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LEDER

velkommen
I løbet af de sidste måneder er der blevet rumsteret, diskuteret, læst og skrevet 
ekstra meget på CSS. Aktiviteterne har været led i en større fødselsproces, og du 
sidder nu med resultatet foran dig: Magasinet Centrum. 

Magasinet Centrum er et nyt studentermagasin, skrevet af og til CSS-studeren-
de. Magasinet er gratis og henvender sig til alle studerende på CSS.

Motivitationen bag tilblivelsen har (især) tre afsæt: 
For det første lysten til at etablere et fællesskabende organ, hvor CSS’ cirka 

6000 studerende kan kommunikere med og om hinanden. 
For det andet lysten til at etablere et medie, hvor CSS-studerende kan prøve 

kræfter med at anvende den viden, vi bruger så meget tid på at opbygge. 
Og for det tredje, så synes vi, slet og ret, at det er rigtig sjovt at lave magasin. 

Magasinet har to sektioner: ’campusliv’ og ’resten af verden’.  
I campusliv kigger vi dybt i hinandens CSS-navler. Her kan du blandet an-

det læse anmeldelser af forelæsninger, blive peget i retning af CSS’ bedste toilet 
og høre nyt fra fagrådene. 

I ’resten af verden’ vender vi blikket udad mod fællesnævneren for CSS’ 
syv studier: samfundet. Denne sektion byder i denne omgang blandt andet på 
interviews med Guy Standing og Lea Korsgaard, præsenterer et udpluk af nylige 
lovforslag fra Det Forunderlige Folketing og kaster et blik på CSS som arbejds-
plads for det midlertidigt ansatte videnskabelige personale. 

Derudover har ’resten af verden’ en lille krølle på halen, hvor du kan læse 
poesi, boganmeldelse og en SU-venlig madopskrift.  

Vi er glade for, at du læser med. God fornøjelse! 

På vegne af redaktionen, 
Tobias Schjødt Kjær og Nicolai Nybro Hansen
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ANMELDELSE

Hinandens forelæsninger
Oliver fra Økonomi og Tanja fra Sociologi har bevæget sig ud i fremmede felter og overværet nogle 
af de mange forelæsninger, der udspiller sig på de forskellige uddannelser på CSS. Deres undersø-
gelsesgenstand er først og fremmest ”stemningen”, hvilket de erkender er et vidt og teoretisk svært 
begreb at konkretisere. 
Her er deres oplevelser. 

Sociologi, Grundlæggende Statistisk (Oliver)
”Så er vi klar til at underholde” - lyder det fra en forsinket Lars Pico, mens 
han står og fumler med mikrofonen i lokale 1.1.18, hvor sociologerne sid-
der klar til undervisning i Grundlæggende Statistisk mandag d. 9/4. 

Dagens emne er hypotesetest, en klassiker i samfundsvidenskab - som Pico 
selv udbryder: ”i dag er det sgu vigtigt”. Pico, som selv er polit, fremstår 
hurtigt som en hyggelig fætter og kører historiefortælling de første 10 min 
af forelæsningen, hvor slutmålet er en kogebog for hypotesetest. 

De fremmødte virker fokuserede og klar til undervisningen, og begre-
ber og formler fra tavlen bliver pænt kopieret som noter af de studerende, 
der samtidigt kæmper med forståelsen af teorien. Undervisningen er 
meget pædagogisk, og mange af de statistiske og matematiske begreber, der 
bruges i statistikken, pakkes ind i pædagogiske formuleringer og eksem-
pler - f.eks. sammenlignes middelværdi og varians for en normalfordeling 
med varmeindstillingen af en ovn (middelværdi som varmluft eller grill og 
temperaturen som varians). Et andet eksempel er med H0 og kærester - ”du 
ved hvor bred hun er (varians), men ikke hvor hun er (H0)”, siger Pico og 
mødes med bred latter.

Endvidere er undervisningen meget mere aktiv, end man kender det fra 
økonomi, og det minder mere om klasseundervisning end om en forelæs-
ning. Det skyldes sandsynligvis også Picos engagement for at undervise, 
hvor han konkret prøver at få de studerende til at deltage i undervisningen 
- han tæller fx antallet af hænder, når han har stillet et spørgsmål til for-
samlingen, og man føler sig som deltager i en auktion: ”Der er to hænder 
heroppe, én nede bagerst, vi prøver der i midten” er en af de sætningerne, 
man møder til Picos undervisning. 

Pico slutter sin forelæsning af med ”brug gerne tid på det”, da det måske 
er det sværeste statistiske teori man møder på 2. semester. De studerende 
pakker roligt sammen, og her, inden de skilles, får man en sidste opfattelse 
af typerne, der har været til forelæsningen. 

Typerne til forelæsningen er en helt anden, end man ellers vil møde til 
en økonomiforelæsning, men er alligevel en blandet type - det er fra løse 
farverige skjorter til bh-løse piger, men med en generel hipster-stil. Man 
kunne klart mærke det stærke sammenhold blandt den lille forsamling. Det 
er lidt en alle-kender-alle-følelse, hvilket jeg også fik fortalt af en sociolog. 

Én af de bedre forelæsninger, hyggelig forelæser og god stemning. Derfor 
får forelæsningen 4 ud af 5 stjerner: 

Pico er speciel, meget pædagogisk og har mange sære historier, hvilket har 
det med at være ret morsomt og gør forelæsninger lidt mere udholdelige. 
Stemningen var god og samtidig rolig. Det trækker godt op i bedømmel-
sen. Forelæsningerne kan anbefales, hvis man gerne vil have en pædagogisk 
gennemgang af statistisk og et godt grin.

Økonomi, Mikroøkonomi II (Tanja)
Den store gruppe af politter havde delt sig i to fløje i den store forelæs-
ningssal i bygning 35, som jeg selv havde placeret mig i på bageste række 
mandag d. 16. april.

Oplysningen kom fra en politstuderende, som hævdede, at han ikke 
har noget at gøre med den modsatte fløj. Angiveligt skulle der være en del 
til stede, som tager faget igen, fordi de dumpede den første eksamen og 
reeksamen – eksamen i mikroøkonomi skulle være ret så frygtindgydende 
på økonomistudiet. 

Og netop dén tog den ældre forelæser, Hans Keiding, fat i som noget af 
det første. Med en afslappet spøgende, til tider provokerende, attitude bad 
han de studerende om i det mindste at ”lade som om”, at de finder faget 
akademisk spændende. Manglen på ”gymnasial opdragelse” med henblik 
på korrekturlæsning og evnen til at skrive i et kreativt, samfundsrelevant 
sprog kritiserede forelæseren som begrundelse for, at de studerende skal 
besvare opgaver, hvor de skal ”tænke” i et beskæftigelsesrelevant øjemed. 
Så fik de den, tænkte jeg selv. Men ikke nok med at politterne fik godtgjort 
deres gymnasiale formåen, de fik også præsenteret den hierarkiske forde-
ling, hvad angår karaktergivning, der åbenbart bør anfægtes med en vis 
selvfølgelighed frem for værende betinget af polittens faglighed. 

Jeg kiggede rundt og ledte efter én, som kunne se bare lidt træt ud 
af nødvendighedens politik, men måtte opgive. Politterne syntes ikke at 
bemærke eller tage sig af forelæserens små stikpiller, som han fyrede af 
sted fra tid til anden i alverdens retninger. De enten gabte, kiggede på deres 
computere eller deres papirer, klar med blyant og viskelæder. Om den var 
gået uden forarget summen og vendinger à la ”symbolsk vold” og ”under-
trykkende diskurs” på sociologistudiet, tror jeg næppe. 

Da forelæsningen skred frem med den egentlige mikroøkonomiske teori, 
tog jeg dog mig selv i flere gange at grine ad den spøgefulde forelæser som 
tilsyneladende har sine egne begreber for, hvordan de teoretiske udtryk 
kan forstås. Blandt mange andre, brugte han selv udtryk som ”lorteløn”, 
”luddoven arbejder”, ”hængerøven”, ”sløvbanan”, ”berlinmuren”, ”bollede-
jen”, ”røvballe” og ”diagramcirkus”. Til min store overraskelse var der ikke 
mange politter, som grinte med på hans 90 minutters lange show. 

Jeg holdt dog også selv op med at grine, da jeg igen kom i tanke om den 
tilsyneladende forfærdelige eksamen, som venter lige om hjørnet for de 
kære politter. Og så er det måske alligevel ikke så sjovt at blive undervist i 
cirkusdiagrammets ”røvballe”-kurver og ”berlinmur”-fordelinger.

Alt i alt en forelæsning præget af sort humor, hånen og kynisk nederdræg-
tighed. 1 ud af 5 stjerner:

0,5 for de studerendes overbærenhed og 0,5 for forelæserens overintellek-
tuelle hybris.

Af Oliver Nygaard Sørensen og Tanja Hoffmann Holm
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Antropologi, Anvendt Antropologi (Oliver)
Helt isoleret i auditoriet på Gothersgadebiblioteket mødte de antropo-
logistuderende op til tirsdagens forelæsning i Anvendt Antropologi den 
17/4 kl. 10. Et fag hvis formål er at anvende den antropologiske metode på 
konkrete samfundsmæssige problemstillinger, der samtidigt giver et indblik 
i antropologiens erhvervsfaglige anvendelse. 

Det erhvervsfaglige afspejles i fagets forelæsninger, som består af en 
række oplæg fra eksterne partnere og til dagens forelæsning var 2 oplægs-
holdere, begge med en ph.d. i antropologi. 

Inden forelæsningsstart ser jeg mig lidt rundt i lokalet for at tegne mig 
et billede af den typiske antropologistuderende - der viser sig at være ret 
homogen. Der var nemlig et stort antal af personer i genbrugslignende 
retrotøj, som både var farvestrålende, afslappet og ret så alternativt - lidt sin 
egen på CSS. Stemningen var ret kedelig, hvilket kom lidt som en overra-
skelse, da man ellers kender antropologerne som humørspredende hippier. 
Desværre var stemningen steneren og virkede lidt tømmermændsramt, 
men det kommer måske af antropologernes afslappede væremåde (eller er 
de stadig ramt af gårsdagens tåger)?   

Første oplægsholder var desværre lidt nervøs, men fortæller fint om sin 
erhvervs-ph.d. og sit arbejde med digitalisering og brandsikkerhed. I 
oplægget vægtes de antropologiske anbefalinger, og hvordan reflektering 
og tal fylder i arbejdet som antropolog, samt kollegaers forventninger til 
antropologer, og slutter med de fordomme, man møder som antropolog. 

Anden oplægsholder er erhvervs-poctdoc i antropologi og arbejder med 
oplevelsesøkonomi i lufthavne - faktisk et spændende emne med potentiale 
for samarbejde mellem antropologer og adfærdsøkonomer. Hun fortæller 
om sit feltarbejde i Dubais lufthavn og kan ligesom første oplægsholder 
konkludere, at antropologisk metode er vigtigere end teorien, og at gode 
observerende evner af menneskers adfærd er vigtigt. 

Andet oplæg efterfølges af en spørgsmålsrunde, men spørgsmålene er 
få og præget af fagtermer, interesse, teoretisk refleksion og fortvivlelse. Der 
er ikke den store deltagelse; Facebook har overtaget de få tændte skærme, 
og et par stykker er begyndt at strikke - det er lidt svært at fornemme den 
samlede interesse. 

Det var faktisk to udmærkede oplæg, som fangede lidt af min interesse - 
måske fordi os økonomer knapt ved, hvad antropologer beskæftiger sig 
med. Om de fremmødte havde fundet samme interesse, er lidt tvivlsomt, 
eftersom der højst var 4-5 stykker, som tog noter. Forelæsningen får derfor 
2 ud af 5 stjerner:  

Oplæggene trækker lidt op, men den skuffende stemning trækker klart ned 
- måske har antro-festerne givet lidt for høje forventninger til atmosfæren. 

Statskundskab, Sociologi og Penge (Tanja)
Sociologiforelæsningen for statskundskaberne mandag d. 9/4 var forelæst 
af gæsteforelæseren Ole Bjerg fra organisationen Gode Penge i bygning 34, 
hvor emnet var ”værdi og penge”. 

