke som
om jeg er i fare. Det er en un-
derlig følelse af at være så tæt
på og samtidig være meget
langt fra. Når de skyder og ram-
mer noget lige ved siden af, så
er det i bogstavelig forstand li-
ge ved siden af – ikke nærmere
end det.«

Hun kigger ud af vinduet og
nikker i retning af nogle forbi-
passerende cyklister.

»Uanset hvilken handling du
foretager dig, er der jo en risi-
ko. Når man sætter sig op på en
cykel, ved man jo heller ikke
hvad der sker. Men man gør det
alligevel, for man kan ikke lade
sig lamme af at der er en risiko.

Jeg forsøger at leve efter de-
visen om at det er vigtigt at ta-
ge aktiv stilling til det samfund
man lever i. Hvis noget ikke er
som det skal være, må man
prøve at gøre et eller andet ved
det. Derfor er et projekt som
dette godt fordi det er så hand-
lingsorienteret.«

Tilbage til teorien
For Josephine Obel er projektet
hos Folkekirkens Nødhjælp lidt
af en gave.

»Hvis jeg ikke havde læst Me-
dicin, er jeg ret sikker på at det

var blevet noget samfundsfag-
ligt. Min glæde ved medicinstu-
diet handler om at have noget
helt konkret at kunne hjælpe
med. Men samtidig interesserer
det samfundsfaglige perspektiv
mig, og derfor er muligheden
for at komme til Palæstina per-
fekt.« 

For den 26-årige studerende
og medlem af de lægestuderen-
des organisation IMCC handler
den nærmeste fremtid om Pa-
læstina. Om at forcere israelske
checkpoints og få medicin frem
til dem der har behov for den.
Men til september vender hun
tilbage til Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet og den reste-
rende del af lægestudiet.

»Det er klart at det ikke vil
skabe den samme umiddelbare
tilfredshed at læse en teoretisk
bog om biokemi og den mole-
kylære struktur i hjernen som
at føle sig nyttig i en hverdag
som den i Palæstina. Dernede
foregår det hele lige omkring
dig og føles meget mere me-
ningsfuldt. Men så mangler jeg
kun et år, og det er de spænd-
ende fag der er tilbage, så det
skal nok gå.«

Tilbage til krigen
Samtalen på Folkekirkens
Nødhjælp finder sted to dage
før Josephine Obel tager tilbage
til de sidste tre måneder i Pa-
læstina. 

»Man bliver så optaget af at
være der at det føles meget for-
kert bare at sidde her og drikke
kaffe. Det er en underlig form
for rastløshed at være hjemme,
og jeg tænker på at jeg kan
være meget mere til gavn der-
nede. På en måde glæder jeg
mig til at komme derned...«

Hun afbryder sig selv med en
tænkepause. Ordet ‘glæder’
smager hende ikke så godt,
men hun har svært ved at finde
en mere rammende betegnelse.

»Det er hårdt at være derne-
de. Hårdt for hovedet. Miljøet
er krævende, og det er svært at
tage fri fordi der hele tiden er
noget at lave. Men det er jo den
slags arbejde jeg gerne vil lave,
så jeg kan nok ikke holde mig
væk.«

Lørdag vendte Josephine
Obel tilbage til sine kolleger i
Palæstina. Tilbage til et område
hvor syge og sårede er en del af
hverdagen. Tilbage til en hver-
dag i krig. ■

dah@adm.ku.dk

Støt palæstinenserne
Der samles ind til nødhjælp i de palæstinensiske områder. Folkekirkens Nødhjælp sender

200.000 kroner til organisering af alle former for nødhjælp. Bidrag kan ydes på telefon 90

565 565 eller giro nr. 540-0023.

Også Politiken samler ind. Sammen med en kreds af danskere har avisen taget initiativ til

en indsamling hvor pengene bruges til mad og medicin til ofrene i den hårdest ramte by,

Ramallah. Denne indsamling kan støttes på giro nr. 844 1448.  

IDEALIST – Josephine Obel tager akut stilling til samfundet og er

glad for at kunne benytte sin uddannelse til gavn for krigens ofre.

Med livet 
som indsats
Hun er 26 år og mangler et år på medicin-
studiet. Alligevel sætter hun livet på spil for 
at hjælpe syge og sårede i et af verdens
brændpunkter. Universitetsavisen har mødt
Josephine Obel

IMCC – International Medical
Cooperation Committee 
IMCC er de danske lægestuderendes internationale organisation. 

Den humanitære organisation har blandt andet til formål at ud-
sende og udveksle personer så de får mulighed for at opnå indsigt i
andre landes problemer. Samtidig forsøger organisationen at
fremskaffe og udbrede oplysninger der kan medvirke til forståelse
og løsning af nationale og internationale problemer.
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REFORM ▼  

der er interessenter.

Ansat på åremål
De studerende ønsker en ansat
rektor – som godt kan hentes
uden for Universitetets mure –
på åremål for at skabe ping-
pong og dynamik i ledelsen
mellem Konsistorium og rektor,
forklarer Anna Vallgårda, med-
lem af Konsistorium for Forene-
de Studenterråd. 

»I dag har både rektor og
Konsistorium deres legitimitet
fra samme sted. Hvis rektor
derimod er ansat af Konsistori-
um, bliver rektor direkte for-
pligtet til at udføre de opgaver
som Konsistorium fastlægger,«
siger Anna Vallgårda. 

Ifølge hende berører det ikke
universitetsdemokratiet fordi
medlemmer af Konsistorium
stadig skal være valgt af univer-
sitetsbefolkningen med en lige
fordeling mellem grupperne, fx
tre VIP’er, tre TAP’er, og tre stu-
derende på valg samt tre eks-
terne der bliver udpeget af et
repræsentantskab.

»Modellen minder om besty-
relser i det private erhvervsliv
på nær at Konsistorium er de-
mokratisk valgt. Det bliver en
form for indirekte valg af rektor
som sikrer at man får modspil-
let tilbage i universitetsloven.
Jeg tror også at ministeriet ger-
ne vil have at man sikrer at der
er modspil og samspil mellem
ledelse og bestyrelse,« siger An-
na Vallgårda. 

Vigtigt med legitimitet
Linda Nielsen mener ikke at en
valgt rektor har for travlt med
at tilgodese vælgerne til at træf-
fe upopulære beslutninger.

»Jeg tænker ikke på om jeg
bliver valgt om fire år. Proble-
met er et helt andet, nemlig
hvor mange ændringer du kan
gennemføre som der ikke er
dækning for i institutionen. 

Universitetet er meget indi-
vidorienteret, selvstændigt og
med autonomi på mange områ-
der. Sådan skal det også være,

for det er sådan forskning tri-
ves. Derfor er der grænser for
hvor meget man kan lave om i
modstrid med det man ønsker.

Men det er ikke det samme
som at man skal gøre alle til-
freds. Det er vigtigt at Univer-
sitetet har en ledelse som har
kompetence inden for forsk-
ning, uddannelse og ledelse og
at der er støtte til ledelsen
nedefra,« siger Linda Nielsen
der gerne vil drøfte nærmere
med de studerende om man
kan indføre en form for indirek-
te valg. 

Hun er enig med de stude-
rende i at den nuværende styre-
form kan forbedres for at sikre
input udefra, nytænkning i
form af tværfaglighed og bedre
samspil med det omkringlig-
gende samfund.  Rektoratet vil
derfor på linje med de stude-
rende også gerne have et rådgi-
vende repræsentantskab med
10 – 20 personer fra alle dele af
samfundet, men rektoratet me-
ner ikke at en tredjedel af re-
præsentantskabet skal være ud-
peget af ministeriet, mens en
tredjedel er selvsupplerende. 

Til gengæld er det en god ide
at et repræsentantskab udpeger
de eksterne medlemmer, siger
Linda Nielsen. 

Hun foreslår en slanket,
handlekraftig konsistoriemodel
med en valgt rektor som for-
mand, derudover skal der være
fire eksterne, fire VIP’er, to stu-
derende og en TAP’er.

TAP’er frygter at blive
gidsler
Det er på grund af udsigten til
at TAP’erne kun bliver repræ-
senteret med et enkelt medlem,
at det teknisk administrative
personale har allieret sig med
de studerende, siger TAP-re-
præsentant i Konsistorium, Ole
Bested. 

»Vi frygter at vi bliver gidsler
og mister den faglige forank-
ring hvis vi kun har en repræ-
sentant i Konsistorium fordi ar-
bejdsbyrden vil blive så stor at

vedkommende vil blive fritaget
for sit normale arbejde. 

Vi støtter de studerende i re-
præsentantskabsmodellen,
men egentlig er det hip som
hap for os om rektor er ansat el-
ler valgt så længe at vedkom-
mende ikke bliver ministerielt
udpeget,« siger Ole Bested og
tager dermed afstand fra det
sted i Høringsoplægget hvor
der står at TAP’erne støtter for-
slaget om ansat rektor. 

VIP’er imod omklamring
Fællestillidsmand for det viden-
skabelige personale på KUA,
Henrik Prebensen, er åben over
for en ny valgordning, men han
fastholder at ledere på de tre
niveauer skal være valgte.

»Frem til 1970’erne var det
Konsistorium og fakulteterne
der valgte rektor. Det kunne
man godt indføre igen hvis det
er nogle kompetente forsamlin-
ger der vælger. 

Det brede gaullistiske valg vi
har nu, kan også give konflik-
ter. Det er afgørende at der er
nogle faglige, akademiske kri-
terier. Vi skal ikke have djøfice-
ret planlægningen af uddannel-
se og forskning eller have det
udliciteret,« siger Henrik Pre-
bensen. 

Dermed støtter han ikke de
studerendes forslag, understre-
ger han.

»Jeg kan ikke lide ordet
ansættelse. Jeg fastholder at
rektor skal vælges blandt folk
som selv træder frem med et
program. Det er en del af et de-
mokratisk system og sørger for
legitimitet over for dem der
skal ledes,« siger Henrik Pre-
bensen som tvivler på at man
kan finde en meget bedre ord-
ning end den eksisterende.

»Går man tilbage i universi-
tetshistorien, har den gået ud
på at frigøre sig for kirkens om-
klamring og den politiske om-
klamring og forsvare forsknin-
gens uafhængighed som ideel
størrelse. Jeg kan ikke se at der
er nogle bedre forslag på banen
i dag end det vi har, men det
betyder ikke at der ikke kan
være nogle fejl der kan rettes.
Det er det vi nu prøver at gå i
dialog omkring,« siger han. 

Det eksterne medlem af Kon-
sistorium direktøren for Akade-
miet for de Tekniske Videnska-
ber, ATV, Torben Klein mener
at hans bud tilgodeser både de
eksterne og interne ønsker. Ud
af ti medlemmer af Konsistori-
um skal seks være eksterne,
heraf to repræsentanter for

udenlandske universiteter.
»Det betyder at der altid vil

være flertal af folk med en uni-
versitetsbaggrund, men ikke
flertal af personer fra Køben-
havns Universitet, og der vil og-
så altid være flertal af folk der
kommer udefra,” siger han.
Ifølge ham er det afgørende at
ledelsen har den fornødne kraft
til at stå for den strategiske le-
delse af Universitetet. Det har
den nemlig ikke i dag, mener
han.

»Sammensætningen i Konsi-
storium er en grundig sammen-
blanding af ledelseskompeten-
ce og den udførende kompeten-
ce. Det er ikke fremmende for
en effektivisering at dem der
skal føre tilsyn med at opgaver-
ne bliver udført også er en del
af dem man skal føre tilsyn
med. 

Opgaven for en bestyrelse er
jo ikke at fastlægge på alle le-
der og kanter hvad der skal
gøres på Universitetet. Den ind-
sigt eller kompetence vil aldrig
kunne blive samlet i en besty-
relse. Bestyrelsens opgave er at
holde øje med at den daglige
ledelse med rektor og dekaner
faktisk gør det,« siger Torben
Klein. ■

liaa@adm.ku.dk

Af Line Aarsland

Tre måneder efter Linda
Nielsen tiltrådte som den
første kvindelige rektor

for Københavns Universitet no-
gensinde, kan hun blive tvun-
get til indirekte at indlevere sin
egen opsigelse 1. maj. 

Den dag skal Københavns
Universitet nemlig aflevere de-
res bud på en ledelsesreform til
Ministeriets for Videnskab, Tek-
nologi og Udvikling. Ministeriet
har slået fast at de ønsker større
ekstern indflydelse i ledelsen,
selveje og en ansat rektor i ste-
det for som nu at have en de-
mokratisk valgt ledelse. 

Og hvis ikke universiteterne
makker ret, svinger finansmini-
ster Thor Pedersen hammeren
endnu hårdere på næste års fi-
nanslov. Universiteterne vil i så
fald ikke få tilbageført grønt-
høsterbesparelserne. 

Hidtil har man på Køben-
havns Universitet sat sin lid til
videnskabsminister Helge San-
der der har understreget at de
forskellige universiteter kan ha-
ve forskellige ledelsesmodeller
under en ny Universitetslov
som bliver fremlagt til efter-
året.  

Men på sidste konsistoriemø-
de meldte de studerende over-
raskende ud at de nu peger på
at rektor og dekaner skal være
ansatte på Københavns Univer-
sitet. De får støtte af det tekni-
ske og administrative personale
(TAP’er).

Rektoratet, dekanerne og det
videnskabelige personale (VIP’-
er) er derimod enige om at rek-
toratet, dekanatet og institutle-
dere stadig skal være valgt af
universitetsbefolkningen som
de har været det siden opgøret
med professorvældet i 1970. 

Det er derfor usikkert om
Linda Nielsen kan samle de
35.000 studerende og 7.000 an-
satte til fælles fodslag efter
høringsfristens udløb i tirsdags.
Der er næsten lige så mange
bud på styrelsesmodeller som

Skal universitets-
demokratiet 
ophøre? 
De studerende peger nu overraskende på at rektor 
og dekaner skal være ansatte. Dermed er der ikke 
udsigt til at Københavns Universitet kan blive enige
om en samlet ny ledelsesreform inden ministeriets 
frist udløber 1. maj 

Ansatte ledere i Odense
»Valgte ledere kan kun rekrutteres internt på Universitetet, idet de jo skal være ansatte.

Det begrænser mulighederne for at rekruttere de bedste til stillingerne, og det kan hos

lederne medvirke til at begrænse viden om forholdene uden for det konkrete universitet

man er ansat på.«

Fra Odense Universitets forslag til ledelsesreform på www.sdu.dk 

hvor man taler for ansatte ledere på alle tre niveauer.
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HISTORISK DEKANVÆLDE – Engang sad de på magten, men nu skal de ud. Fremtidens Konsistorium

tegner til at blive uden dekaner.
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Af Line Aarsland

Selv om rektoratet på
Københavns Universitet al-
drig før har gjort så meget

ud af at involvere hele Universi-
tetet i den forestående ændring
af ledelsen, så mener de stude-
rende at debatten og hørings-
oplægget er grebet forkert an. 

I stedet for spørgsmålet om
antallet af eksterne i Konsistori-
um og valgt eller ansat rektor,
skulle man have kigget på le-
delsen af institutter og studie-
nævn, for det er der den daglige
interaktion med omverden skal
ske, siger Anna Vallgårda, kon-
sistoriemedlem for Forenede
Studenterråd.

»Hvis der er noget der halter,
må det være på institutniveau.
Når samfundet føler at de ikke
kan få kontakt på fagniveau, er
der en kommunikationsbrist.

Den opgave har vi ikke løst
godt nok, må vi erkende. Vi me-
ner at et repræsentantskab på
fagniveau kan hjælpe med at
tilrettelægge langtidsplanlæg-
ningen og være sparringspart-
nere på både studieordninger
og forskningsplanlægning,« si-
ger Anna Vallgårda.

Hun efterlyser også bedre ar-
gumentation i høringsoplægget
for hvorfor man overhovedet
skal have en ledelsesdiskussion
nu.

»Høringsoplægget er tyndt
hvad angår argumentationen.
Der er ikke redegjort godt nok
for hvorfor ledelsen skal ænd-
res. Gør vi det bare fordi mini-
steriet vil have det, eller har vi
selv en holdning til det?« spør-
ger hun og henviser til at Fore-
nede Studenterråd siden 1998
har arbejdet for en ændret le-
delse fordi de ikke mener at

sammenspillet med omverde-
nen fungerer godt nok. 

Meldingen om at de stude-
rende gerne vil have en ansat
rektor kom derimod som en
overraskelse for mange i Konsi-
storium, siger rektor Linda
Nielsen som roser de studeren-
de for deres omfattende arbej-
de med ledelsesreformen. 

Men hun understreger at en
større analyse af mangler i den
nuværende ledelse ville udeluk-
ke at man kunne nå at inddrage
universitetsbefolkningen i
høringer, ligesom tidspresset
har udelukket at vende blikket
mod institutniveau.

»Det øverste niveau haster
mest for at vi kan blive taget
med i finanslovsforhandlinger-
ne og komme med indlæg til en
ny universitetslov. Det lægger
man vægt på fra politisk side.
Men det er ikke nødvendigvis

Institutter bør inddrages 
Den daglige kontakt med omverdenen sker på institutniveau. Derfor burde
institutterne have været inddraget i ledelsesdiskussionen, siger de studerende

det vigtigste, forskningen fore-
går jo på institutniveau. Fordi
institutterne er så forskelligar-
tede vil vi gerne være sikre på
at ændringer på institutniveau
bliver ordentligt gennemarbej-
dede så ingen får trukket noget
ned over hovedet,« siger Linda
Nielsen. 

Det er ikke et knæfald for mi-

nisteriet, understreger hun.
»Det er vigtigt at vi kun siger

noget vi selv mener, men samti-
dig er det vigtigt at spille kon-
struktivt med. Behovet for mere
inspiration er åbenbart, og der-
for synes vi at det er en god ide
at få flere eksterne ind.« 

Linda Nielsen høster også ros
fra flere sider for sin åbenhed i

forbindelse med ledelsesrefor-
men, og de åbne høringer bli-
ver fremhævet som eksempel
på en helt ny praksis. Nu bliver
kunsten så at få de mange hold-
ninger stykket sammen til en
samlet udmelding til ministe-
riet om ti dage. ■

liaa@adm.ku.dk

Af Line Aarsland

Dekaner skal helt ud at det
øverste ledende organ på
Universitetet, Konsistori-

um. Det er rektoratet, de stude-
rende og både det videnskabeli-
ge og det administrative perso-
nale enige om. 

Dekanerne er ofte blevet kri-
tiseret for at de dels skal lede
og kontrollere sig selv og dels
at de ikke kan arbejde for det
samlede Universitet når de er
blevet valgt til at repræsentere
og kæmpe for det enkelte fakul-
tet. 

»Dekanerne skal ikke sidde i
Konsistorium. Det giver en
uhensigtsmæssig dobbeltkasket
både at være valgt til at vareta-
ge den lokale interesse og så
pludselig skulle sætte sig udo-
ver det man er valgt til og vare-
tage hele Universitetets interes-
se,« siger Anna Vallgårda, kon-
sistoriemedlem for Forenede
Studenterråd.

Samme argument bruger
rektor Linda Nielsen.

»Dekanerne skal ud fordi der
skal flere eksterne ind og hvis
dekanerne bliver siddende, bli-
ver Konsistorium for stort.
Samtidig er det bedre at have
personer der er valgt til at dæk-
ke hele Universitetet siddende
end dekanerne der er valgt til
at repræsentere et bestemt fa-
kultet,« siger Linda Nielsen. 

Da det brede universitetsde-
mokrati blev indført i 1970 mi-
stede dekanerne meget magt,
til gengæld fik de studerende
pladser, men med Universitets-
loven fra 1993 fik dekanerne en
del af magten tilbage ved at få
fem pladser ud af de 15 pladser
i Konsistorium, mens de stude-
rende sidder på tre pladser.

Det var blandt andet derfor
tidligere rektor Kjeld Møllgård i
forbindelse med sin ledelsesre-
form oprettede nogle tværgåen-
de styringsudvalg med deka-
nerne som formænd for netop

at tvinge dem til at tage
tværgående ansvar. Men det
tidligere rektorats ledelsesre-
form er langt fra vidtrækkende
nok til at imødekomme den nye
regerings krav til universiteter-
nes ledelse. 

Blandt dekanerne er der også
forståelse for at de skal ud af
Konsistorium, forlyder det.
Men dekanen på Teologi, Stef-
fen Kjeldgaard-Pedersen, me-
ner ikke at der er fremlagt do-
kumentation for at den nu-
værende ledelsesmodel fejler
noget. Så ud fra devisen ‘if it ai-
n’t broken, why fix it’ er han
imod ændringer. 

»Grundlæggende skal der ik-
ke være en ny struktur. Reform-
kravet beror jo ikke på en ana-
lyse af at der er noget galt med
den nuværende form. Man kan
ikke lave en reform der løser de
problemer der måtte være før
man har lokaliseret dem. Det
hele beror på politiske fordom-
me. Alle de steder man har ind-

Forenede Studenterråds forslag

R E P R Æ S E N TA N T S K A B : De studerende vil gerne
have repræsentantskaber på alle tre niveauer: Institut,
fakultet og rektorat bestående af 10 – 20 personer fra alle
de dele af samfundet der aftager universitetskandidater.
Repræsentantskabet skal rådgive Konsistorium og vælge
de eksterne repræsentanter i Konsistorium. 

KO N S I STO R I U M : Medlemmer af Konsistorium skal
stadig vælges af universitetsbefolkningen. FSR ønsker at
der skal være lige mange fra hver gruppe, fx 3 VIP’er, 3
studerende, 3 TAP’er og 3 eksterne samt rektor. Dekaner-
ne skal helt ud af Konsistorium.

ANSAT  R E K TO R : FSR ønsker at rektor ansættes af det
valgte Konsistorium. Dermed sikres legitimiteten ind-
adtil, og rektor får til at opgave at udføre Konsistoriums
beslutninger som man kender det fra erhvervslivets be-
styrelser.
Læs mere på fsr.ku.dk.

Rektoratets forslag:

KO N S I STO R I U M skal have 12 valgte medlemmer – 4
eksterne, 4 VIP’er, 2 studerende og 1 TAP’er med en valgt
rektor som formand. Begrundelsen er at det vigtigt med
et mindre, handlekraftigt Konsistorium som kan tage
tværgående ansvar og har opbakning nedefra. 
Dekanerne skal derfor ud af Konsistorium, men stadig
være valgte på fakulteterne.
Rektoratet støtter de studerendes ide om et repræsen-
tantskab. 
Læs mere på www.ku.dk.

Eksterne krav:

Regeringen, Socialdemokratiet og en række fagforenin-
ger og arbejdsgiverorganisationer har fremsat krav om
eksternt flertal i universiteternes ledelse, selveje og an-
satte rektorer og dekaner. Samme synspunkt kom frem i
Forskningskommissionens rapport fra sidste år.

Dekaner ud af Konsistorium
Der er bred enighed på Universitetet om at dekanerne skal ud af Konsi-
storium. Dekanen på Teologi efterlyser holdbar argumentation. Hvorfor
skal vi guddommeliggøre erhvervslivet, spørger han

ført noget i den her stil og
prøvet at kopiere erhvervslivet,
har man dårlige erfaringer. Det
er hvad jeg hører fra kolleger i
udlandet,« siger dekanen på
Teologi, Steffen Kjeldgaard-Pe-
dersen.

Han mener det er en afgøren-
de fejl at trække dekanerne ud
af Konsistorium fordi det er fa-
kulteterne der tilsammen ud-
gør Universitetet og at det må
afspejle sig i ledelsen. 

»Der er en hovedløs sammen-
ligning med erhvervslivet.
Hvorfor skal vi guddommelig-
gøre erhvervslivet? Man kan ik-
ke indrette Universitetet efter
tallene på bundlinjen, og det er
jo erhvervslivets mål.« ■

liaa@adm.ku.dk

Valgte ledere på Aalborg Universitet 
»Vi har overvejende positive erfaringer med ledere der er forankret i in-

stitutionen selv og de har legitimitet både udadtil og indadtil.«

Rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet der ikke ønsker udpegede

ledere på nogle af de tre niveauer. Ifølge Information den 15. april 2002. 

Valgt rektor, ansatte dekaner i Århus
»Vi mener at rektoratet fortsat skal vælges mens dekaner og institut-

og studieledere skal ansættes.« 

Rektor Niels Chr. Sidenius, Aarhus Universitet. 

Ifølge Information den 15. april 2002.
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Af Line Aarsland

Flere unge skal ind på de na-
turvidenskabelige uddan-
nelser, frafaldet skal mind-

skes og kandidaterne skal i
højere grad svare til samfun-
dets behov. Det er baggrunden
for en omfattende reform af
studiestrukturen på Det Natur-
videnskabelige Fakultet som
med dekan Henrik Jeppesens
ord »bliver den største revoluti-
on i fakultetets historie.«

Reformtankerne har været
genstand for omfattende dis-
kussioner blandt studerende og
ansatte og nyder stor opbak-
ning på hele fakultetet, viser de
netop indkomne høringssvar.

»Der er meget bred enighed
om ideerne bag den nye studie-
struktur, at vi skal have større
fleksibilitet og satse på at lave
en professionsrettet bachelor
der er mere anvendelig end i
dag. Også indførelsen af blok-
struktur, færre indgange til stu-
diet og inddragelse af efterud-
dannelse ser ud til at få bred
støtte,« siger prodekan Sine
Larsen. 

Vertikal eller horisontal
model
For at opnå de ønskede mål
sættes der ind på en lang række

områder: Fagudbudet skal
gøres mere overskueligt ved at
have optag på hovedområder
hvorefter man så kan skrædder-
sy sin egen retning. Derfor skal
det gøres lettere at kunne tage
fag på forskellige institutter el-
ler andre fakulteter i Øresunds-
området så man sikrer både
tværfaglighed og større valgfri-
hed.

I dag er det vanskeligt at
kombinere fag mellem institut-
terne fordi nogle kører efter
den horisontale model hvor
man først læser hovedfaget i to
år hvorefter man tager sidefa-
get, mens andre benytter den
vertikale model hvor man efter
det første år læser sidefaget si-
deløbende med hovedfaget.

Hvilken model der vælges
skal man først analysere nærme-
re på, understreger Sine Larsen.

Men mange ønsker at gå bort
fra den nuværende semester-
form og i stedet indføre en
blokstruktur som man fx ken-
der det fra Lunds Universitet
hvor man har fire kurser om
året af hver ti ugers varighed
inklusiv eksamen. 

Reformoplægget præsenterer
også et idekatalog til eksame-
ner som man anbefaler studie-
nævnene at indføre så man i
højere grad går væk fra skriftli-

ge eksamener og over til hjem-
meopgaver så de studerende
tidligere bliver indført ‘i den na-
turvidenskabelige måde med
præcision og fokus’, som det
hedder i høringsoplægget.

Ikke vidtrækkende nok
Begejstringen til trods er der
flere der mener at oplægget ik-
ke er vidtrækkende nok, blandt
andre direktøren for Niels Bohr
Institutet, Nils O. Andersen. I
sit høringssvar gør han op-
mærksom på at paradigmet for
fakultetets uddannelser ikke
har udviklet sig nævneværdigt
siden tresserne selv om rekrut-
teringsgrundlaget i dag er helt
anderledes.

»Arbejdsmarkedet har ligele-
des ændret sig drastisk. Fra pri-
mært at være en gymnasie-
læreruddannelse er hovedaf-
sætningen nu til det private ar-
bejdsmarked samt en række of-
fentlige institutioner, hvorimod
gymnasiedelen er blevet be-
kymrende lille. Udfordringen
for fakultetet er i dag således at
skabe egnede rammer der kan
opfylde behovet frem til år
2020 hvor billedet igen vil være
markant forskelligt fra i dag,«
fastslår Nils O. Andersen.

Efter hans opfattelse skal en
væsentlig del af uddannelserne

være bredere og mere professi-
onsrettede end vi kender i dag.
Endvidere kan det forudses at
lærerne på naturfag i både fol-
keskole og gymnasium skal
være funderede i en bred vifte
af naturfag – og at samfundets
behov for eliteuddannede bli-
ver mindst på det niveau vi ken-
der i dag og formentlig større. 

»Den nye struktur skal såle-
des tilgodese behovet for mas-
seuddannelse såvel som elite-
uddannelse. I dette lys er for-
slaget nok for traditionelt. Der
skal tænkes radikalt i flere hen-
seender,« skriver Nils O. Ander-
sen og henviser til at gøre mere
ud af afrundede bachelorforløb
og tænke efteruddannelse ind i
studiestrukturen. Han opfor-
drer derfor til at man inddrager
flere eksterne i arbejdet med at
implementere reformen.

Også forskningsinstitutionen
Learning Lab Denmark efterly-
ser mere vidtgående reformer.
Et af Learning Lab Denmarks
satsningsområder er netop at få
flere unge til at vælge den na-
turvidenskabelige vej og at eks-
perimentere med læring og
kompetenceudvikling så man
bliver klogere på hvordan ny vi-
den genereres og mennesker
udvikler kompetencer.

»Mange af initiativerne og

tankerne er rigtig gode og vigti-
ge, men slet ikke vidtrækkende
nok. Den halvhjertede beken-
delse til kompetencebeskrivel-
ser i stedet for indholdsbeskri-
velser kunne  godt være mere
udtalt, og problemerne om-
kring omorganisering af den
forældede studiestruktur der
slet ikke passer til de nye tiltag,
er slet ikke forsøgt løst. 

Men alt i alt er den større fo-
kus på sammenhængende stu-
dieforløb, didaktisk opkvalifi-
cering af undervisning og lære-
re, bedre sociale og uformelle
læringsmiljøer, større fleksi-
bilitet i studievalg og bedre mu-
lighed for internationalisering
meget relevante og livsnødven-
dige tiltag hvis universitetet
skal kunne imødegå fremtidens
krav om at uddanne kandidater
i massevis,« siger Robin Engel-
hardt, leder af konsortiet for
Matematik og Naturvidenskab.