Klokken 12:13 sad jeg klar på bageste række og kunne se, at statskund-
skaberne stadig kom dumpende ind med al den tid i verden, man kunne 
behøve. 

De er en spændende gruppe, de folketingsklare politiserende stats-
kundskabere; nogle iført ”nørrebrosk” hipstertøj, et par andre iført blazer 
og pæne bukser, som sjældent ses til en (ægte) sociologiforelæsning på 2. 
semester. 

Antallet af statskundskabere var ikke lille, og en vis blaserthed kom til 
udtryk, da en ung studerende antog mig som værende statuskundskaber 
ved at spørge, om forelæsningen var aflyst denne dag.

 Under forelæsningen syntes statskundskaberne ikke at have noget 
imod at rende ud og ind af salen, selvom Ole Bjerg meget passioneret stod 
og fortalte om neoklassisk økonomisk værdisættelse. 

Var det antallet af studerende eller rummets indretning med den 
anvendelige midtergang, der medvirkede til ansvarsfralæggelsen over for 
forelæserens passion? 

I betragtning af, at forelæsningen kun varede en time, forekom det fra 
bageste række en smule forbløffende (måske snarere foruroligende), at man 
ikke kunne vente med at tage telefonen eller rende på toilettet, til forelæs-
ningen var færdig. 

Man må dog anerkende, at statskundskaberne ikke ligger på den lade 
side, når de så sidder på deres plads. Den målrationelle notetagning blev 
sjældent koloniseret af det underholdende Facebook, og ordenen blev 
holdt i Office-pakkens brugervenlighed. Kun få sad med vintage papir og 
kuglepen.

Spørgsmålsrundens stilhed blev endvidere brudt af nogle ret så efter-
rationaliserede spørgsmål båret af en begrebsbrug fra videnskabsteoretiske 
fag og en efterspørgsel på uddybende perspektiver. Fra bageste række fik 
man en nærmest provokatorisk tvang til at række hånden op og råbe, ”jeg 
forstod ikke det der med din perspektivering til Kants kategoriske impera-
tiv?”, men faren for hverken at passe ind i blazerjakken eller hipsterknol-
dens livsverden var alligevel for tilstedeværende.

Alt i alt en forelæsning præget af laissez-faire og uhøflighed, men også en 
smule videbegærlighed og flid. 3 ud af 5 stjerner: 
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Dramatisk kamp om
semifinalepladser

Den 21. marts kl. 14 spilledes den første kvartfinale i KU’s årlige fodboldturnering. Sidste års vinder-
hold Historie spillede mod den absolutte underdog Sociologi – CSS’ eneste repræsentant i kvartfina-
lerne. Centrum var med på sidelinjen.

Af Kristine Barkholt og Tanja Hoffmann Holm

Der er flere indikatorer på, at universitetsfodboldturneringen på KU ikke 
er omgivet af samme engagement, som for eksempel præger den famøse 
kapsejlads på Aarhus Universitet.

Da Centrums udsendte journalister i følgeskab med fotografen ankom-
mer til kunstgræsbanerne bag KUA kort efter kampstart en grå onsdag 
eftermiddag, er vi først i tvivl om, hvorvidt vi har fundet det rigtige sted. 
Godt nok kan vi skimte nogen, der spiller fodbold, men tilskueropbuddet 
er stærkt begrænset. Men den er god nok. Det er 
kvartfinalen mellem Historie og Sociologi, vi har 
fundet frem til. 

På den ene langside holder Histories heppekor, 
bestående af godt 20 fremmødte studerende, til. 
De skutter sig i deres – for nogens vedkommende 
meget historie-studerende-agtige trenchcoats – med 
lunkne Harboe-øl i hånden. Med jævne mellemrum 
kommer der tilråb til spillerne på banen. Det står 
3 – 0 til historie, og, som én af de trenchcoatbærende tilskuere udtaler, ”så 
har Historie nok været det bedre hold kampen igennem”. Historie, der også 
er sidste års vinder, er én af de klare favoritter til at tage turneringssejren 
igen i år. 

Oliver Skeen, der til daglig læser Historie på 6. semester, men i dagens 
anledning agerer målmand for holdet, mener, at store dele af favoritvurde-
ringen kommer fra den gode sammentømrede kultur på holdet:

”Vi har jo et bredt hold, hvor der er mange, der kan træde til. Vi har prøvet 
at spille sammen før, og der er mange med fra sidste år. Generelt er der 
bare en god kultur på holdet med stor opbakning fra resten af studiet”

På den anden side af banen holder Sociologis tilskuere til. Til denne gyser 

af en kvartfinalekamp begrænser det sociologiske tilskueropbud sig til fire 
piger fra 2. semester. Nu skal det også i parentes bemærket indskydes, at 
kampen udspiller sig meget tættere på KUA end CSS. Hvorvidt Historie 
have nydt lige så stor opbakning i Nørrebroparken, Sociologis hjemmeba-
ne, er uvist. Pigerne følger til gengæld intenst med og kommer med masser 
af opmuntrende tilråb til deres medstuderende på banen.

Dramatisk afslutning
Afslutningen på kampen forløber forholdsvist dramatisk på trods af en 
stadig sikker føring til Historie. Dramatikken skyldes, at Histories mål-
mand præsterer en ualmindelig flot redning. Idet han fanger bolden lige på 

målstregen, slår han nærmest en koldbøtte, så hans 
briller falder af. Brillerne er blot centimeter fra at 
blive trampet ned af en ivrig holdkammerat. Spillet 
bliver sympatisk sat på pause et øjeblik, mens mål-
manden får monteret brillerne sikkert på næsen. 

Efterfølgende er der kontroverser ved Sociologis 
mål. Fra sidelinjen er det svært præcis at bliver klar 
over, hvad der har udløst disputten, men der bliver 
både revet i trøjer og måske spændt lidt ben. Med 

vilje. Efter store armbevægelser og kortvarig dårlig stemning ender kampen 
dog i fuld fordragelighed 4 – 0 til Historie.  

Store poter og stor intern CSS-sejr
Efter kampens afslutning er der højt humør i den sociologiske lejr. På trods 
af, at den ikke ligefrem endte i CSS’ fodboldspydspids’ favør. Kampråbet 
”Stooore poter” gjalder ud over fodboldbanen. Efter sigende skulle det gå 
forud for det danske herrelandsholds store patter-fadæse og blot være en 
henvisning til holdnavnet Grim Hund. Men en slet skjult reference til en 
feministisk debat har heller aldrig været af vejen på sociologistudiet. 

Anton Erenbjerg, der er sociologistuderende på 4. semester og spiller på 
holdet, reflekterer over kampen: 

”Vi har jo et bredt hold, 
hvor der er mange, der 

kan træde til”
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”Jo, altså det har været lidt hårdt i dag, men jeg synes, vi har kæmpet godt 
hele vejen. Også i de andre kampe. Vi er stolte af det, vi har opnået.” 

Og netop hvad der er blevet opnået, snakkes der meget om på sociolo-
gisiden efter endt kamp. Det er tredje gang, Sociologi stiller med et hold 
i turneringen, så det er efterhånden ved at være en etableret tradition. 
Til gengæld er det første gang, i verdenshistorien kan man fristes til at 
proklamere i et højstemt øjeblik, at Sociologi er gået videre fra gruppespil-
let. Her indtog de en, højest overraskende vil nogen mene, imponerende 
førsteplads i deres gruppe. Faktisk vil spillerne i sociologilejren allerhelst 
tale om dengang de vandt over Statskundskab i gruppespillet. De anbefaler, 
at det kunne være en hel artikel i sig selv. Måske en mindre artikelserie, 
akkompagneret af billeder, der kunne pryde væggene i Kommunen det 
næste års tid. 

Det kan godt være, at det ikke bliver i år, Sociologi henter den helt store 
KU-pokal hjem, men titlen som dette års CSS mestre i fodbold kan ingen 
tage fra dem. 

”Det har været lidt hårdt 
i dag, men jeg synes, vi 
har kæmpet godt hele 

vejen”

Foto: Tanja Hoffmann og Kristine Barkholt

Foto: Tanja Hoffmann og Kristine Barkholt
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ESSAY

En sidefagsstuderende
flytter ind

En spydig, men kærlig, fortælling om de sidefagsstuderens prekære liv på CSS.

Af Andrea Winsløw

Der er ikke meget mere end et par kilometer imellem KUA og CSS. Allige-
vel føler man sig placeret i en hel anden verden, når man først er trådt igen-
nem de hvælvede porte og ind i den næsten magisk udseende gård på CSS. 
De historiske bygninger, de små skjulte gårdhaver og uendelige korridorer 
er lige det, en humanist gik og sukkede efter på KUA’s sterile, velindrettede 
og fuldfunktionelle gange. Selv når det går op for den nye sidefagsstu-
derende, at der ikke er nær nok toiletter (de, der er, er ofte oversået med 
toiletpapir…), og at det kræver mere end en udmærket stedsans at finde 
bygning 35 i første forsøg, så vil troen på magien i det gamle bygninger og 
gårdhaver ikke helt slippe. 

 
”Hvor er Kaffebaren?” spørger man dumt, inden man når at korrigere 
sin hjerne til at sige ”Jacques D”, da man har forvildet sig ned i en mørk 
korridor. Heldigvis får man spurgt en altid smilende, overskudsagtig, over-
hjælpsom tutor, som findes i overflod på CSS. Sammen med tutoren finder 
man frem til et spartansk indrettet kælderlokale og får sat sig i en ølplettet 
sofa, hvor man dog opdager, at kaffen ikke er nybrygget, og at man selv skal 
trække den i en automat. En sød-sur øldunst får hurtigt én på bedre tanker, 
så man smutter, i et åndedrag, op i Kommunen for at finde en rigtig økolo-
gisk kop kaffe, for derefter at konstatere, at dunsten også er til stede her. Ud 
af de tunge døre, hvor man notorisk spilder halvdelen af koppens indhold, 
på jagt efter et hyggeligt, ikke-ildelugtende sted at sidde. 

     Jagten på en siddeplads er endnu én af CSS’ mange magiske daglige 
indslag. Stoledansen, hvor man traver trappe op og trappe ned og under-
søger alle potentielle siddepladsers ledighed, synes at være indlagt som en 
lidt forfejlet konsulents forsøg på at spare penge, solgt med et slogan om at 
holde de studerende adrætte. 

     Man ender med at sætte sig med sin nu lunkne kaffe på trappeafsat-
sen imellem bygning 7 og 1, hvor man dog alligevel føler det lidt hjemligt, 
for det må da i sandhed være en humanist, der har fået opgaven med at 
nummerere bygningerne på CSS. 

Som sidefagsstuderende er man en kastebold, når det kommer til fagfor-
delingen. Den ene time har man fag med nogen på femte semester, hvor 
instruktoren baserer alt undervisning på de sidste fire semestres pensum, 
som man ikke har haft; den næste time sider man med et førstesemesters 
hold, hvor der flere gange bliver spurgt ind til, hvordan man logger på 
Absalon. 

Hos studievejledningen er man en hyppig gæst, men deres gode råd og 
professionelle vejledning slår aldrig fejl. Her føler man sig som et lille barn, 
der imellem ECTS-point, merit og fakultetshop, bliver rokket stille til ro af 
trygge, kyndige hænder. Ikke ligesom på studievejledningen på KUA, hvor 
man skal komme kravlende på sine grædende knæ for at få den mindste 
hjælp.

 
KØS, med sine høje procenter, bidrager til sensommerkys under Valdemar 
Holmers vagtsomme blik. Senere udvikler fredagsbarsstemningen sig til 
abefest, hvor der afbrændes el-ledninger og bliver indført festforbud. Man 
skulle ellers tro, at de studerende her havde for travlt med at uddele verbale 
visitkort og holde deres hvide skjorter rene. Men når natten falder på på 
CSS, falder åbenbart også de fine former og hverdagens bekymringer om, 
om man nu skal vælge et studiejob i Finansministeriet eller hos McKinsey. 

 
Blyantspidseren, til at spidse albuerne, bliver dog igen fundet frem, når 
morgendagen gryr. Her opdager man også CSS’ernes fetichagtige forhold til 
det at være frivilligt aktiv. Man kan nærmest få det indtryk som sidefags-
studerende, at det at være frivilligt aktiv ej blot er til lyst, men mere er en 
jagt på et uopnåeligt statussymbol. Man har lyst til at råbe ”Så slap dog af!”, 
imens man rusker hårdt i den nærmeste skjorteklædte CSS-studerende. 
Men de mange tilbud trækker – selv i en sidefagsstuderede – således at man 
pludselig ser sig selv som aktiv i tre-fire forskellige studentertiltag. Well, 
hvad kan man gøre. CSS forvirrer og forfører og fornægter sig ikke som et 
helt specielt uddannelsessted. 

Andrea Winsløw: Sidefagsstuderende i Statskundskab, med hovedfag i 
Dansk på NORS, det humanistiske fakultet, færdiggør sin bachelor til 
sommer. 

 

Sidefagsstuderende

Sidefagsstuderende: en studerende der har 
hovedfag i et fag og supplerer med et andet fag, 
oftest som led i en gymnasierettet studieord-
ning, hvor der kræves specialisering i to fag. 
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Karakterklassificering
kontra menneskelige kompetencer

I hjertet af Købehavn er CSS – Center for Sundhed og Samfund. Det 
rummer uddannelserne økonomi, folkesundhedsvidenskab, sociologi, an-
tropologi, samfundsfag, psykologi og statskundskab. Alle uddannelser, der 
har samfundet som omdrejningspunkt. Alle uddannelser, som sender sine 
studerende ud i verden med en forbedret og grundig viden om samfundet. 
Alle uddannelser, hvor man efter gymnasiet skal have et gennemsnit, der er 
højere end karaktergennemsnittet på landsplan. Det laveste snit, man kan 
have på nogen uddannelse på CSS, er 8. Gennemsnittet for gymnasieelever 
på landsplan er 7,1. Men hvilken betydning har det? Har det overhovedet 
nogen betydning?

De seneste par år er debatten omkring 12-tals-piger dukket op i medierne 
gang på gang. Hver gang fører det til diskussioner om unges tanker om 
præstation og karakterer, men ofte også om de problemer, som kan følge 
med et liv, hvor karakterer fylder. Selvom debatten er med til at skabe 
opmærksomhed omkring karakterer og de fordele og ulemper, som følger 
med dem, så er det langt fra nok. Når unge mennesker afslutter gymnasiet, 
kommer deres karakterer for mange til at være enten indgangen eller ude-
lukkelsen fra en drømmeuddannelse. Karaktererne får lov til at definere, 
hvor livet går hen. Hvilken retning man tager – hvilken retning man kan 
tage. Men hvorfor får karakterer lov til at betyde så meget? Hvorfor får 
de lov til at bestemme, hvem man er som person? Hvorfor er man en 
’12-tals-pige’? 

Jeg vil mene, at der er opstået en til tider syg form for klassificerings-syn-
drom, hvor man inddeler folks værdi - ikke kun som studerende, men også 
som menneske – ud fra hvilke karakterer, de får. Netop begrebet 12-tals-pi-
ge dækker over mange falsetter af konceptet ’karakterer’. Det dækker over 
rosen fra undervisere, de høje karakterer og de mange muligheder, det 
skaber. Men det dækker for nogen også over en nedbrudt psyke, en presset 
hverdag og i værste tilfælde over fremprovokerede psykiske sygdomme, 
som for nogen hænger ved resten af livet. Så når man har en uddannel-
sesinstitution som CSS, hvor man på mange af uddannelserne skal have et 
gennemsnit på minimum 10.4 eller 11.2 for at komme ind, er det så kun 
det positive, som følger med? Er det kun de individer og studerende, som 
får ros, udnytter deres muligheder og ikke lader sig presse af forventninger 
om karakterer, der kommer ind? Eller er det også dem, som har været eller 
er ved at knække? 

Jeg vil mene, at man glemmer, at når en uddannelsesinstitution er fyldt 
med mennesker, der har høje gennemsnit, så vil man ikke altid kun få det 
positive med. Selvom universitetet er meget anderledes end gymnasiet, så 
er det ikke kun positivt, og det er ikke nødvendigvis en ændring af under-
visningsform og indhold, som skal til, for at det bliver et sundt læringsmil-
jø og læringsforløb for den enkelte studerende. Det skal selvfølgelig ikke 
negligeres, at alene forskellen på undervisningsformen og indholdet af 
det pensum, som man arbejder med, er nærmest usammenlignelig. Men 
samtidig er det mit indtryk, at man ofte lukker øjnene for de eventuelle 
problematikker, som det kan have med sig, når man har en uddannelsesin-
stitution, hvor høje karakterer er med til at skabe en karakter-homogenitet, 
som man bliver nødt til at anerkende eksistensen af, og sørge for at tage 
aktivt stilling til. 

Der bliver dog taget initiativer for at imødekomme eventuelle problemer, 
som denne homogene masse af studerende med høje karakterer måtte 
have. Det er blandt andet sket på Institut for Antropologi på netop CSS, 
hvor karaktererne er blevet fjernet fra det første semester – for at give de 
studerende mere plads og som et forsøg på at bryde med den såkaldte 
præstationskultur. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvorvidt et enkelt 
semester fra eller til med karakterer kommer til at betyde noget, og om det 
i virkeligheden er karaktererne i sig selv, som skaber et eventuelt pres. Men 
jeg vil dog mene, at det er et skridt i den rigtige retning, forstået på den 
måde, at bare det, at karakterer overhovedet bliver diskuteret og overvejet, 
klart er positivt. 

Når man har en uddannelsesinstitution som CSS, hvor så stor en del af de 
studerende netop kommer ind på kvote 1 med deres karakterer, så ser jeg 
det dog også som en naturlig konsekvens, at karakterer kommer til at bety-
de meget. Man kan ikke klandre nogen for, at hvis statskundskab har været 
drømmestudiet siden 1. g, så presser de måske sig selv lidt ekstra for at 
hive gode nok karakterer hjem i 3. g til at komme ind. Derfor er det netop 
universiteterne, som kan være med til at skabe en nødvendig ændring af 
opfattelsen af karakterer. For hvis det ikke kun var 26 ud af de 261 men-
nesker, der kom ind på statskundskab via kvote 2, men derimod 126, så 
vil jeg vove pelsen og påstå, at karakterer for den førnævnte gymnasieelev 
muligvis ville betyde mindre. Ja, adgangskvotienten ville stige pga. færre 
pladser til kvote 1, men samtidig ville alt håb ikke være ude, hvis man ikke 
formåede at få det gennemsnit, som var krævet. Det er dog stadig en balan-
cegang, da der selvsagt også ville komme mange flere kvote 2-ansøgninger. 
Jeg vil mene, at det er et forsøg værd at bruge de pågældende ressourcer, 
som det ville kræve at behandle og optage et større antal kvote 2-ansøgere. 
Derved kan man håbe, at der vil blive fremavlet en holdningsændring, hvor 
karakterer ikke længere var det definerende for, om man kom ind på netop 
den uddannelse, som man ønskede, eller at høje karakterer fra gymnasiet 
var det, som man altid ville have til fælles med sine medstuderende lige 
gyldigt hvad. 

Jeg håber, at man i fremtiden vil nå til et punkt, hvor man ser udover ka-
raktererne, og forhåbentlig kan være med til at starte en generel holdnings-
ændring, som kan påvirke unge studerende positivt i en til tider presset 
hverdag, hvor konkurrence og det at præstere og have muligheder for no-
gen fylder mere end noget andet. Jeg er ikke naiv og er godt klar over, at ka-
rakterer er kommet for at blive. Men jeg vil alligevel mene, at det er sundt 
at revurdere alting en gang imellem – også karakterer og den homogenitet, 
som de skaber på uddannelsesinstitutioner som CSS. 

Af Sarah Tougaard Bendtsen
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Studierne bedømmer

Af Mathias Bach Søndergaard

Hárvard, Antropologi
Skolens bedste toilet er lige ved siden af den 
ukendte læsesal under bygning 7, som af 
lavet af sådan noget lyst træ. Toiletterne lig-
ner dem, der er over det hele – der er de der 
båse og et stort handicap-toilet. Forskellen 
er, at der ikke er nogen mennesker, så det er 
både lækkert og stille. Og det er vel egentlig 
det, man har brug for.

Ida & Phillip, Økonomi
Ida: 

Jeg kan meget godt lide toiletterne ovre 
i Christian Hansen, fordi du faktisk kan 
undgå at røre ved dørhåndtagene. Der er 
en automatisk døråbner. Og så kan du, når 
du har vasket hænder, i princippet tage et 
stykke papir, og så kan du åbne døren, før 
du kommer ud til den automatiske dør. Jeg 
er ikke så meget fan af handicap-toiletterne.

Philip: 
Det bedste toilet er rent faktisk heroppe 

i bygning 35. De er nye – det eneste problem 
ved dem, det er, at de er så højt oppe … men 
man kan tage elevatoren derop.

Iris, Sociologi
Det bedste toilet på CSS er på 
institutgangen på Sociologi. 
Det er meget … privat. Man 
kan være i fred.

Isabel, Psykologi
CSS’ bedste toilet er det, der 
ligger i bygning 2, hvor der er 
et spejl. 

Det er et vildt godt spejl.

Maria, Samfundsfag
Det bedste på toilet på CSS er 
i Christian Hansen-auditoriet, 
første toilet på venstre hånd, 
handicaptoilettet. Det er stort, 
og der er to spejle!

Kristian, Folkesundhedsvidenskab
Det bedste toilet finder du, når du kommer 
ind i bygning 2 nede i kælderen, og du går 
ned ad gangen. Så kan du dreje til venstre 
mod Jacques D, men fortsætter lige ud, og 
så kommer der et toilet på venstre hånd. 

Der er aldrig nogen nede på gangen. På 
stueetagen går der altid folk rundt.

Marie, Statskundskab
Jeg vil sige, at skolens bedste 
toilet er det oppe på 1.1-gan-
gen, for de bliver ikke brugt så 
meget. Det er handicap-toilet-
ter, og de er relativt rene. Og 
ellers bare 1.1.18.

For at bidrage til et nuanceret og pluralistisk verdensbillede beder Centrum i hver udgivelse 
syv personer fra syv forskellige studieretninger om at bedømme et givent fænomen. Det kan 
være alt fra regeringsrokader til farsbrød. I denne udgave undersøger vi, hvilket toilet der i 
grunden er det bedste på CSS.
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Hvor mange dropper ud
af deres studie?

Af Oliver Nygaard Sørensen

I 2017 valgte 293 BA-studerende fra SAMF 
at droppe ud af deres studie, hvilket svarer 
til et SAMF-gennemsnit på 26 pct. Selvom 
26 pct. lyder af meget, ligger KU-gennem-
snittet på 34 pct., en forskel på 8 %-point.

For kandidaten forholder det sig lidt 
anderledes - her var der i 2017 96 
personer, som droppede ud, hvilket 
svarer til SAMF-gennemsnit på 10 
pct., mens KU har et gennemsnit på 
12 pct.

Kilde: Det samfundsvidenskabelige fakultet, KU

Kilde: Det samfundsvidenskabelige fakultet, KU
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Nyt fra fagrådene
Af Camilla Juul Petersen

PsykRådet
Hos Psykrådet følger de skarpt med i implementeringen af KU’s nye strategi, Talent og Samarbejde. Særligt i Akademisk Råd 
arbejder de med, hvordan strategiens fire temaer (tiltrækning, udvikling og fastholdelse af videnskabeligt talent; uddannelse 
med tættere kobling til forskning og praksis; samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt; og ét samlet og 
fokuseret universitet) kommer til at se ud på SAMF, herunder Institut for Psykologi. I Psykrådet anser de én af deres fornem-
meste opgaver for at være at fastholde de studerende som ét af universitetets vigtigste aktiver, når det drejer sig om forskning, 
talentudvikling, undervisning og øvrige akademiske anliggender. 

Udover implementeringen af KU’s nye strategi er ét af de emner, der bliver diskuteret i fagrådet forslaget fra Søren Pinds 
Uddannelsesudvalg om, at studienævnene skal fratages deres beslutningskompetence. Dette er Psykrådet meget imod, da det 
vil betyde, at vi studerende mister den sidste instans, hvor vi har medbestemmelse. Dette, mener Psykrådet, vil være et brud 
med det, som studenteroprøret i ’68 kæmpede for. De er derfor klar til at gå på barrikaderne sammen med resten af Studen-
terrådet, hvis forslaget bliver stemt igennem.  