Prodekan Sine Larsen under-
streger at alle høringssvar nu
bliver gennemarbejdet så der
kan laves en plan for det videre
arbejde. Den skulle gerne kun-
ne vedtages i september, og
derefter regner man med at det
vil tage to år at reformere om-
rådet så ændringerne træder i
kraft fra år 2004.  ■

liaa@adm.ku.dk

Husk selvrealisering
»At studere handler også om at udvikle en identitet. Det er interessant

for de naturvidenskabelige uddannelser fordi det er en af de forklarin-

ger der gives på den utilstrækkelige rekruttering. De studerende har ik-

ke tillid til at naturvidenskabelige uddannelser kan fungere som et

‘selvrealiseringsprojekt.’« 

Høringssvar fra ‘Den naturfagsdidaktiske Guerillagruppe.

NYE TIDER – Selv om både folkeskoler og

gymnasier for længst tilbyder brug af compu-

tere ved eksamen, skal man stadig finde bly-

ant og papir frem til skriftlige eksamener på

Naturvidenskab. Men nu lægger reformen af

studiestrukturen både op til nye eksamens-

former og mere brug af IT 

Selv om en ny reform af studiestrukturen bliver den største revolution på
Naturvidenskab nogensinde ifølge dekan Henrik Jeppesen, så mener flere
kilder at ændringerne ikke er vidtrækkende nok 

Revolution på Naturvidenskab 
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Af David Højmark

Det er ikke kun størrelsen
der gør det. Hos virk-
somheden Haldor Top-

søe A/S står et mikroskop der
kan noget som alle andre mi-
kroskoper ville misunde det. 
Ikke alene er det kæmpestort,
det er også unikt i sine evner.

»Grundforskning handler om
forståelse af grundlæggende
principper. Men selv når man
forstår principperne, er det ikke
nødvendigvis ligetil at overføre
dem til ‘den virkelige verden.’
Det er en stor udfordring som
dette mikroskop har gjort min-
dre.«

Ordene kommer fra Jakob
Wagner. Han er 27 år og i gang
med at færdiggøre sit ph.d.-stu-
dium på Haldor Topsøe A/S.
Han fortæller med lige dele be-
gejstring og fascination når han
beskriver mikroskopets evner.

»Denne maskine er noget
specielt fordi vi ved hjælp af
den kan undersøge en kataly-
sators evner i en atmosfære der
svarer til de industrielle betin-
gelser. Vi kan altså teste virk-
somhedens produkter i en ver-
den som svarer til den virkelig-
hed de skal fungere i.« 

Drivkraften er forskning
Jakob Wagner står ved det
monstrum af et mikroskop som
han tilbringer en stor del af sin
arbejdstid i selskab med. I et
rum på størrelse med en min-
dre studiehybel optager maski-
nen godt halvdelen af pladsen.
Snørklede slanger iklædt stan-
niol og et hav af knapper giver
et indtryk af en opfindelse in-
spireret af Georg Gearløs. 

Men der er orden i det enor-
me kaos, og bl.a. derfor har Ja-
kob Wagner nu to gange været
med til at skrive videnskabelige
artikler på så højt niveau at ver-

dens førende magasin inden for
branchen ville publicere dem.

»De to gange vi har opnået
spalteplads i Science har natur-
ligvis været dejlige oplevelser.
Men for mig er det lige så stort
at se resultatet i mikroskopet
som at se mit navn på tryk.
Drivkraften i forskning er jo
netop at opdage noget nyt, så
når man sidder og kigger på no-
get i et mikroskop og ved at
man er den første nogensinde
der ser det, er det utroligt
spændende.«  

Københavns Universitet
viser flaget
Spændende er det også for Ja-
kob Wagners omgivelser at føl-
ge hans udvikling i forsknin-
gens verden. 

»Jakob Wagner har helt sik-
kert store muligheder. At han i
en alder af 27 år to gange har
været i Science og snart er fær-
dig med sin ph.d., giver gode
løfter for fremtiden. Hvor langt
han kan nå afhænger også af
tilfældigheder, men det er ikke
urealistisk for ham at gå efter
store forskerstillinger både her-
hjemme og i udlandet,« siger
Erik Johnson der er lektor på
Ørsted Laboratoriet og vejleder
for Jakob Wagner under udar-
bejdelsen af ph.d.-opgaven.

»Samtidig er det jo også
spændende for os på Køben-
havns Universitet at få vist fla-
get på denne måde. Det er trods

alt ikke hverdagskost at unge
mennesker opererer på dette vi-
denskabelige niveau og får de-
res resultater vist frem for ver-
dens førende videnskabsfolk.«

Science to dollars
Jakob Wagner har været på
Haldor Topsøe i næsten to og et
halvt år. Efter i 1999 at være
blevet kandidat med 11 for sit
speciale, tog han en fire måne-
der lang studiepause som sam-
tidig er hans livs hidtil eneste.

»Det tiltalte mig meget at
komme hertil og arbejde med
grundforskning. Det handler jo
om at forstå det allerførste ni-
veau – der hvor det hele starter.
Man skal spørge sig selv hvad
det egentlig er der sker, og så
arbejde videre derfra. Så da
muligheden var der, var der ik-
ke noget at være i tvivl om,« si-
ger Jakob Wagner om valget af
ph.d.-studiet på Haldor Topsøe
A/S. 

Virksomheden er blandt
Danmarks mest ambitiøse på
forskningsområdet og har de
seneste år investeret 25 millio-
ner kroner i det laboratorium
som Jakob Wagner arbejder i.

»Naturligvis ser Haldor Top-
søe A/S gerne nogle resultater
for deres investering. Det er jo
ikke uden grund at firmaet
målsætning nogle gange formu-
leres som ‘science to dollars’. Vi
forsker jo ikke for sjov.« ■

dah@adm.ku.dk

gene har et tættere og mere na-
turligt tilhørsforhold til hinan-
den. Ved mindre institutter har
man ikke den fordel, og derfor
bliver det svært for dem at til-
byde en ph.d.-studerende sam-
me mulighed for en god uddan-
nelse,« siger Charlie Breindahl,
formand for ph.d.-foreningen.

»Tanken om forskerskoler in-
deholder jo netop nogle stor-
driftsfordele. Men disse kom-
mer kun til udtryk hvis man har
ph.d.-studerende som har glæ-
de og gavn af at komme på kur-
sus sammen. Hvis der er for få
ph.d.-studerende, går det ud
over det faglige indhold.«

Det faglige indhold på de
seks kommende forskerskoler
på Københavns Universitet
spænder over tre fakulteter.
Humaniora og Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet har fået
hver to forskerskoler, mens de
natur- og sundhedsvidenskabe-
lige fakulteter hver har fået en
ny forskerskole godkendt i
ansøgningsrunden. ■

dah@adm.ku.dk

Af David Højmark

Seks nye forskerskoler. Det
blev resultatet for Køben-
havns Universitet da 100

millioner kroner blev fordelt til
23 forskerskoler rundt omkring
i landet.

Forskeruddannelsesrådet og
Forskningsstyrelsen har på bag-
grund af 57 ansøgninger ud-
valgt de skoler som i løbet af de
næste fem år vil modtage støtte
til bl.a. uddannelsen af ph.d.-
studerende. 

Det betyder at der vil blive
skabt omkring 130 nye ph.d.-
stipendiater på landsplan som
følge af forskerskolerne, men
hvor mange af disse der tilknyt-
tes Københavns Universitet er
usikkert.

Ph.d.-foreningen ser det som
en positiv udvikling for de ph.d.-
studerende der tilhører større
institutter. Men formanden ad-
varer mod en skævvridning.

»Nogle institutter har lettere
end andre ved at indgå samar-
bejde om forskerskoler fordi fa-

MIKROSKOPI –
Jakob Wagner til-

bringer omkring en

tredjedel af sin ar-

bejdstid i selskab

med dette såkaldte

mikroskop.

Nye forskerskoler 

Der er udsigt til flere ph.d.-stipen-
diater på Københavns Universitet
når nye forskerskoler ser dagens
lys. Ph.d.-foreningen er skeptisk

Mikroskopisk
verdensklasse

27-årig ph.d.-studerende fra
Københavns Universitet er
med helt fremme i grund-
forskningens elite. To gange
har han i samarbejde med
andre forskere fået artikler
trykt i det prestigefyldte
magasin Science
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HVAD ER FORSKERSKOLER?

■ Forskerskoler har til formål at skabe forskermiljøer på et højt internatio-
nalt niveau for ph.d.-studerende. Dette skal ske gennem kurser, uden-
landske gæsteprofessorer samt etablering af stipendier.

■ Formålet med den danske ph.d.-uddannelse er i samarbejde med den
internationale forskningsverden at uddanne forskere på højt internatio-
nalt niveau. Denne uddannelse sker hovedsageligt gennem udøvelse af
aktivt forskningssamarbejde samt gennem deltagelse i kursusforløb.

FORSKERSKOLER PÅ KU 

■ Danske Studier 4.4 mio. kr.

Institut for Nordisk Filologi

■ Ph.d.-program i litteraturvidenskab og moderne kultur 0.36 mio.kr. 

Institut for Litteraturvidenskab

■ Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab 8.6 mio. kr.

Institut for Folkesundhedsvidenskab

■ Danish Graduate Programme in Economics 3.3 mio. kr. 

Økonomisk Institut

■ Sedimentbassiners geologi og ressourcer 2.1 mio. kr.

Geologisk Institut

■ Den Politologiske Forskerskole i Danmark 1.0 mio. kr.

Institut for Statskundskab

STUDENTERPORTRÆT ▼  

Forskermangel
»Vi kan slet ikke finde tilstrækkeligt mange specialister i Danmark. 

Og udenlandske forskere er ofte svære at lokke hertil på grund af de dan-

ske skatte- og integrationslove.«

Forskningsdirektør hos Haldor Topsøe A/S, Jens Rostrup-Nielsen, 

Berlingske Tidende, 10.april 2002

Bevilget støtte
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Af Lara Khalidi

JEG VIL  GERNE BESKRIVE den sidste dag
jeg var på universitetet for dig, dagen før invasio-
nen. Den dag havde jeg en lektion klokken 9 og
da jeg aftenen før havde set nyheder, så det ikke
særlig godt ud. Jeg tvivlede derfor på om kon-
trolposten ville være åben, men tog afsted allige-
vel. 

Jeg forlod mit hjem klokken 8. Der var en time
til min lektion ville begynde, og jeg havde to kon-
trolposter at krydse på vejen; tidligere, da der in-
gen kontrolposter var, ville dette kun have taget
20 minutter. Jeg tog en taxa til kontrolstedet og
blev mødt af en kø af mænd som ventede på at få
kontrolleret deres ID-kort af soldaterne. 

Da jeg trådte ind i køen signalerede soldaten at
jeg skulle komme op foran og få mit ID tjekket.
Det viste sig at kvinder kunne komme igennem
uden at vente selv om der var en lang kø. Nogle
gange er det lettere for os kvinder at komme

igennem kontrolposterne, men dette ser jeg kun
som en anden form for diskriminering. Israeler-
ne ser os som det svage køn og opfatter os ikke
som værende i stand til at true deres sikkerhed.
Dog ved jeg af erfaring at formålet med kontrol-
posterne ikke er sikkerhed, men ydmygelse og af-
straffelse. 

Jeg tog en ny taxa til Ramallah og derefter en
til Surda-kontrolposten – vi har et navn for hver
kontrolpost da der er så mange af dem. Surda er
en landsby som ligger på vejen til Birzeit.

Jeg stod ud af taxaen og var nødt til at gå cirka
500 meter da israelerne havde lagt en stor bunke
af jord på vejen for at tvinge folk ud af deres biler
og forhindre bevægelsesfriheden. Derefter nåede
jeg sammen med en kvinde som blev transporte-
ret på en ambulancebåre, frem til den rende som
var blevet gravet på den anden side af kontrol-
posten. 

Vi passerede også et hus, besat af israelerne,
hvorfra soldaterne sigtede på mig med deres
våben. Jeg skyndte mig ind i en anden taxa mod
universitetet. Jeg var et kvarter for sent på den
hvilket ikke er meget for tiden. 

JEG LØB IND I  KLASSEN og fandt undervi-
seren og fire andre elever i lokalet. Jeg spurgte
hvor alle var henne og fik at vide at de andre stu-
derende frygter en forestående israelsk invasion.
Jeg forlod klassen og blev mødt på gangen med
spørgsmål om hvad i alverden jeg lavede der –
burde jeg ikke være hjemme? 

Jeg skyndte mig ud for at finde en taxa og
mødte min kammerat Yazan og et par andre ven-
ner som også var på vej hjem. Yazan er nu under
belejring i Ramallah. 

Det begyndte at regne, og vi blev alle enige om
at denne sky måtte have indgået en pagt med isra-
elerne om at gøre vores liv til et helvede. Solda-
terne tvinger os til at gå, og så regner skyen på os. 

Jeg løb og var ved at snuble da jeg famlede
mig vej over jordbunken som efterhånden var
blevet mudret. Vi stoppede op for at hjælpe en
ældre dame som havde problemer med at kom-
me over på den anden side. 

På vej tilbage til Ramallah ringede min mor og
bad mig om at hente min ti år gamle lillebror
Sami som bor i Ramallah sammen med min far.
Under den sidste israelske invasion var han inde-
spærret i huset mens det var under beskydning,
og angsten har givet ham psykiske mén. 

Når du er under belejring er du ikke kun fan-
get i dit hus. Lyden af granater og maskingeværer
og snigskytterne på taget af dit hus blokerer for
alle andre lyde. Det er belejring ikke kun af sted,
men også af lyd. Tidlig om morgenen er det umu-
ligt at flygte fra lyden af skyderiet og bombarda-
menterne, og du glemmer at lytte til lyden af vin-
den og fuglene som synger. 

Jeg hentede Sami og sagde farvel til mine ven-
ner, velvidende at jeg ikke ville komme til at se
dem i lang tid. De vil være under belejring i Ram-
allah, og jeg vil være i Jerusalem hvor jeg hjælpe-
løst vil følge med på TV og se deres huse blive
ødelagt og revet ned af israelske tankvogne. 

Vi begav os på vej mod Kalandia-kontrolposten
som afskærer Ramallah fra resten af verden. Da
vi ankom stod der 300 mennesker, måske mere,
og ventede på at soldaterne ville lukke dem igen-
nem. Jeg gik i panik og var bange for at vi aldrig
ville nå hjem. Jeg prøvede på engelsk at overtale
soldaterne til at lade os komme igennem. En af
dem råbte til mig og jeg råbte tilbage. Han pege-
de på mig med sit gevær og sagde at hvis jeg ikke
trådte tilbage, ville han skyde. 

JEG HAR VÆNNET MIG til denne situation
– det er sket mange gange på vej til og fra univer-
sitetet. På en anden dag ville jeg måske have
været trodsig og andre ventende ville forsøge at
berolige mig. På denne dag, hvor situationen var
forværret og jeg havde min lillebror med mig,
føjede jeg mig og ventede tavst sammen med de
andre. 

Det begyndte at regne igen, og jorden forvand-
ledes til mudder. Min bror og jeg ventede i fire ti-
mer før vi nåede frem til soldaterne. Da det ende-
lig var blevet vores tur, begyndte Sami at græde.
Jeg var selv ved at bryde ud i tårer, men holdt
dem tilbage. 

Men min vrede kunne jeg ikke holde tilbage.
Soldaten bad mig om mit ID-kort. Jeg viste det til
ham uden at sige noget, men jeg stirrede på ham
med al den vrede som var inden i mig. Ikke kun
for alt det jeg går igennem hver dag for at få en
uddannelse, men for besættelsen af mit land, vol-
den mod mine venner ved kontrolposterne, yd-
mygelsen, drabene og terrorisering en af hele det
palæstinensiske samfund hver eneste dag.                 

På den mest ubehøvlede måde beordrede han
mig til at åbne min taske. Jeg nægtede og fortalte
ham at jeg kun havde bøger i tasken. Han rev tas-
ken ud af hånden på mig og begyndte at gennem-
søge den. Jeg rev tasken tilbage på den samme
måde som han havde taget den fra mig. Han
skubbede mig ned i mudderet og sagde at hvis
jeg ikke skyndte mig væk, ville han skyde Sami.
Jeg så på Sami som så forfærdet ud. Jeg forlod
soldaterne og råbte ‘nazister’ efter dem. 

Samme aften, efter at have fortalt min familie
hvad der var sket, brød jeg sammen i gråd. Den
værste følelse er at se og føle uretfærdigheden i
verden og ikke være i stand til at gøre noget ved
det. Hver gang jeg erindrer den dag, kan jeg ikke
glemme de menneskers, især børnenes, ansigts-
udtryk da de stod i regnen. Jeg er sikker på at al-
le de mennesker den dag ved kontrolposten har
en historie at fortælle der er værre end min. 

DET UNDRER MIG til tider hvordan vi kan
udstå dette. Vi må være meget tolerante. Når vi
prøver at udtrykke vores vrede og bitterhed mod
det vi går igennem, bliver vi knust. Det er Israels
strategi. 

Hvad er ideen med at have en kontrolpost på
den eneste vej der fører til universitetet? Det har
ikke noget at gøre med sikkerhedsmæssige foran-
staltninger, således som de hævder. Grunden er
at de vil knække os fordi der sædvanligvis er akti-
viteter på et universitet – jeg mener ikke politiske
aktiviteter, men kulturelle og sociale aktiviteter
som tjener det formål at udvide de unges horisont. 

Hele ideen med at få en uddannelse er at være
i stand til at planlægge fremtiden, men hvordan
kan vi det når vi må bekymre os om grundlæggen-
de ting som at komme frem til universitetet eller

En dag i Palæstina 
– en studerendes dagbog
20-årige Lara Khalidi der studerer sociologi på Bir Zeit Universitet, har sendt denne beretning
om hvordan hun oplevede den sidste dag før universitetet blev lukket af den israelske invasion
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KONTROL – Billederne på

denne og næste side viser typiske

situationer ved kontrolposterne

ved Kalandia og Surda.

Forsvar mod terror
»Da den israelske regering besluttede sig for at gå ind i selvstyreområderne,

var det for at forsvare det israelske folk mod terroren. Det er nu engang

enhver stats primære opgave at beskytte sine borgere, og der er ingen tvivl

om at det israelske folk har valgt den nuværende regering med henblik på

at den skal gøre sit bedst mulige for at udføre netop den opgave.« 

Carmi Gillon, Israels ambassadør i Danmark, Politiken 12. april.
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være klar til at skynde os hjem til enhver tid. Det
ender med at vi kun kan koncentrere os om hvad
der vil ske de næste fem minutter, i den meget
nære fremtid. 

Dette er et forsøg på at fratage os vores politi-
ske drømme og individuelle fremtid. Vi er så fru-
strerede at vi ikke længere har lyst til at deltage i
nogen form for kulturelle, sociale eller uddannel-
sesmæssige aktiviteter. Og dette ikke mindst når
enhver studerende ved hvad der kan ske når han
eller hun gør oprør ved en kontrolpost – som da
min ven Mutaz blev slået gentagne gange i hove-
det af tre soldater med M16 geværer blot for at
bede om at få sit ID-kort tilbage.

Nogle af vi studerende bliver virkeligt frustre-
rede over sådanne episoder, andre ser det som en
udfordring. Hver eneste dag er både jeg og de
[israelerne, red.] klar over at de knækker os me-
re og mere, men at vreden vokser i os, og en dag
vil det give bagslag. Her er vi så, under belejring
af lyd, sted og endda tid. 

Jeg kan huske at jeg plejede at skynde mig
hjem fra universitetet. Min sidste time sluttede
klokken 17, og jeg skulle være ved Kalandia-kon-
trolposten før den lukkede klokken 18. Det tog
mig lang tid at erkende at den belejring vi er un-
der, ikke er som nogen anden. 

Selv når vi kigger mod himlen, er vi ikke fri,
men ser F16 fly flyve forbi. En besættelse af lyd,
sted, tid og syn har til formål at udslette den be-
lejrede. Når du nægter en person disse ting, er
det et forsøg på at få ham eller hende til at op-
høre med at eksistere. 

Dette er én metode til at udslette os, men der
er også mere dramatiske metoder såsom overgre-
bene på byer og flygtningelejre på Vestbredden
og særligt flygtningelejren i Jenin. Bombarde-
mentet af en flygtningelejr betyder at flygtninge
endnu engang er hjemløse, sultne og føler sig an-
grebet.

PROBLEMET BUNDER I at når en selv-
mordsbombemand angriber Israel, bliver pa-
læstinenserne til terrorister i offentlighedens
øjne. Folk glemmer at se på bevæggrundene for
en sådan handling. Hvis man ser på de daglige
ydmygelser, døden og prøvelserne som hele den
palæstinensiske befolkning lider under, er det ik-
ke overraskende at de udtrykker deres vrede på
en så altødelæggende måde. 

Dem der udfører sådanne handlinger, dræber
sig selv. De er nået til det punkt hvor de ikke har
noget at miste, hvor de har mistet alt hvad de no-
gensinde har holdt af. Det er grunden til at folk
bliver selvmordsbombemænd, og dette har kun
meget lidt at gøre med religion og anti-semitis-
me. For virkelig at stoppe den slags aktioner, må
der tages fat om roden på problemerne som er
politiske og drejer sig om menneskerettigheder. 

MENS JEG SKRIVER DETTE , kalder min
søster på mig inde fra dagligstuen og peger på tv-
apparatet som viser scener fra den fuldstændigt
ødelagte flygtningelejr i Jenin. Derefter peger
hun ud af vinduet mod Vestjerusalem hvor israe-
lerne fejrer staten Israels 54-årige jubilæum med
fyrværkeri. 

Det er trist at se en befolkning leve på bekost-
ning af en anden. Og når vi klager, bliver vi be-
skyldt for at mene at Israels eksistens er et pro-
blem. Det eneste vi egentlig beder om, er respek-
ten, værdigheden og ligheden som er blevet næg-
tet os i 54 år. 

Lara Khalidi er 20 år og studerer sociologi på Bir
Zeit universitetet. Bir Zeit ligger på Vestbredden et
par kilometer nordvest for Ramallah. Lara bor i A-
Ram som ligger mellem Jerusalem og Ramallah.

Oversat af Julie Reventlow og Anne Nybo, stude-
rende ved Carsten Niebuhr Instituttet.
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»Det er trist at se en befolkning leve på bekostning

af en anden. Og når vi klager, bliver vi beskyldt for 

at mene at Israels eksistens er et problem. Det ene-

ste vi egentlig beder om, er respekten, værdigheden

og ligheden som er blevet nægtet os i 54 år.«

»Selv når vi kigger mod himlen, er vi ikke fri, 

men ser F16-jagere flyve forbi. En besættelse af

lyd, sted, tid og syn har til formål at udslette 

den belejrede. Når du nægter en person disse

ting, er det et forsøg på at få ham eller hende 

til at ophøre med at eksistere.«

Det billigste er at gå.
Det smarteste er at tage toget!

Billetter og info via DSB Udland på telefon 70131416 eller dit rejsebureau.

W
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Grænseløs rejse

Apartheid eller deportering
»Hvis krigen skulle ende med Israels ‘sejr’ - annektering af Vestbredden og Gazastriben - vil forestillingen om

en jødisk stat få dødsstødet. Flertallet af borgere i Israel vil blive palæstinensisk, og hvis den jødiske stat fort-

sat skal være jødisk, er der kun to katastrofale muligheder tilbage: Enten apartheid, hvor palæstinenserne

fratages deres borgerrettigheder; eller deportering af palæstinenserne til resten af verden. Begge dele vil

moralsk, økonomisk, militært og politisk være begyndelsen til enden for Israel.«

Jacob Erle og Morten Thing, Jøder for Fred, læserindlæg i flere dagblade.
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Af Michael Irving Jensen

Israels krig mod palæsti-
nenserne har store konse-
kvenser for andre end de der

deltager direkte i kampene,
herunder studerende og lærere
på de højere uddannelsesinsti-
tutioner i de besatte områder. 

Forleden genbesatte den isra-
elske hær således for en stund
landsbyen Bir Zeit nord for pa-
læstinensernes midlertidige ho-
vedstad Ramallah. Flere hun-
drede studerende fra det pre-
stigefyldte Bir Zeit universitet
der ligger i byen, blev ifølge
BBC arresteret. 

Tidligere er flere af universi-
tetets videnskabelige medarbej-
dere blevet arresteret. Få dage
forinden blev en række af uni-
versitetets kvindelig studeren-
de der bor på et af universite-
tets studenterkollegier, inde-
spærret. Kollegiet er nu uden
vand og el, vinduer er ituslået,
og telefonen afbrudt. De sidder
fortsat isoleret fra omverdenen.

Universitetet er lukket. Det er
anden gang ledelsen har måtte

lukke universitetet i løbet af
forårssemestret der begyndte i
marts. Årsagen hertil er at hver-
ken studenter eller lærerstaben
kan bevæge sig frit og dermed
nå frem til universitetet. Vejen
til universitetet er gravet op af
den israelske besættelsesmagt,
og der er placeret israelske mi-
litære checkpoints på alle ind-
faldsveje til universitetet. 

Det er ikke første gang uni-
versitetet er berørt af den 35 år
lange israelske besættelse. Un-
der den første intifada (1987-
1993) var Bir Zeit universitetet
lukket i ikke mindre end 51
måneder. 

Internationalt ry
Bir Zeit universitetet har en
lang historie. Allerede i 1924
stiftede den anglikanske pa-
læstinensiske kvinde Nabiha
Nasir en folkeskole (1-7. klasse)
i landsbyen Bir Zeit lige nord
for Ramallah. I løbet af 1930’er-
ne blev skolen udvidet til også
at omfatte en realskole. Denne
opgradering af skolen fortsatte
frem til midten af 1970’erne

hvor skolen blev omdannet til
et af de første palæstinensiske
universiteter på i de besatte
områder. 

I dag er godt 5.000 studeren-
de indskrevet på universitetet,
med stort set lige så mange
mandlige som kvindelige stu-
denter. Universitetet er kendt
ikke blot i de palæstinensiske
områder, men også i udlandet
som dét palæstinensiske uni-
versitet med den højeste akade-
miske standard og er af flere
blevet sammenlignet med nog-
le af de bedre universiteter i
USA. 

I universitetets første år til-
trak det især unge fra den pa-
læstinensiske elite, og en stor
del af disse var kristne palæsti-
nensere. Denne tendens har
ændret sig markant. I dag er
universitetet i højere grad et
masseuniversitet, og de stude-
rende kommer fra alle samfun-
dets lag. 

At større dele af samfundets
forskellige lag – og især de unge
fra flygtningelejrene – i dag og-
så har adgang til højere uddan-

nelse, skyldes først og frem-
mest palæstinensernes bevidst-
hed om at uddannelse er en af
de få muligheder der eksisterer
for at opnå social mobilitet. 

Derudover har Bir Zeit uni-
versitetet, ligesom flere af de
andre palæstinensiske universi-
teter, til stadighed været aktiv i
modstanden mod den israelske
besættelse og i kampen for at få
opfyldt det legitime palæstinen-
siske krav om en selvstændig
palæstinensisk stat. Dette for-
hold har utvivlsomt også virket
tiltrækkende på store dele af
ungdommen. Det er dog sam-
tidigt interessant at bemærke at
undersøgelser viser at korre-
lationen mellem indkomst og
uddannelse ikke er så markant i
Palæstina som i fx EU-landene. 

Studentervalg som model
for demokrati
Inden etableringen af Det Pa-
læstinensiske Selvstyre i 1994
og faktisk helt frem til det pa-
læstinensiske valg i 1996 anså
mange forskere og politiske
iagttagere studenterrådsvalge-

ne for en slags meningsmåling
på den politiske stemning
blandt den palæstinensiske be-
folkning. 

Studenterrådsvalg, valg til
fagforeninger og andre profes-
sionelle institutioner antog i
fraværet af nationale palæsti-
nensiske institutioner – som var
bandlyst af den israelske besæt-
telsesmagt – en vigtig rolle i pa-
læstinensisk politik. Studenter-
politik blev på den baggrund
også en scene hvor national-
politiske emner og forholdet til
den israelske besættelsesmagt
blev heftigt debatteret. 

Der bliver afholdt valg til stu-
denterrådet hvert år. Valgene
finder sted under parolen ‘en
model for palæstinensisk de-
mokrati’. Der er store valgmø-
der, teater, udstillinger med
mere i dagene og ugerne op til
valget, og aktivitetsniveauet og
engagementet er stort. Stem-
meprocenten ved valgene lig-
ger på omkring 80 i gennem-
snit. 

Studenterrådet består af 51
medlemmer der ledes af et ‘ka-

binet’ på 11 medlemmer. En af
universitets administratorer, hi-
storikeren Albert Aghazarian,
har sagt om Bir Zeits visioner i
forbindelse med studenterråds-
valgene: 

»Vi ser universitetet som et
kollektivt eksperiment. Målet
er at skabe et eksempel som
kan følges af hele det palæsti-
nensiske samfund. Vi tilbyder
en model hvor vi opfordrer til
meningsforskelle, og hvor alle
er uundværlige, hvor mangfol-
dighed og internationalisme er
respekteret og demokrati er
fremherskende.«

Besættelse grobund for
fundamentalisme
Bir Zeit var i en lang årrække
kendt som en højborg for den
progressive palæstinensiske
venstrefløj. Yassir Arafats Fa-
tah-bevægelse havde naturlig-
vis også en vis status blandt
universitetets studenter mens
islamisterne i 1970’erne stort
set ikke var at finde i denne ‘se-
kularismens højborg’. Også det
har ændret sig markant. 

Det belejrede universitet

Den israelske besættelses-
magt har atter blokeret
vejen til Bir Zeit Univer-
sitet på Vestbredden – 
og til udviklingen af et
demokratisk Palæstina 

Info om invasionen
Læs mere om invasionens konsekvenser for de studerende på Bir Zeit, bl.a. for de 12 kvin-

delige studerende der siden den 29. marts har været fanget på et kvindekollegium i Ra-

mallah uden vand, strøm og telefonforbindelse på www.birzeit.edu. 