Generelt er der fokus på at forbedre forholdene for de studerende på Psykologi. Det drejer sig om uddannelsens opbyg-
ning, aktivitetskrav, pensa, undervisningen, forelæsningerne, udveksling, m.m. Et stort problem, som Psykrådet kæmper 
med, er, at fremmødet til Psykrådets møder er skræmmende lille. Det finder de i Psykrådet meget udemokratisk, da det ikke 
bør være 5-7 menneskers job at bestemme, hvilken retning instituttet skal gå. 

Næste møde i Psykrådet er d. 7. juni 2018. Har du spørgsmål til Psykrådet, er de at finde på Facebook under profilen Psykrå-
det På KU.

I Politrådet har de netop afholdt en forelæsningsrække i videnskabsteori i samarbejde med Kritiske Politter for at gøre sig 
erfaringer, der kan være behjælpeligt med Politrådets arbejde i studienævnet. De har i lang tid arbejdet for, at faget, der i 
øjeblikket ligger på 6. semester, skal ligge tidligere på studiet for bl.a. at øge fagets relevans. 

Politrådet ønsker dertil at forbedre fagene på første år af polituddannelsen. De vil herunder indføre undervisningsme-
toder med større læringsafkast samt prøve at dyrke kritisk stillingtagen og teoretiske diskussioner på et højere plan. I den 
sammenhæng er der udført en survey om de politstuderendes holdning til, hvilke forbedringer der ville være relevante på 
fagene første år. Med den viden baggrunden, er planen at gå i dialog med forlæserene, for sammen at finde frem til forslag til 
bedst mulige forbedringer.

Senest er de i Politrådet begyndt at diskutere, hvordan de kan få et bedre og mere inkluderende studiemiljø. Diskussionen 
kommer af et højt frafald (39%) for 2014-årgangen, men også at der har været episoder med sexistiske/truende kommentarer 
til en kvindelig forelæser i et interaktivt læringsprogram på storskærmen til en forelæsning.

Det skal understreges, at politrådsmøderne er åbne for alle politstuderende, og at de meget gerne vil have nye aktive!

Møderne i Politrådet afholdes hver anden mandag aften i cafélitten, hvor der er gratis aftensmad. Har du spørgsmål til Poli-
trådet, er de at finde på Facebook under profilen Politrådet. 

PolitRådet
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I Antropologisk Fagråd har de arbejdet tæt sammen med studienævnet i henhold til udformningen af den nye bachelorord-
ning på Antropologi, som bliver indført fra semesterstart efterår 2018. De har i den anledning afholdt et åbent møde for alle 
studerende på Antropologi, hvor man kunne stille spørgsmål til studielederen for Antropologi, Heiko Henkel. Udformning af 
den nye studieordning har ifølge Antropologisk Fagråd generelt været en positiv proces. Processen har blandt andet medført, 
at de fleste karakterer på første år er blevet fjernet for at give et mere frit rum at starte studiet på. Tilbagemeldingen på projek-
tet fra 1. års-studerende har indtil videre været positiv.

Et andet emne, de har oppe i Antropologisk Fagråd er nedlæggelsen af institutrådene på KU. I den forbindelse har de 
holdt møde med deres institutleder for at udvikle en form for, hvordan de studerende og instituttet kan opretholde kontakten. 
Mødet forløb godt, og der var god vilje fra begge sider. Antropologisk Fagråd er derfor optimistiske ift., hvordan de i fremti-
den kan blive inddraget og holdt opdateret på, hvad der foregår på institutgangen. 

En helt tredje ting, de arbejder på i Antropologisk Fagråd, er en mentorordning, hvor ældre studerende, der går på sidste 
år af bacheloren og på kandidaten, kan blive facilitatorer for et netværk af 1. og 2. års-studerende. Formålet med mentorord-
ningen er, at man kan diskutere fag uden for universitets rammer. Det skal ses som en måde, hvorpå man kan erfaringsud-
veksle på tværs af årgange og snakke om, hvordan det går på studiet, men også få tips og vejledning til, hvordan man klarer 
sig gennem uddannelsen.

Antropologisk Fagråd er også behjælpelige, når det kommer til læsegruppedannelser for førsteårsstuderende. Her hjælper 
de med dannelsen af læsegrupper i starten af 1. semester og igen efter jul, da der er tilfælde, hvor nogle grupper er blevet 
opløste og studerende derfor står uden læsegruppe. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt tidspunkt for næste møde. Har du spørgsmål til Antropologisk Fagråd, kan de 
kontaktes på Facebook på profilen Antropologisk Fagråd KU eller på mail fagraadantropoligi@gmail.com. 

Aktive Statskundskabere
Gennem de sidste år har Aktive Statskundskabere brugt meget energi på at arbejde med den nye bachelor-studieordning for statskund-
skab, samfundsfag og sidefag i samfundsfag. Studieordningen trådte i kraft ved sidste sommeroptag i september, og de har i Aktive Stats-
kundskabere derfor haft fokus på at indsamle feedback for de nye 1. års-studerende. Førstehåndsoplevelsen med den nye studeordning er 
nemlig essentiel for det nærmere arbejde med, og revision af, studieordningen fremadrettet i studienævnet. 

Specifikt har de fået en række henvendelser angående arbejdsbelastningen på 2. semester af den nye studieordning, hvilket de na-
turligvis tager meget seriøst. Derfor har de taget bekymringen videre til Studienævnet, hvor de kan afsløre, at studienævnet p.t. er i gang 
med at belyse og løse problemet.

Det andet store projekt, Aktive Statskundskabere har arbejdet med, er en ny kandidatstudieordning for Statskundskab, der træder i 
kraft ved næste sommeroptag til september. Derudover arbejder de med diverse projekter, der har til formål at forbedre både det faglige- 
såvel som studiemiljøet på instituttet. 

Fagrådet er helt åbent, og de vil i Aktive Statskundskabere gerne opfordre alle med en interesse i at forbedre deres studie til at kom-
me forbi til ét af deres møder og høre, hvad der rør på sig.

Har du spørgsmål til Aktive Statskundskabere, kan de findes på Facebook under profilen Aktive Statskundskabere – dit fagråd. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke lagt dato for næste møde, men det vil være at finde på deres Facebookside, så snart en dato er sat.

FSV-studerende i Studienævnet
Hos FSV-studerende i studienævnet har de gang i mange processer. De er i øjeblikket i gang med at udarbejde en ny studie-
ordning for både bachelor- og kandidatuddannelsen. I den forbindelse har de genoprettet et valgfagsudvalg, der skal sikre, at 
de valgfag, der udbydes, afspejler hele FSV-uddannelsen. Derudover har de i FSV-studienævnet nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal undersøge og forebygge frafald, forsinkelser og trivsel på studiet. 

Yderligere er FSV-studienævnet sidste år blevet slået sammen med studienævnet for Global Health (GH), og de forsøger 
derfor at skabe en stærk relation til de studerende fra GH, så de kan skabe en stærk samlet stemme for studerende på begge 
uddannelser. Som noget helt nyt deltager FSV-studienævnet også i et SUND-råds-seminar i maj, så de som FSV-studerende 
og en del af SUND bliver en mere integreret del af SUND-netværket

Der er på nuværende tidspunkt ikke aftalt et nyt møde FSV Studienævnet, men hvis du har spørgsmål til fagrådet, kan de 
findes på Facebook under profilen FSV Studerende i Studienævnet.
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Sociologisk Fagråd
- kritikdag på Sociologi

Ét af de emner, der debatteres mest i Sociologisk Fagråd, er de manglende 
øvelsestimer og den manglende feedback på den nye studieordning, der 
blev skudt i gang ved sommeroptag i 2016. Det er et emne, der fylder meget 
både i og udenfor Sociologisk Fagråd, da der sås tvivl om, hvorvidt kvali-
teten af rammerne for sociologiuddannelsen er efter det ambitionsniveau, 
der er hos de studerende og deres undervisere. Fagrådet afholdt derfor d. 
5. april en kritikdag, hvor studerende såvel som videnskabeligt personale 
kunne få afløb for nogle af de tanker, idéer og frustrationer, de går rundt 
med. Her er, hvordan dagen forløb.

Klokken er 15.20, alle har fået fri og er så småt kommet på plads i Forsk-
ningskollektivet, hvor kritikdagen afholdes. Til at sætte rammen for dagen 
er Laura Bech Hansen, der tidligere har været aktiv i Studenterrådet, og 
en repræsentant fra Sociologisk Fagråd, Tobias Priesholm Gårdhus. Laura 
starter dagen med at spørge de tilstedeværende, hvorfor de har valgt at 
komme i dag? Der skal ikke megen tanke til, da emnet efterhånden er vidt 
og bredt diskuteret på Sociologi, og som runden forløber, kan man høre 
på svarene, at bekymringerne er de samme. Det er emner som manglende 
øvelsestimer, feedback, dårlig trivsel og følelsen af at være passiv stude-
rende, der tilbringer det meste af sin studietid med næsen i bøgerne og 
lyttelapperne ude. 

Fire måder at få kritikken ud af krogene
Der er på dagen planlagt fire workshops: SoMe; læserbrevs- og debatind-
lægsskrivning; ”happenings”; og en alliance mellem det videnskabelige 
personale og de studerende. Alle fire workshops har til formål at få kritik-
ken ud til medierne, den danske befolkning og ikke mindst KU’s rektor og 
bestyrelse. Formålet med dagen er at kvalificere og specificere kritikken, 
formulere og samle den og naturligvis handle på og sende kritikken ud så 
vidt og bredt som muligt. Da oplæggene fra Laura og Tobias er færdige, 
fordeler deltagerne sig rundt på de fire workshops, der efter en kort pause 
går i gang.

I det hele taget er der god stemning på alle workshops, der tastes løs på 

læserbrevsworkshoppen, der lyttes og tales pænt om tingene ovre ved det 
videnskabelige personale (VIP) og de studerende, der er højt humør og 
gode idéer på bordet ved ’happenings’-workshoppen, og målene for en 
ny Facebookside bliver tegnet meget klart og visuelt op på plancher ovre 
hos SoMe. Da der er pause, spørger jeg Katrine Kaasgaard, der deltager i 
SoMe-workshoppen, hvordan det er at være med: ”Det er virkelig godt. Jeg 
havde ikke regnet med at få så meget ud af workshopsne, og så er det bare 
så fedt at føle, at man gør noget!”.

Efter pausen fortsætter workshopsne med lige så stort engagement, og 
inden nogen ved af det, er dagen ved at være omme. Der er blevet sponso-
reret pizza og øl, og mens der gnaskes pizza og drikkes ’godt arbejde’-bajer, 
fortæller en repræsentant fra hver workshop, hvad de har fået ud af dagen.   

Happenings præsenterer idéen om en glidebane-aktion og understre-
ger, at de håber at se så mange som muligt glide ned ad den d. 25. april. 
SoMe opfordrer så mange som muligt til at like deres Facebookside ”So-
ciologiske Stemmer”, når den bliver skudt i gang i starten af maj. Alliancen 
mellem det videnskabelige personale og de studerende planlægger at holde 
et møde snarest, hvor de skal tale videre om de emner, de i løbet af dagen 
har debatteret, men først og fremmest at få operationaliseret, hvad ’kvalitet’ 
egentlig er for en størrelse. Hos læserbrevs-workshoppen er der blevet 
genereret to færdige læserbreve, der er på vej til at blive sendt af sted, og 
flere er på vej.

Udover det planlægger deltagerne i workshoppen at skrive et åbent 
brev til dekanen og rektor, hvor der skulle hilses at sige, at alle må være 
med. 

Da hele ståhejet er ovre, spørger jeg én af de to deltagende VIP’ere, 
hvordan dagen har været. Han svarer: ”Det er et rigtig godt initiativ. Det 
viser, at de studerende tager deres uddannelse alvorligt, og det er noget, 
jeg gerne vil bakke op om. De ønsker bedre forhold, hvilket jeg synes er et 
legitimt og dejligt ønske.” 

Sociologisk Fagråd holder ikke flere møder i år, men vender stærkt tilbage 
i efterårssemestret. Har du spørgsmål til Sociologisk Fagråd kan de kontak-
tes på Facebook på profilen Sociologisk Fagråd.

Fortsat fra side 15

Foto: Camilla Juul Petersen
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Interview med
Guy Standing

Hvis der er én akademiker, der de seneste 10 år har formået at få verden 
til at tænke over betydningen af et godt og trygt arbejdsliv, så er det Guy 
Standing.

Med bogen The Precariat: A New Dangerous Class fra 2011 gjorde 
Standing opmærksom på den begyndende formation af en ny klasse på 
arbejdsmarkedet: prekariatet.

Prekariatet er kendetegnet ved usikre arbejdsforhold; ikke at vide, om 
de stadig har en indkomst i morgen; ikke at kunne planlægge en fremtid 
for deres arbejdsliv; ikke at være repræsenteret i det traditionelle forhand-
lingssystem – og derved ikke at have ret til samme velfærdsydelser som 
fastansatte.

I det hele taget forestiller man sig her en bredt sammensat gruppe af 
vikarierende rengøringsmedarbejdere, tidsbegrænsede postdoc-ansatte og 
alt derimellem.

Men hvorfor skal det nu være en ”klasse”? Er det ikke bare et vilkår, at 
verden bliver mere og mere usikker, mere og mere kompleks? Oplever vi 
ikke alle den tendens? Og hey, har det egentlig noget med os universitets-
studerende at gøre?

Vi fangede Guy Standing til en snak om arbejdsliv, klassebegrebet, 
fagforeninger og eksistens.

Hvorfor er det vigtigt at studere prekariatet?
For mig handler prekariatet om mennesker som supplikanter, om at 

folk ikke føler, at de har rettigheder, og at de føler sig usikre rent eksi-
stentielt og socialt. Arbejde og lønarbejde er usikkert og ustabilt, men jeg 
bruger ikke begrebet ’prekært’ om arbejde og lønarbejde. Så prekariatet 
som koncept handler mere om, hvordan man forholder sig til sit samfund 
og så videre. Grunden til, jeg mener, det er vigtigt at studere fremvæksten 
af prekariatet, er, at vi med globaliseringen og teknologiske forandringer og 
arbejdsmarkedspolitikken og socialpolitikken ser den her nye klassestruk-
tur. Og hvadenten du er i Danmark eller i Storbritannien eller i Japan eller i 
Kina eller i USA, så eksisterer den her klassestruktur. Alle de gamle social-
demokratiske partier forholder sig til proletariatet. De forholder sig ikke til 
prekariatet. Og vi har brug for en strategi for at forholde os til prekariatet. 
Så jeg tror, det er meget vigtigt. Og hvis vi ignorerer prekariatet, så, som 
jeg skriver på første siden i bogen, kommer vi til at se et politisk monster. 
Og der er mange, der siden november 2016 har skrevet til mig, at ”nu er dit 
monster ankommet”.

Hvad er en klasse?
Én kritik, vi ofte hører fra andre studerende, der er bekendte med din bog, 
er, at det ikke rigtig giver mening at tale om prekariatet som én separat 
klasse, fordi det omfatter så mange forskellige slags arbejdere - lige fra 
uafhængige media consultants til rengøringsassistenter i vikarstillinger. Så 
hvorfor giver det alligevel mening at tale om prekariatet som én separat 
klasse?

Ironisk nok bruger mange af de folk, der kommer med denne kritik, 
stadig begrebet ’arbejderklasse’. Og arbejderklassen omfatter mange flere 
mennesker og mange forskellige slags mennesker. I langt højere grad end 
prekariatet. Så disse kritikere er ikke konsistente i deres udsagn. Det er den 
første pointe.

Den anden pointe er, at man godt kan definere prekariatet i klasseter-
mer. Hvis man tager en marxistisk position eller en webersk position, kan 
man definere det i tre dimensioner. 

Den første dimension er særlige produktionsforhold. De typer arbejde 
og lønarbejde, prekariatet skal udføre, er forskelligt fra det gamle pro-
letariat, fordi flere og flere mennesker bliver nødt til at acceptere et liv 

Blå bog
Født 9. februar 1948
1977: Ph.d. i økonomi fra Cambridge University
Arbejdede 1975-2006 for ILO – den internationale  
 arbejderorganisation
Nu professor i økonomi ved University of London
Aktuel med bogen A Precariat Charter

Af Nicolai Nybro Hansen og Tobias Schjødt Kjær

Tegning: Tanja Hoffmann Holm
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fordi de mister de der andre ting.

Hvem er du?
Ville de give mening at kategorisere fx postdoc’ere og adjunkter på univer-
siteterne som en del af prekariatet?

Jeg tror, at særligt mange unge akademikere og undervisere føler, de 
tilhører prekariatet. 

Akademikerne og underviserne forstår prekariatet. Og én af hovedår-
sagerne til, at de forstår prekariatet, er, at de ikke føler, de er på vej nogen 
steder hen.

Nogle gange har de kontrakter, der varer tre måneder, og de laver må-
ske noget helt andet om seks måneder. Det er deri, deres usikkerhed ligger. 
Og der er en kæmpestor barriere for mange af de mennesker, der påbegyn-
der en akademisk karriere, for at få længerevarende kontrakter og normale 
arbejdsforhold. Og mange af dem forbliver i den kategori i årevis.

Du kan ikke udvikle dig, hvis du ved, at du ikke kommer til at være i 
samme arbejde om seks måneder. Så hvorfor skulle du bruge en masse tid 
på at læse, lære og holde dig opdateret, når du forventer at skulle hurtigt 
videre fra dit nuværende job?

Så betyder det, at éns forhold til prekariatet også er baseret på, hvor tilgæn-
geligt det er for én at udvikle en identitet igennem lønarbejdet?

Korrekt. Men det er ikke kun gennem lønarbejdet. Det er gennem dit 
eget arbejde, din egen læringskapacitet og din egen følelse af tryghed.

Hvis du føler, at du er ved at blive til noget, så er din identitet og det 
narrativ, du kan videregive til dine venner og dine elskere, meget mere 
sikkert. Måske tager du fejl, men du føler i hvert fald, at du er på vej.

Hvis du er i prekariatet, tænker du hele tiden ”åh, jeg ved ikke, måske 
er jeg ikke i det her job i morgen”. Og så begynder du at nedgøre dig selv: 
”Jeg ved ikke, hvad jeg er. For tiden underviser jeg...” Der er en form for 
forsvarsmekanisme, som folk har, netop fordi de ved, de er i prekariatet.

Hvad er et universitet?
Universiteternes rolle i samfundet er at være en insti-
tution, der følger oplysningsidealerne. Hvad betyder 
prekariseringen for den rolle?

Ét af mine indlæg i A Precariat Charter er, at vi har 
brug for en strategi for afvareliggørelsen af uddannelse. 

Med det mener jeg, at gennem de sidste 30 år har 
vi set en vareliggørelse af videregående uddannelse. I 
stigende grad handler det om at forberede folk til jobs, 
til at tjene penge. Eksamensbeviser er varer, studerende 
er varer, undervisere bliver varer.

Så hele uddannelsesprocessen er blevet forvrænget. 
Ikke for alle dog. Hvis du kommer ind på et topuni-
versitet, og du har en privilegeret baggrund, så får du 
stadig ’oplysningsuddannelse’. Men i stigende grad 
bliver alle andre universiteter lavet om til erhvervsfor-
beredende systemer. Så man mister de kritiske, kulturelt 
berigende dele af uddannelse. Disse dele af uddannelse 
hjælper ikke folk i job. Så hvorfor skulle man lære om 
filosofi og kultur og kunsthistorie?

Og én af konsekvenserne af den tankegang er selvfølgelig, at enormt 
mange elever og studerende ikke får samfundslære og ikke lærer om deres 
egne kulturers historie og værdier. De får ikke nogen dybde. Og som kon-
sekvens deraf lytter de til neofascistiske populister, og det bliver en emo-
tionel ting: ”jeg kan godt lide hans ansigt” osv. Og dette er en farlig tendens.

Men har det noget at gøre med prekariseringen af samfundet, eller er det 
bare en konsekvens af neoliberal politik?

Nej, jeg tror, det gør, hvad ordet ’prekarisering’ betyder, hvilket er at 
påvirke folk til at have et overfladisk liv.

Proletarisering var at disciplinere folk til et liv med stabilt lønarbejde. 
Man havde måske ikke nødvendigvis stabilt lønarbejde, men man discipli-
nerede folk til at forvente det. 

Prekarisering er i bund og grund at lære dig på forskellige måder at 
acceptere et liv i prekariatet. Acceptere et liv, hvor du skal gøre lidt af dit 
og lidt af dat og flagre rundt. Prekarisering betyder altså, at du ikke får 
nogen dybde i din tænkning. ”Lad være med at have dybde. Dybde kan 
give dig stress, fordi du ikke kan holde fast ved det.” Dét er budskabet. Det 

med ustabilt lønarbejde. Den slags lønarbejde, hvor de ikke har nogen 
erhvervsmæssig identitet. Dette er den weberske tanke. Og for prekariatet 
er uddannelsesniveauet højere end niveauet af lønarbejde, de får. Med det 
gamle proletariat var dette ikke tilfældet. Uddannelsesniveauet svarede 
til niveauet af lønarbejde. Og på denne første dimension understreger jeg 
især, at medlemmerne af prekariatet skal udføre meget arbejde, der ikke er 
lønarbejde. Og for mig er det meget anderledes end det gamle proletariat. 
Det gamle proletariat gik hen på fabrikken, stemplede ind om morgenen 
og stemplede ud om aftenen. Så deres lønarbejde var dér, på fabrikken, 
på arbejdspladsen. Prekariatet skal udføre arbejde uden for arbejdsplad-
sen, uden for arbejdstiden. Så det er meget anderledes. Det er den første 
dimension. 

Den anden dimension er, at prekariatet har særlige distributions-
forhold. Det, det betyder, er særlige typer løn. De får ikke en normal 
fuldtidsløn. Deres lønninger falder, de mister velfærdsydelser, og de oplever 
økonomisk usikkerhed. Det er meget forskelligt fra det gamle proletariat. 
Og de falder i fattigdomsfælder, som jo både findes i Danmark og i andre 
lande.

På de første to dimensioner er prekariatet altså meget anderledes end 
det gamle proletariat. Og meget forskelligt fra salariatet. Så man kan med 
det samme sige, at disse er klasse-definitioner.

Og det tredje - og det her er vigtigt - er, at de har særlige forhold til sta-
ten. Ikke nødvendigvis til regeringen, men til samfundsinstitutionerne. Det 
gamle proletariat var repræsenteret i den socialdemokratiske stat: kollektive 
forhandlinger, lovgivning, treparts-systemet. Så det er et meget anderledes 
klassesystem.

Så man kan definere prekariatet i klassetermer, som er forskellige fra 
både salariatet og proletariatet. Og det betyder, at man har en anden be-
vidsthed og en anden politisk strategi. Så hvis du ikke forstår klasse-egen-
skaberne ved prekariatet, misser du den essentielle historie.

Klassestrukturen
ifølge Guy

Plutokratiet

Eliten

Salariatet

Proficians

Proletariatet

Prekariatet

Pjalteproletariatet

Hvem er fjenden?
Du nævner en ”strategi”. Kan du uddybe det? Hvad er strategien for preka-
riatet?

Min nye bog, A Precariat Charter, indeholder 29 politikforslag, der 
tager prekariatets parti. 29 politikker, der er anderledes, end hvad man ville 
forvente af proletariatet og socialdemokratisme.

Én måde at sige det på er, at den primære modstander for proletariatet 
var kapitalen og chefen. Men for prekariatet er den primære politiske mod-
stander staten. Strategien er at reformere, hvad staten gør.

For man kender som regel slet ikke sin chef, hvis man er i prekariatet. 
Måske skifter man ofte chef eller flytter tit, måske har man tre-fire jobs. Så 
man identificerer sig ikke altid med én arbejdsgiver eller én type kapital. 
Man er imod finansiel kapital, man er imod staten og dens workfare-poli-
tikker.

Så den primære modstander er staten. Det er en kæmpe forskel.