Følg udviklingen dag for dag på www.electronicintifada.net. 

PROTEST – Studerende og ansatte ved Bir Zeit Universitet er vant til konfrontationer med den israelske

besættelsesmagt. Her demonstrerer de sammen med menneskeretsaktivister mod hærens blokade af Ramal-

lah i november 2001 som hindrer dem i at komme til universitetet for at studere.

Tema
Palæstina
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I løbet af 1980’erne begyndte
de palæstinensiske islamister i
højere grad at organisere sig i
civilsamfundet. Og der blev i
høj grad satset på studenterpo-
litik. Som mange andre steder i
verden blev venstrefløjen svæk-
ket i disse år. 

Islamisterne slog for alvor
igennem studenterpolitisk i
løbet af 1990’erne og især efter
underskrivelsen af Oslo-aftalen
i 1993. De unge studerende i
Palæstina er som studerende
overalt i verden mere ‘radikale’
end befolkningen som helhed,
og langt størstedelen har været
yderst kritiske over udviklingen
i det palæstinensiske samfund
siden Oslo-aftalen i 1993. 

Palæstinenserne opnåede
som bekendt ingen fredsdivi-
dende. De var i stedet vidne til
en udvikling hvor besættelsen
fortsatte, blot med andre mid-
ler. Bosættelserne blev udvidet.
Bevægelsesfriheden blev be-
grænset. Samtidigt har Det Pa-
læstinensiske Selvstyre vist sig
ikke alene at være ineffektivt,
men tillige korrupt. Dette har
givetvis været en medvirkende
årsag til at den islamiske stu-
denterbevægelse gennem
1990’erne har haft stor opbak-
ning også på det sekulære Bir
Zeit Universitet. 

Omkring 40 procent af stu-
denterne støtter Hamas’ stu-
denterbevægelse mens andre
40 procent støtter Fatah. De
sidste omkring 20 procent er
fordelt på en række mindre stu-
denterpolitiske bevægelser der
hører til på den palæstinensiske
venstrefløj. Venstrefløjen har i
løbet af 1990’erne til tider allie-
ret sig med islamisterne og til
andre tider med nationalisterne
(Fatah). 

Prominente professorer
Den administrative og viden-
skabelig stab består af 700 per-
soner. En stor del af disse spil-
ler en prominent rolle også i
det politiske liv og i den offent-
lige debat i det palæstinensiske
samfund. 

Universitetets leder Dr. Han-
na Nasir er blandt dem. Han

har en doktorgrad i fysik fra
USA, men vendte tilbage til
Vestbredden efter sin uddan-
nelse i 1967 hvor han deltog ak-
tivt i at udvikle Bir Zeit til et
egentligt universitet. 

I 1974 blev han deporteret til
Libanon af den israelske be-
sættelsesmagt. I eksilet blev
han medlem af Det Palæstinen-
siske Nationalråd og var i en
årrække ligeledes medlem af
PLO’s eksekutivkomite der er
organisationens udøvende or-
gan. I kølvandet på underskri-
velsen af Oslo-aftalen vendte
han tilbage fra sit ufrivillige
eksil og blev på ny knyttet til
Bir Zeit Universitetet. 

Hanna Nasir er ikke et ene-
stående eksempel. Størstedelen
af det videnskabelig personale
har doktorgrader fra vestlige
universiteter og mange har
været aktive i den palæstinensi-
ske kamp for selvstændighed.

Det gælder bl.a. politologen
Dr. Ziad Abu-Amr der i 1996
blev valgt til den palæstinensi-
ske lovgivende forsamling. Og
det gælder lederen af ‘The Ibra-
him Abu Lughod Institute of In-
ternational Studies’ (som er op-
kaldt til ære for en fremtræden-
de palæstinensisk professor i
International politik), Ali Jar-

bawi, der gennem en årrække
har varetaget funktionen som
direktør for en af de mest cen-
trale og bedst fungerende men-
neskerettighedsorganisationer i
området. 

Blandt universitetets tidlige-
re ansatte er den mest kendte af
universitetets profiler Dr. Han-
nan Ashrawi, engelsk-professo-
ren der med et slag i begyndel-
sen af 1990’erne blev verdens-
kendt da hun optrådte på alver-
dens tv-skærme som talskvinde
og forhandler for den palæsti-
nensiske delegation i under de
indledende fredsforhandlinger
i Madrid i efteråret 1991. 

Hannan Ashrawi har efter-
følgende tjent som den først
udnævnte palæstinensiske om-
budsmand (kvinde) og siden
som undervisningsminister i
Yassir Arafats regering. I dag er
hun medlem af den palæstinen-
siske lovgivende forsamling
samt direktør for en af de man-
ge palæstinensiske NGO’er (se i
øvrigt organisationens hjem-
meside www.miftah.org). 

Fremtidens ledere
Listen af personligheder er læn-
gere endnu. Pointen er at Bir
Zeit universitetet i sidste halv-
del af det 20. århundrede har

været den mest indflydelsesrige
uddannelsesinstitution i det pa-
læstinensiske samfund. 

Universitetet vil i fremtiden
fortsat være en central aktør i
det palæstinensiske samfunds-
liv, også i det øjeblik hvor en
palæstinensiske stat ser dagens
lys. Det er i høj grad herfra at
fremtidens palæstinensiske be-
slutningstagere og administra-
torer vil blive rekrutteret. 

Både studenterne og den vi-
denskabelige stab er fortsat fast
besluttet på at den demokrati-
ske tradition skal fortsætte, og
de vil yde deres konstruktive
bidrag til at den kommende pa-
læstinensiske stat vil have et
demokratisk potentiale. ■

Michael Irving Jensen er ph.d.,
adjunkt ved Carsten Niebuhr In-
stituttet, Københavns Universi-
tet. Michael Irving Jensen har
specialiseret sig i palæstinensisk
politik og forsvarede sidste år sin
ph.d.-afhandling der bærer tit-
len: ‘Hamas i Gazastriben.
Aspekter af islamisme i den soci-
ale og uddannelsesmæssige
sfære’. Han har studeret ved Bir
Zeit universitetet i begyndelsen
af 1990’erne.

BANTUSTANS – Kortet viser

hvordan det palæstinensiske selvstyre

i virkeligheden er opdelt i små isole-

rede enklaver. På Vestbredden har

palæstinenserne kun kontrol over

seks procent af territoriet - og antal-

let af bosættelser er stadigt stigende.

Kortet stammer fra en Danida-pjece

om Gaza/Vestbredden.

Dekanen og officeren
Den tidligere dekan ved det humanistiske fakultet ved Bir Zeit Universitet Dr. Hannan
Ashrawi beretter her om en ordveksling hun havde med en israelsk officer uden for
universitetets område i begyndelsen af den første palæstinensiske opstand, intifadaen,
der udspillede sig i perioden 1987-1993. Citatet er hentet fra Hannan Ashrawis bog
Freden – En personlig beretning der udkom på dansk for nogle år siden.

Officeren: »Dette universitet volder os altid en masse besværligheder. Der er enkelte
studenter der er blevet dræbt her. Vi bliver nødt til at lukke det.« 

Dekanen: »I stedet for at lukke det kunne I jo holde op med at skyde studenterne. 
I har allerede lukket universitetet 16 gange, og jeres soldater slår stadig studenterne ihjel.«

»De er selv ude om det. De går ud og demonstrerer og forstyrrer freden. De tvinger 
os til at skyde mod dem.« 

»De er ikke anderledes end andre studenter i resten af verden. De ønsker at protestere
og frit give deres mening til kende. Skyder I israelske studenter når de demonstrerer?« 

»Det er noget andet. Prøv nu ikke at spille kong gulerod over for mig. Jeres studenter
truer vores soldaters sikkerhed.« 

»Så skulle jeres soldater ikke være her.«

Bir Zeit kæmper videre
»Kriminaliseringen af palæstinensisk undervisning og læring er blevet forværret af den utrolige tavshed fra

vestlige akademikere og intellektuelle som jævnligt vandrer ind og ud af israelske institutioner uden at råbe

synderligt op over overgrebene. Mirakuløst nok vedbliver Bir Zeit imidlertid med at kæmpe.«

Edward Said, Professor of English and Comparative Literature 

at Columbia University.

Bir Zeit→



Af Sune Segal

Birzeit, marts 2002: »Jeg
har ikke kunnet besøge
min familie i halvandet

år... Halvandet år!«, gentager
Iman eftertænksomt og stryger
sit skulderlange hår væk fra
øjnene inden hun fortsætter: 

»De bor lidt over en times
kørsel herfra, i Gaza City. Før
Intifadaen brød ud besøgte jeg
dem hver uge. Men siden da
har israelerne forbudt os at rej-
se mellem Vestbredden og
Gaza«.

Iman læser økonomi på Bir
Zeit Universitet der ligger ligger
få kilometer fra Ramallah. Hun
er i samme situation som de cir-
ka 500 andre Gaza-palæstinen-
sere der studerer her. Siden den
anden palæstinensiske opstand
mod Israels besættelse brød ud
i oktober 2000, har de alle
været forhindret ikke blot i at
tage til Gaza, men i at forlade
Ramallah.

Men her på den næstsidste
dag af Eid al Adha – den vigtig-
ste højtid i den islamiske kalen-
der – får de muligheden for et
gensyn med deres familier, om
end en virtuel mulighed: jule-
manden har aflagt visit i Palæ-
stina i form af det palæstinensi-
ske telekommunikationsselskab
Jawwal. Firmaet har arrangeret
en videokonference som giver
de studerende mulighed for at
tale med – og ikke mindst se –
deres mødre, fædre og søsken-
de i Gaza.

Seancen foregår i universite-
tets store spisesal. Her er cirka
150 studerende samlet om lan-
ge borde hvor der i anledning
af Eid’en bliver serveret kylling,
ris og et større antal forskellige
salater. Stemningen er god, folk
snakker livligt sammen og glæ-
der sig mærkbart til den fore-
stående begivenhed.

Det pragmatiske tørklæde
På et hvidt lærred transmitteres
der fra en hotellobby i Gaza Ci-
ty. Også der, på den anden side,
er stemningen tydeligt forvent-
ningsfuld. Fireårige knægte i
skjorte og slips, deres jævnald-
rende søstre i blomstrede kjo-
ler, mødre, fædre, onkler og
tanter stiller sig efter tur foran
kameraet og prøver at få øje på
deres søster, bror, søn eller dat-
ter.

Her på Bir Zeit-siden er klyn-
ger af venner og veninder nu
stimlet sammen i små grupper;
der fnises højlydt, alle har
blikket rettet mod lærredet
mens de ivrigt forsøger at loka-
lisere kendte ansigter. En pige
får øje på sine forældre, bryder
ud i et begejstret hvin og be-
gynder at hoppe op og ned,
mens hun vinker hektisk. Mor
og far vinker tilbage, ligeså
begejstrede. »Hvordan har du
det«, mimer faren, for Jawwal-

folkene arbejder endnu på at få
lyd på.

Jeg spørger Iman om hun er
spændt. »Næh, ikke rigtigt. Jeg
taler jo i telefon med dem hver
dag, og det er lidt mærkelig at
se dem på denne måde,« svarer
hun og forklarer at hun var
med til et lignende arrange-
ment sidste jul. »Det var svært
rigtigt at snakke om noget. Vi
fik tre-fire minutter, og som du
kan se, er der 100 andre der
står og hører på.«

»Men det var skægt at se min
lillebror. ‘Hvem er den dreng?’
spurgte jeg min far. Jeg kunne
ikke kende ham – helt alvor-
ligt,« griner hun. »Han var tolv
sidst jeg så ham. Han var helt
forandret, fra en lille dreng til
en rigtig teenager. Og så havde
min mor tørklæde på! Hun har
aldrig gået med tørklæde før. 

Jeg spurgte hende: ‘Mor,
hvordan i alverden kan det
være at du er begyndt at gå
med tørklæde?’ Og ved du hvad
hun sagde?,« spørger Iman
mig. »Hun svarede at i den nu-
værende situation hvor der
hver dag er folk der bliver
dræbt, ved man aldrig hvornår
man skal dø. 

Hun sagde: ‘Hvis man skulle
være uheldig, er det bedre at
være på den sikre side hvad
Gud angår’«, fortæller Iman og
griner højlydt.

Hvordan går det så...
Nu er lydforbindelsen etableret.
Den første studerende, en høj,
tynd fyr med blond hår og mo-
debriller, bliver kaldt frem og
får en mikrofon stukket i hånd-
en, mens hans forældre og
søskende stiller sig op foran ka-
meraet i Gaza. 

Iman oversætter for mig:
»Som jeg sagde, en hel masse
almindeligheder: ‘Hvordan går
det, hvor er du blevet stor,

hvordan går det med studierne,
hvordan har dén og dén det’, og
så videre. Man kan ikke nå at
tale om noget på tre minutter.« 

Efter alt at dømme er der dog
også plads til et morsomt ind-
slag eller to, for ind imellem
bryder tilskuerne ud i latter og
klapsalver, inklusive Iman.

Efter en halv time er det
Imans tur. Tre minutter ved mi-
krofonen, så er hendes tur til
ende. Hun kommer over og
sætter sig ved siden af mig igen. 

»Det er virkelig svært«, siger
hun. »Det største problem er at
man fjerner sig mentalt fra sin
familie. Du ved, jeg er hér, de er
dér, og samtidig er det her de
vigtigste år i mit liv. Det er fra
man er 17-18 år og i årene
fremover at man bliver voksen,
danner sin personlighed, får si-
ne egne meninger og så videre. 

Det er et meget dårligt tids-
punkt at være afskåret fra at se
sine forældre og resten af sin
familie. Der opstår...« – hun le-
der efter det rette ord – »...en
kløft mellem en selv og ens fa-
milie. Man kommer til at tænke
forskelligt, følger ikke hinan-
dens udvikling. Det er nok no-
get af det værste ved ikke at
kunne rejse.« 

»Tænk, min bror der bor i Ca-
nada, kan besøge familien – og
jeg kan ikke,« tilføjer hun og
fortæller at blot det at besøge
Ramallah der ligger 10 minut-
ters kørsel fra universitetet, kan
være forbundet med store pro-
blemer. 

Handling, ikke medynk
Dette har jeg kunnet konstatere
ved selvsyn: På vejen fra Ra-
mallah op mod universitetet
har israelerne destrueret to me-
ter af vejen der nu gennems-
kæres på tværs af en meterdyb
rende omgivet af massive be-
tonblokke. 

Telefonforbindelsen samt en
primær vandledning til lands-
byen Bir Zeit er røget med i kø-
bet, og selv om den bemandede
kontrolpost der lå her to dage
tidligere, er nedlagt, passerer
israelske patruljer jævnligt om-
rådet og inddrager folks ID-kort
(alt i alt ikke i indlysende over-
ensstemmelse med de israelske
myndigheders erklæring nogle
dage forinden om at man havde
til hensigt at lette restriktioner-
ne og gøre det lettere for pa-
læstinenserne at besøge deres
familier under Eid al Adha).

»Det er virkelig ødelæggende
for alle sider af samfundet at de
spærrer os inde på denne må-
de. Vi kan ikke deltage i hinan-
dens liv, folk udsætter bryllup-
per på ubestemt tid fordi de
håber at familiemedlemmer der
bor andre steder i Palæstina, på
et eller andet tidspunkt vil kun-
ne få mulighed for at komme. 

Det tager alt for lang tid at
færdiggøre en uddannelse fordi
vejene bliver lukket. Sidste se-
mester var der kun to en halv
måneds undervisning fordi
lærere og studerende ikke kan
rejse frit.« 

»Vi lever under militær be-
sættelse og det eneste vi får fra
omverdenen, er fordømmelse,
eller i bedste fald medynk,«
slutter hun.

Natten til 11/4 invaderede is-
raelerne Bir Zeit. Politiken
skrev samme dag at kampvog-
ne havde omringet universite-
tet og at flere studerende blev
tilbageholdt. Besættelseshæren
har udstedt udgangsforbud. Jeg
har prøvet at ringe til Iman,
men der er ingen forbindelse. ■

Sune Segal er antropolog, ud-
dannet ved Københavns Univer-
sitet. Han er for nylig kommet
hjem fra et ophold i de besatte
områder.

På virtuelt
familiebesøg 
i Gaza
Hvordan former dagliglivet sig for palæstinen-
siske studerende? En dansk antropolog besøg-
te Bir Zeit Universitetet umiddelbart inden den
nyeste israelske invasion og beretter her om
hvordan 20-årige Iman og andre studerende
fra Gaza holder kontakt med deres familier

HILSEN FRA VESTBREDDEN – Kan

I høre mig? Hvordan har I det? Imam er

igennem til sin familie i Gaza.

HILSEN FRA GAZA – Imams familie træder ind i skærmbilledet og når lige at få

sagt nogle almindeligheder inden seancen er overstået.
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Af Line Aarsland

På trods af at tyrkerne udgør den
næststørste befolkningsgruppe i
Danmark, at Tyrkiet aspirerer til at

komme ind i EU og at det Osmanniske Ri-
ge engang var et af verdens største impe-
rier, har man ikke kunnet læse tyrkisk i
Danmark i cirka 25 år. 

Det råder Carsten Niebuhr Instituttet
nu bod på. For to år siden oprettede Insti-
tuttet en bacheloruddannelse i tyrkisk,
og med en ny overbygning i ‘mellemøstli-
ge sprog og samfund’ er studiet nu nået
op på kandidatniveau.

»I en tid hvor integration er på dagsor-
denen, har vi brug for kvalificeret viden
om dels den tyrkiske befolkningsgruppe i
Danmark og dels det samfund de kom-
mer fra. Tyrkiet udgør et stort sprog- og
litteraturområde,« forklarer prodekan
Thorkil Damsgaard Olsen, Humaniora. 

Intentionen med studiet er at de stude-
rende skal have både et praktisk og et
dagligt forhold til det moderne Tyrkiet,
derfor er den sproglige tilgang meget vig-
tig, siger studieleder Jakob Skovgaard-
Petersen.

»Vi gør for eksempel meget ud af faget
medier. Den færdige kandidat skal være
dannet, kende til tyrkisk kultur og histo-
rie og moderne samfundsforhold i et mo-
derne perspektiv så man umiddelbart
kan læse en af de krævende tyrkiske avi-
ser, følge med i debatter og forstå de ting

der refereres til fordi man kender den
tyrkiske kollektive bevidsthed. 

Samtidig har vi problemorienteret un-
dervisning så de studerende bliver trænet
i sagsfremstilling og får nogle brede aka-
demiske kvalifikationer der skal gøre
dem ret fleksible i forhold til arbejdsmar-
kedet,« siger Jakob Skovgaard-Petersen
der opmuntrer de studerende til at op-
holde sig i Tyrkiet i længere perioder ad
gangen. Derfor arbejder man også på at
gøre en del af undervisningen internetba-
seret.

I øjeblikket er 15 studerende indskre-
vet på bachelordelen, og ni af dem har
tilkendegivet interesse for overbygnin-
gen, siger lektor og turkolog Wolfgang E.
Scharlipp der kommer fra Tyskland og se-
nest har været ansat i fem år på Cyperns
Universitet i Nicosia.

Ifølge ham halter Danmark langt bag-
efter både europæiske og amerikanske
universiteter som i mange år har haft in-
stitutter for tyrkisk.

Men ude i verden kan Danmark stadig
trække på den goodwill som den danske
forsker Vilhelm Thomsen genererede for
over 100 år siden. Sidste år var Wolfgang
E. Scharlipp således en af hovedtalerne
da Kazakstan fejrede ti års jubilæum som
selvstændig stat. Her gav præsidenten
hånd og takkede ham mange gange for
den store betydning Vilhelm Thomsen
har haft for landet fordi han tilbage i
1891 var den første til at dechifrere det
gamle tyrkiske runealfabet. ■

Af Line Aarsland

Som tusinder af deres
landsmænd rejste Nevin
Yücels forældre fra Tyrkiet

til Danmark i 1970’erne for at
arbejde på danske fabrikker.
Nogle af indvandrerne blev så
skræmte over mødet med den
danske kultur at de lige siden
har levet som man gjorde i en
anatolsk landsby i 1960’erne –
også selv om Tyrkiet i mellemti-
den har gennemgået en hastig
udvikling. Mens danskerne på
den anden side har tendens til
at sætte alle fremmede i en bås
mærket ‘problemer’.

Det er disse gensidige stereo-
type opfattelser der får parter-
ne til at forskanse sig, og så slår
integrationen fejl, mener 23-
årige Nevin Yücel.

Hun ved hvad hun taler om.
Ikke kun fordi hun er født og
opvokset i den lille landsby
Løsning lidt uden for Vejle som
datter af tyrkiske immigranter.
Hun bliver også en af de første i
Danmark der får en kandidat-
grad i mellemøstlige sprog og
samfund med speciale i tyrkisk
fra Carsten Niebuhr Instituttet
på Islands Brygge. 

Kandidatgraden vil hun bru-
ge til at arbejde for danske virk-
somheder eller myndigheder
der har relationer med Tyrkiet
eller til at arbejde for bedre in-
tegration. 

»Mange af de nye integra-
tionstiltag er langt ude i forhold
til hvad det handler om. Det
kan jeg se fordi jeg dels lever
midt i det og dels lærer at se det
udefra gennem mit studie. Jeg
lærer jo ligeså meget dansk som
tyrkisk på studiet. Når man un-
dersøger tyrkiske forhold, er
man nødt til også at undersøge
de danske for at kunne foretage
en sammenligning, det gælder
både inden for grammatikken,
sproget og de politiske forhold.«

Tyrkisk studie
Hjemme på villavejen i Løsning
var Nevins kammerater både

danske og tyrkiske. Når de an-
dre gik til spejder, gik Nevin til
modersmålsundervisning. To
timer om ugen fra hun var syv
til 13 år.  

Forældrene diskuterede iv-
rigt tyrkisk politik og litteratur
med datteren selv om de aldrig
selv fik en uddannelse og nu
har arbejdet på danske fabrik-
ker i næsten 30 år. Nevin deri-
mod ville læse statskundskab
efter studentereksamen indtil
en ven fortalte hende om det
nye tyrkisk-studie. Det blev hun
optaget på i sommeren år 2000
– da det endnu var uvist om der
ville komme en overbygning –
og flyttede så alene til Køben-
havn og ind på et kollegieværel-
se på Amager. 

»Studiet er lige mig og jo me-
re jeg kommer ind i faget, jo
mere elsker jeg det. Jeg er født
og opvokset her, men har alli-
gevel en tyrkisk baggrund som
jeg er knyttet til. Nu kombine-
rer jeg det bedste fra begge ver-
dener. Det kan jeg bruge til at
løse problemer i forhold til inte-
gration.« 

På spørgsmålet om hvad løs-
ningen er, griner hun et af sine
mange grin. Der findes ikke én
løsning, for indvandrere er ikke
en ensartet gruppe. Men både
indvandrere og danskere træn-
ger til at få nuanceret deres
holdninger. Når Nevin er på ar-
bejde i den ungdomsklub hvor
hun lærer tyrkiske piger dansk,
oplever hun at de ikke har me-
get kendskab til det moderne
Tyrkiet som minder mere om
det danske samfund, end man-
ge tror.

Drikker bajer med naboen
»Tyrkiet har udviklet sig ganske
meget siden 1970’erne. Der er
stor forskel på tyrkere i Tyrkiet
og tyrkere i Danmark. I Tyrkiet
er man fx ikke så bange for at
lade sin datter være ude til efter
midnat, for man ved at andre
har nogenlunde samme normer
som dem selv. Men tyrkerne i
Danmark har ofte været for

langt væk til at følge den sam-
me udvikling.«

»Mange af tyrkerne i Dan-
mark kom fra en anatolsk
landsby i 1960’erne. De havde
måske aldrig set en bil eller en
kvinde uden tørklæde på før, og
så kommer de til Danmark hvor
der ligger kvinder på græsplæ-
nen med bare bryster.

Det er et kulturchok fra star-
ten. Så tænker indvandrerne at
alle danskerne er billige. De
føler sig truet på deres kultur
stillet over for den danske og
bliver så ved med at leve som
man gjorde i en landsbyen for
30 år siden,« forklarer Nevin.

»Ligesom danskerne ofte ser
indvandrere som en gruppe.
Måske hører de om kriminelle
indvandrere, og så ser de alle
fremmede som kriminelle. Det
er gensidige fordomme og
skræmmebilleder af hinanden.« 

I Nevins familie er det for
eksempel ildeset at gå med
tørklæde. Familien er alevier
ligesom cirka 30 procent af Tyr-
kiets befolkning. Med digteren
Henrik Nordbrandts ord be-
tyder det, ifølge et to år gam-
melt interview i Aktuelt: »De
går slet ikke ind for den officiel-
le islam, de overholder ikke
Koranens bud og går ikke i mo-
ské, de drikker vin, det er en
del af deres religiøse ritualer,
og de spiser også svinekød.«

»Min familie får tit en bajer
sammen med naboerne som
kun er danske, og en snak selv
om de ikke er særligt gode til
dansk. Nogle gange spiser de
middag sammen. Det skete ikke
for tyve år siden, men det sker
nu. Der er altså nogle der
prøver at udvikle sig. Men når
man så – hver gang man åbner
en avis – læser at en tyrkisk fyr
igen har voldtaget en dansk pi-
ge – så tænker man at nu gene-
raliserer danskerne. Det fjerner
dem endnu mere fra det danske
samfund og fastholder dem i
deres egen verden. For der er
man tryg.« ■

liaa@adm.ku.dk

Det bedste fra
begge verdener
Både danskere og indvandrere skal rystes ud af 
stereotype opfattelser hvis integrationen skal lykkes,
siger 23-årige Nevin Yücel. Hun er selv datter af 
tyrkiske indvandrere og bliver en af de første i Dan-
mark der får en kandidatgrad i tyrkisk

Tyrkisk på Niebuhr
For første gang i 30 år er det nu muligt at 
blive kandidat i tyrkisk fra et dansk universitet
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Af Martin Marcussen

Organisationen for Økonomisk Samarbejde
og Udvikling – OECD – i Paris er en af de
mest ukendte ‘kendte’ organisationer som

Danmark er medlem af. De fleste ved at OECD
eksisterer, men det er de færreste der er i stand
til at beskrive hvordan OECD arbejder og hvad
man arbejder med.

Dette er egentlig mærkeligt al den stund det er
nogle af verdens rigeste lande der er medlemmer
af organisationen og at den nu afdøde tidligere
venstremand og minister Thorkil Kristensen var
organisationens første generalsekretær (1960-
1969). 

Det er også mærkeligt set i lyset af at organisa-
tionen faktisk nyder stor faglig respekt blandt po-
litikere, embedsmænd og journalister i Danmark.

OECD kom til verden for at ‘tænke det utænke-
lige’. Det var måske ikke det som amerikanerne
og franskmændene havde i tankerne da man blev
enige om at videreføre Organisationen for Øko-
nomisk Samarbejde i Europa (OEEC, 1948-1960)
der som primært formål havde at organisere for-
delingen og anvendelsen af Marshall-hjælpen i
Europa. 

Men det var det som Thorkil Kristensen ønske-
de at arbejde hen imod da han som organisatio-
nens første generalsekretær skulle udforme orga-
nisationens statut og lægge linjerne for organisa-
tionens arbejde. 

Thorkil Kristensens idé var at OECD skulle
tænke tanker som en kolossal uafhængig tænke-
tank. Det var der stort behov for, ifølge Thorkil
Kristensen, idet de nationale fagministerier, uni-
versiteterne, pressen og partisekretariaterne af
strukturelle årsager ikke kunne løsrive sig fra de
nationale politiske kontekster. 

Disse instanser som forsynede den offentlige
debat med meninger, facts og analyser, kunne ik-
ke tillade sig at tænke langsigtet, visionært og an-
derledes. De var alt for indvævede i gensidige af-
hængighedsforhold som i høj grad bestemte hvad
der overhovedet blev tænkt af tanker. 

Alt dette skulle OECD hæve sig over. Som en
overnational idé-opfinder skulle OECD tage sig
den luksus at producere idéer uden at bekymre
sig om hvorvidt man nu trådte nogen over tæer-
ne eller om der kunne findes direkte anvendelse
for disse idéer eller ej.

Den frie tanke og den lige samtale
En organisation der leger med nye idéer vil uaf-
værgeligt komme ud for at nogle af disse idéer
ikke kan bruges i praksis. Men nogle gange, og
det retfærdiggjorde hele OECD’s eksistens, ville
en ny OECD-produceret idé vende op og ned på
etablerede tankemønstre og igangsætte ellers
utænkelige udviklingsprocesser i medlemslande-
ne. 

Nogle gange ville man ramme plet, og det ville
begrunde den ‘grundforskning’ som OECD’s 
eksperter gik og puslede med. Thorkil Kristensen

tog selv sine planer helt alvorligt og indespærre-
de sig efter sigende bogstaveligt talt på sit kontor
i Château de la Muette i lange uafbrudte perioder
for personligt at tænke nogle af disse tanker og
ikke mindst nedfælde tankerne i diverse rappor-
ter, bøger og arbejdspapirer.

Tæt tilknyttet den første vision om at OECD
skulle tænke frie tanker, var det Thorkil Kristen-
sens kongstanke at OECD også skulle fungere
som en idé-mødeplads for nationale embeds-
mænd. 

Til dagligt var nationale embedsmænd bundet
op og styret af diverse skrevne og uskrevne regler
hvilket lammede den frie tanke og underminere-
de den faglige stolthed. 

Derfor var det tanken at OECD skulle fungere
som en markedsplads for nye og uafprøvede
idéer hvor deltagerne ikke skulle forhandle på
baggrund af fastlagte nationale interesser, men
derimod skulle deltage som interesserede enkelt-
personer der ganske enkelt ønskede at blive klo-
gere. 