Hvad er indkomst?
Er prekariatet også defineret ved indkomstniveau?

Indkomst-konceptet skal forstås i en bredere forstand end blot pen-
ge-indkomst.

Dét er en anden stor forskel. Prekarietet tvinges til at være afhængige 
af penge-indkomst. De får ikke betalt ferie. De får ikke betalt barsel. De får 
ikke sygeorlov. De får ikke udsigt til en god pension. De mister de fordele 
og ydelser, der ikke direkte er penge-indkomst.

De får heller ikke adgang til statslige velfærdsydelser som en rettighed, 
fordi de ikke har gjort indbetalinger (gennem fx arbejdsmarkedspension, 
red.), eller fordi de ikke opfylder kriterierne. Så deres indkomst mindskes, 

Arbejde vs. lønarbejde

Til forskel fra ”lønarbejde” (labour) betegner 
”arbejde” (work) i denne artikel det arbejde, der 
udføres, uden man får løn for det. Det kan fx være 
at tage opvasken, passe sin lillebror eller skrive 
jobansøgninger.
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underliggende budskab.

Så prekarisering er fundamelt forskelligt fra oplysningsidealerne. De 
gamle universiteters oplysningsidealer var måske elitære, men de stod ved 
et uddannelsessystem, der svarede til oplysningsidealerne. Hvis du gik på 
universitetet, forventedes det, at du ville komme ud på den anden side som 
en Medborger med ansvarsfølelse og dybde. Hvis du tager på universitetet 
nu, får du bare dit eksamensbevis, så du kan få et job, og så du kan klare dig 
igennem jobsamtaler osv.

Hvad er en fagforening?
Som du ved, er fagforeninger ret centrale 
i Danmark ift. at sikre basale rettigheder 
for arbejderne. Men i din bog skriver du, 
at traditionelle fagforeninger ikke rigtig 
kan kæmpe for prekariatet. Hvorfor ikke 
det?

Fagforeningerne - i alle lande - blev opbygget i starten af det 20. år-
hundrede for og af proletariatet. De havde en særlig model, som handlede 
om lønarbejde, om lønarbejderes rettigheder. Det handlede om lønarbej-
de-lovgivning. Det handlede om kollektive trepartsforhandlinger, særligt i 
Skandinavien. Og det hele handlede om at beskytte lønarbejdet.

Så automatisk var det første, der skete, at alle slags arbejde, der ikke var 
lønarbejde, blev set som ikke-arbejde. Så ting som plejearbejde og frivilligt 
arbejde blev fuldstændig udeladt af deres model. De blev ikke beskyttet. Og 
det, der er sket med fleksibilitet, er, at de behandlede løsarbejde og disse 
midlertidige former for lønarbejde som forfærdelige. De måtte forandres, 
og folk måtte tvinges tilbage i fast, fuldtids lønarbejde.

Hvis man tænker over det, er der ikke noget særligt galt med at have 
kortvarige jobs, hvis disse jobs ikke er særligt gode. Jeg ville ikke have noget 
imod at være bartender eller kunstner kortvarigt, hvis jeg har sikkerhed, og 
jeg føler, at jeg udvikler min personlighed og mine evner. Så på en måde er 
der ikke noget galt med kortvarige jobs som sådan. Men jeg ville hade at 
være bartender eller fabriksarbejder i 30 år. Altså, hvilken dræbende tilvæ-
relse! Så det er et andet problem med den labouristiske model.

Noget andet mht. fagforeningsmodellen er, at de kun tænker det som 
en kamp mellem fagforeningen og chefen. Så de har ikke været særligt 
opmærksomme på ting såsom workfare eller folk, der ikke er medlemmer 
af deres fagforeninger. Så det betyder ikke noget, hvis de arbejdsløse eller 
de fattige tvinges til at udføre aktiviteter for meget lave ydelser.

Et andet problem med de traditionelle fagforeninger er, at de ikke har 
beskæftiget sig med forhandlinger mellem forskellige erhvervsgrupper. 
Hvis du nu fx er sygeplejerske, hvem er så virkelig din primære modstan-
der? Lægerne! Fordi lægerne tager al indkomsten, og de bestemmer, hvad 
der gøres. De har det med at være cheferne. Det er ikke nødvendigivs 
arbejdsgiverne. Der bør være mere tværfaglig forhandling. Det er det 
samme med forskellige grupper af undervisere. Hvis man taler med en ung 
underviser, så er deres største fjende ofte ældre undervisere.

Både sygeplejersken og lægen kan jo potentielt være en del af prekariatet. 
Så hvordan forener vi dem?

Jeg tror, det eneste, man kan gøre, er at have en stemme (i sociologisk 
forstand) for alle grupper på arbejds-
markedet, alle grupper i samfundet. 
Og mit synspunkt er, at prekariatet 
skal have dets egen stemme. Det kan 
ikke fæste sin lid til, at inside’erne er 
deres stemme, fordi prekariatet er 
on the outside. Og det er det samme 
med plejehjælpere, juridiske assisten-
ter, undervisningsassistenter. De har 
brug for deres egen stemme. Og jeg mener, det er en stor forskel.

Et andet eksempel, hvor fagforeningerne har fejlet, er, at når fagfor-
eningerne har haft valget mellem at beskytte jobs og at beskytte miljøet, 
hvad har de så valgt? Jobs. Så de har ikke været økologisk ansvarlige eller 
bekymret sig om miljøet. They don’t give a damn about protecting the 
environment. Selvfølgelig siger de de rigtige ting nu. Men når det når til de 
faktiske forhandlinger, eller hvis du drikker øl med dem -- hvilket jeg har 
gjort mange gange med mange fagforeningsbosser -- så får du de samme 
fordomme.

Et andet eksempel, som altid har bekymret mig: Når man taler om 

basisindkomst (aka. borgerløn, red.), hvilket jeg foretrækker, så er den 
gruppe, der angriber idéen om basisindkomst med størst fjendtlighed, 
faktisk fagforeningsbosserne.

Jeg blev engang bedt om at holde et oplæg for en masse landes fagfor-
eningsledere. I mit oplæg spurgte jeg: ”Hvorfor er det, at det mest fjendtlige 
angreb på basisindkomst kommer fra fagforeningsledere? Det handler jo 
trods alt om at give arbejdere sikkerhed. Det kan godt være, I ikke tror, det 

kan lade sig gøre, men hvorfor fjendtlighe-
den?”

Og på det tidspunkt rejste ordstyreren 
sig og sagde: ”Nå, nu tror jeg, det er tid til 
en kaffepause,” før nogen kunne besvare mit 
spørgsmål! Og da vi kom tilbage fra kaffe-
pause, rejste han sig igen og sagde: ”Nå, nu 
tror jeg, vi skal videre til næste punkt.”

Så jeg begyndte at pakke min ting sam-
men, men så rejste den italienske fagforeningsleder sig og sagde: ”Nej nej, 
vi skal svare på Guys spørgsmål! Jeg har tænkt på,” sagde han, denne store 
fagforeningsleder, ”jeg tror, vi er imod basisindkomst, fordi hvis arbejderne 
havde indkomstsikkerhed, så ville de ikke blive medlem af en fagforening.”

Og jeg så på ham og sagde: ”Hvis du tænker over dét, så er det jo 
umoralsk: I vil ikke have, at arbejderne skal have indkomstsikkerhed. Men 
heldigvis tager du fejl.” Fordi folk, der har basal sikkerhed, er mere tilbøjeli-
ge til at melde sig ind i en fagforening og til at tage del i samfundet. De har 
lidt mere selvtillid, de er ikke så skræmte.

Så jeg mener, at fagforeningerne bliver nødt til at transformere sig. For 
vi har brug for fagforeninger! Uden kollektive organer er vi alle sårbare. 
Det handler bare om, at de skal ændre karakter.

Fra fem år siden blev jeg for første gang inviteret til at tale til LO om 
prekariatet. I slutningen af mit oplæg rejste den daværende formand (Ha-
rald Børsting, red.) sig op og sagde: ”Vi har ikke et prekariat i Danmark.” Så 
jeg sagde: ”Hør, jeg mener, det sker alle steder. Det er et globalt fænomen.” 
Men bagefter kom en masse af de yngre medlemmer op til mig og sagde: 
”Du skal ikke tro på ham! Der ér et prekariat i Danmark.”

Hvad så med os? 
Mange studerende er sikkert startet på universitetet uden et prekariseret 
mindset. Tværtimod er mange nok overbeviste om, at videregående uddan-
nelse er vejen til stabil beskæftigelse. Hvilke implikationer har de prekære 
tendenser for os som universitetsstuderende?

Hør. Jeg tror, at mange studerendes tankegang har ændret sig siden 
2011 (udgivelsesår for The Precariat, red.). På den måde, at man da gerne 
vil have adgang til en god karriere og en god indkomst, men at man 
ikke længere vil have den gamle model. Man vil ikke være i det samme 
fuldtidsjob i 30 år. Man vil kunne udvikle sig selv. Man vil kunne lave flere 
forskellige slags arbejde, der ikke er lønarbejde. Man bekymrer sig mere 
om miljøet og staten. Og jeg tror, det betyder, at flere studerende sætter 
spørgsmålstegn ved de gamle modeller. Og jeg tror, det er sundt.

Mange studerende leder vel en slags mellemposition, som hverken er fuld-
stændig labouristisk eller fuldstændig prekariseret. Tror du stadig, at det 

giver mening at tale om disse unge, prekariserede sind?
Jeg tror, problemet er, at vareliggjort uddannelse og den måde, 

hvorpå staten har forandret sig, gør det meget sandsynligt, at der 
kommer et meget stort prekariat. I Danmark og ethvert andet sted. 

Det er op til de unge, politiserede studerende og aktivister 
at italesætte en ny politisk dagsorden, der hverken er den gamle 
socialdemokratiske labourisme eller neoliberalismen, men som vil 
skabe strukturer og institutioner og politikker, der både kan give 
folk sikkerhed og mulighed for at udvikle sig selv samt en økolo-

gisk strategi. Vi skal have en strategi, hvor vi bevarer arten, bevarer vores 
samfund. Vi skal ikke have vækst for vækstens skyld. 

Jeg tror, at denne ændring i tænkemåde betyder, at man ikke taler 
samme sprog som før i tiden. Og prekariatet bliver en transformativ klasse, 
fordi det er den eneste klasse, der vil have en anden samfundsmodel. Hvis 
du er i proletariatet, vil du stadig have stabile fuldtidsjobs. Hvis du er i 
salariatet, vil du have fastlønnet arbejde og gode pensionsordninger. Og 
plutokraterne sidder bare deroppe og griner. Kun prekariatet er en radikal 
klasse. Det er den eneste, der vil have strukturelle forandringer.

”Prekarisering betyder 
altså, at du ikke får nogen 

dybde i din tænkning.”

”Vi har mistet 
kontrollen over 

vores tid”
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INTERVIEW
Hvad er tid?
Richard Sennett, den amerikanske samfundsforsker, skriver et sted, at 
”tidspilen er knækket”, hvilket betyder, at det er blevet umuligt at planlægge 
ud i fremtiden. Hvad skal vi gøre som unge mennesker, der i høj grad lever 
i en verden, hvor tidspilen er knækket? Hvordan skal vi kunne planlægge 
vores liv mere end fem år ud i fremtiden?

Jeg er ikke rigtig enig med Sennetts synspunkter. Men det er 
brugbart. 

Mit synspunkt er, at vi historisk set er gået igennem, først, 
en periode med ”agrær” tid, hvor årstiderne og vejret dikterede 
folks tid. Dernæst en periode med ”industriel” tid, hvor livet 
var opdelt i blokke: Man gik i skole i et antal år, var i lønarbejde 
i et antal år og var pensioneret i et antal år. Blokke. Stå op om 
morgenen, stemple ind på fabrikken, stemple ud. Blokke.

Vi er nu i en periode med ”tertiær” tid. Tertiær tid betyder, at alle slags 
aktiviteter og arbejde falder sammen. Der er ikke blokke. Måske udfører jeg 
lidt arbejde, lidt lønarbejde, lidt rekreation, alt sammen rodet sammen.