Det var via den frie samtale mellem lige parter
at OECD’s sekretariat kunne demonstrere, udvik-
le og sprede nogle af sine idéer. En betingelse for
at dette kunne lade sig gøre, var netop at OECD
fungerede som et decideret apolitisk forum hvor
den ideelle talesituation kunne dyrkes og en kon-
struktiv læreproces igangsættes.

Det var ikke planen at OECD’s hovedbeskæfti-
gelse skulle være at producere regler og konven-
tioner, og det var heller ikke tanken at OECD
skulle være i besiddelse af en pengetank der kun-
ne bruges til at fordele midler til alskens gode
formål i medlemsstaterne. 

Disse opgaver blev nemlig varetaget af blandt
andet Verdensbanken, Den Internationale Mone-
tære Fond og Det Europæiske Økonomiske Fæl-
lesskab. Planen var alene at OECD skulle tænke
frie tanker og fungere som et forum for den lige
samtale.

Fra trendsætter til købmand
Nogenlunde sådan kan de første euforiske år i
OECD beskrives. Men snart trængte realiteterne
sig på. Hvilken politiker ville betale for at der sad
nogen i Paris og tænkte tanker? Var der ikke
akutte og vigtige problemer at tage hånd om?
Var spildprocenten ikke for stor, og hvorfor skulle
man betale eksperter for at være uenige med sig? 

Hurtigt blev OECD’s skiftende generalsekre-

tærer opmærksomme på at to forhold ikke strate-
gisk kunne ignoreres hvis OECD skulle overleve.

For det første fik OECD en mærkbar konkur-
rence på markedet for idéer. Antallet af interna-
tionale organisationer, private som offentlige,
som tænkte tanker, steg markant som årene gik. 

Nogle af disse konkurrenter supplerede oven i
købet deres idé-aktiviteter med en bastant regel-
produktion, og andre administrerede store fonde
som også var med til tiltrække sig medlemssta-
ternes interesse. 

Heroverfor har OECD som nævnt kun idéerne
som magtbase. Hvis man kan sige at OECD i en
periode nærmest havde internationalt monopol
på at tænke det utænkelige, så bevægede organi-
sationen sig hurtigt ind i en situation hvor man
måtte kæmpe voldsomt for at få opmærksomhed. 

Det blev nødvendigt at forholde sig til efter-
spørgslen efter idéer blandt ‘kunderne’, i dette
tilfælde medlemsstaterne. For at sikre sig sin
fortsatte beståen og for at begrunde sin eksi-
stensberettigelse, begyndte OECD derfor lang-
somt at optræde som en ide-købmand. 

Den strategi går ud på at vurdere hvad det
egentlig er kunden ønsker. Formålet blev at ud-
byde de varer der udtrykkes en efterspørgsel
efter. 

Det er en markant anden måde at arbejde på
end den som Thorkil Kristensen oprindeligt hav-
de i tankerne. Fra at være trendsætter med nye
og anderledes produkter, bliver det nu et formål i
sig selv at være trendfølger. Man følger op på de
udviklingstendenser der allerede gør sig gælden-
de i medlemsstaterne. 

Man kan sige at OECD begyndte at agere som
en international konsulentvirksomhed der har til
formål at tænke de tanker der til enhver tid kan
sælges. Der er ikke råd til eksperimenter når
markedsandele skal beskyttes på et stærkt kon-
kurrencepræget felt. 

Akut identitetskrise
Den anden udviklingstendens der kom til at mar-
kere OECD’s udvikling, var det forhold at der
blandt medlemslandene både befinder sig meget
store og meget små medlemsstater. Den største
medlemsstat er naturligvis USA som betaler 25
procent af OECD’s budget. Lægger vi hertil Tysk-
land og Japan, står disse tre lande for ikke min-
dre end 60 procent af det samlede budget. 

Dette faktum kan naturligvis ikke ignoreres af

den til enhver tid siddende generalsekretær som
må føle sig meget sårbar over for disse medlem-
mers luner. Hvis ét af disse lande begynder at
stille spørgsmål til om OECD nu også er ‘value for
money’, kan det faktisk betyde at OECD’s eksi-
stens trues meget alvorligt. 

Det er også derfor at OECD de seneste 15 år i
nogle tilfælde kan siges at optræde som en idé-
agent for nogle af disse meget store medlemmer. 

Det er simpelthen for farligt at ignorere de be-
hov og ønsker som disse få medlemmer udtryk-
ker i forhold til organisationen. Sidst skete det i
1995-1996 hvor Clinton-administrationen satte
OECD stolen for døren og krævede markante æn-
dringer i OECD’s virke og organisationsform. I
modsat fald kunne det midlertidige kontingent-
betalingsstop blive vedvarende!

I den forbindelse blev der sat en ny generalsek-
retær ind, Donald Johnston, der selv erklærer det
som sit fornemmeste mål at restrukturere OECD
således at organisationen ikke tænker unødige
tanker, men derimod producerer direkte anven-
delige analyser som kan berige den konkrete po-
litiske beslutningsproces.

Vi er altså i dag langt fra Thorkil Kristensens
vision i de tidlige tressere – meget langt. Inter-
essant nok konstaterer den nuværende general-
sekretær at OECD befinder sig i en akut identi-
stetskrise. Hvem er vi? Hvad skal vi lave? lyder
det fra generalsekretæren.

Et svar på disse meget komplicerede spørgsmål
kunne bestå af to elementer: noget gammelt og
noget nyt. For det første kunne det være kon-
struktivt på nogle områder at ‘gå tilbage til be-
gyndelsen’. Hvis OECD forsætter med at optræde
som idé-købmand og idé-agent, overflødiggør
organisationen sig selv. 

OECD kan ikke tage kampen op med organisa-
tioner som den Internationale Valutafond og den
Europæiske Union, men må spille sit eget særeg-
ne spil og finde sin egen niche. Nichen kunne be-
stå i at rendyrke Thorkil Kristensens kongstanker. 

Netop i dag hvor nationale universiteter og mi-
nisterier mere end nogensinde arbejder på mar-
kedsvilkår, er der behov for en instans der kan
hæve sig over politiske trakasserier for at tænke
uartige og utænkelige tanker. 

Man kan være uenig eller enig i disse tanker,
man kan synes at de er direkte anvendelige eller
inderligt overflødige, men alle aktive medlem-
mer af demokratiske politiske systemer har be-

VIDENSKABET
STATSKUNDSKAB

»Netop i dag hvor nationale universiteter og mini-
sterier mere end nogensinde arbejder på markeds-
vilkår, er der behov for en instans der kan hæve sig
over politiske trakasserier for at tænke uartige 
og utænkelige tanker«
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VISIONER – »Thorkil Kristensen tænkte ikke på at nationale politikere strategisk kunne anvende forsimplede OECD-udsagn

til at vinde legitimitet i den hjemlige debat.«



OECD og idéerne

OECD befinder sig i en identitetskrise som gør det vigtigt
at overveje hvordan danske embedsmænd og politikere
kan bruge organisationen i fremtiden
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hov for input der udfordrer og igangsætter debat-
ter. 

Hvis organisationen går tilbage og læser op på
Thorkil Kristensens visioner, vil den opdage at
det ikke behøver at være et organisatorisk pro-
blem og en svaghed at en lang række lande søger
om optagelse i takt med at de kommer ind i EU. 

I et rum for fri samtale og idé-udvikling er det
ikke nationaliteten eller størrelsen der tæller –
men udelukkende det gode argument.

For det andet kunne en reformstrategi inde-
holde overvejelser om at restrukturere OECD’s
meget vertikale opbygning. I OECD’s organisa-
tionsdiagram vil man falde over at ‘økonomien’
har et direktorat for sig og ‘erhvervet’ et direkto-
rat for sig. 

Det samme har ‘offentlig forvaltning’, ‘miljøet’
og ‘social- og arbejdsmarkedsforhold’. Man kun-
ne overveje om det er særligt befordrende for ny-
tænkning og kreativitet at opretholde denne sek-
toropdeling og om det ikke ville være frugtbart at
tænke i horisontale problemstillinger. 

Er det ikke i det tværdisciplinære krydsfelt at
udfordrende nye tanker skabes og udvikles? Er
det ikke her vi vil finde interessante problemstil-
linger der kunne udsættes for seriøst analysear-
bejde af OECD’s særdeles kompetente personale?
Er det ikke netop ved at tænke anderledes end
man gør i de nationale sektoropdelte forvaltnin-
ger man vil kunne bidrage med tanker og visio-
ner? 

Behovet for et nyt OECD der tænker det ‘utæn-
kelige’, er større end nogensinde.

OECD og Danmark
I Danmark fungerer OECD som en idé-autoritet,
en vidensmyndighed man normalt ikke stiller sig
skeptisk overfor. Men OECD spiller denne rolle
på en sært ufuldendt måde. 

Indgangen til OECD-stoffet sker enten via em-
bedsmænd i de nationale ministerier eller via
fagjournalister på de største landsdækkende dag-
blade. 

Hos embedsmænd i de nationale ministerier
nyder OECD ofte stor respekt for sin faglighed,
og man anvender især den OECD-producerede
sammenlignende statistik i egne analyser af dan-
ske samfundsforhold. 

På den anden side er det ofte de yngste medar-
bejdere i ministerierne der passer arbejdet i
OECD-komitéerne. De ældre betragter det lidt

som en luksus at tage til møder hvor der ikke 
foregår vigtige forhandlinger. 

Undtaget fra denne karakteristik er en hånd-
fuld embedsmænd som ganske upåagtet har an-
lagt en proaktiv strategi i forhold til komité-ar-
bejdet og derigennem er blevet enten formænd
eller næstformænd for disse OECD-komitéer. 

Hjemme i ministerierne skal de ikke regne
med at dette OECD-engagement er decideret
meriterende idet disse aktiviteter, der vedrører
idé-udvikling og -udveksling, i sagens natur ikke
manifesterer sig i fysiske resultater på kort sigt. 

Måske netop af denne grund er der i de fleste
ministerier ikke en eksplicit strategi for hvad
man egentlig vil bruge OECD til. Dette er i stor
udstrækning overladt til de enkelte medarbejde-
re som tilfældigvis kan inkludere en eller flere in-
ternationale entreprenører med lyst og mod til at
deltage i OECD’s idé-spil. 

Blandt fagjournalister er der behov for at skel-
ne mellem en meget stor mængde internationale
og nationale analyser af danske samfundsforhold
og da der kun er 24 timer i døgnet, er der kun en
lille del af disse analyser der behandles i medi-
erne. 

Endvidere er der behov for at vinkle disse ana-
lyser så de får præg af aktualitets- og nyhedsstof.
Det betyder at hvis en kompliceret, diskuterende
og nuancerende OECD-analyse er så heldig at nå
igennem mediernes første nødvendige grovsorte-
ring, tager den ofte form af såkaldte one-liners –
simple, utvetydige budskaber. Det er, med andre
ord, nødvendigt for den moderne fagjournalist at
tilføje OECD-historierne lidt pep for overhovedet
at tiltrække sig læsernes interesse.

Hvad angår danske politikere, er det yderst
sjældent at disse selv personligt har kontakt til
OECD’s sekretariat. Det er gennem nyhedsme-
diernes beskrivelse af OECD-stoffet at de får
kendskab til og interesse for OECD-producerede
analyser og idéer. 

Anvendt OECD
Men hvad bruger politikerne så disse (forsimple-
de) OECD-budskaber til? Faktisk anvender både
de regeringsbærende politikere og politikere i
oppositionen aktivt OECD-analyser i deres politi-
ske arbejde. 

Netop fordi OECD stadig har et image som en
uafhængig idé-producent, en mytisk instans der
som oraklet i Delphi har monopol på sandheds-

VIDENSKABET er stedet hvor forskere, studerende og andre har mulighed for at udstille

det bedste af deres skabsviden til gavn for Universitetsavisens 47.000 læsere.

Artikler til VIDENSKABET har form af en kronik og fylder 12.000-15.000 enheder med mel-

lemrum. Manuskript og evt. portræt af forfatteren sendes til Universitetsavisen per e-mail. 

udsagn, kan OECD-analyser strategisk bruges af
både regeringen og oppositionen til at kritisere
hinanden med. 

En minister kan for eksempel efter mange års
intern og frugtesløs hjemlig tovtrækkeri igang-
sætte en reform af uddannelses- og forsknings-
sektoren i Danmark hvis en OECD-analyse har
vist at Danmark rangerer ‘under middel’. 

En økonomiminister kan styrke sit argument
for et Ja til ØMU’en hvis der kan refereres til en
OECD-rapport. En arbejdsminister kan få ar-
bejdstagerorganisationerne i tale hvis en OECD-
rapport peger på at det danske arbejdsmarked
mangler fleksibilitet. På samme måde kan oppo-
sitionen bruge OECD-analyser til at pege på svag-
heder i dansk boligpolitik, skattestrukturen,
sundhedsvæsenet og så videre. 

Det væsentlige i denne sammenhæng er at
mange fagjournalisters og politikeres anvendelse
af OECD-rapporter er med til at igangsætte en
debat, men OECD bidrager ikke specielt meget til
at analysere det problem der diskuteres. Det kon-
krete indhold af OECD-analyserne og de forud-
sætninger og begrænsninger der ligger bag de
overordnede konklusioner, bliver normalt ikke
genstand for debat. 

Det var bestemt heller ikke sådan en anvendel-
se af OECD’s idéer Thorkil Kristensen havde i
tankerne da han drømte om at OECD skulle in-
formere og især udvikle de nationale politiske
debatter og danne grundlag for en sund beslut-
ningstagning. 

Han tænkte ikke på at nationale politikere stra-
tegisk skulle læne sig op af forsimplede OECD-
udsagn for at vinde legitimitet i den hjemlige de-
bat.

Hvis OECD faktisk formår at finde en løsning
på sit eget identitetsproblem står der stadigvæk
en stor opgave tilbage i medlemsstater som Dan-
mark. 

Er man parat til at modtage idéer? Er man 
parat til at lade sig hæve op over forsimplingen
og den politiske positionering når der skal tæn-
kes tanker? ■

Cand.scient.pol. og ph.d. Martin Marcussen er 
lektor i international og internationaliseret for-
valtning ved Institut for Statskundskab. 
Kronikken bygger på hans bog ‘OECD og idéspillet.
Game Over?’, Hans Reitzels Forlag, 2002.
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Det er ikke hverdagskost
at se tusinder af stude-
rende demonstrere i ga-

derne – i hvert fald ikke i
København. Det var derfor et
dejligt syn den 20. marts at se
Frue Plads fyldt til det yderste
med demonstranter. 
5-6.000 studerende havde trod-
set det gode vejr og var mødt
op for at demonstrere mod
nedskæringerne på uddannel-
sesområdet. 

En stor tak skal lyde til arran-
gørerne der havde lagt et kæm-
pe arbejde i at stable denne de-
monstration på benene.

Efter Frue Plads fortsatte vi
mod Christiansborg Slotsplads
for at slutte os sammen med
andre demonstrerende grup-
per. Så man TV-avisen samme
aften, kunne man så høre LO-
formanden fortælle om demon-
stration mod regeringen. Vi er
naturligvis kede af at vores de-
monstration druknede i røde
faner, ikke mindst fordi det ikke
var LO´s demonstration, men
en fælles demonstration arran-
geret af en lang række parter
fra bl.a. kultur-, ulands-, miljø-
og uddannelsesområderne. 

Der var forud for demonstra-
tionen indgået aftale mellem
de parter der demonstrerede,
om at demonstrationen var en
demonstration mod nedskærin-
ger. At dette ikke var det bud-
skab der blev formidlet fra sce-
nen på slotspladsen, må derfor

betegnes som løftebrud (hvad
der også er blevet påtalt over
for relevante parter). 

FSR er kede af at være blevet
taget til indtægt for holdninger
af en bestemt partipolitisk ka-
rakter hvilket ikke stemmer
overens med foreningens for-
målsparagraf og holdninger. 
Vi har da også modtaget reak-
tioner herpå og beklager her-
med det skete.

Vi vil betegne demonstratio-
nen på Frue Plads som en suc-
ces. Derfor er det meget ærger-
ligt at medierne havde valgt at
ignorere denne del af demon-
strationen, i hvert fald dennes
formål, og slog det hele sam-
men til en demonstration imod
regeringen.

Som det vides er finansloven
blevet vedtaget med de nævnte
nedskæringer, men vores arbej-
de er derfor langt fra afsluttet.
Vi må tage til orde mod de
nedskæringer der allerede nu
er varslet de kommende år. Det
er stadig ikke en del af medier-
nes verdensbillede at der er ble-
vet skåret kraftigt ned på uni-
versiteterne de seneste år. Det
er vores opgave som studeren-
de at være med til at påvirke
dette gennem diskussion og de-
bat i den aktuelle dagspresse. ■

Stud.scient. Thomas Antonsen
(fysik) og stud.mag. Rie Kjær
Rasmussen (historie), Forenede
Studenterråd.

Deltag i debatten
Skriv kort og præcist og oplys altid navn, adresse og stilling.

Et læserbrev bør være på højst 2.000 enheder med mellemrum eller 300 ord.

Et synspunkt må ikke overskride 4.000 enheder med mellemrum eller 600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte læserbreve.

Debatindlæg indsendes på e-post til uni-avis@adm.ku.dk. Deadline: se kolofonen på side 2.DEBAT ▼  

■ DEMONSTRATION

FSR beklager løftebrud

Jeg var en af de mange stu-
derende som brugte min fri-
dag på at vise min utilfreds-

hed med den nye finanslov. Vi
var faktisk rigtigt mange der
deltog, og jeg var glad for at se
så mange studerende og ansat-
te støtte op om sagen – des-
værre blev vi totalt overset i ho-
vedparten af den danske dags-
presse i dagene efter.

Formanden for LO, Hans
Jensen, udtrykte det klart og
præcist, han nævnte at det var
en særlig dag – arbejderbe-
vægelsen stod ikke længere ale-
ne, de var bakket op af rigtig
mange studerende og folk fra
kulturlivet, og det er i sig selv
en ny situation, men den var

åbenbart ikke mere speciel end
at den ganske danske dagspres-
se overså halvdelen af dem der
skabte demonstrationen, eller i
værste fald fusionerede dem
med resten af mængden og fik
budskabet til at været ét med
de røde faner.

Jeg synes decideret det er
synd at det ikke er kommet me-
re frem i nyhederne at uddan-
nelsesverdenen deltog og var
utilfreds – det er dårlig journa-
listik. Måske havde Anne Marie
Helger ret når hun klart og ty-
deligt råbte ud over Christians-
borg at det kun er døde fisk der
flyder med strømmen. De stu-
derende og uddannelsesverde-
nen flød i hvert fald med den

■ DEMONSTRATION

De forsvundne studenter

Danskfaget er til debat.
Undervisningsministe-
riets Uddannelsesstyrel-

se nedsatte således i august
2001 et udvalg der skal se på
‘Fremtidens danskfag’. Udval-
get har for nylig offentliggjort
sin første rapport.

Men debatten foregår også
andre steder. På faget har vi
haft offentlige møder der di-
skuterede fremtidens danskfag:
Vi har i samarbejde med Dansk-
lærerforeningen afholdt en ‘Fa-
gets dag’, og vi har på initiativ
af Dansk Fagråd haft en ‘Visi-
onsdag’. Og i Studienævnet har
vi i det seneste års tid diskute-
ret om vi skal ændre på faget og
i givet fald hvordan. 

Det har vi gjort fordi vi for-
mentlig inden længe skal lægge
et kursus i ‘Fagets videnskabs-
teori’ ind på grunduddannel-
sen. Og skal der noget ind, er
der noget andet der skal ud.

Men vi har også diskuteret æn-
dringer fordi især fagets medie-
og sproglærere er mindre glade
for den aktuelle vægtning mel-
lem fagets hovedområder – en
vægtning der efter deres me-
ning underprioriterer deres
områder.

Medier og formidling
Som studieleder på Dansk er
jeg derfor glad for Katrine
Hoelgaard Andersens (KHA)
Synspunkt i Universitetsavisen
5/2002. KHA diskuterer især
omfanget af medie- og kommu-
nikationsfagene på overbyg-
ningsuddannelsen. Et omfang
hun synes er alt for ringe. 

Sådan kan det også se ud
hvis man kun ser på hvilke
overbygningshold der startede
1. februar. For da startede der,
som KHA rigtigt bemærker, kun
ét mediekursus ud af 17 tilbud.
Men ser man på hele det akade-

miske år 2001/2002, ser det
noget anderledes ud. For af de i
alt 37 kurser ligger de seks in-
den for områderne medier og
formidling. 

Et af disse seks kurser – For-
midling – blev tilmed dubleret
på grund af stor studentertil-
strømning. Det hører med til hi-
storien at Studienævnet har en
beslutning om at der hvert se-
mester skal udbydes mindst tre
medieemner. Det er der også i
dette semester, om end de to
fortsætter fra efteråret. 

Under alle omstændigheder
kan det naturligvis diskuteres
om den faglige profil kursusud-
budet afspejler, er den rigtige.
Den bliver diskuteret – både på
faget og blandt fx de mange der
har deltaget i de debatter ud-
valget om ‘Fremtidens dansk-
fag’ har taget initiativ til hvilket
man kan forvisse sig om på
adressen www.fremtidens-

danskfag.u-net.dk/. Tilmed går
vi og venter på regeringens lo-
vede handlingsplan om ‘Bedre
uddannelser’ hvori vi bl.a. for-
venter at finde krav til alle ud-
dannelser om klarere erhvervs-
retning.

Dansk i gymnasiet
KHA mener i sin artikel at en af
grundene til at faget ikke væg-
ter medie- og formidlingsmæs-
sige aspekter tilstrækkeligt højt,
er at vi uddanner dansklærere
til gymnasiet. I virkeligheden
forholder det sig nærmest om-
vendt. Gymnasieskolen er den
eneste af vores aftagere der kan
stille – og stiller – formelle krav
til hvad vore kandidater skal
kunne. 

Det sker via Undervisnings-
ministeriets såkaldte kompe-
tencebekendtgørelse der præci-
serer hvad grundundervisnin-
gen i universiteternes gymna-

siefag skal indeholde. I kompe-
tencebekendtgørelsen for
Dansk står massekommunikati-
on nævnt, og det er én meget
god grund til at der på
grundundervisningen i Dansk
findes en disciplin der hedder
medieanalyse.

Der er næppe tvivl om at
sproglige aspekter og dermed
formidling vil blive oppriorite-
ret i fremtidens danskfag – på
alle niveauer. Hvordan medie-
faget kommer til at stå er mere
usikkert. Det kan blive en –
måske udvidet – del af danskfa-
get, men der er også dem der
mener at det for fremtiden skal
udgøre en selvstændig del af
såvel folkeskolens som ung-
domsuddannelsernes fagvifte. 

En vifte, der inden for fem-ti
år for gymnasiets vedkommen-
de, vil blive præsenteret af
mange nye lærere. Fx regner
man med at omkring 40% af de

■ DANSK OG MEDIER

Ny studiereform på vej
nuværende gymnasielærere i
Dansk går på pension inden for
dén periode.

Vore andre aftagere kan i øje-
blikket formelt ikke stille krav
til de uddannelser vi udbyder.
Vi forsøger ikke desto mindre at
holde disse ønsker for øje i
planlægningen af vores uddan-
nelse, bl.a. ved på overbygnin-
gen at udbyde kurser i Sproglig
rådgivning og Formidling.

Studienævnet for Dansk er
opmærksom på de diskussioner
KHA rejser. Vi er i gang med at
diskutere en studieordningsre-
form og støtter også det helt
nye initiativ nogle af fagets
lærere har taget om at styrke de
medie- og formidlingsmæssige
dele af overbygningsuddannel-
sen. ■

Palle Schantz Lauridsen, 
studieleder, Institut for Nordisk
Filologi.

strøm som dagspressen des-
værre alt for tit skaber. 

Selvfølgeligt kan dette virke
som barnet der er blevet over-
set, men det er det også – eller
rettere sagt nu forstår jeg bedre
hvordan det er at være mange
der råber op uden at en eneste
bliver hørt.

Vi var med, og vi er ikke til-
fredse med den nye finanslov.
Det er ikke tillidsvækkende at
man vil skabe bedre uddannel-
ser ved at skære i dem og heller
ikke selv om vi får mulighed for
at søge flere af midlerne hjem
igen.  ■

Lars Paludan-Müller, stud.psych.

FORSVUNDET –
De studerende de-

monstrerede den 

20. marts sammen

med kunstnerne og

fagforeningerne mod

regeringens ned-

skæringer, men de

forsvandt i mængden.
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SYNSPUNKT

Ind imellem får man det indtryk at murene
omkring Københavns Universitet er for tykke,
at forskningsmiljøerne er for lukkede og for

lidt prægede af de internationaliseringstenden-
ser der i øvrigt gør sig gældende i resten af
forskningsverdenen. Måske er det disse vilkår
der til tider fører til aggressive og skævt begrun-
dede udfald mod Det Danske Center for Men-
neskerettigheder (DCMR) fra selv højt respek-
terede professorer ved Det Juridiske Fakultet.

Først var det Hjalte Rasmussen som følte sig
kaldet til at bidrage til debatten. Og næppe var
der indgået forlig om Centrets fremtid før hans
kollega Mads Bryde Andersen fremfører en kritik
af DCMRs forskning i flere debatindlæg i Ber-
lingske Tidende som resulterer i indslag i Søn-
dagsmagasinet i den bedste sendetid på DR1.

Da vores direktør Morten Kjærum tidligere
har svaret på Hjalte Rasmussens kritik (se dob-
beltinterviewet i Universitetsavisen 2/02), vil vi
her koncentrere os om Mads Bryde Andersens
indlæg som giver anledning til nogle principiel-
le overvejelser om forskningsevaluering og om
forholdet mellem universitets- og sektorforsk-
ningslignende institutioner. Det sidste har ak-
tuel relevans idet forholdet mellem sektor- og
universitetsforskning vurderes i øjeblikket med
henblik på reformer af forskningspolitikken.

Mads Bryde Andersens kritik
Kort opsummeret spørger Mads Bryde Ander-
sen (MBA) om der partout skal et menneskeret-
tighedscenter til for at lave uafhængig forsk-
ning om menneskerettigheder. Samtidig sætter
han spørgsmålstegn ved om der kommer nok
ud af alle de forskningsmidler (angiveligt tæt
ved 50 millioner kroner) som menneskerettig-
hedscentret råder over. Endelig kritiserer han
at DCMRs høringssvar i forhold til myndighe-
dernes lovforslag afgives af Centret som helhed
frem for af den forsker der har udarbejdet
høringssvaret. 

I sit senere indlæg kritiserer han at DCMR ik-
ke medvirker til produktion af lærebøger og
påpeger endvidere at DCMR ikke har været ene
om at skabe de ph.d.er og den doktorgrad der
er udarbejdet på Centret. Endelig anker han
over at Centret ikke i sine høringssvar gør til-
strækkelig rede for hvor der kan være tvivl om
grænserne for det menneskeretligt acceptable. 

I DR1’s indslag om debatten bliver det klart
at DCMR slet ikke råder over 50 millioner kro-
ner til forskning, men kun over cirka fem mil-
lioner kroner. Det viser sig også at medarbej-
derne faktisk underskriver de høringssvar de
har medvirket til at udarbejde på Centrets veg-
ne frem for, som MBA hævder, at Centret ude-
lukkende står for dem. 

Bag ved diskussionen om høringssvar og
hvorvidt de skal underskrives af den individuel-
le forsker eller af Centret, ligger en diskussion
om forskning i snæver forstand og om forsk-
ningsbaseret sektorservicering af lovgivnings-
myndighederne som MBA aldrig kommer om-
kring. Og bag ved diskussionen om kvaliteten
af Centrets forskning ligger en diskussion af de

kriterier der bruges til at vurdere forsknings-
kvalitet med.

En hjemmestrikket kvalitetsvurdering
MBA anvender i sine to artikler tre kriterier for
videnskabelig kvalitet: 1) Et snævert anvendel-
seskriterium, nemlig om han selv gør brug af
DCMRs forskning. 2) Et lærebogskriterium,
nemlig om DCMR medvirker til at producere
lærebøger. 3) Et videnskabskriterium i forhold
til Centrets høringssvar der blandt andet skal
angive tvivl eller uenighed.

Det første kriterium er svært at tage alvorligt.
Det må vist nærmest betegnes som et ‘smags-
dommer-kriterium’ af en meget snæver slags
som det kan undre at MBA har bragt til torvs.

Hvad angår produktionen af lærebøger, er
det et meget relevant kvalitetskriterium at an-
lægge i forhold til universitetsforskning, men
ikke i forhold til en sektorforskningsinstitution
eller en lignende institution. Her synes MBA at
anvende et kvalitetskriterium der passer til
hans egen verden, men knap så meget til
DCMRs. I
øvrigt overser
MBA i sin argu-
mentation at
DCMRs medar-
bejdere har bi-
draget betyde-
ligt til den
lærebog i ud-
lændingeret der pt. er i brug ved Københavns
Universitet. 

Hvad angår videnskabeligheden af hørings-
svarene, er der to kommentarer til MBA der sy-
nes relevante. For det første er høringssvar
forskningsbaserede, men dog ikke nødvendig-
vis udtryk for en selvstændig forskningsindsats
inden for området. Det betyder at høringssvare-
ne er produceret af forskere – ofte med en egen,
men undertiden også uden en egen forsknings-
indsats inden for feltet. 

Det svarer til at den undervisning der leveres
ved universiteterne i princippet er forsknings-
baseret, men undertiden leveres af eksterne
lektorer der har sagkundskab og praktisk erfa-
ring, men ikke altid forskningsbaggrund inden
for det felt i hvilket de underviser. Det svarer
yderligere til at en sektorforskningsinstitution
ofte servicerer en myndighed eller et ministe-
rium med udredninger der er foretaget af per-
soner der ikke altid har snævert forsknings-
kendskab til feltet inden for hvilket, udrednin-
gen foregår. Høringssvar ved en institution som
DCMR der af myndigheder bliver bedt om et
svar som institution, har dermed karakter af in-
stitutionel rådgivningsvirksomhed hvor ansva-
ret og kvalitetskontrollen ligger i institutionen
og hos forskeren. 

For det andet har DCMR i stadigt stigende
grad været omhyggelig med i sine høringssvar
at angive hvor der kan være grund til tvivl eller
hvor der eksisterer uenighed om fortolkninger-
ne. Det er snarere i pressens referencer til disse
høringssvar at DCMR kommer til at fremstå

med kategoriske udtalelser. Høringssvarenes
idé er at give myndighederne en vejledning i
hvor og på hvilken måde en given lovgivning
kan være i strid med konventionerne. 

Under alle omstændigheder er der god grund
til fortsat at fastholde høringssvarene som
grundige, kritiske og underbyggede analyser
der skal søge at give lovgivningsmyndigheder-
ne kortfattede og ikke-videnskabeligt anlagte
menneskeretlige fortolkninger af et givet lov-
forslag.

Sammenlagt synes MBAs vurderinger af
DCMRs forskningskvalitet at bære præg af en
noget usystematisk og ikke helt grundig tilgang
til emnet. Man må uvilkårligt spørge hvad mo-
tivet er til disse indlæg. Er der tale om en opfor-
dring til en seriøs debat mellem forskningsinsti-
tutioner? Om et oplæg til bedre samarbejde? 

Eller søger professoren blot at fiske i rørte
politiske vande med henblik på at score nogle
point i en debat og i et medie der ikke er særlig
velegnet til at håndtere en diskussion om
forskningskvalitet?

Forsknings-
evaluering
Hvordan kan
en seriøs debat
om forsknings-
kvalitet hånd-
teres? MBA rej-
ser et ganske

alvorligt evalueringsspørgsmål, nemlig om den
danske stat får nok for pengene der gives ud på
DCMR. Han burde derfor gå noget mere syste-
matisk til værks i forhold til de evalueringskri-
terier han anlægger. 

Der skelnes i litteraturen mellem mikro- og
meso-evalueringer. Mikroevalueringer er eva-
lueringer af individuelle forskerbidrag mens
meso-evalueringer er evalueringer af afdelin-
ger, forskningsprogrammer, discipliner og
forskningsfelter. Kvalitetskriterier i sådanne
meso-evalueringer har været relevansen af
forskningsprofil, samlet produktion i forhold til
ressourcer, netværksplacering og forskningsor-
ganisering. Når MBA stiller ovennævnte spørgs-
mål, rejser han en kvalitetsdiskussion på meso-
niveau. 

Hvis man vurderer MBAs bidrag udfra en
sådan meso-evalueringsvinkel, må det for det
første siges at MBA har sat sig skuffende lidt i
ind Centrets forskningsprofil; fx interesserer
han sig meget lidt for publikationer i internatio-
nale tidsskrifter. Han interesserer sig i bund og
grund ikke for det tværvidenskabelige arbejde.
Han fremlægger groft fejlagtige tal om Centrets
forskningsressourcer og når dermed til fejlag-
tige konklusioner om produktion i forhold til
ressourcer. Og han lægger vægt på et kriterium
der ikke ville finde nåde i mange ‘peer reviews’
af sektorforskningsinstitutioner eller lignende,
nemlig produktion af lærebøger. Endelig vurde-
rer han ikke Centrets netværksarbejde og forsk-
ningsmæssige placering.  

Det kan i den sammenhæng understreges at

når der i Danmark arbejdes med forsknings-
evaluering, så inviteres som regel internationa-
le forskere til at forestå evalueringerne, netop
for at undgå at ‘andedamsrelationer’ kommer
til at påvirke evalueringen. Spørgsmålet er om
vi med MBAs artikler ikke netop er blevet ramt
af sådanne relationer snarere end at vi er kom-
met nærmere en saglig diskussion af menneske-
rettighedsforskningen i Danmark.

Monopol og samarbejde
Vi skylder endelig et svar på MBAs spørgsmål
om hvorvidt uafhængig menneskerettigheds-
forskning absolut skal foregå inden for ram-
merne af en uafhængig menneskerettigheds-
institution. 

Det enkle svar er at DCMR naturligvis ikke
har monopol på uafhængig forskning om men-
neskerettigheder. Vi samarbejder med et gan-
ske stort netværk af forsknings- og andre insti-
tutioner i Danmark som i udlandet. Vi gør det
fordi vi anser netværksopbygning og internatio-
nalisering som vitale i den verden som menne-
skerettighederne skal fungere i. 

Som en del af dette samarbejde har vi flere
gange inviteret Det Juridiske Fakultet i Køben-
havn til at samarbejde om forskellige emner.
Det er ikke altid det har kunnet lade sig gøre,
men de gange det er lykkedes, har det været
frugtbart. 

Den rolle som universiteterne og DCMR ud-
fylder, er imidlertid forskellig. Ligesom der in-
den for andre områder (energi, miljø, land-
brug, uddannelse, sundhed, udviklingspolitik)
findes både universitets- og sektorforsknings-
institutioner, så findes hvad angår menneske-
rettigheder både undervisningsinstitutioner
med forskningsforpligtelser og altså også et
uafhængigt center med et forskningsmandat. 

Det generelle indtryk vi har – i kraft af vor
tværvidenskabelige profil – af samarbejdet
mellem sektor- og universitetsinstitutioner er
positivt. Imellem disse forskellige institutioner
samarbejdes (og konkurreres) der på trods af
og i respekt for forskellige mandater. Der
samarbejdes hvad angår faglig udvikling,
internationalisering, ph.d.-forløb, undervisning
og sågar forskning ligesom der forekommer at
være en vis grad af mobilitet mellem de forskel-
lige institutioner. 

Det er efter vores opfattelse behov for at fast-
holde og udbygge samarbejdet mellem DCMR
og Det Juridiske Fakultet. Vi deltager gerne i en
saglig og konstruktiv dialog med Universitetet
om forskningskvalitet og forskningsevaluering i
menneskerettighedsforskningen da vi anser et
tværgående samarbejde som både en akade-
misk udfordring og et potentielt bidrag til
gensidig kvalitetsforbedring af forskningen på
området. Lad det afslutningsvis være vores op-
fordring til MBA. ■

Birgitte Kofod Olsen og Hans-Otto Sano 
er seniorforskere ved Det Danske Center for 
Menneskerettigheder.

Birgitte Kofod Olsen 

og Hans-Otto Sano

Har Det Juridiske Fakultet for tykke mure? 

To forskere fra Det Danske Center for Menneskerettigheder giver juraprofessor 
Mads Bryde Andersen svar på tiltale efter hans omfattende kritik i Berlingske Tidende og tv 

MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET
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Man må uvilkårligt spørge hvad Mads Bryde
Andersens motiv er til disse indlæg. Er der tale om

en opfordring til en seriøs debat mellem
forskningsinstitutioner eller søger professoren blot

at fiske i rørte politiske vande?
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Kun en tåbe frygter ikke
studienævnet! Vi har for
tre semestre siden iværk-

sat en ny studieplan på Medi-
cin, og det forventelige kaos er
da også indtrådt som det frem-
gik i forrige nummer af Univer-
sitetsavisen.

Stud.med.’erne Anders Asp
og Rasmus Madsen identifice-
rer korrekt at problemerne for
en stor del kan tilskrives studie-
nævnets håndtering af sagen.
Situationen er blevet specielt
kompliceret fordi studienævnet
besluttede sig for at gennem-
føre mange forandringer på én
gang: Nye undervisningsprin-
cipper, ny pensumopbygning,
nye eksamensformer, flere nye
fag og så oven i det hele ét se-
mester mindre til at afvikle stu-
diets teoretiske første del.

Specielt fagene på første del
har været stærkt kritiske i for-
løbet med at udarbejde den ny
studieplan, men er selvfølgelig
endt med loyalt at parere ordre
og har faktisk ydet en meget
stor indsats med implemente-
ringen af planerne. Alligevel
oplever studenterne situatio-
nen som kaotisk.

Flere årsager
For det første har beslutningen
om at studenternes læring i alt
væsentligt skal ske på basis af
case studies, forelæsninger og
selvstudium, skærpet kravene
til deres indsats væsentligt.

Det forstærkes yderligere ved
at man har udvidet semesteret
til 20 uger (heraf to uger til eksa-
men). Der er altså ingen læse-
ferie. Og har studenten ikke
præsteret den nødvendige ind-
sats i løbet af semesteret, be-
tyder det studieforlængelse. 
Ud af 233 studenter er således
kun 126 nået frem til fjerde se-
mester.

For det andet har kravet om
at opdele pensum i organkurser
også tidligt i studiet gjort frem-
stillingen unødigt kunstig og
pædagogisk vanskelig (det gæl-
der for mit eget fag, Biokemi,
som kun i ringe grad er ‘organ-
specifikt’). Organopdelingen af
pensum virker derfor mere
hæmmende end fremmende på
forståelsen.

For det tredje har studienæv-
net kørt et benhårdt skoleridt i
integrationens navn. Alt skal
integreres. Uden undtagelse, og
fra dag ét! For de naturviden-
skabelige fag i begyndelsen af
studiet giver det ofte ingen me-
ning. Integration er noget som
primært sker i studentens ho-
ved når han præsenteres for en
problemstilling som kræver
brug af momenter fra de for-

skellige fag som han vel at
mærke har en systematisk vi-
den om.

Med andre ord, man må i
denne sammenhæng være fag-
lig før man kan være tværfag-
lig. Derfor er cases gode lidt
længere henne i studiet hvor
der er noget at integrere; men
som indlæringsform på første
del er det, som de to studenter
konstaterer, en uhyre tids-
krævende måde at tilegne sig
systematisk viden på. Specielt
kan man frygte at de lidt svage
studerende bliver akademiske
zappere som aldrig får indlært
den systematiske basalviden.

For det fjerde er der pakket
for meget sammen på de første
fem semestre. Det skyldes først
og fremmest at der er skåret et
helt semester i forhold til den
gamle første del. Og det hjæl-
per ikke at der ydermere er lagt
et par nye fag ind på de fem se-
mestre.

Ved den forrige studieplan af
1986 skete en reduktion af ba-
salfagene med omkring 15 pro-
cent, og  med den nuværende
er der skåret yderligere cirka 
20 procent. En forringelse som
kan mærkes og som fagene, al
loyalitet til trods, har haft me-
get vanskeligt ved at håndtere.
I de indledende faser af studie-
plansarbejdet var der massive
protester herimod fra lærer-
korpset, men de blev pure af-
vist af studienævnet.

Nye studienævn
Selv om studienævnet naturlig-
vis ikke kan lastes for alt, kunne
der være grund til overveje om
ikke selve studienævnsinstituti-
onen burde ændres: Det repræ-
sentative system betyder at be-
slutningskompetencen er helt
fjernet fra fagene som i sidste
ende alligevel står med ansva-
ret for den daglige undervis-
ning. Det er dybt utilfredsstil-
lende.

Med den nuværende univer-
sitetslov i hånden er studienæv-
nene i stand til suverænt at be-
stemme studieindhold, studie-
struktur, eksamen, økonomi og
så videre. Også dekanatet er i
virkeligheden sat ud af spillet.
Studentermedlemmerne er
med deres 50 procent af plad-
serne ofte i stand til at diktere
beslutningerne.

Samtidig sidder de i den ski-
zofrene situation at de på den
ene side skal være med til at
sikre uddannelsens kvalitet og
relevans mens de på den anden
har en mere eller mindre for-
maliseret forpligtigelse over for
deres bagland til konstant at
holde ‘eksamenshegnet’ passen-

de lavt. Det er en håbløs situa-
tion som i virkeligheden hver-
ken studenter, Universitet eller
samfund kan være tjent med.

Positive effekter
Lad os benytte lejligheden, nu
hvor universitetsledelsen er un-
der revision, til også at se på
studienævnsinstitutionen. I
denne sammenhæng er det dog
værd at notere sig at den ny stu-
dieplan for Medicin på trods af
alle vanskelighederne faktisk
har haft en række positive ef-
fekter som er værd at bevare.

Det er blevet gjort klart: At
det er og skal være et heldags-
job at studere og at læringen er
den enkelte studerendes eget
ansvar. At en mangfoldighed af
undervisningsformer med for-
del kan anvendes – noget som
lærerne har vist sig villige til at
afprøve. 

Nødvendigheden af systema-
tisk faglig og undervisningstek-
nisk evaluering er erkendt. Og
der er kommet øget respekt for
undervisningsarbejde, eksem-
pelvis gennem etablering af un-
dervisningsprofessorater.

En ny studieledelse bør byg-
ge på to principper: Fagene ta-
ger ansvaret for uddannelsen.
Studenterrepræsentationen
sker kun på det semester hvor
studenten befinder sig i studiet.
For hvert semester skal der
være en ledelsesudpeget (fx af
institutlederkredsen) semester-
ansvarlig person som sammen
med studenter og fagudpegede
kursusledere sørger for udar-
bejdelse af semesterets under-
visningsplaner (L/S ratio 2/1). 

Gruppen af semesterledere

■ NY STUDIEORDNING

Tiden er inde til at ændre 
studienævnene!

Jeg har i Universitetsavisen
5/02 læst en udmærket (og
lang) artikel om problema-

tikken for de medicinstuderen-
de på den nye studieordning.
Jeg føler mig herefter nødsaget
til at afse tid til en reaktion. Tid
fra mit i øvrigt travle studieliv.

Jeg bliver umådeligt provo-
keret når mennesker der er ble-
vet forblændet af deres eget
vid, ikke længere har andre ar-
gumenter end et fingerpegende
hip til ‘den forkælede genera-
tion’, jævnfør følgende udtalel-
ser fra tidligere studieleder
Poul Jaszczak: 

»Medicinstudiet er ikke en
fodringsanstalt hvor man bare
sætter sig ned og galer op«  og
»Det skal ikke nødvendigvis
være nemt«.

Kære Poul, det er der vel
egentlig heller ingen der tror –

og slet ikke de medicinstude-
rende. Og hvis du ellers kunne
sætte dig ud over din ‘i-min-ge-
neration-var-det-meget-hårde-
re’ belærende og nedladende
attitude, så ville du måske for-
stå at det netop er det de stude-
rende har forstået. Til overflod.

Derfor har de nu rejst sig og
gaber op... Det skulle du tage
og høre lidt på.

Jeg er ikke selv medicinstu-
derende, men ved dog at sam-
me studie har et ry for at være
et af de hårdeste.

Newsflash: De fleste af os
kæmper for at gøre det så godt
vi kan på vores respektive stu-
dier, og det er ikke altid let. Ved
siden af prøver vi at overleve
økonomisk, og det går jo sådan
pø om pø.

Det ville være lidt mindre
besværligt at klare også dét hvis

■ NY STUDIEORDNING

Det medicinske mareridt –
Poul Jaszczak?

man ikke blev mødt af så re-
spektløst et svar på velformule-
ret og konstruktiv kritik.

Det falder mig for brystet at
det du har hørt de studerende
sige, er at de kræver et tilbage-
lænet-fodr-mig-studie.

Du siger jo selv at de har
været dem der har skullet
lægge krop til dette studieord-
ningsforsøg, og derefter foreslå
om noget kunne gøres bedre.

De prøver faktisk at fortælle
dig at de gerne vil klare deres
studie rigtig godt, og at de –
modsat dig – forholder sig seri-
øst til deres hverdag.

Kan du mon prøve at høre
det? ■

Anna Zickert, studerende, Infor-
mations- og biblioteksvidenskab,
Københavns Biblioteksskole.

DEBAT ▼  

udgør det forum hvori de sam-
lede studieplaner lægges. Der
udpeges (af dekanen) en studi-
eleder fra denne kreds. Der skal
være en effektiv, smidig og pro-
fessionel studieadministration
til at sørge for den praktiske im-
plementering af studieplanerne
i tillidsfuldt samarbejde med
fagene. ■

Bjørn Quistorff, prof., dr.med.,
Institut for medicinsk biokemi &
genetik, Fmd. 3-5 semester ud-
valget.
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dem rundt til de forskellige til-
bud der nu end måtte være. 

Folk må tage ansvar for deres
eget liv. Universitetet er fuld af
gode tilbud om vejledning og
kurser i alt fra notatteknik til
jobsøgning. 

Men kære humanister – det
er hjælp til selvhjælp, og ve den
der brokker sig over at en
ansøgningsfrist er udløbet. 
Der har med garanti været et
opslag. Kære humanist, ta’ sky-
klapperne af og se dig om! Ver-
den ligger for dine fødder. Så
gå dog ud og erobr den, men
forvent ikke at nogen gør det
for dig. ■

Pernille Olsen, stud. mag. i
fransk og samfundsfag.

IUniversitetsavisen nummer
4/02 forklarer Jonas Thing
Bech at det er nyuddannede

humanisters egen skyld at de
går ledige længe. Det er det for-
di de ikke tager ansvar for deres
egen situation. I stedet beskyl-
der de studerende politikere og
Universitetet for deres arbejds-
løshed, samtidig med at de in-
gen selvtillid har, skriver elen-
dige jobansøgninger og har et
manglende kendskab til egne
kompetencer. 

Som ledig humanist på 10.
måned ville jeg ønske du havde
ret, Jonas. Var det et selvtillids-
problem kunne jeg nemlig fo-
kusere på min positive energi
eller gå til psykolog. 

Jeg ville også være lykkelig
hvis min lediggang kunne for-
klares med dårlige jobansøg-
ninger hvor jeg hidtil har skre-
vet at jeg er en uengageret for-
sigtigper der er rimelig god til
at løse problemer! 

Det allerbedste ville være

hvis jeg slet ikke kendte mine
kompetencer. Så kunne jeg læse
Jonas´ beskrivelse i læserbrevet
og så få et job!

En realistisk vurdering
Men hvad nu hvis man har selv-
tilliden i orden, ved hvad man
kan og på et femdages jobsøg-
ningskursus har lært en masse
om at skrive brandspændende
jobansøgninger? Er det så i or-
den at beskylde politikerne og
Universitetet for arbejdsløs-
heden? 

Det er det til dels fordi gode
ansøgninger, god selvtillid, go-
de argumenter og en udsøgt
kritisk sans ikke giver job. Det
er en kendsgerning at man får
job gennem et CV bestående af
flere års kompetencegivende
erhvervserfaring hvortil den
gode ansøgning fungerer som
et interessant vedhæng. Man
får ikke job ved at sælge sig
selv, man får job ved at sælge
den vare markedet har brug for. 

Jonas skal derfor holde sig
fra at give liv til myten om den
omni-kompetente humanist –
og ligeså skal Magisterbladet
der ynder at diske op med urea-
listiske succeshistorier om ar-
kæologen Lone fra Vejle som ik-
ke flyttede sig fra chefens skød
før han ansatte hende i sit re-
klamebureau. 

I stedet er der nemlig brug
for en realistisk vurdering af
hvordan en nyuddannet huma-
nist der ikke vil være forsker,
lettere får job på sit eksamens-
bevis. Hvad angår universite-
ternes ansvar, ville problemet
blive mindsket hvis man gjorde
erhvervsvejledningen mere
synlig og naturlig ved at inte-
grere den som en del af under-
visningen. De kommende hu-
manister vil på den måde være
langt bedre rustet til arbejds-
markedet i fremtiden. ■

Stine B. Rasmussen, cand.mag.

Med inspiration fra Luis
Peluffo Johansens arti-
kel i sidste udgave af

Humanist om færdige humani-
sters selvforskyldte arbejdsløs-
hed tillader jeg mig hermed at
komme med endnu et input i
debatten om det humanistiske
sløvsind.

Jeg kunne ikke være mere
enig med Luis når han ryster på
hovedet over kandidater der ik-
ke kan forstå at de otte måne-
der efter afsluttet kandidatek-
samen stadig er arbejdsløse for-
di de tillod sig at holde en ‘vel-
fortjent’ ferie efter at have
været to år om specialet før de
startede jobsøgningen.

Så tror jeg at de er arbejds-
løse! Fortæl mig om en eneste
virksomhed der sætter pris på
et otte måneders hul i CV’et og
for den sags skyld på en kandi-
dat der uden forklaring har
været to år om et speciale der
ellers er normeret til seks
måneder!

Men det mest skræmmende

er næsten at ‘sløvsindet’ allere-
de starter på første år i studieti-
den, ja faktisk nogle gange før
studietiden. I september 2001
skrev jeg en artikel til Universi-
tetsavisen om det humanistiske
sløvsind. Her nævnte jeg blandt
andet hvordan de studerende
kom for sent til eksamen, glem-
te studiekort og eksamensnum-
mer, ja sågar hvilke fag de skul-
le op i og alligevel forventede at
gennemføre.

Hvordan de studerende ved
foredrag af betydningsfulde er-
hvervsfolk kom slentrende ind
en halv time efter foredragets
begyndelse og i de hele taget
havde en meget lad holdning til
andre menneskers tid og arbej-
de, men alligevel forventede
flere foredrag. Mit indtryk af de
studerende er, og jeg må kun si-
ge desværre, ikke blevet bedre
– tværtimod!

Tag selv ansvar
Som studievejleder og aktivt
medlem af fagrådet sker det of-

te at jeg skal informere om
hændelser på Universitetet. Det
være sig møder om praktik,
høringer om nye studieordnin-
ger, ansøgningsfrister til ud-
landsophold og så videre.

Det gør jeg da også gerne,
bevares, det er jo mit job, men
jeg har indtryk af at arbejdet
med at hænge opslag op, ind-
kalde til møder med mere, er
fuldstændig spild af tid. For
hvem læser dem? Hvem kom-
mer til møderne?

På sidste fagrådsmøde disku-
terede vi om vi som konsekvens
af det altid manglende frem-
møde til faglige såvel som so-
ciale arrangementer i stedet
skulle gå rundt i klasserne og
informere eller forsøge at sende
en fælles e-mail ud, for det var
jo nok fordi folk ikke så opsla-
gene at de ikke kom til møder-
ne eller overholdt ansøgnings-
fristerne.

Men helt ærligt! Det kan da
ikke være rigtigt at man skal
holde folk i hånden og følge

■ SVAR T IL  JONAS THING BECH

Myten om den 
omnipotente humanist

■ JOBMULIGHEDER

Humanist, ta’ skyklapperne af!

Isidste nummer af Universi-
tetsavisen svarer Mark Mau
på et læserbrev Terkel Kun-

ding og jeg har forfattet. Han
reducerer i sit indlæg proble-
met med manglende evaluerin-
ger på skriftlige opgaver på
Universitetet til et spørgsmål
om personlig indsats fra den
studerende. 

Jeg er absolut enig med for-
fatteren i at kritik på en skriftlig
opgave ikke kan formidles bed-
re end gennem en personlig
samtale med underviseren og
at et par linjer på skrift langt fra
lever op til denne form. Jeg er
også enig i at den studerende
selv må gøre en indsats for at få
kritik på det han producerer.
Men pointen er at Universitetet
ikke har midler til at alle stude-
rende kan få denne kontakt
med sin underviser. Disse per-
sonlige samtaler får nogen på
betingelse af at andre undlader
at søge dem. 

Hermed mener jeg slet ikke
at fordi alle ikke kan få, må in-
gen få. Men jeg mener at alle
har krav på automatisk at få
suppleret sin karakter med en

mere fyldestgørende kritik. Og
der er forskel på at have krav på
og at tage et initiativ. 

Endvidere mener jeg at un-
dervisere har krav på at blive
aflønnet for den vigtige del af
deres arbejde som det faktisk er
at evaluere den studerendes
indsats og arbejde. Det kan
godt være at forholdene pt. er
sådan at underviserne reelt
hjælper engagerede elever i de-
res fritid, men det er ikke ide-
elt, og for mig er det ikke til-
fredsstillende. Desuden er vort
forslag ingen hindring for at
søge uddybende mundtlig eva-
luering hos underviseren hvis
man er så heldig at have én
med overskud til det. 

Det problem jeg kritiserer og
som jeg foreslår en økonomisk
realistisk forbedring af, er såle-
des ikke et spørgsmål om
manglende initiativ fra den stu-
derendes side, men om en over-
ordnet strukturel forbedring af
såvel de studerendes som un-
dervisernes forhold. ■

Kirstine Westh Jensen, 
stud.scient.ant.

■ GENSVAR PÅ TALTYRANNI

Kodeordet er krav!



Boliger: 
Boligannoncering er begrænset til fremlejemarkedet med

formidling af boliger til gæsteforskere og gæstestuderende.

Boligannoncer må kun indrykkes én gang.
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● BOLIGER

Boliger søges ▼

Indre København

Periode: Fra 1/9 til 31/12-02.

Størrelse: Lejlighed, 2-21⁄2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker. 

Husleje: Maks. kr. 5.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

Indre København

Periode: Fra 1/9 til 30/11-02.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret med

bad/toilet, vaskemaskine.

Beboer: Gæsteforsker.  

Husleje: Maks. kr. 4.500 inkl.

vand, varme og el. 

Kontakt: Tine Greir, Økonomisk

Institut, tlf. 3532 3002, e-mail:

tine.greir@econ.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/5, 1/6 el. 1/9-02 til

1/5-03.

Størrelse: Lejlighed.

Beboere: Islandsk ægtepar,

gæsteforskere, ikke-rygere.

Kontakt: E-mail: baldvin@lh.is el.

sigrun.steingrimsdottir@tmd.is. 

København

Periode: Snarest.

Størrelse: Lejlighed, byggefore-

ningshus, min. 2 vær.

Beboer: Hjemvendt forsker.

Kontakt: E-mail: stine@mfi.ku.dk. 

København/Østerbro

Periode: Pr. 1/8-02 for 4 md.- 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær. 

Udstyr: Møbleret.

Beboer: Finsk/hollandsk K post-

doc.

Kontakt: Thomas Kiørboe, tlf.

3396 3401, e-mail:

tk@dfu.min.dk el. Grete

Hedager, tlf. 3396 3405, e-mail:

gh@dfu.min.dk.

Copenhagen or surroundings 

Period: From 1 July or 1 August

for one year. 

Size: 60 sqm. or more. 

Tenant: Canadian lecturer. 

Rent: Max. kr. 5.000 per month. 

Contact: Justin Edwards, tel. 3536

0546, e-mail:

jedwards@hum.ku.dk. 

København

Periode: Fra juni 2002 og for 2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: Møbleret.

Beboere: Amerikansk gæstefor-

skerpar, ikke-rygere.

Husleje: Maks. kr. 9.000 pr. md.

inkl. vand, varme og el. 

Kontakt: Erika Adkins, tlf. 

2294 0958, e-mail:

eadkins@mfi.ku.dk. 

København

Periode: Pr. 1/8 el. 15/8 til 

31/10-02.

Størrelse: Min. 2 værelser.

Udstyr: Fuldt møbleret. 

Beboere: Norsk gæsteprofessor-

par.

Husleje: Maks. kr. 10.000 pr. md.

Kontakt: Jesper Larsen, Institut

for Psykologi, tlf. 3532 8752, e-

mail: Jesper.Larsen@psy.ku.dk.

København

Periode: Fra 15/6 og for 3 md.

Størrelse: Lille lejlighed el. vær. 

Udstyr: Eget toilet, bad og køk-

ken.

Beboer: Yngre ph.d.-stud. fra

Uganda.

Husleje: Maks. kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: Prof. Ib Friis, 

tlf. 3532 2197.

Copenhagen

Period: From 1 August 2002 to 

30 April 2003.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenant: F American guest resear-

cher, non smoker.

Rent: Max kr. 5.000 per month.

Contact: Denise Pope, e-mail:

dpope@zi.ku.dk.

Copenhagen

Period: As soon as possible, for

up to 2 years.

Size: Apartment, 2-3 rooms.

Equipment: Furnished.

Tenants: Australian couple.

Contact: Kellie Palmer, tel. 3295

2948, e-mail:

kapalmer@zi.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Pr. 15/5-02, gerne tidli-

gere, for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 1-2 vær.

Udstyr: Bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboer: M gæsteforsker, ikke-ry-

ger.

Husleje: Kr. 3-4.000 pr. md. alt

inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

● NAVNE

Pristildelinger ▼

Overlæge Hans Høgenhaven

Høgenhaven fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet har modta-

get 500.000 kr. fra Lundbeckfonden til at udvikle en ny under-

søgelsesmetode af børn med epilepsi. Metoden vil kunne afklare

om børnene er egnede til at blive opereret for deres epilepsi.

Børns epilepsi adskiller sig en del fra voksnes, og derfor er det

afgørende at der bliver lavet undersøgelser af børnenes gavn af

undersøgelsesmetoden.

The only source of knowledge
is experience

Seven vacant Ph.D. stipends in
Materials Research

Risø's mission is to promote an environmentally safe and
sustainable technological development in the areas of 
energy, industrial technology and bio-production through
research, innovation and consultancy.

risoe.dk

Are you looking for challenges?

The Materials Research Department is one of the
leading materials science department in Denmark.
We performed basic science, applied science and
technological development with a focus on materi-
als for future energy technologies. The department
has excellent facilities for synthesis and processing
of materials, and access to world class experimen-
tal tools like x-ray synchrotron radiation, neutron
scattering and electron microscopy.

We have a dynamic and competitive environment
in an international atmosphere with many young
students and post docs. The department has a
staff of about 130 persons, including students and
post docs.

In the spring of 2002 we have seven open Ph.D.
stipends which we would like to fill with dedicated,
enthusiastic and hard working students.