Vores arbejdsstatistikker giver ikke mening, når flere og flere men-
nesker lever på den måde. Hvor mange timers lønarbejde udfører jeg om 
dagen? Det ved jeg ikke. Men vores statistikker siger, at den gennemsnitlige 
dansker udfører 8,2 timers lønarbejde om dagen. Det tror jeg ikke på. Jeg 
ved ikke, hvordan de udregner det. De kan kun udregne det, hvis man 
stempler ind og stempler ud og har et bestemt antal arbejdstimer.

Det, vi er på vej ind i, er en situation, hvor vi udfører forskellige aktivi-
teter. Og faren ved den neoliberale model er, at vi har prekariseret tid. Og 
det er derfor, jeg taler om det prekariserede sind. Vi har mistet kontrollen 
over vores tid. Så det er ét af prekariatets mål at få kontrol over tiden.

Hvis jeg har kontrol over min tid, kan jeg allokkere så og så meget tid 
til hhv. arbejde, lønarbejde og, vigtigst af alt, fritid. Og jeg mener, at vi med 
det neoliberale pres har mistet fritiden. Vi har mistet evnen til at deltage i 
samfundslivet. Vi får stress og er så trætte, at det eneste, vi vil, er at drikke 
øl og se fodbold. Det er der ikke noget galt med, men når man ikke har 
nogen energi til at deltage i samfundslivet, så er det for hårdt at gå i teateret 
eller på biblioteket eller på museum. Man gider ikke. Så vi bliver nødt til 
igen at få kontrol over tiden. Tid er vigtigt.

Hvorfor så venstreorienteret?
Under læsningen af din bog har vi begge lagt mærke til, at dit grundlæg-
gende værdisystem er ret venstreorienteret. Ville det være muligt at udføre 
den samme analyse med et andet grundlæggende sæt af værdier?

Det er et interessant spørgsmål. Jeg tror, at hvis man var libertær, ville 
man ende ud med noget andet.

Jeg havde en stor, offentlig diskussion med Charles Murray, som er 
libertær, samt en række libertære i Silicon Valley. 
De er meget individualistiske. Mange af dem kan 
faktisk godt forstå prekariatet, men deres løsning er 
individualiseret og libertær. For mig ville dette være 
en katastrofe, fordi det ville føre til et råt, darwini-
stisk resultat, hvor de stærkeste ville overleve. 
For mig som økonom og samfundsforsker er de 
vigtigste værdier, at vi har brug for grundlæggende 
indkomstsikkerhed og en grundlæggende stemme, 
grundlæggende agens.

Er det virkelig universelle værdier blandt økonomer 
og samfundsforskere?

Nej, det er de ikke. Men jeg tror, at nogle har 
disse værdier.

De libertære har været den fremherskende 
stemme, den fremherskende økonomiske model, 
de seneste 30 år. Og jeg tror, det er én af de store 
problemer. Det er derfor, vi har denne usikkerheds-
krise og denne ulighed. Fordi de har sagt, at vi skal 
være fleksible, men også sagt, at vi skal være stærke. 
Og det er jo meget godt for vinderne, men man 
får for mange tabere på den måde. Og man taber 
samfundsfølelsen og solidaritetsfølelsen. 

Jeg tror, at hvis man er progressiv og hører til 
på venstrefløjen, så bliver man nødt til at have den 
her blanding af frihed, lighed og solidaritet.

Tror du, det er muligt at adskille prekariseringen af samfundet fra neolibe-
ral politik generelt? Eller er de uadskilleligt forbundne?

Det er også et godt spørgsmål. Jeg mener, at den neoliberale dagsor-
den og Mont Pelerin-selskabets (Friedman, Hayek m.fl., red.) økonomiske 
tænkning er ansvarlige for den største vækst i prekariatet. Nu understøttes 

prekariatets vækst så også af den teknologiske 
revolution, der har skabt mere fragmentering.

I min bog The Corruption of Capitalism 
skriver jeg, at den neoliberalisme, der har skabt 
prekariatet, faktisk er stoppet. Vi lever ikke 
længere i en neoliberal æra. Vi lever i en æra med 
rentier-kapitalisme. Rentier-kapitalisme betyder, 
at finansverdenen og de neoliberale har skabt 

en international struktur, der belønner rent-seekers. Så hvis du tænker på 
neoliberalisme som åbne markeder, vareliggørelse og konkurrence, så har 
vinderne skabt en række strukturer, der faktisk forhindrer konkurrence. 
De har skabt et rentier-kapitalistisk system, hvilket betyder, at afkast på 
ejendom udgør en større del af indkomsten, og således går meget af ind-
komsten til små minoriteter.

Når din analyse nu baserer sig så tydeligt på dette venstreorienterede vær-
disystem, står det så ikke til hinder for din kamp på nogen måde? For du 
skal jo stadig forsøge at overbevise neoliberalister og rentier-kapitalister?

Man skal forhandle på baggrund af en strategi. Og i første instans kræ-
ver det en forståelse for, hvad der sker. Og en forståelse for prekariatet.

Det er én af grundene til, at jeg mener, det er så vigtigt at konceptu-
alisere prekariatet som en klasse, ikke bare som et vilkår. Fordi kun en 
klasse kan handle. Kun en klasse kan definere progressiv politik. Og den 
anden ting er, at det er meget vigtigt at forstå, hvordan rentier-kapitalisme 
fungerer.

Jeg tror kun, man kan have en strategi, hvis man forstår, hvordan 
dynamikkerne fungerer. Og medmindre man har et nyt ordforråd og en ny 
måde at se på ting på, kommer man til at hænge fast i de gamle problemer 
og løsninger. 

Det er så vigtigt for jeres generation af samfundsvidenskabere, at I 
bryder ud af de gamle ordforråd, de gamle paradigmer. Vi skal ikke tale om 
klasser som i det 19. århundrede. De var vigtige dengang. Vi skal tale om 
klasser i det 21. århundrede.

Hvis jeg var studerende, ville jeg spørge mig selv hver aften: Hvad giver 
mening for mig?

”Kun en klasse 
kan handle.”

Foto: Nicolai Nybro eller Tobias Schjødt
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VIDEN

Løse ansættelser
rammer unge hårdest

Fremtidens arbejdsmarked er præget af stigende usikkerhed; globaliseringen og den teknologiske 
udvikling truer og gør stadig flere arbejdsopgaver overflødige. Lasse Jacobsen og Sigurd Agersnap 
Gustavson konkluderer i deres bachelorprojekt ”Løse ansættelser – Frihed eller usikkerhed?”, at løse 
ansættelser fører til en højere grad af prekaritet – usikkerhed i forhold til, om man kan bevare sit job 
og den indkomst, der er nødvendig for at få hverdagen til at hænge sammen. 

Af Nina Cecilie Svendsen

At flere i dag er løst ansatte, dækker over forskellige tendenser. Det betyder 
både, at flere er deltidsansatte, og at flere har mere variabel løn og mere 
fleksible arbejdstider, der ikke altid ligger fra ni til fem. Det er dog især 
de midlertidige og altså tidsbegrænsede ansættelser, der gør folk usikre. 
”Usikkerheden ligger i det der med hele tiden ikke at vide, hvor lang tid 
man egentlig har et job, hvad der sker med éns indkomst, om man kan 
bo i det hus, man bor i, og hvor mange opgaver man har på sigt”, udtaler 
Sigurd Agersnap. Løse ansættelser fører dog ikke til lige stor usikkerhed 
for alle grupper i samfundet. Undersøgelsen finder, at de unge bliver ramt 
hårdest af løse ansættelsesformer. Forklaringen på dette kan ligge i, at de 
ikke i samme grad som de ældre har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet. 
”De ældre oparbejder en økonomisk sikkerhed ved at have haft mange år 
på arbejdsmarkedet, og de fleste har jo haft rimeligt stabile ansættelser, og 
der er nok nogen unge, der er i tvivl om, hvorvidt de nogensinde får de her 
faste relationer til arbejdsmarkedet”.  

Det sociale sikkerhedsnet
At vi ser en stigende usikkerhed omkring tilknytningen til arbejdsmarkedet 
selv i de skandinaviske lande, hvor vi ellers i international sammenhæng 
har et stærkt socialt sikkerhedsnet, rejser spørgsmålet, om den danske fle-
xicurity-model stadig gør sit arbejde godt nok. ”Historisk har nogle af vel-
færdsydelserne, blandt andet dagpengene, været optjent på baggrund af ret 
faste ansættelser”, udtaler Sigurd. ”Det et problem, hvis ikke vi kan omstille 
vores velfærdssystem til at samle de mennesker op, der er fleksibelt ansatte. 
Men det tror jeg nu godt, vi kan”. Regeringen indgik i 2015 en aftale med 
Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om en mere fleksibel optjenings-

ordning i dagpengesystemet, der indebar, at kortvarige, løse ansættelser nu 
giver ret til forlængelse af dagpengeperioden. Dette ser Sigurd Agersnap 
som et skridt i den rigtige retning mod at tilpasse det sociale sikkerhedsnet 
udviklingen på arbejdsmarkedet. Han ser dog ikke udviklingen mod et 
flydende arbejdsmarked som en entydigt dårlig ting. Han peger på bedre 
mulighed for flekstid som et eksempel på, at udviklingen gavner den ansat-
te. ”Det er en ny fleksibilitet, der er kommet i arbejdslivet, og det synes folk 
jo er godt. Det bliver lettere at balancere familieliv og arbejdsliv”. 

Faglighed
De fleste studerende har formentlig igennem ungdomslivet været igennem 
en del løse ansættelsesformer - lige fra det midlertidige sommerjob i iski-
osken til deltidsansættelsen ved siden af studiet, men hos mange eksisterer 
der samtidig en opfattelse af, at når først man er færdiguddannet, skal man 
nok få sig et ”rigtigt”, fast job. Udviklingen mod et mere flydende arbejds-
marked kan dog så tvivl om denne sikkerhed. ”Man skal indstille sig på, 
at det bliver et vilkår, at éns arbejdsliv er virkelig fleksibelt. Man kan ikke 
forvente at få den sikkerhed, som éns forældre har haft”, mener Sigurd. Han 
er dog ikke bekymret: ”langt de fleste af os skal nok klare det rigtig godt. 
Vi kommer til at have nogle forskellige ansættelser og sikkert også nogle 
korte ansættelser, men det vigtige er at opbygge en faglighed i det, for ellers 
kan man godt blive kørt over”, siger han og uddyber: ”Hvis man tager alt 
for mange forskellige jobs, kan jeg godt være bange for, at man ikke får en 
faglighed, og at det bliver svært at finde jobs på et tidspunkt”.         
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OK18

OK18
Hvad siger fagforeningen?

Af Andreaa Winsløw

Centrums udsendte mødtes d. 13/4 med Dansk Magisterforenings stu-
dentersektor for at få en dybere forståelse af, hvilken påvirkning over-
enskomstforhandlingerne ville have for de studerende. Dette blev til en 
vægtig samtale om fremtidens arbejdsmarked, den nuværende situation 
for studiejobbere, og hvilke rettigheder de studerende ville have under en 
mulig lockout.

Konflikten overordnet
Studentersektoren i Dansk Magisterforening (DM) pointerer, at der i den 
offentlige sektor har været løntilbagehold de seneste tre overenskomstfor-
handlinger. Imens den danske økonomi igen kører på skinner, har der ikke 
været en reel, sammenlignelig stigning i de offentligt ansattes lønninger, 
sammenlignet med de privatansattes. Dermed frygter fagforeningerne, at 
hvis der ikke bliver indgået et forlig, der indeholder en reallønsstigning 
til de offentligt ansatte, vil der opstå et a- og b-arbejdsmarked. Med lavere 
lønninger vil flere højtuddannede og kompetente arbejdstagere flygte fra 
den offentlige sektor, hvilket i sidste ende vil betyde et fald i effektiviteten 
og velfærden, forudser DM Studerende.

  Her er også den meget omtalte halve times frokostpause en 
vigtig del af forhandlingerne. På langt de fleste offentlige arbejdspladser 
bliver frokostpausen sjældent brugt på at spise madpakke. Lærerne skal 
holde gårdvagt, og sygeplejerskerne skal kunne smide alt for at hjælpe. 
Som det er lige nu, er der ikke indskrevet en bestemmelse om pausen. Med 
en bestemmelse af den halve times pause sikrer de offentligt ansatte sig, 
at denne pause forbliver betalt af arbejdsgiveren, hvilket, påpeger DM’s 
studerende, kun kan være retfærdigt, idet frokosten sjældent reelt bliver 
brugt udelukkende på at spise frokost. Mister en arbejdsplads rettigheden 
til frokostpausen, kan det betyde et reelt lønfald på 7%.