• Strong metals by mechanical processing
Supervisors: Grethe Winther, Niels Hansen
grethe.winther@risoe.dk, phone: 46775792
Deadline for application: May 1

• Recovery in Aluminium
Supervisors: Wolfgang Pantleon, Henning Friis
Poulsen, wolfgang.pantleon@risoe.dk,
46775791; henning.friis.poulsen@risoe.dk,
46775739
Deadline for application: May 1

• New alloys for metal hydride formation
Supervisor: Allan Schrøder Pedersen.
allan.schroeder.pedersen@risoe.dk, 46775705
Deadline for application: June 1

• New superconductors: mechanisms, processes
and products 
Supervisors: Jean-Claude Grivel; Niels Hessel
Andersen , jean-claude.grivel@risoe.dk,
46774739; niels.hessel@risoe.dk, 46774711
Deadline for application: May 15

• Kinetics of metal/hydrogen electrodes on solid
electrolytes
Supervisor: Mogens Mogensen, 
mogens.mogensen@risoe.dk; 46775726
Deadline for application: April 15

• Properties of Perovskites with varying A/B-ratio
Supervisors: Peter Vang Hendriksen, Mogens
Mogensen and Finn W. Poulsen, 
peter.hendriksen@risoe.dk, 46775725
Deadline for application: May 15.

• Nanomechanics of metal fatigue
Supervisors Ole Bøcker Pedersen, Jesper Vejlø
Carstensen, ole.boecker.pedersen@risoe.dk,
46775821; jesper.v.carstensen@risoe.dk,
46775776
Deadline for application: June 1

We offer

Employment and salary in accordance with the
terms valid for Ph.D. stipends at Risø National
Laboratory.

We also offer interesting and challenging jobs in an
international atmosphere. We believe that diversity
is valuable and therefore we encourage everyone to
apply, irrespective of sex and ethnic background.

Your application

You can send the application marked "Ph.D." to:

Risø National Laboratory
Att.: Eva Sørensen
Materials Research Department, Building 228
P.O. Box 49
DK-4000 Roskilde

You can also send the application by mail to
eva.m.sorensen@risoe.dk

Please mention which project you are applying for.

You can read more about Risø on Risoe.dk
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tut for Molekylær Patologi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

Storkøbenhavn

Periode: Pr. 1/7-02 for 1-2 år.

Størrelse: Lejlighed, 2-3 vær.

Udstyr: bad, toilet, køkken, evt.

delvist møbleret.

Beboere: Gæsteforskerfamilie på

3, ikke-rygere.

Husleje: Kr. 5-7.000 pr. md. alt

inkl.

Kontakt: Annette B. Brandi, Insti-

tut for Molekylær Patologi, tlf.

3532 7300, e-mail:

brandi@plab.ku.dk.

København

Periode: Pr. 1/6 og for min. 1 år.

Størrelse: Lejlighed, min. stor 

2-vær.

Beboer: Ph.d.-studerende fra

Økonomisk Institut. 

Kontakt: Martin, tlf. 3254 6029.

Copenhagen

Period: From now and until ult.

September.

Size: Room or flat, 1-2 rooms.

Equipment: Furnished with 

access to kitchen/bathroom. 

Tenant: F German guest re-

searcher, non-smoker.

Contact: Renate Angerer, 

e-mail: renate@cancer.dk, 

tel. 3525 7655.

Boliger udlejes ▼

Specialeplads

Pris: Kr. 550 pr. md. 

Kontakt: Tlf. 2892 7332.

Indre Østerbro

Periode: Fra 1/6 til 1/9-02.

Størrelse: Lejlighed, 103 kvm.

Udstyr: Umøbleret. 

Husleje: Kr. 3.655,36 pr. md. 

Kontakt: Christina Hoier Ricke,

tlf. 0049 221 406 2508, e-mail:

w.ricke@12move.de.

Amager nær KUA

Periode: Fra 1/5 til 1/9-02. 

Størrelse: Lejlighed, 1 vær., 

60 kvm.

Udstyr: Møbleret. Køkken, bade-

kar, altan, tv, tlf. og evt. com-

puter. 

Husleje: Kr. 3.500 pr. md. ekskl.

tlf.

Depositum: Kr. 7.000. 

Kontakt: Tlf. 3532 8768 el. 

3295 3105.

Central Nørrebro

Period: As soon as possible for an

open period.

Size: 2 rooms, 35 sqm., in flat.

Equipment: Partly furnished with

access to shared bathroom 

and kitchen/dining room with

laundry. 

Rent: Kr. 3.900 per month incl.

heating, electricity and water. 

Deposit: Kr. 7.800. 

Contact: Tel. 2670 7320, e-mail:

mhjorth@ofir.dk.

Søborg/Emdrup

Periode: Fra 1/7-02 til 31/1-03.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 61

kvm.

Udstyr: Gård, altan, vaskeri. 

Hårde hvidevarer, tv og 

video.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Husleje: Kr. 5.500 pr. md. alt inkl.

Kontakt: Tlf. 3969 1175 el. 

2729 1175.

Nivå

Periode: Pr. 1/8-02 for ca. 1 år.

Størrelse: Rækkehus.

Kontakt: E-mail: gggi@ofir.dk.

Brønshøj

Størrelse: Kælderværelse, 16

kvm., i villa.

Udstyr: Møbleret. Tilstødende te-

køkken, toilet/bad. Egen ind-

gang.

Husleje: Kr. 2.400 pr. md. inkl.

el/varme. 

Kontakt: Tlf. 3828 9998 el. 4485

6349.

Amagerbro

Periode: Fra 15/5 til 15/8-02. 

Størrelse: Lejlighed, 3 vær., 83

kvm. 

Udstyr: Fuldt møbleret med køk-

ken, bad, toilet, vaskeri i kæl-

der.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md. inkl.

varme, vand, licens og kabel tv.

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Tlf. 3295 0752.

Rødovre 

Størrelse: 2 små sammenhæn-

gende kælderværelser, 18 kvm. 

Udstyr: Eget toilet/bad, køkken

og egen indgang. 

Beboer: Ung dansk K, ikke-ryger

med fast indtægt. 

Husleje: Kr. 2.100 pr. md. ekskl.

el. En måneds forudbetaling. 

Kontakt: Tlf. 2087 9009.

Frederiksberg

Periode: Kortere perioder efter

aftale.

Størrelse: Lejlighed, 2 vær., 

74 kvm. 

Udstyr: Alle moderne faciliteter.

Beboer: Gæsteforsker el.lign.

Kontakt: Tlf. 3536 6979 el.

23421945.  

Hvidovre

Periode: Fra 1/7 til 20/12-02.

Størrelse: Hus i 2 etager på 

130 kvm.

Kontakt: Tlf. 3648 8450 el. 

3838 0561, e-mail:

jonmon@image.dk.

Amager nær KUA

Periode: Snarest og til 1/10-02.

Størrelse: Parcelhus, 3 vær.

Udstyr: Møbleret. Udestue og

have. 

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. ekskl.

el, vand og varme.

Kontakt: Tlf. 3284 9580 el. 

2462 9580, e-mail: annalise 

sorensen@orangenet.dk.

Frederiksberg

Periode: Fra ca. 1/6 til ca. 15/9-02.

Størrelse: 2 store rum, 100 kvm.

Udstyr: Køkken, bad, vaskemaski-

ne, tv.

Husleje: Kr. 6.000 pr. md.

Depositum: Kr. 2.000.

Kontakt: Tlf. 3324 3650, e-mail:

jm@kb.dk.

Vesterbro

Periode: Pr. 1/5-02.

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Egen indgang, adgang til

køkken og bad.

Beboer: Enlig studerende.

Husleje: Kr. 3.000 pr. md. inkl. el

og varme. 

Depositum: Kr. 3.000. 

Kontakt: Tlf. 3321 8191.

Frederiksholm

Periode: Fra 15/5 til 30/9-02.

Størrelse: 4 vær. i hus, ca. 75 kvm.

Udstyr: 2 vær. m. dobbeltseng.

Køleskab, fryser, klaver og ste-

reo. Intet tv. Dyr tilladt.

Husleje: Kr. 7.000 pr. md. for min.

3 md. inkl. forbrug ekskl. tlf.

Rabat for yderligere md.

Depositum: Efter aftale.

Kontakt: Tlf. 3311 1852, e-mail:

adrianb@mail.tele.dk.

Vesterbro

Periode: 1 år med mulighed for

forlængelse.

Størrelse: To værelser.

Udstyr: Adgang til køkken og

bad. 

Beboer: Ikke-ryger.

Husleje: Kr. 4.000 pr. md.

Kontakt: E-mail: 

bgollander@hotmail.com. 

Nørrebro

Period: From now until ult. June,

likely longer.

Size: Room, 20 sqm.

Equipment: Fully furnished with

access dining kitchen, bath-

room, and tel.

Rent: Kr. 2.500 per month incl.

water, heating, electricity and

tv. 

Deposit: Kr. 2.500.

Contact: Tel. 7542 1553, 

e-mail: elmarsaathoff@

compuserve.com.

Hellerup 

Periode: Pr. 1/5-02 i kortere el.

længere tid.

Størrelse: Værelse, 17 kvm.

Udstyr: Fuldt møbleret med te-

køkken og adgang til bad.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Helst ikke-ryger.

Husleje: Kr. 2.800 pr. md. ekskl.

varme.

Depositum: Kr. 5.600.

Kontakt: E-mail:

khjort@private.dk.

Nørrebro

Period: From 1 July 2002.

Size: Apartment, 2 rooms, 

60 sqm.

Equipment: Fully furnished, 

kitchen, toilet/bathroom, 

washing machine.

Tenant: Guest researcher or the

like, non-smoker.

Rent: Kr. 5.000 per month incl.

electricity, heating and water.

Deposit: Kr. 7.000.

Contact: E-mail: kathansen@

hotmail.com, tel. 3585 4612.

Holte

Periode: Fra 15/4 til 30/9-02.

Størrelse: 2 vær., ca. 45 kvm. 

Udstyr: Tekøkken og bad, kabel

tv og tlf. stik. Seng og skrive-

bord kan stilles til rådighed.

Beboer: Maks. 2 pers., ikke-

rygere.

Husleje: Kr. 3.600 pr. md. alt inkl.

Depositum: Kr. 3.600.

Kontakt: Tlf. 4542 5063.

Gentofte

Periode: Fra 1/5 til 30/9-02.

Størrelse: Lejlighed, 4 vær., 

116 kvm.

Udstyr: Køkken, badeværelse, 

2 kælderrum, vaske-tørrerum 

i kælder, altan og have.

Husleje: Kr. 9.000 pr. md. ekskl.

forbrug.

Kontakt: Niels Chr. Hansen,

tlf/fax 3871 7814.

Vesterbro

Periode: Snarest.

Størrelse: 2 vær.

Udstyr: Fuldt møbleret, adgang

til badeværelse m. vaskema-

skine, køkken.

Beboer: Gæsteforsker el. lign.

Husleje: Kr. 5.000 pr. md. 

Depositum: Kr. 10.000.

Kontakt: Yasmin, tlf. 2618 5064.

Indre By

Periode: Fra 1/5 til 1/10-02 m.

mulighed for forlængelse.

Størrelse: Lejlighed, 200 kvm.

Udstyr: Møbleret.

Husleje: Kr. 10-12.000 pr. md.

inkl. varme.

Kontakt: Tlf. 3332 6606, 

fax 3332 6607.

Amager

Period: As soon as possible and

for the rest of the year 2002,

maybe longer.

Size: Room, 18 sqm.

Equipment: Furnished with

access to kitchen, shower and

little yard.

Tenant: Non-smoker, 24-30 years.

Rent: Kr. 2.500 per. month incl.

free laundry.

Contact: E-mail: 

Bek2@worldonline.dk.

● STILLINGER

Jura ▼

Eksterne lektorer
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Retssociologi, Strafferet, Obli-

gationsret og Offentlig Ret.

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 8/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kursuslektorer 
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Forelæsninger i fagene:

Fagengelsk, Persondatabeskyt-

telse, Konkurrenceret, Bygge-

ret, Børsret, Forsikringsret, EU-

ret – fri bevægelighed, Kollek-

tiv arbejdsret, Køb og salg af

virksomheder, Praktisk aftale-

ret, Immaterialret, Personers

rettigheder, Medieret, Folke-

tingets virke i samspillet med

centraladministrationen, Bevis-

ret, Introduction to Danish

Law, International Sports Law,

Intellectual Property Law in an

International Context, Interna-

tional Protection of Refugees,

European Community Compe-

tition Law, International Com-

mercial Disputes (Arbitration &

CISG), Negotiation and Dispute

Resolution.

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgningsfrist: 8/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Undervisningsassistenter/
Manuduktører
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Undervisning på 1. – 3.

årsprøve i fagene: Familie- og

arveret, Formueret, Juridisk

Metodelære, Offentlig ret, 

Obligationsret, Procesret,

Strafferet, Ejendomsret, 

EU-ret, Forvaltningsret. 

Omfang: Afhængigt af fag.

Ansøgning: Skema fås på

www.jur.ku.dk/ansoegnings

skema.

Ansøgningsfrist: 8/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Eksterne lektorater
Sted: Økonomistudiet.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

derne: Komparativ økonomi;

Demokrati og stat på studiets

kandidatdel og Computerbase-

ret anvendt operationsanalyse

på studiets BA- og kandidatdel.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed

samt erhvervserfaring og un-

dervisningsmæssige kvalifika-

tioner.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Omfang: 3 år med min. 100 og

maks. 780 timer pr. undervis-

ningsår.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed samt en publikations-

liste over videnskabelig pro-

duktionen. Produktionen ind-

sendes i 2 eks.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Insti-

tut, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K. Ansøgningen stiles til rektor.

Ansøgningsfrist: 8/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Eksternt lektorat
Sted: Økonomistudiet.

Indhold: Forelæsninger, eksa-

mensafholdelse og andre eva-

lueringer inden for fagområ-

det: Industriøkonomi på stu-

diets BA- og Kandidatdel.

Kvalifikationer: Relevant kandi-

dateksamen, videnskabelige

kvalifikationer i almindelighed

samt erhvervserfaring og un-

dervisningsmæssige kvalifikati-

oner.

Til besættelse. Pr. 1/9-02

Omfang: 3 år med min. 100 og

maks. 780 timer pr. undervis-

ningsår.

Ansøgning: Indehl. oplysninger

om tidligere undervisningsvirk-

somhed og en publikationsliste

over videnskabelig produktion.

Produktionen indsendes i 2

eks.

Sendes til: Studieleder Peter Er-

ling Nielsen, Økonomisk Insti-

tut, Studiestræde 6, 1455 Kbh.

K. Ansøgningen stiles til Rek-

tor.

Ansøgningsfrist: 8/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Hanne

Bengtsson, Økonomisk studie-

nævn, tlf. 3532 3050

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Peter Erling Nielsen, tlf.

3532 3008.

Sundhedsvidenskab ▼

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Oto-,

Rhino-, Laryngologi, Ophtal-

mologi og Dermato/Venero-

logi.

Indhold: Professorat i Oto-,

Rhino-, Laryngologi med til-

hørende stilling i KAS og ved

Amager Hospital med tjeneste

ved Amtssygehuset i Gentofte.

Forskning og udvikling af fag-

området, prægraduat under-

visning, forskeruddannelse, be-

dømmelsesarbejder, publice-

ring/videnskabelig formidling,

patientbehandling mv. 

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansættel-

se i begge dele af stillingen og

derfor en betingelse at ansø-

geren indsender både en an-

søgning til Fakultetet (profes-

sordelen) og en ansøgning til

Amtssygehuset i Gentofte

(overlægedelen). 

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Det fulde pro-

fessoropslag findes på

www.sund.ku.dk og fås hos

Universitetets Personalekontor,

tlf. 3532 2645. Det fulde over-

lægeopslag findes på

www.kbhamt.dk og fås ved

henvendelse til Personalekon-

toret på Amtssygehuset i 

Gentofte, tlf. 3977 3029.

Yderligere oplysninger: Prof.,

dr.med. Jan U. Prause, 

tlf. 3532 6073 el. 3545 2504.

Klinisk professorat
Sted: Klinisk Institut for Kirurgi

og Anæstesiologi.

Indhold: Professorat i minimal 

invasiv kirurgi med tilhørende

overlægestilling enten i KAS

og ved Amager Hospital med

tjeneste ved enten Amtssyge-

huset i Gentofte el. ved Amts-



sygehuset i Glostrup; el. i H:S

og ved Amager Hospital med

tjeneste ved enten Hvidovre

Hospital el. ved Bispebjerg 

Hospital. Omfatter patientbe-

handling og udvikling af mini-

mal invasiv kirurgi. Derudover

udvikling af fagområdet: forsk-

ning og publicering/videnska-

belig formidling og prægra-

duat undervisning, forskerud-

dannelse, bedømmelsesarbejde

mv. Forskningsområdet omfat-

ter minimal invasiv kirurgi.

Kvalifikationer: Det er en forud-

sætning at der opnås ansættel-

se i begge dele af stillingen og

derfor en betingelse at ansø-

geren indsender både en an-

søgning til Fakultetet (profes-

sordelen) og en ansøgning til

et, flere el. alle de nævnte ho-

spitaler/sygehuse (overlæge-

delen).

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645. Det fulde over-

lægeopslag kan ses på

www.kbhamt.dk el. 

www.hosp.dk og fås ved hen-

vendelse til det på gældende

hospitals/sygehus’ Personale-

kontor, tlf. 3977 3029 (Gentof-

te), tlf. 4323 2023 (Glostrup),

tlf. 3632 2144 (Hvidovre), tlf.

3531 3121 (Bispebjerg).

Eksterne lektorater
Sted: Institut for Folkesundheds-

videnskab, Afdeling for Social

Medicin og Psykosocial Sund-

hed.

Indhold: Eksterne lektorater: 2

lægefaglige og 1 socialfagligt i

klinisk socialmedicin. Planlæg-

ning og selvstændig tilrette-

læggelse og afvikling af under-

visning i klinisk social medicin

for lægestuderende på 9. se-

mester (Fase II), herunder til-

rettelæggelse af eksaminer og

andre evalueringer. Desuden

forventes interesse for at del-

tage i forskning og udviklings-

arbejde inden for området.

Til besættelse: Snarest.

Omfang: Min. 100 og maks. 500

timer pr. undervisningsår. 

Ansøgningsfrist: 2/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se www.sund.

ku.dk el. kontakt Personale-

kontoret, tlf. 3532 2645.

Adjunkt
Sted: Tandlægeskolen, Afdeling

for Radiologi.

Indhold: Forskning og undervis-

ning i radiologi herunder me-

toder til elektronisk billeddan-

nende teknikker til brug ved

odontologisk diagnostik, forsk-

ning og avancerede behand-

lingsmetoder. Desuden klinisk

odontologisk arbejdsforpligtel-

se.

Kvalifikationer: Bred praktisk og

teoretisk kendskab til dento-

maksillofacial radiologisk tek-

nik og diagnostik samt indsigt i

strålebiologi, strålehygiejne og

klinisk odontologiske problem-

stillinger. 

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt personalekontoret, 

tlf. 3532 2645.

Timelærer i Sociologi
Sted: Skolen for Klinikassistenter

og Tandplejere, Tandplejerud-

dannelsen.

Kvalifikationer: Sociolog, læge,

tandlæge el.lign.

Til besættelse: 1/5-02.

Omfang: 17 forelæsninger.

Ansøgningsfrist: 29/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/adm/.

Censorer
Sted: Master of International

Health Uddannelsen ved Det

Sundhedsvidenskabelige Fakul-

tet.

Indhold: Eksamen afvikles med

dels skriftlig eksamen efter

modul 2 og 3, dels mundtligt

forsvar af master-afhandling

som afslutning på uddannel-

sen.

Kvalifikationer: Indgående kend-

skab til uddannelsens metoder,

formål og forudsætninger.

Desuden specifik kompetence

inden for et el. flere af studiets

faglige delområder.

Beskikkelsesperiode: Fra 1/6-02 til

31/5-06.

Ansøgning: Skema samt Under-

visningsministeriets bekendt-

gørelse om censorinstitutionen

fås ved henvendelse til Institut

for Folkesundhedsvidenskab,

Panum Instituttet, Att.: Uddan-

nelseskoordinator Aase Gud-

mann, Blegdamsvej 3, 2200

Kbh. N,  tlf. 3532 7964, e-mail: 

A.Gudmann@pubhealth.ku.dk.

Sendes til: Sekretariatet, mrk.

‘Censor-MIH’.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Uddan-

nelsesleder, prof. Ib Bygbjerg,

Afd. for International Sund-

hed, Institut for Folkesund-

hedsvidenskab, tlf. 3532 7835,

e-mail: I.Bygbjerg@

pubhealth.ku.dk.

Undervisningsassistenter
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Institut for Medicinsk Bio-

kemi & Genetik.

Indhold: Varetagelse af teoretisk

og praktisk undervisning i bio-

kemi, cellebiologi, genetik el.

kemi.

Omfang: Efterårssemesteret

2002.

Ansøgning: Skema fås på

www.imbg.ku.dk el. ved hen-

vendelse tlf. 3532 7720. Første-

gangsansøgere skal vedlægge

CV.

Sendes til: Studiesekretariatet,

Institut for Medicinsk Biokemi

& Genetik, Blegdamsvej 3,

2200 Kbh. N.

Ansøgningsfrist: 17/5-02, kl.

12.00.

Humaniora ▼

Lektorat i Filosofi
Forlængelse af ansøgningsfrist

Opslaget har været bragt i Uni-

versitetsavisen nr. 5, 2002.

Ansøgningsfristen er forlæn-

get til 29/4-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut

for Filosofi, Pædagogik og Re-

torik, tlf. 3532 8087.

Ekstern lektor
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Selvstændig undervis-

ning og eksamination inden

for bachelor- og kandidatud-

dannelserne i Psykologi især

Socialpsykologi.

Kvalifikationer: Kandidatniveau,

undervisningserfaring, fagkrav

som formuleret i studieordnin-

gen.

Ansøgningsfrist: 17/5-02, 

kl. 12.00. 

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk – ledige stillinger.

Yderligere oplysninger: Studie-

leder Helle Andersen, tlf. 

3532 8747.

Eksterne lektorater
Under forudsætning af 

fornøden bevilling

Sted: Engelsk Institut.

Indhold: Inden for nedenstående

discipliner på grunduddannel-

sen i engelsk: stilling 1: Kom-

munikation og formidling på

engelsk, amerikansk litteratur-

kundskab og oversættelse; stil-

ling 2: Grammatik, fonetik og

oversættelse; stilling 3: Britisk

historie/samfundsforhold.

Til besættelse: Pr. 1/9-02.

Ansøgning sendes til: Engelsk In-

stitut, Studieleder Hanne Lau-

ridsen, Njalsgade 84, 2300 Kbh.

S. Stiles til rektor.

Ansøgningsfrist: 16/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.dk.

Yderligere oplysninger: Studiele-

der Hanne Lauridsen, tlf. 

3532 8592 el. sekretær Dorthe

Johnson, tlf. 3532 8605. 

Adjunktur i klinisk 
psykologi
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold/kvalifikationer: Forsk-

ning og undervisning i klinisk

psykologi, klinisk teori og kli-

nisk metode, desuden supervi-

sion og deltagelse i administra-

tivt arbejde. Endvidere delta-

gelse i Den Psykologiske Kliniks

terapeutiske arbejde, og der vil

derfor foruden forsknings- og

undervisningskvalifikationer

blive lagt vægt på bred klinisk

erfaring, herunder supervision-

serfaring og klinisk videreud-

dannelse. Forskningskvalifika-

tioner og forskningserfaring

på ph.d.-niveau i klinisk psyko-

logi samt speciale i børneområ-

det el. voksenområdet.

Til besættelse: Pr. 1/8-02 el. senere.

Ansøgningsfrist: 21/5-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke danne grundlag

for en ansøgning. Se

www.ku.dk/led/stillinger el.

kontakt Personalekontoret, tlf.

3532 2645.

Yderligere oplysninger: Klinik-

leder Susanne Lunn, e-mail:

susanne.lunn@psy.ku.dk el. lek-

tor Helmer Bøving Larsen, e-

mail: helmer.larsen@psy.ku.dk.

Naturvidenskab ▼

Undervisningsassistent
Sted: Salten Skov Laboratoriet,

Københavns Universitet.

Indhold: Undervisning på Biologi

1 ferskvandsbiologisk sommer-

kursus i uge 25 og 26. 

Kvalifikationer: Kandidat med

specialkendskab til makro-

invertebrater i vandløb.

Omfang: 28,8 konfrontationsti-

mer.

Ansøgning sendes til: Sekretaria-

tet, Ferskvandsbiologisk Labo-

ratorium, Helsingørsgade 51,

3400 Hillerød.

Ansøgningsfrist: 2/5-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Prof. Kaj

Sand-Jensen, tlf. 4824 2470

#311 el. Hanne Møller, tlf. 

4824 2470 #301. 

Instruktorater
Sted: August Krogh Instituttet.

Indhold: Instruktortimer, labora-

torieøvelser, i Biologi 2, Biologi

3 og Dyrefysiologi.

Kvalifikationer: Studerende der

har bestået faget el. lign. i det

søgte instruktorat.

Omfang: Efterårssemestret 2002.

Ansøgning sendes til: August

Krogh Instituttet, Att.: Lise Riis,

Universitetsparken 13, 2100

Kbh. Ø.  

Ansøgningsfrist: 3/6-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Yderligere oplysninger: Berit 

Kristensen, tlf. 3532 1686  

(Biologi 2 og Dyrefysiologi), 

Ulla Rasmussen, tlf. 3532 1734

(Biologi 3).

● TAP-STILLINGER

Ekspeditionssekretær
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Regnskab, budgetkon-

trol og kontakt til Universite-

tets administrative enheder.

Desuden skrivning, redigering

og opsætning af manuskripter,

lærebøger m.m. Opbygning og

vedligeholdelse af hjemmesi-

der og andre digitale hjælpe-

midler, administration i f.m.

universitetsundervisning, tilret-

telæggelse af møder og kurser

samt div. sekretæropgaver.

Kvalifikationer: Erhvervserfaring

evt. fra offentlig administra-

tion el. advokatkontor. Gode

kundskaber i dansk retskriv-

ning og gerne kendskab til den

juridiske terminologi. Fuld for-

trolighed med tekstbehand-

ling, IT, Word og Word Perfect

6,1. Kendskab til engelsk er en

fordel.

Ansøgningsfrist: 25/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Kontorfuldmægtig
Sted: Institut for Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik.

Indhold: Institutregnskab, ekster-

ne projekter, studienævnsregn-

skab for 3 fag: Filosofi, Pæda-

gogik og Retorik samt budget-

tering og økonomistyring.

Kvalifikationer: Erfaring i regn-

skabsstyring, kendskab til

Word og Excel, godt kendskab

til engelsk, villighed til at ind-

gå i jobrotation.

Til besættelse: Snarest muligt.

Ansøgning sendes til: Institut for

Filosofi, Pædagogik og Retorik,

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 22/4-02, 

kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: Institut-

leder Kasper Lippert-Rasmus-

sen, tlf. 3532 8881.

Overassistent 
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Sekretærfunktioner for

studienævnet, journalisering

og arkivering, undervisnings-

og eksamensadministration,

egentlig sagsbehandling.

Kvalifikationer: Kendskab til IT,

gode formidlingsevner, både

skriftligt og mundtligt.

Ansøgningsfrist: 22/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent 
Sted: Institut for Historie.

Indhold: Sekretærfunktioner,

journalisering, arkivering, 

kontantkassefunktion.

Kvalifikationer: Kendskab til edb

på brugerniveau, gode formid-

lingsevner, både skriftligt og

mundtligt.

Ansøgningsfrist: 22/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Overassistent 
– vikariat
Sted: Institut for Psykologi.

Indhold: Selvstændig varetagelse

af den daglige regnskabs-

føring, af studienævnets regn-

skab og instituttets forsknings-

konti, herunder bl.a. rejseregn-

skab, kasseafregning, budget-

lægning og regnskabsafslut-

ning. Desuden ansættelse af

undervisere, sekretærbistand

for udvalg samt andre forefal-

dende opgaver. 

Kvalifikationer: Godt kendskab

til Københavns Universitets

regnskabssystem.

Til besættelse: Fra 1/5-02 til 

31/5-03. (Afhænger af vedta-

gelsen af den nye barselsorlov).

Ansøgning sendes til: Institut for

Psykologi, Københavns Univer-
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Sommer i Sydfrankrig
Lejlighed ca. 25 km. fra Cannes til leje alle uger i april, maj, juli og

september. Stor altan med ugenert panoramaudsigt, køkken med 

alle faciliteter – perfekt til 2 personer evt. med lille barn. 

Kontakt tlf. 4848 1054.

Medical Patents: Global Ethical and 
Economic Perspectives for Developing 
Countries. International konference

Nord-Syd Sats-

ningsområdet på

Københavns Uni-

versitet inviterer til

konference den 

6. maj 2002. Konfe-

rencen drejer sig

om patenters be-

tydning for ad-

gang til medicin i

udviklingslandene.

Verdenshandelsor-

ganisationens afta-

le om intellektuelle

rettigheder, blandt

andet patenter, –

kaldet TRIPs-afta-

len – har i de sene-

ste år været meget

omdebatteret. Iføl-

ge aftalen skal alle medlemmer af Verdenshandelsorganisatio-

nen indføre en patentlovgivning der lever op til internationale

standarder uanset landenes teknologiske udviklingsniveauer.

Det har en række økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og eti-

ske konsekvenser for udviklingslandene, blandt andet har det

betydet højere priser på medicin og nedsatte muligheder for

udvikling inden for farmaceutisk industri. Men samtidig har det

ifølge den globale farmaceutiske industri betydet øget incita-

ment for forskning og udvikling af medicin inden for de syg-

domme der er dominerende i udviklingslandene.

Nord-Syd Satsningsområdet har inviteret en række internationa-

le forskere der beskæftiger sig med forskellige aspekter af den-

ne problematik, fx udvikling af ny medicin, menneskerettighe-

der, WTO, international økonomi samt industriudvikling i udvik-

lingslandene og i de industrialiserede lande.

Deltagelse er gratis, men der er kun et begrænset deltagerantal.

For tilmelding og yderligere information kontakt Stine Jessen,

Center for Afrikastudier, e-mail: stj@teol.ku.dk, tlf. 3532 4599.
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MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

sitet Amager, Njalsgade 88,

2300 Kbh. S.

Ansøgningsfrist: 2/5-02.

Yderligere oplysninger: 

Institutleder Arne Prahl, 

tlf. 3532 8735, e-mail:

Arne.Prahl@psy.ku.dk.

Studievejleder i Filosofi
Sted: Studievejledningen på Filo-

sofi.

Indhold: Vejledning af studeren-

de og potentielle studerende

om studiets indhold og opbyg-

ning, udfærdigelse af mate-

riale til brug i vejledningen.

Desuden orientering ved rusin-

troduktion og større arrange-

menter som åbent hus og til-

valgsdag.

Til besættelse: Pr. 1/5-02 el. sna-

rest derefter.

Omfang: 300 timer/år i 2 år.

Ansøgning sendes til: Studieleder

Jan Riis Flor, Institut for Filo-

sofi, Pædagogik og Retorik, 

Njalsgade 80, 2300 Kbh. S 

Ansøgningsfrist: 29/4-02, kl.

12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: På insti-

tuttet.

● PH.D. -
STIPENDIER

Teologi ▼

Ph.D. scholarship 
Contents: Ph.D. scholarship for a

theologian or humanistic 

scholar. The study program

must be carried out at the Da-

nish National Research Foun-

dation: Centre for the Study 

of the Cultural Heritage of 

Medieval Rituals, the Faculty of

Theology, University of Copen-

hagen, Denmark.

Period of employment: Three

years from 1 September 2002.

Applications should be sent to:

The Faculty of Theology,

Købmagergade 44-46, 

DK-1150 Cph. K, Denmark. 

Deadline for applications: 

15 May 2002 at 10.00 a.m.

Additional information: www.

teol.ku.dk/phd/default.htm.

Jura ▼

Ph.d.-studerende samt 
stipendium
Sted: Det Juridiske Fakultet.

Indhold: Gennemførelse af for-

skeruddannelsen.

Kvalifikationer: Bestået el. i inde-

værende termin forventet juri-

disk kandidateksamen el. tilsv.

kvalifikationer. Desuden doku-

menteret flair for videnskabe-

ligt arbejde fx gennem frem-

læggelse af en velbedømt spe-

cialeafhandling.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 24/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.jur.ku.dk/stillinger/.

Samfundsvidenskab ▼

Ph.d.-stipendium
Sted: Institut for Statskundskab.

Indhold: 1 ph.d.-stipendium i

Statskundskab. Foregår i nær

sammenhæng med forsknin-

gen inden for hovedområder-

ne: komparativ politik, interna-

tional politik og forvaltning.

Forskningsplanerne for de

kommende år har særligt fo-

kus på koncentrationsområder-

ne: Stat, demokrati og identi-

tet; Europæisk sikkerhed og in-

tegration; Den offentlige sek-

tor i opbrud. På forskeruddan-

nelsen optager instituttet sti-

pendiater med projekter inden

for de politologiske hovedom-

råder gerne med vægt på kon-

centrationsområderne.

Kvalifikationer: Bestået kandi-

dateksamen.

Til besættelse: 1/9-02 el. efter

nærmere aftale.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 24/5-02,

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.ku.dk/led/stillinger.

Sundhedsvidenskab ▼

Lønnet ph.d.-stipendiat/
klinisk assistent
Sted: Det Sundhedsvidenskabeli-

ge Fakultet.

Indhold: 6 ph.d.-stipendier samt 

6 kliniske assistentstillinger.

Til besættelse: 1/7-02 el. snarest

derefter.

Ansøgningsfrist: 25/4-02, 

kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Dette ud-

drag kan ikke grundlag for

ansøgning. Se www.sund.ku.dk

el. kontakt Personalekontoret,

tlf. 3532 2645.

Naturvidenskab ▼

Ph.d.-stipendium 
i bioinformatik
Sted: Bioinformatik Centret.

Indhold: Beregningsmæssig ana-

lyse af eukaryot splejsning.

Omfang: 3 år.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Opslaget i fuld ordlyd: Se

www.ku.dk/led/stillinger/

el. kontakt Personalekontoret

tlf. 3532 2645.

● STIPENDIER

Alfred Benzon 
Seniorforskerstipendier
Målgruppe: Professorer, institut-

ledere, overlæger og andre

etablerede videnskabsmænd

(k/m) ved danske akademiske

institutioner inden for områ-

derne lægevidenskab, farma-

ceutiske fag og de hermed be-

slægtede naturvidenskaber. 

Støtte: M.h.p. fuldstændig kon-

centration omkring en konkret

forskningsopgave ved universi-

tet el. akademisk ligestillet

forskningsinstitution i udlan-

det. Det forudsættes at

ansøgeren opnår orlov med

løn fra sin stilling. Fonden af-

holder udgifter til etablering

(éngangsbeløb) og udstatione-

ring (månedligt tilskud). Per-

sonlige rejseudgifter og forsik-

ringsudgifter refunderes. En-

delig kan (efter særskilt, doku-

menteret ansøgning) ydes til-

skud til apparatur m.v. på

maks. kr. 150.000.

Periode: Stipendiet bevilges for

højst ét år og kan normalt ikke

forlænges. 

Ansøgning: Intet skema. Sendes i

5 eks.

Sendes til: Fondens kontor,

Strandvejen 203, 2900 Helle-

rup. 

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Uddeling: Svar ult. juni.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3962 0937, fax 3962 0933.  

Bøje Benzon Stipendier
Målgruppe: Forskningslektorer

(el.lign.) ved danske akademi-

ske institutioner inden for om-

råderne lægevidenskab, farma-

ceutiske fag og de hermed be-

slægtede naturvidenskaber der

på grundlag af sin videnskabe-

lige aktivitet må anses for højt

kvalificerede til en lektorstil-

ling. 

Periode: Stipendierne bevilges

for ét år ad gangen.

Ansøgning: Ansøgningsblanket

fås fra Fondens kontor, Strand-

vejen 203, 2900 Hellerup. Ved-

læg udtalelser om kvalifikatio-

ner i relation til en videnskabe-

lig stilling. 

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Uddeling: Svar ult. juni.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3962 0937, fax 3962 0933.  

Alfred Benzon 
Investigator Fellowships
Målgruppe: Professorer, over-

læger, laboratorieledere ved

danske akademiske institutio-

ner inden for områderne læge-

videnskab, farmaceutiske fag

og de hermed beslægtede na-

turvidenskaber. 

Støtte: Formålet er at muliggøre

indkaldelse af yngre udenland-

ske forskere m.h.p. løsning af

en konkret forskningsopgave i

Danmark. Aflønningen sker ef-

ter de satser den pågældendes

kvalifikationer indplaceres på

ved universiteterne hvortil

kommer tilskud til etablering

(éngangsbeløb) og udstatione-

ring (månedligt). 

Periode: Stipendierne er ét-årige,

men kan forlænges to gange

med ét år efter ansøgning med

tilfredsstillende redegørelse

for forskningsopgavens frem-

skridt, perspektiver og fortsat-

te betydning for aktiviteten

ved den danske institution. 

Ansøgning: Ansøgningsblanket

fås hos Fondens kontor,

Strandvejen 203, 2900 Helle-

rup, tlf. 3962 0937, fax 

3962 0933. Det skal klart frem-

gå hvilken betydning indkal-

delsen af den udenlandske

gæst vil have for aktiviteten

ved den ansøgende danske in-

stitution.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Uddeling: Svar ult. juni. 

Alfred Benzon Established
Investigator Fellowships
Målgruppe: Professorer, institut-

ledere og overlæger ved dan-

ske akademiske institutioner

inden for områderne lægevi-

denskab, farmaceutiske fag og

de hermed beslægtede natur-

videnskaber. 

Støtte: Formålet er at muliggøre

indkaldelse af en udenlandsk

professor el. anden etableret

videnskabsmand (k/m) til

løsning af en konkret forsk-

ningsopgave ved den danske

institution. Der ydes et løntil-

læg i form af et månedligt ud-

stationeringstillæg samt et en-

gangstilskud til etablering

samt refusion af personlige rej-

seudgifter. Endelig kan (efter

særskilt, dokumenteret ansøg-

ning) ydes tilskud til apparatur

m.v. på maks. kr. 150.000. 

Periode: Stipendiet bevilges for

højst ét år.

Ansøgning: Intet skema. Sendes i

5 eks. Det skal klart fremgå

hvilken betydning indkaldelsen

af den udenlandske gæst vil

have for aktiviteten ved den

danske institution.

Sendes til: Fondens kontor,

Strandvejen 203, 2900 Helle-

rup.

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger: 

Tlf. 3962 0937, fax 3962 0933. 

Alfred Benzon Forskersti-
pendier ved udlandsophold
Målgruppe: Videnskabsmænd

(k/m) med min. kandidateksa-

men fra universitet el. anden

højere læreanstalt. 

Støtte: Til løsning af en konkret

forskningsopgave inden for

områderne lægevidenskab,

farmaceutiske fag og de her-

med beslægtede naturviden-

skaber ved universitet el. aka-

demisk ligestillet forskningsin-

stitution i udlandet. Stipendia-

ten aflønnes efter de satser

som er gældende for kandidat-

stipendiater ved universiteter-

ne. Tillige tilskud til etablering

(éngangsbeløb) og udstatione-

ring (månedligt). Rejse- og for-

sikringsudgifter refunderes ef-

ter konkret ansøgning.

Periode: Stipendiet bevilges for

ét år, men kan søges forlænget

med to gange ét år. 

Ansøgning: Blanket fås fra Fon-

dens kontor, Strandvejen 203,

2900 Hellerup, tlf. 3962 0937,

fax 3962 0933. Vedlæg udtalel-

se fra den udenlandske institu-

tion. 

Ansøgningsfrist: 1/5-02, kl. 12.00.

Uddeling: Svar ult. juni.

Fonden af 17-12-1981
Målgruppe: Kandidat-/ph.d.-sti-

pendiet gives fortrinsvis til 

yngre forskere der ønsker at

frigøre sig fra andet arbejde i

en periode for helt at hellige

sig et forskningsprojekt. 

Støtte: Forskning inden for syg-

domsbekæmpelse: et kandi-

datstipendium, et seniorstipen-

dium, et ph.d.-stipendium el.

et skolarstipendium. Seniorsti-

pendiet forudsætter at ansø-

geren har dokumenteret ud-

præget videnskabelige evner

og det tildeles m.h.p. udførelse

el. afslutning af et større vi-

denskabeligt arbejde. Kandi-

dat-/seniorstipendiet aflønnes

som stipendier under universi-

teterne. Det er en forudsæt-

ning at stipendiaten ikke fore-

tager sig andet lønnet arbejde

i stipendieperioden uden for-

udgående tilladelse fra fon-

dens bestyrelse. Ph.d.-stipen-

diet aflønnes efter gældende

overenskomst. Det er en forud-

sætning at udgifterne til uni-

versitetets administration af

stipendiet samt kursusafgift til-

vejebringes fra anden side og

at ansøgerne enten er el. kan

påregne at blive optaget som

ph.d.-studerende ved et uni-

versitet el. en højere lærean-

stalt.

Periode: Stipendiet bevilges for 

1 år ad gangen, men kan efter

ansøgning forlænges i yderli-

gere 1 + 1 år. 

Ansøgning: Ansøgning om ph.d.-

stipendium skal være ledsaget

af en projektbeskrivelse med

angivelse af budget og oplys-

ning om hovedvejleder der vil

påtage sig vejledningen til den

pågældende. Skema fås ved

henv. til fonden. Sendes i 4 eks.

Sendes til: Fonden af 17-12-1981,

Advokatfirmaet Jon Palle Buhl,

Att.: Advokat Dorrit Engel,

Valkendorfsgade 16, 3., 1151

Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: 1/6-02.

Uddeling: Modtagerne får be-

sked ca. 1/9-02.

● LEGATER

Nord/Syd Rejsepuljen for
specialestuderende 
Målgruppe: Specialestuderende

ved KU.

Støtte: Til min. 2 måneders op-

hold i et 3. verdens land til

Nord/Syd relateret speciale til

flybillet, rejseforsikring, vacci-

nationer, visum og lokal trans-

port, maks. kr. 13.000. 

Ansøgning: Skema fås hos

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk el. på

www.teol.ku.dk/northsouth, 

se Travel Grants.

Ansøgningsfrist: 2/5, 1/9, 1/12-02

samt 1/2-03.

Uddeling: Svar senest 1 md. efter

ansøgningsfristen.

Studerendes individuelle
studierejser
Målgruppe: Studerende ved Det

Humanistiske Fakultet med

min. 1 års studier (1 årsværk)

bag sig. Studerende der tidli-

gere har modtaget støtte af

denne konto, kan almindelig-

vis ikke komme i betragtning. 

Støtte: Til meritgivende studieop-

hold. Generelt ydes der kun

støtte til den billigste, rimelige

transport samt forsikring (mht.

præmieberegning henvises til

særligt bilag der udleveres

sammen med ansøgningsske-

maet). 

Periode: Fra 1/7 til 31/12-02.

Ansøgning: Skema fås på

www.hum.ku.dk, Studievejled-

ningen Humaniora, Njalsgade

80, lok. 10-1-39 el. hos de loka-

le studievejledere. Vedlæg be-

skrivelse af rejsens formål/pro-

jektbeskrivelse (ca. 1 s.); for-

håndsgodkendelse fra studie-

nævnet; eksamensudskrift;

budget.

U N I V E R S I T E T SAV I S E N  6  . 2 0 0 2 23

Særudstilling om franske udgravninger 
i Sakkara, Ægypten

De seneste årtiers undersøgelser i området Sakkara nær det mo-

derne Cairo har bidraget til forståelsen af en meget vigtig pe-

riode i den ægyptiske historie, nemlig slutningen af det såkald-

te 18. dynasti og starten af det 19. dynasti (1400-1200 f.Kr.). 

Det var perioden hvor berømte konger som kætterkongen

Akhenaton, barnekongen Tutankhamon og den store Ramses II

regerede. I en særudstilling på Carsten Niebuhr Instituttet, 

Snorresgade 17-19, 4. sal har man nu mulighed for at få et ind-

blik i de fransk ledede udgravninger i området som har afsløret

gravene for flere betydningsfulde personer fra perioden. 

Udstillingen er blevet til i et samarbejde med Den franske 

Ambassade og kan besøges hverdage kl. 9-16 indtil 8. maj.



Sendes til: Det Humanistiske 

Fakultetssekretariat, Njals-

gade 80, 2300 Kbh. S. Sendes i

1 original og 4 kopier.

Ansøgningsfrist: 2/5-02.

Uddeling: Svar ca. 7 uger senere.

Yderligere oplysninger: 

Peder Flyvbjerg, tlf. 3532 8065.

Adalbert Gade og hustrus
legat
Målgruppe: Alle studerende ved

Københavns Universitet.

Støtte: Kr. 124.000 til uddeling.

Ansøgning: Blanket fås ved hen-

vendelse til SU-kontoret, Fiol-

stræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 24/5-02.

Yderligere oplysninger:

www.ku.dk/sa/su-kontor/

legat/index.html

Julie Damms studiefond
Målgruppe: Danske mænd der

har taget doktorgraden el.

ph.d.-graden enten ved KU i

fagene matematik, fysik, kemi,

astronomi el. filosofi el. ved

DTU. Kun undtagelsesvis støtte

til køb af computer o.l. 

Støtte: Til videregående studier.

Ansøgning: Indehl. dokumenta-

tion for opfyldelse af oven-

nævnte betingelser, cpr.nr., pri-

vatadresse samt budget for det

ansøgte beløb. Anbefalinger/

udtalelser kan vedlægges.

Sendes til: Marie-Louise Andrea-

sen, Højesteret, Prins Jørgens

Gård, 13, 1218 Kbh. K. Sendes i

3 eks. 

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Uddeling: Inden 15/7-02.

Maleren Knud Fløystrups
Mindelegat
Målgruppe: Værdige og træng-

ende studenter fra Bornholm.

Støtte: I alt kr. 10.000 til uddeling

til gennemførelse af studier

ved universitet el. læreanstalt.

Ansøgning: Skriftlig. Vedlæg

skatteattest, eksamensbeviser,

udtalelser fra læreanstalt.

Sendes til: Advokat Ole Erlich-

Eriksen, Bech-Bruun Dragsted,

Langelinie Alle 35, 2100 Kbh. Ø.

Ansøgningsfrist: 27/5-02.

Uddeling: 22/6-02.

Læge Johannes Bitsch 
og hustru Agnes Bitschs
mindelegat
Målgruppe: Medicinske stude-

rende der har opnået første

del af lægevidenskabelig em-

bedseksamen og som efter le-

gatbestyrelsens skøn har doku-

menteret et behov for økono-

misk bistand.

Støtte: Ca. 40 portioner a kr.

5.000.

Ansøgning: Skema fås ved hen-

vendelse til legatets admini-

strator, Advokat Hans Christof-

fersen, Hammerensgade 1,

1267 Kbh. K samt på SU-konto-

ret, Fiolstræde 22, 1171 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Københavns Universitets
Fond for teologiske kandi-
dater og studerende 
Støtte: Til studierejser el. andre

videregående studier samt som

belønning til teologistuderen-

de der har udvist særlig flid el-

ler særlige evner. 

Ansøgning: Vedlæg CV, herunder

cpr.nr., og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte fra

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmagerga-

de 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/5-02, kl. 12.00.

Enkgrevinde Ulla Ruuth,
født v. Haffners Legat
Støtte: Tilskud til fremme af den

evangelisk-lutherske kirkes

mission, praktiske missionsfor-

mål, herunder afholdelse af

missionsforedrag samt til an-

skaffelse af missionsvidenska-

belig litteratur.

Ansøgning: Vedlæg en beskrivel-

se af hvordan støtte fra legatet

tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/5-02, kl. 12.00.

Professor ved Københavns
Universitet, dr.theol. 
J. Nørregaards rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter.

Støtte: Tilskud til studierejser for

teologiske kandidater fra

Københavns Universitet.

Ansøgning: Vedlæg CV, herunder

cpr.nr., og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte fra

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontozr, Købmager-

gade 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/5-02, kl. 12.00.

Tidligere sogneopræst 
i Aadum Sogn, Pastor 
Emertus Sigurd Anders 
Michael Andersens og
hustrus Agnes Dorthea,
født Højers rejselegat
Målgruppe: Teologiske kandida-

ter fra KU.

Ansøgning: Vedlæg CV, herunder

cpr.nr. og publikationslister

samt en kort beskrivelse af og

budget for hvorledes støtte fra

legatet tænkes anvendt.

Sendes til: Det Teologiske Forsk-

ningsudvalg, Det Teologiske

Fakultetskontor, Købmagerga-

de 44-46, 1150 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 3/5-02, kl. 12.00.

Ella og Holger Andersens
Studielegat
Målgruppe: Dansksindede kandi-

dater med klassisk-sproglig stu-

dentereksamen, fortrinsvis fra

Haderslev katedralskole

Støtte: Til videnskabelig uddan-

nelse, subsidiært til uddannel-

ser hvor latin og/el. græsk er

nødvendige.

Ansøgning: Skema fås hos Jørn

Jul Pedersen, rektor, Haderslev

Katedralskole, P.O.B. 135, Chri-

stiansfeldvej 31, 6100 Hader-

slev.

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Haderslev Katedralskoles
studenterlegater
Målgruppe: Elever der er udgået

fra skolen

Ansøgning: Skema fås hos Jørn

Jul Pedersen, rektor, Haderslev

Katedralskole, P.O.B. 135, 

Christiansfeldvej 31, 

6100 Haderslev

Ansøgningsfrist: 1/5-02.

Legatuddelinger ▼

Grosserer Oluf Olsens Legat
Uddelingen er nu afsluttet og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

2 portioner a kr. 18.000.

Stud.med. Karsten Hansens
Mindelegat
Uddelingen er nu afsluttet og de

der er kommet i betragtning,

har modtaget besked direkte

fra SU-kontoret. Der er uddelt

1 portion til en stud.med. på

kr. 26.000 og 1 portion på kr.

13.000 til gigt- og kræftforsk-

ning.

● FORSKNINGS-
STØTTE

Nord/Syd gæsteforsker/
forelæserordningen
Støtte: Til invitation af forskere

med forskningsområder relate-

ret til tredje verdens lande og

Islam. Støtte gives primært til

rejseudgifter og løn til ophold

af fra 5-6 dage til maks. 6 md.

Der lægges vægt på tværfagli-

ge og tværfakultære aktivite-

ter der omfatter flere institut-

ter el. centre ved KU. Hos 

koordinatoren fås folderen

Vejledning ved invitation af

gæsteforskere/forelæsere. 

Ansøgning: Indehl. et program

for opholdet, CV og budget., 

Sendes til: Kristian Boye Peter-

sen, Ledelsessekretariatet,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.teol.ku.dk/northsouth,

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk. 

Nord/Syd Satsningsområdet 
Støtte: Til etablering af samarbej-

de med universiteter i den

tredje verden og den islamiske

verden. Støtte til ophold af va-

rierende længde til rejseaktivi-

teter for danske og udenland-

ske forskere med sigte på etab-

lering af kontakt og samarbej-

de med fagfæller på Køben-

havns Universitet og universi-

teter i den tredje verden og

den islamiske verden. Bevilling

vil være betinget af afrappor-

tering af rejseaktiviteten, her-

under redegørelse for en evt.

aftale om fremtidigt samarbej-

de og planer for hvordan den

etablerede kontakt kan videre-

føres og/el. har ført til formu-

lering af egentlige samarbejds-

projekter.

Ansøgning: Indehl. program for

opholdet, CV og budget.

Sendes til: Ledelsessekretariatet,

Att.: Kristian Boye Petersen,

Nørregade 10, P.O.B. 2177,

1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.teol.ku.dk/northsouth,

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Nord/Syd Satsningsområ-
det: Tværfaglige forsknings-
aktiviteter
Støtte: Til tværfaglige forsknings-

aktiviteter på KU relateret til

Afrika, Mellemøsten og andre

regioner i den tredje verden.

Primært til afholdelse af kon-

ferencer, seminarer, workshops

og ph.d.-arrangementer.

Ansøgning sendes til: Ledelses-

sekretariatet, Att.: Kristian

Boye Petersen, Nørregade 10,

P.O.B. 2177, 1017 Kbh. K. 

Ansøgningsfrist: Ansøgninger be-

handles løbende.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.teol.ku.dk/northsouth,

Nord/Syd koordinator Maj-Britt

Johannsen, tlf. 3532 2586, 

e-mail: mbj@teol.ku.dk.

Fonden af 17-12-1981
Støtte: Støtte til forskning inden

for sygdomsbekæmpelse, fx til

indkøb af nødvendigt appara-

tur samt støtte til nødvendig

laborantassistance. 

Ansøgning sendes til: Fonden af

17-12-1981, Advokatfirmaet

Jon Palle Buhl, Att.: Advokat

Dorrit Engel, Valkendorfsgade

16, 3., 1151 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/6-02.

Call for proposals of the ESF
Exploratory Research Work-
shops in Medical Sciences
Ansøgningsfrist: 17/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.esf.org/esf_domain_work

shop.php?language=0&doma

in=2&activity=4.

Nordisk 
Forskerutdanningsakademi 
Målgruppe: Forskere og forsker-

studerende. 

Støtte: Støtte til netværk og for-

skerkurser med frist 2/5-02. 

Individuelle mobilitetsstipendi-

er for forskerstuderende og

unge forskere og støtte til

planlægningsmøder og forpro-

jekter for forskere som vil søge

om støtte til NorFA-aktiviteter

med frist 1/6-02. 

Opslaget i fuld ordlyd: 

www.norfa.no.

Tilskud til idrætsforskning
og stipendier til medicinsk-
naturvidenskabelig forsk-
ning med relation til doping
Støtte: Tilskud til idrætsforsk-

ning. Ca. 6 mio. kr. i 2002. Mid-

lerne fordeles med 1/2 til hu-

manistisk og samfundsviden-

skabelig idrætsforskning, 1/4

til forskning i idrætsskader og

1/4 til anden medicinsk og na-

turvidenskabelig forskning.

Tillige uddeling af forsknings-

midler (maks. 500.000 kr.) til et

el. flere medicinsk-naturviden-

skabelige projekter med direk-

te relation til doping. Der kan

søges støtte til såvel aflønning

af videnskabelige medarbejde-

re som driftsudgifter. Medicin-

ske aspekter af doping, herun-

der bivirkninger og senfølger

af dopingmisbrug vil blive

prioriteret, men også projekter

som omfatter mekanismer bag

dopings effekter, falder inden

for opslaget. 

Ansøgning: Sendes i 11 eks.

Vejledning og skema fås på

www.kulturtilskud.min.dk. 

Sendes til: Kulturministeriets 

Udvalg for Idrætsforskning,

Medie- og Tilskudssekretaria-

tet, Nybrogade 10, 1203 Kbh. K.

Ansøgningsfrist: 1/5-02 og 

1/10-02, kl. 16.00.

Yderligere oplysninger: 

Eva Jensen, tlf. 3392 3583.

Jens Nørregaard og 
Hal Kochs Mindefond
Støtte: Forskning inden for dansk

kirkehistorie og økumenisk

teologi. 

Ansøgningsfrist: 15/5-02.

Opslaget i fuld ordlyd:

www.teol.ku.dk/ikh/.

Yderligere oplysninger: Institut

for Kirkehistorie, Købmager-

gade 46, 1., P.O.B. 2164, 1150

Kbh. K, e-mail: ikh@teol.ku.dk,

tlf. 3532 3610.

● KURSER

Postgraduat kursus 
i toksikologi
Målgruppe: Læger, dyrlæger, far-

maceuter, ingeniører og andre

med biologisk basis- el. efter-

uddannelse.

Indhold: Almen og anvendt tok-

sikologi samt metoder og tolk-

ningsmodeller som anvendes i

f.m. sikkerhedsvurdering af ke-

miske stoffer hos mennesker.

Periode: Det akademiske år

2002/03.

Sted: Farmakologisk Institut. 

Yderligere oplysninger: Sven

Edelfors, Farmakologisk Insti-

tut, tlf. 3532 7641, e-mail:

sven.edelfors@farmakol.ku.dk.

Kurser på 
Det Kongelige Bibliotek
Emne: Introduktion til Det Kon-

gelige Biblioteks hjemmesider,

især REX-databasen og biblio-

tekets klassifikationssystemer.

Tid: 23/4-02, kl. 13.15-16.15 og

30/4-02, kl. 10.15-13.15.

Sted: Københavns Universitet

Amager.

Tilmelding: Telefonisk henven-

delse til Det Kgl. Biblioteks ser-

vicetelefon, tlf. 3347 4747*1,

el. via e-mail: iod@kb.dk. Evt.

ændringer kan ses på:

www.kb.dk/yd/kurser/.

Åndedræt, Vand, Lyd
– oplevelseskursus for 
studerende
Indhold: Oplev hvordan forskelli-

ge åndedræts- og meditations-

teknikker forløser stress, balan-

cerer følelser og styrker ens ev-

ne til at fokusere. Efter kurset

vil du have  teknikker til brug i

dagligdagen. 

Tid: 23-25/4 samt 30/4 og 6-8/5

samt 14/5.

Sted: Nyboderskole, Øster Vold-

gade 15, lok. 206.

Tilmelding: Mette Erlund, tlf.

2876 1330 el. Peter Gamborg,

tlf. 2814 3448.

Arrangør: Art of Living (NGO).

● MØDER

Guds rige på jord. 
Om den politiske stat og 
forestillingen om guds rige
Indhold: Paneldebat med lektor,

cand.theol., Jørgen I. Jensen,

George Metz og Sherin Khan-

kan, Forum for Kritiske Musli-

mer. 

Tid: 20/4-02, kl. 13-17.

Sted: HCØ, Universitetsparken,

Aud. 3.

Arrangør: Studentermenigheder-

ne i København.

Studenterpræsten ved 
Natur og Sund
Indhold: Planlægningsmøde og

generalforsamling

Tid: 23/4-02, kl. 18.30.

Sted: Sct. Andreas Kirke, Gothers-

gade 148.

Arrangør: Studentermenigheden

ved Natur og Sund,

www.sund.ku.dk/praest.
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Grænser 
for Galskaben

Se Farcisternes opsætning

af ‘Grænser for Galskaben’

i Teatersalen på KUA, lok.

8.1.9 v. Engelsk kantinen.

Spilledatoer:

Fre.  3/5, kl. 20, premiere

Lør.  4/5, kl. 17

Man.  6/5, kl. 20

Tirs. 8/5, kl. 20

Tors. 9/5, kl. 20

Fre. 10/5, kl. 20

Lør. 11/5, kl. 17, sidste 

forestilling

Billetter koster 40 kr./stk.

og kan købes i Mødeste-

det, Café Ove eller bestilles

via www.farcisterne.dk 

og på tlf. 6060 6713.



MEDDELELSER FRA
KØBENHAVNS UNIVERS ITET

Kvindelige islamister
Indhold: Oplæg ved forsker 

Connie Carøe Christiansen, SFI.

Tid: 24/4-02, kl. 17-19.30.

Sted: Vimmelskaftet 35 B 4. 

Arrangør: EVAs ARK Inter-

kulturelt KvindeForum, tlf.

3332 1824, www.evasark.dk.

Temaaften om cimicifuga
racemosa (sølvlys)
Indhold: Cimicifuga racemosa til

naturlig behandling af klimak-

terieproblemer. Prekliniske og

kliniske undersøgelse. Oplæg

på engelsk af prof. Eckehard

Liske, Schaper & Brümmer,

Salzgitter. De nordamerikanske

indianerkvinder har i genera-

tioner vidst at et bryg kogt af

rodstokken kunne anvendes

mod ‘kvindebesvær’, reumatis-

me, ondt i halsen, almen svæk-

kelse med mere. Brugen af 

ekstrakt af rodstænglen som

gavnlig plantemedicin har en

lang tradition og er i dag fuldt

accepteret som en naturlig be-

handling af symptomer i kli-

makteriet. Præsentationen om-

fatter prekliniske – og kliniske

data, og der er mulighed for

diskussion.

Tid: 30/4-02, kl. 19.00.

Sted: Danmarks Farmaceutiske

Højskole, Universitetsparken 2,

Aud. 3.

Arrangør: DANFYT Dansk Selskab

for Fytoterapi, tlf. 3530 6294.

Film og diskussion
Indhold: Podiumsdiskussion med

deltagelse af Stefan Aust, Oli-

ver Tolmein og Gerd Koenen

som optakt til forevisning af

‘Die stille nach dem Schuss’,

‘Black Box BRD’ og ‘Deutscher

Herbst’.

Tid: 4/5-02.

Sted: Filmhuset.

Arrangør: Goethe-Instituttet og

lektor Dr. Detlef Siegfried.

Kvinder i 
modstandsbevægelsen 
Indhold: Det var ikke kun mænd

der gjorde modstand mod ty-

skerne under Anden Verdens-

krig. Kvinderne spillede også

en rolle, men det hører vi alt

for sjældent om. Det ændrer

Peter Øvig Knudsen nu på ved

at fortælle om de kvindeskik-

kelser han er stødt på under

arbejdet med sin bog Efter

drabet (2001). Derudover vil Lis

Bomhoff og Lis Mellemgaard

der begge var aktive i mod-

standsbevægelsen, fortælle de-

res egen og andre kvinders hi-

storie fra krigen. 

Tid: 5/5-02, kl. 15.00.

Sted: Frihedsmuseet, 

Churchillpark.

Pris: Kr. 50 for ikke-medlemmer.

Tilmelding: Senest 29/4 på tlf.

3332 3807 lok. 9519 el. e-mail:

kvindeligt.selskab@kvinfo.dk. 

Yderligere oplysninger:

www.kvinfo.dk/sel.htm.

Ekstraordinær general-
forsamling i Foreningen
Studenterhuset 
Indhold: Dagsorden: valg af diri-

gent; valg af referenter; be-

handling af forslag om video-

overvågning i Studenterhusets

cafe; eventuelt.

Tid: 7/5-02, kl. 19.00.

Sted: Studenterhuset, 1. sal, 

Røde Rum. 

Arrangør: Studenterhuset.

● SEMINARER OG
WORKSHOPS

Laxness-seminar
Oplæg: Erik Skyum-Nielsen: 

Hvad alle bør vide om Laxness;

Wilhelm Friese: Laxness und

Hamsun: Vom Glück und Segen

des Landlebens; Bergljót Kri-

stjánsdóttir: Kæmpeliv i Nor-

den; Jógvan Isaksen: Laxness

og Heinesen; Ástrá∂́ur Eysteins-

son: Peripheries and Ideologies

in Under the Glacier. Approa-

ching Laxness`s Novel of 68;

Kim Lembek: Islands forfattere.

Tid: 24/4-02, kl. 10.15-15.00.

Sted: KUA, lok. 10.1.30.

Arrangør: Lektor Margrét 

Eggertsdóttir, Det Arnamag-

næanske Institut, e-mail: 

eggerts@hum.ku.dk.

International konference
om leksikografi
Under ledelse af lektor, ph.d.

Jens Erik Mortensen.

Tid: 2-4/5-02.

Sted: Københavns Universitet

Amager.

Arrangør: Institut for Tysk og 

Nederlandsk, tlf. 3532 8156,

www.angelfire.com/nf/lexi.

Seminar om 
antiterrorlovgivning 
Oplæg: Terrorismens baggrund

og udvikling ved lektor Birthe

Hansen, KU; terrorismen og

folkeretten ved lektor Ole

Spierman, KU; danske lov-

ændringer ved Lars Bay Larsen,

Justitsministeriet; strafferetlige

problemstillinger ved prof.

Gorm Toftegaard Nielsen, 

Aarhus Universitet. Herefter

diskussion ved ordstyrer, prof.

Vagn Greve, KU.

Tid: 2/5-02, kl. 15.00-18.30.

Sted: Universitetets hovedbyg-

ning, Frue Plads, 1. sal, lok. 

HO 8.

Arrangør: Dansk selskab for inter-

national strafferet og EU-ret.

Challenges to Democracy
One day Seminar
Speakers: Dr. Gregor Noll, DCHR;

Dr. Susan Marks, Cambridge;

Dr. Andreas Paulus, Munich; Dr.

Ida Elisabeth Koch, DCHR and

Dr. Hans-Otto Sano, DCHR. 

Time: 3/5-02, kl. 10.30-18.00.

Place: DCHR, Wilders Plads 8H, 3.,

The Lannung room 

Organizer: The Danish Centre 

for Human Rights, 

www.humanrights.dk.

Kønnet i den 
psykoanalytiske behandling
Indhold: The Sexual Reality of

the Unconscious ved psykoana-

lytiker Johanna Martin, Paris;

About the Symptom and the

Sex ved psykoanalytiker René

Rasmussen, KU; The act of na-

ming and sexuation ved psyko-

analytiker Mats Svensson,

Göteborg; The issues of sexua-

tion in Encore – their connec-

tion to the debates running in-

side the psychoanalytic move-

ment ved psykoanalytiker og

professor i psykologi François

Sauvagnat, Paris/Rennes. 

Seminaret foregår på engelsk.

Tid: 4/5-02, kl. 10-17.

Sted: Institut Français, Rosenvæn-

gets Allé 34-38.

Arrangør: KLAG (Klinisk Lacani-

ansk Arbejdsgruppe).

Workshop on Problem-
based Learning
Tid: 10-14/6-02.

Sted: Maastricht University, Hol-

land.

Tilmelding: Inden 1/5-02 til 

e-mail: i.kokx@psychology.nl.

Arrangør: The Faculty of Psycho-

logy Workshop for the 

Behavioral Sciences, 

www.psychology.unimaas.nl.

International Summer 
Institute 2002
Tid: 28/6-02 – 20/7-02.

Sted: Hong Kong.

Tilmelding: Inden 4/5-02.

Arrangør: Hong Kong Baptist

University, David C. Lam,

www.hkbu.edu.hk/~iibd. 

Bio Tech Camp 2002
Målgruppe: Studerende ved ung-

domsuddannelserne.

Indhold: En uge med laboratorie-

forsøg, virksomhedsbesøg og

foredrag i selskab med førende

forskere fra den danske bio-

teknologi-sektor og universi-

tetsstuderende.

Tid: 7-31/7-02.

Sted: BioCentrum, DTU, Lyngby.

Arrangør: Ungdommens Naturvi-

denskabelige Forening, Bio-

Centrum på DTU, Foreningen

ECB-5 samt Forbundet Unge

Forskere i Sverige og Norge.

Yderligere oplsyninger:

www.biotech.unf.dk, e-mail:

Info@biotech.unf.dk.

Seminar on Assesing 
Quality in Higher Education
Tid: 22-24/7-02.

Sted: University of Vienna, 

Austria.

Tilmelding: Inden 30/4-02.

Arrangør: Glasgow Caledonian

University and Institute for 

Interdisciplinary Studies,

www.caledonian.ac.uk/

conferences, e-mail:

j.m.blair@cgal.ac.uk.

Seminar on Staff and 
Educational Development
Tid: 24-26/7-02.

Sted: University of Vienna, 

Austria.

Tilmelding: Inden 30/4-02.

Arrangør: Glasgow Caledonian

University and Institute for 

Interdisciplinary Studies,

www.caledonian.ac.uk/

conferences, e-mail:

j.m.blair@cgal.ac.uk.

● KULTUR

Skriftens forvandlinger
Indhold: Omvisning i Orientalsk

og Judaistisk Afdelings særud-

stilling ved førstebibliotekar,

mag.art. Stig T. Rasmussen, Det

Kgl. Bibliotek.

Tid: 2/5-02, kl. 16.30.

Sted: Det Kgl. Bibliotek, Diaman-

ten, skranken i stuen.

Arrangør: Orientalsk Forum,

www.hum.ku.dk/cni.

Mandskoret Cantantes 
Animi søger sangere
Indhold: Koret er stiftet på teolo-

gi i slutningen af forrige

århundrede og består nu af

sangere fra flere fakulteter, er

desuden snart cd-aktuelt. Vi

øver mandage kl. 20-22 i indre

by og koncentrerer os i foråret

om studenter- og arbejder-

sange. Er du studerende og har

du toner i livet, håber vi at

høre fra dig. Nodekendskab er

en fordel, men ikke et krav. 

Yderligere oplysninger: Formand

Troels Roland, tlf. 7730 9297.

● DISPUTATS-
FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Cand.med. Otto Clemmesen

Titel: Splanchnic circulation and

metabolism in patients with

acute liver failure.

Officielle opponenter: Lektor,

dr.phil. Niels Grunnet og prof.,

overlæge, dr.med. Hendrik Vil-

strup.

Opponenter ex auditorio: Kan

melde sig til forsvarslederen,

lektor, overlæge, dr.med. Flem-

ming Bendtsen, tlf. 3632 3273.

Tid: 8/5-02, kl. 14.30.

Sted: Teilum Bygningen, Frederik

V’s Vej 11, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Oldfuxvej 1,

2400 Kbh. NV, e-mail:

otto@dadlnet.dk. Indstillingen

kan købes ved skr. henvendelse

til Fakultetssekretariatet.

● PH.D. -FORSVAR

Sundhedsvidenskab ▼

Mona Ring Gätke

Titel: Mutations in the butyryl-

cholinesterase gene and their

significance for the reaction to

mivacurium.

Tid: 19/4-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Aud. 2.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Anæstesi- og

operationsklinikken, 4132, 

HovedOrtoCentret, Rigshospi-

talet.

Søren Møller Nielsen

Titel: Structural and Mutational

Analysis of the Human CRF Re-

ceptor Type 1.

Tid: 25/4-02, kl. 13.00.

Sted: Lundbecks auditorium,

bygn. J, 5. sal, Ottiliavej 9, 2500

Valby.                

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

SMN@Lundbeck.com. 

Ulrik Lademann

Titel: Control of cell death path-

ways by proteins and small

molecules.

Tid: 25/4-02, kl. 14.00.

Sted: Kræftens Bekæmpelse, mø-

delok. 4.1. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, tlf. 3532 7342,

e-mail: ull@cancer.dk. 

Mehrdad Tadjali

Titel: The use of DNA Array tech-

nologies in a study of intestinal

differentiation and in the

search for a stem cell marker.

Tid: 30/4-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Aud.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail: 

Mehrdad.Tadjali@STJUDE.ORG. 

Alexander Norup Nielsen

Titel: Coupling between Neuro-

nal Activity and Cerebral Blood

Flow in Rats, a Scanning laser

Doppler study.

Tid: 30/4-02, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk Historisk 

Museum, Bredgade 62.                

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Ewaldsvej 8a,

2960 Rungsted. 

Henrik Jensen

Titel: Analysis of Multivariate

Survival data From Longitudi-

nal Epidemiological Studies.

Tid: 30/4-02, kl. 15.00.

Sted: Statens Serum Institut, 

foredragssalen, bygn 43.              

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

hjn@ssi.dk.

Christian Munk

Titel: Younger women and smo-

king – a longitudinal study of

the trend in smoking preva-

lence and determinants of

smoking initiation and cessa-

tion among 14.000 Danish

women.

Tid: 3/5-02, kl. 14.00.

Sted: Medicinsk-Historisk Muse-

um, Bredgade 62, Auditoriet.      

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

munk@cancer.dk. 

Hans Buchardt

Titel: Prognostisk betydning af

højre og venstre ventrikels vo-

lumina hos patienter med ned-

sat funktion af venstre ventri-

kel, i en population med nylig

AMI eller kronisk CHF. Betyd-

ning af Dofetilide på ventri-

kelvolumina.

Tid: 3/5-02, kl. 14.00.

Sted: Amtssygehuset i Gentofte,

Lille Auditorium. 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Projektgruppen

afd. P, KAS Gentofte, tlf. 

3977 7262. 

Birgitta Holmgren

Titel: Age and gender patterns 

of HIV-1, HIV-2, and HTLV-I in

Guinea-Bissau: epidemiological

and behavioural aspects.

Tid: 3/5-02, kl. 14.30.

Sted: Statens Serum Institut, byg-

ning 43, Foredragssalen.              

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

BHX@ssi.sk.

Claus Thorn Ekstrøm

Titel: Multipoint linkage analysis

of quantitative traits.

Tid: 6/5-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, Lundsga-

ard Auditoriet.                

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til Biostatistisk afdeling,

Københavns Universitet, tlf.

3532 7901. 

Lise Lykke Thomsen

Titel: An epidemiological and cli-

nical investigation of hemiple-

gic migraine.

Tid: 8/5-02, kl. 13.30.

Sted: Panum Instituttet, Haderup

Auditoriet.                 

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, e-mail:

LLT@dadlnet.dk, tlf. 4323 3060. 

Anders Chakravarty

Titel: Receptor binding mecha-

nism of insulin and IGF-I:

Studies with ligand analogues

and mutated receptors.

Tid: 13/5-02, kl. 14.00.

Sted: Hagedorn Research Institu-

te, Niels Steensensvej 6, Gen-

tofte.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Halmtorvet 5,

2.th., 1700 Kbh. V. 

Irene Wessel

Titel: A structure-function analy-

sis of the nuclear enzyme DNA

topoisomerase IIα based on

mutations which confer drug

resistance.

Tid: 14/5-02, kl. 14.00.

Sted: Rigshospitalet, Teilum Byg-

ningen, Aud. B.                   

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til forfatteren, Patologisk 

afd. 5444, Rigshospitalet, 

tlf. 3545 5436.
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Jakob Ellingshøj Larsen

Titel: Apical transport and targe-

ting of secretory proteins in

Madin Darby Canine 

Kidney cells.

Tid: 17/5-02, kl. 14.00.

Sted: Panum Instituttet, 

Haderup Auditoriet.

Yderligere oplysninger: 

Afhandlingen kan fås ved hen-

vendelse til forfatteren, e-mail:

jakob@

cbr.med.harvard.edu.

Naturvidenskab ▼

Rasmus Hartmann-Petersen

Titel: Quaternary Structure and

Substrate Recognition 

of the 26S Proteasome.

Tid: 19/4-02, kl. 10.00.

Sted: August Krogh Instituttet,

Aud. 3.

Karina Lindberg

Titel: A Study of Climate Stability

and Sensitivity Using a Simple

Atmosphere-

Ocean Model.

Tid: 29/4-02, kl. 14.15.

Sted: Auditorium, Rockefeller

Center, Juliane Maries Vej 30.

Yderligere oplysninger: Frank

Kristensen, tlf. 3532 0460. 

Gorm Ibsen Dybkjær

Titel: Extraction of Hydrological

Information from Earth Obser-

vation Data – in the Senegal

River basin.

Tid: 3/5-02, kl. 13.00.

Sted: Geografisk Institut, Øster

Voldgade 10, 3., 

Aud. B.
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Kønnet i det bibelske univers
Lone Fatum

Tid: 23/4 kl. 19.30

Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6

Arr.: Studentermenigheden på Amager, www.hum.ku.dk/sma

Den skjulte Gud – om naturlig teologi
Lektor, dr.theol. Jakob Wolf

Tid: 23/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., mødelokalet

Arr.: Teologisk Forening, www.teol.ku.dk/TF/

Entré: Kr. 25

Africas War Economies in Local and Global Perspective
Prof. William Reno, Dept. of Political Science, Northwestern University

Tid: 24/4 kl. 9.15-11.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

Die Einheit von Goethes Faust
Prof., Dr. Karl Eibl, Universität München

Tid: 24/4 kl. 13.00-15.00

Sted: KUA, lok. 13.1.71

Arr.: Institut for Tysk og Nederlandsk

Friheden til at definere sig selv
Imre Kertéz, Auschwitz-overlevende

Tid: 24/4 kl. 19.00-21.00

Sted: Politikens Foredragssal

Arr.: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier, www.dchf.dk

Den upersonlige se-konstruktion i spansk. 
En diakron konstruktionsgrammatisk tilgang
Johan Pedersen, Københavns Universitet

Tid: 24/4 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, lfj@hum.ku.dk

Thermochemical and electron-configuration aspects of 
the solid-solution formation
Dr. Konstantin Mariolacos, Mineralogisch-Kristallographisches Institut, Universität Göttingen

Tid: 25/4 kl. 15.15-16.00

Sted: Geologisk Institut, Østervoldgade 10, Øvelseslokale 7

Arr.: Mineralogisk Afdeling, tlf. 3532 2434

Nordkaukasus – en europæisk grænseregion, med fokus på Tjetjenien
Lars Funch Hansen og Helen Krag

Tid: 18/4 kl. 15.00-17.00

Sted: KUA, lok. 18.2.173

Arr.: Afdelingen for Minoritetsstudier og Minoritetsstudiers Venner

Børnehavebørns samtaler. Sproglig socialisering i frokostsamtaler
Ph.d.-stipendiat Marianne Johansen, Institut for Nordisk Filologi

Tid: 18/4 kl. 19.00

Sted: KUA, lok. 7.3.114

Arr.: Fagligt Forum for Sprogpsykologi, temaaften@groupcare

Jorden rundt efter ål. Danaekspeditionens resultater
Dr.phil. Torben Wolff, Zoologisk Museum

Tid: 18/4 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/DNF/

Krisebehandling
Dr.phil., lektor Judy Gammelgaard

Tid: 19/4 kl. 16.00-17.30

Sted: Københavns Universitet, Hovedbygningen, Frue Plads, Aud. 1

Arr.: Psykoanalytisk Debat, Friederike Unger, tlf. 4541 1020

Entré: Kr. 50 for ikke-medlemmer

US Policy towards Africa under the Bush Administration
Prof. Peter Schraeder, Dept. of Political Science, Loyola University, Chicago

Tid: 23/4 kl. 12.15-14.00

Sted: Købmagergade 46, 4., Aud. 12

Arr.: Centre of African Studies, www.teol.ku.dk/cas/seminar/htm

De første danske prospektive resultater af første trimester 
serum screening for kromosomanomalier ved kombineret serologisk us
og ultralydsscreening
Ph.d.-stud. Michael Christiansen, Klinisk Biokemisk Afd., SSI

Tid: 23/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Thermochemical aspects of the single-crystal synthesis in the temperatu-
re gradient
Dr. Konstantin Mariolacos, Mineralogisch-Kristallographisches Institut, Universität Göttingen

Tid: 23/4 kl. 15.15-16.00

Sted: Geologisk Institut, Østervoldgade 10, Øvelseslokale 7

Arr.: Mineralogisk Afdeling, tlf. 3532 2434

En oversætters erfaringer
Thomas Harder

Tid: 23/4 kl. 15.15-16.30

Sted: KUA, lok. 16.1.23

Arr.: Oversættelseskredsen, www.engelsk.ku.dk/translationstudies

SÆRLIGE FORELÆSNINGER

Cand.scient. Kim S. Hansen 

Titel: Forced regressive sedimen-

tary systems in the Plio-Pleisto-

cene Rhodes Formation, Rho-

des, Greece.

Tid: 8/5-02, kl. 13.15.

Sted: Geologisk Institut, Øster

Voldgade 10, Aud. A.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen er fremlagt fra d. 22/4

på institutkontoret.

Cand.scient Helle Johannesen

Titel: Microbial degradation 

of herbicides aged in soil or

aquifer sediments.

Tid: 8/5-02, kl. 14.00.

Sted: Botanisk Auditorium, 

Gothersgade 140.

Yderligere oplysninger: Afhand-

lingen kan fås ved henvendelse

til sekretær Anne Gade 

Nielsen, tlf. 3532 2090, e-mail:

ann@my.molbio.ku.dk
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Den usynlige kultur
Lektor Beth Juncker, Danmarks Biblioteksskole

Tid: 25/4 kl. 16.00-17.30

Sted: Det Kongelige Bibliotek, Diamanten

Arr.: Danmarks Humanistiske Forskningscenter, 

tlf. 3532 3920, iw@humanities.dk

Tilmelding nødvendig

Slår man ‘børnekultur’ op i de senest redigerede udgaver 

af Nudansk Ordbog, Ordbog over det danske Sprog eller 

Den Store Danske Encyklopædi, bliver man skuffet. Her står

‘barndom’, ‘børnehjem’, ‘børnelokkere’ og ‘børneleg’. 

‘Børnekultur’ derimod findes ikke. I 1998 så Danmarks første

børnekulturpolitiske redegørelse dagens lys og blev i 1999

fulgt op med nedsættelsen af Kulturrådet for børn og i 2000

af Kulturrådet for børns børnekulturpolitiske handlingsplan.

Kommunerne har både før og siden lavet børnekulturpoliti-

ske handlingsplaner og ansat børnekulturkonsulenter og 

-koordinatorer ligesom forskere har skabt børnekulturelle

forskernetværk. Foredraget tager udgangspunkt i dette paradoks og former sig som et bud på ud-

forskning af usynligheden. 

På billedet præsenterer tidl. kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen sit oplæg til børnepolitisk hand-

lingsplan i 2000 (red.).

Hvad Kierkegaard fik ud af Schelling
Realkommentator, ph.d.-stud. Tonny Aagaard Olesen

Tid: 25/4 kl. 19.30

Sted: Købmagergade 44, o.g., Kældercaféen

Arr.: Søren Kierkegaard Selskabet, pt@sk.ku.dk

Entré: Kr. 30 for ikke-medlemmer

Bærertilstand af pneumokokker i daginstitutioner i Roskilde. 
Et molekylær epidemiologisk studie
Margit Kaltoft, ALMOS, SSI

Tid: 30/4 kl. 15.00

Sted: SSI, Artillerivej 5, frokoststuen

Arr.: Polymorfien

Akceptabilitet, grammatikalitet og sætningsprocessering
Mads Poulsen, Københavns Universitet

Tid: 1/5 kl. 14.00-16.00

Sted: KUA, lok. 17.1.20

Arr.: Dansk Funktionel Grammatik, Lisbeth Falster Jakobsen, lfj@hum.ku.dk 

Tiltrædelsesforelæsning: Reading genomes
Prof. Anders Krogh, Molekylærbiologisk Institut

Tid: 2/5 kl. 14.00 

Sted: Botanisk Auditorium, Gothersgade 140

Arr.: Molekylærbiologisk Institut, ann@my.molbio.ku.dk

Engaging the Hegemon. A Comparison of China, Vietnam and 
North Korea’s Approach to the USA
Director Stein Tønnesson, International Peace Research Institute, Oslo (PRIO)

Tid: 2/5 kl. 15.15-17.00

Sted: Leifsgade 33, 3., lok. 305

Arr.: NIAS

Violence – Old and New
Prof. emeritus Zygmunt Bauman 

Tid: 2/5 kl. 16.15 – 17.45 

Sted: Fredericiagade 18 

Arr.: COPRI, www.copri.dk

Dialektudvikling og slægtskabsforhold hos spækhuggere
Udstillingsleder Hanne Strager, Danmarks Akvarium

Tid: 2/5 kl. 19.30

Sted: Zoologisk Institut, Aud. B

Arr.: Dansk Naturhistorisk Forening, www.aki.ku.dk/DNF/

Efter terrorkrigen
Journalist Anders Jerichow

Tid: 2/5 kl. 19.30

Sted: Farvergade 27, opg. H

Arr.: Studenterkredsen, www.studenterkredsen.dk

Entré: Kr. 25

Hvilket fint ord. Agape. 
Forholdet til kristendommen i Per Olov Enquists Kaptajn Nemos Bibliotek
Sognepræst Ole Hultberg

Tid: 2/5 kl. 20.00

Sted: Trinitatis Sognehus, Pilestæde 67

Arr.: Studentermenigheden ved Trinitatis, www.studentermenigheden.dk

Absolute disasters: The Problems of Layering. The Otto Jespersen Memo-
rial Lecture 2002 
Prof. Jean Aitchison, Oxford 

Tid: 3/5 kl. 9.00 

Sted: KUA, lok. 15.1.30A

Arr.: Engelsk Institut

NATO after September 11: the Challenge of Globalization
Dr. Christopher Coker  

Tid: 3/5 kl. 10.30-12.15

Sted: Fredericiagade 18 

Arr.: COPRI, www.copri.dk

A Clash of Cultures? Corruption and Institutional Reform in the EU
Prof. Cris Shore, Goldsmiths College, London

Tid: 3/5 kl. 13.15-15.00

Sted: KUA, lok. 8.1.13

Arr.: Fakultetets Forsknings Fredage, www.hum.ku.dk/fff

Speaking of Violence. Universality vs. Fundamentalism 
in Claims to Justice 
Prof. Kirsten Hastrup, Copenhagen University 

Tid: 6/5 kl. 14.00-16.00

Sted: DCHR, Wilders Plads 8H, 3., The Lannung room 

Arr.: The Danish Centre for Human Rights, www.humanrights.dk

Guatemala, nunca más? 
En kritisk diskursanalyse 
af kommunikation og 
social praksis mellem 
militær og civil befolkning
1961-2001
Cand.mag. Katrine Lundin

Tid: 6/5 kl. 19.30

Sted: Gl. Kongevej 5, 5.

Arr.: Netla, www.netla.dk

Entré: Kr. 25 for ikke-medlemmer

Katrine Lundin er cand.mag. i spansk

og har skrevet speciale om  de midler

militæret har anvendt for at legitimere og konsolidere sin rolle i det guatemalanske samfund under

den væbnede konflikt der fandt sted mellem 1961 og 1996 og efter fredsslutningen i  1996. I oplægget

redegør hun for hvordan militæret har båret sig ad med at bevare sin magtposition i Guatemala der si-

den underskrivelsen af fredsaftalerne er blevet betegnet som et samfund godt på vej mod demokrati.

Desuden berøres den nyeste udvikling inden for freds- og demokratiseringsprocessen.

På billedet fejrer den guatemalanske hær sit 128 års jubilæum i 1999 (red.)

Opstandelsens billeder – 
om afståelse og synliggørelse af det som intet øje så
Sognepræst, cand.theol. Elof Vestergard

Tid: 6/5 kl. 20.00

Sted: Købmagergade 44 o.g., Kældercaféen

Arr.: Selskab for Kunst og Kristendom

Entré: Kr. 40, stud. dog kr. 20
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Af Gry Gaihede

De danske dialekter dør.
»Danmark er så intole-
rant et sprogsamfund at

det ikke fortjener at have dia-
lekter,« skrev Jens Normann
Jørgensen, lektor på Institut for
Nordisk Filologi i Information
for et par år siden. 

Snart lever dialekter kun i af-
sides reservater for ikke-omstil-
lingsparate særlinge. Det er et
stort tab, siger de fleste danske-
re med én mund hvis man spør-
ger dem direkte om deres syn
på sproglig variation.

Alligevel dør dialekterne for-
di de yngre sprogbrugere ude i
regionerne barberer deres
sprog for lokalt præg. Sprogfor-
skere har foretaget ‘maskerede’
undersøgelser der kaster lys
over danskernes ubevidste
sprogholdninger. I disse tests

anderledes på Mols end den gør
på Bornholm, kan alle høre,
fortæller udstillingsleder på
Danmarks Akvarium Hanne
Strager. 

»Geografiske dialekter er et
velkendt fænomen hos en ræk-
ke fugle og pattedyr. Forskere
der har fulgt både norske og ca-
nadiske bestande af spækhug-
gere, kan berette at deres særli-
ge dialekt ikke er geografisk,
men kulturelt betinget.  

Spækhuggere er ‘familiemen-
nesker’. Alle unger bliver hos
deres mor, og det betyder at al-
le medlemmer af en flok per
definition er i familie. Moders-
målet består af kald og klikkely-
de, og hver flok har et repertoi-
re på mellem 10 og 15 forskelli-
ge kald,« siger Hanne Strager. 

Forskellige flokke har for-
skellige sprog selv om de lever i
samme område. Genetiske stu-

ved deltagerne ikke præcis hvad
der undersøges, men testresul-
taterne taler deres tydelige
sprog – de taler rigsdansk. 

Dialekttalende personer vur-
deres som landlige, gammel-
dags, ligefremme, pålidelige,
hjælpsomme og flinke. Modsat
betragtes personer der taler
rigsdansk, som selvsikre,
storsnudede, velbegavede, men
knap så flinke og hjælpsomme. 

Det er mediernes skyld at
dialekterne taber status, skriver
Jyllands-Posten den 24. marts i
år. »Mediesprog er mudder, en
særlig afart af lavkøbenhavnsk
tilsat et sæt solide bakkenbarter
og en storblomstret skjorte.« 

Dyr bevarer dialekter
Om bogfinkerne i Ørstedspar-
ken triller med de karakteristi-
ske lavkøbenhavnske a’er, vides
ikke. Men at guldspurven lyder

dier af canadiske flokke har vist
at jo tættere slægtsskabsforhold
der er mellem to flokke, jo
større overlap er der mellem
dialekterne. På den måde kan
de op til ti tons tunge dyr lytte
til sig beslægthed over oceani-
ske afstande.

Gad vide hvilke artsfæller der
føler sig akustisk beslægtet med
Hollywood-darlingen Willy hvis
kald rummer toner fra »There’s
no Business like Show Busi-
ness?« ■

Foredrag om dialekt-
udvikling
Hanne Strager holder foredrag i
Dansk Naturhistorisk Forening
(www.aki.ku.dk/DNF) om ‘Dia-
lektudvikling og slægtsskabs-
forhold hos spækhuggere’ den 
2. maj kl. 19.30 på Zoologisk 
Institut, Universitetsparken 15 i
Auditorium B. 

Æ Spækhugger taler dialekt

FORSKNINGSFRIT  OMRÅDE ▼  

»Mit sprogs grænser er min verdens grænser,« 
sagde Wittgenstein. Spækhuggere er enige. 