 

Studenterjobbet
De personer, der arbejder i prekære jobsituationer, som for eksempel en 
timeansat studentermedhjælper, har gennemsnitligt større risiko for at stå i 
situationer, hvor deres rettigheder, givet af fagforeningerne, bliver krænket. 
Krænkelserne kan være alt fra ikke betalt overarbejde til seksuel chikane. 
Derfor er det vigtigt for den enkelte studerende at sætte sig godt ind i deres 
fagforenings bestemmelser på arbejdsmarkedet, påpeger DM’s studenter-
sektor. Hvis man føler, at éns arbejdsmarkedsrettigheder bliver krænket, 
kan man altid søge støtte hos éns fagforening. Angående studiejobs skal 
man i en strejke- eller lockout-periode huske på, at man som studenter-
medhjælper ikke må påtage sig strejke- eller lockoutramt arbejde. Du må 
for eksempel ikke arbejde videre med andres lockoutramte arbejdsopgaver, 
selvom du ikke selv skulle blive lockoutet.

 
De studerendes situation
OK18’s lange forhandlingsproces kan i værste fald også ende med at gå ud 
over din uddannelse. Mange studerende har rettet henvendelse til fagfor-
eningerne angående deres studiemæssige rettigheder i lockoutperioden. 
Har man for eksempel mistet et prøveforsøg, hvis en lockout varer indtil 
eksamen? Kan man få vejledning af sin underviser i lockoutperioden? Og 
ville man kunne modtage SU-tillægsklip, hvis eksamen bliver udskudt? 
Mange af disse spørgsmål er i skrivende stund endnu uvisse og vil i høj 
grad afhænge af lockoutens længde, såfremt dette bliver en realitet. Det står 
dog klart, at også vejledning helt vil blive suspenderet i en lockout-periode. 
Ligegyldig hvor gerne din underviser vil hjælpe dig, må de ikke påtage sig 
lockoutramt arbejde.

 Studenterambassadøren er en anden instans, der kan guide dig, 
hvis du har spørgsmål til dine rettigheder på studiet. Københavns Universi-
tets egen studenterambassadør Bo Gad Køhlert kan kontaktes på studam-
bassador@adm.ku.dk.
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OK18

D. 1. marts begyndte en strid som Danmark aldrig har set mage til før. Der 
er selvfølgelig tale om de konfliktbetonede overenskomstforhandlinger, 
OK18, som på CSS spredte nysgerrige spørgsmål og bekymringer blandt de 
fleste; lige fra betjente til studerende til det videnskabelige personale. 

Lockouten, der principielt kunne ramme alle offentligt ansatte, gav 
anledning til spørgsmål til vores forelæsere: Hvad skal der ske med vores 
eksaminer og undervisningstimer? Spørgsmålene var mange, men hvad, 
vi opdagede, var gået i glemmebogen, var TAP’erne. Dem, der holder uni-
versitet pænt, rent og funktionelt. Hvad gik de og tænkte på, da konflikten 

var på sit højeste? 
Det satte Centrums 
redaktion sig for at 
finde ud af. 

Solen stod højt på 
himlen midt i april, 
da vi med blok og 
diktafon begav os 
mod TAP’ernes 
kontorer. Den 

første, vi mødte, var en herlig kvinde fra omstilling og information på KU. 
Til spørgsmålet om, hvorvidt OK18 påvirker hverdagen, svarede hun, at 
hun ikke selv ville bekymre sig på forhånd. Situationen er meget ny og ikke 
noget, de ansatte har prøvet før: “Det er første gang i de 26 år, jeg har ar-
bejdet ved Københavns Universitet, at jeg har været med til det her. Det er 
specielt, at det er så mange forskellige faggrupper, der er ramt. Det vidner 
om en meget stærk solidaritet”. Hun berettede yderligere om, da hun selv 
havde deltaget i en demonstration på Christiansborg, hvor flere var mødt 
op med deres respektive fagforeninger med sloganet “En løsning for alle”.

Vi rykkede videre til betjentenes kontor, hvor bekymringerne ikke just 
var store: “Jeg er jo bare manden på gulvet. Jeg kan ikke gøre meget andet 
end at vente”. Det lød på betjenten, som om de i det hele taget var godt og 
grundigt trætte af, at “rød og blå stue ikke kunne opføre sig ordentligt”. Dog 
var det ikke noget, der fyldte, hverken når snakken gik i pausestuen eller i 
løbet af arbejdsdagen, og dette på trods af at betjentene både ville rammes 
af strejken og lockouten. 

Noget der går igen hos begge adspurgte er en afslappet tilgang til 
situationen, hvilket begge tillægger, at de føler, at de er i trygge hænder hos 
deres fagforening, da de har tiltro til, at de har en beredskabsplan klar. Det 
skaber tryghed, da det betyder, at hverdagen kan fortsætte uden bekymrin-
ger, og at hvis skaden sker, og en konflikt bryder ud, er de sikret dagpenge i 
perioden, så de ikke ender uden indtægt. 

Der i det hele taget liv og glade dage hos TAP’erne. Der herskes naturligvis 
bekymring om udfaldet, men det lader til, at de har erkendt, at der ikke er 
så meget andet at gøre end at passe deres job og håbe på det bedst mulige 
udfald – og på at solidariteten i sidste ende vinder. Der var i hvert fald 
afslappede skuldre og håb om fortsat betalt frokostpause, samt en lille løn-
stigning, rundt omkring hos TAP-personalet den solrige aprildag. 

OK18
Hvad siger

Af Tanja Hoffmann og Camilla Juul Petersen

Hvad betyder TAP? 

TAP står for teknisk-administrativt personale, og 
indbefatter fx rengøringspersonale, bogholdere, 

sekretærer og lignende. Derudover også betjente, 
der er en slags avanceret skolepedel.

TAP’erne?
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Idealer og virkelighed:
CSS som T-VIP-arbejdsplads

Af Tobias Schjødt Kjær og Nicolai Nybro Hansen

Når man er ny på universitetet, kan man have nogle forestillinger om 
akademia, der ikke nødvendigvis stemmer helt overens med virkelighe-
den. Med naive, bachelor-blå øjne, har vi tænkt på universitetet som et 
sted, der er under komplet indflydelse af oplysningsidealer og videbegær, 
drevet frem alene af ambitionen om at skabe et storartet samfund og en 
kæmpe bunke interessant viden. I dette naiv-blå billede er universitetet en 
institution i sig selv, helt fri fra omverdenens kyniserende indflydelse. Det 
billed-blå universitet fungerer ikke ligesom alt andet og er fritaget fra kon-
kurrencestatens love. Her er det ikke de skarpe skuldre og karriereminded-
ness, der skubber folk frem, men derimod det rene intellekt. Og folk bliver 

her fandeme, drevet af passion og 
interesse. De starter på en ph.d. 
og vier deres liv til forskningen. 
Meritokratiet hersker, og alt er 
godt.

Men selvfølgelig er det ikke 
sådan. Selvfølgelig er universitet 
også en arbejdsplads. Selvfølgelig 
skal universitet styre budgetter, 
konkurrere om arbejdskraft og 
finde kompromiser mellem ledel-
se og medarbejdere. Selvfølgelig 
skal universitetet indhente penge 
og kontinuerligt retfærdiggøre, at 

det til stadighed tildeles en årlig milliardsum af staten.
Så hvad gør alt dette ved universitetet som arbejdsplads? Det ved man 

heller ikke noget om, når man er 2. semester-novice. Centrum har sat 9 af 
CSS’ ph.d’ere og postdocere i stævne for at høre om deres opfattelse af til-
værelsen som midlertidig universitetsforsker. Selvom det er dejligt at være 
ansat til at nørde, er det ikke alle forholdene omkring nørderiet, der er lige 
befordrende for arbejdsglæden.

”Man kan hurtigt blive bedt om at lave ting, som ikke var 
meningen” 
”Jeg kan rigtig godt lide alt det, 
der knytter sig til det videnska-
belige arbejde; jeg kan godt lide 
at forske og skrive artikler, jeg 
kan godt lidt at undervise, jeg 
kan egentlig lide det hele. Men 
jeg kan ikke lide de vilkår, det 
sker under”. Sådan siger Carsten, 
ph.d.-stipendiat ved et af CSS’ 6 
institutter, da Centrums udsendte 
spørger ind til livet som forsker. 
Vilkårene indebærer, ifølge 

Carsten, ”konstant at blive presset på tiden” og at skulle ”undervise mere og 
mere”. Carsten fortæller om nye undervisningsnormeringer, der halverer 
forberedelsestiden for CSS’ forelæsere og undervisere. Han fortæller om 
vidensformidling, der er en del af ph.d.-bekendtgørelsen, og som Carsten 
er glad for, fordi han gerne vil formidle sin forskning. ”Men det er jo også 
for at skabe opmærksomhed omkring mig selv over for fremtidige arbejds-
givere”. 

Sidsel, en postdoc ansat på samme institut som Carsten, fremhæver 
også, hvor glad hun egentlig er for at være forsker - blandt andet fordi det 
i sig selv er luksus at få tid til at forske. Men Sidsel oplever også, at netop 
tiden, den store luksus, er et eftertragtet gode. ”Man kan ikke helt holde 

timetallet, det tror jeg gælder for alle, der er ansat på universiteterne gene-
relt”. Og Sidsels egen tid bliver brugt på meget andet end at forske. 

”Man kan meget hurtigt blive bedt om at lave ting, som ikke var 
meningen”. Sidsel fortæller, at der på hendes institut er en forventning om, 
at T-VIP’erne eksempelvis deltager i møder ”for at integrere sig”, at der lyn-
hurtigt dukker halv-administrative opgaver op, eller at instituttet spørger 
hende, om hun ”ikke lige kan holde en enkelt forelæsning”. Alt sammen op-
gaver, der tærer på det tidsreservoir, der ellers var forbeholdt forskningen. 

”Og så kan man jo godt have en tendens til at sige ja, for så får man 
jo også dét på CV’et. Men altså, så skal man bare lige huske, at det går fra 
den tid, hvor man skal sidde og forske og publicere. Og hvis man ikke får 
publiceret, så får man intet ud af de to år (som Sidsels nuværende stilling 
varer, red.). Intet. Måske lidt netværk, hvis man er heldig”. 

Derudover bruger Sidsel også meget tid på at administrere, en tidsud-
gift, der heller ikke indgår i det officielle regnskab. ”Du ender med at blive 
din egen lille sideadministrator, fordi du hele tiden bliver nødt til at have 
in mente, at det slutter lige om lidt. Så jeg vil ikke sige, at administrationen 
er fraværende, den er bare ikke dokumenteret. (…) Og jeg tror, jeg kunne 
krydse ret meget af på administration gennem netop forskningsansøg-
ninger og opsøgende arbejde. Og hjælp. Hjælp til alle andre, der skriver 
ansøgninger, som jeg ikke har nogen aktie i. Simpelthen fordi jeg tænker 
’what goes around, comes around’. ”

Der er mange aktiviteter, der kæmper om tiden hos Carsten og Sidsel, 
men det springende punkt er fremtiden. T-VIP-gruppen er i hurtigere 
vækst end udbuddet af fastansættelser på institutgangene. Nåleøjet er altså 
blevet mindre for de forskere, der gerne vil fastansættes på universitetet. 
For Carsten er den usikkerhed, der hænger uløseligt sammen med vejen 
mod en fastansættelse, med til at bringe ham i tvivl om, hvorvidt det over-
hovedet giver mening at prøve.

”Altså, du kan have spenderet en ph.d., to postdoc’er og måske et 
adjunktur, inden du finder ud af, at det ikke er det, du skal. Så man sidder 
og tænker: okay, jeg kunne have avanceret til chefkonsulent i en eller anden 
styrelse, eller være blevet kontorchef, eller hvad ved jeg, på den tid det har 
taget mig at finde ud af, at det her ikke er vejen.”

”I skal bare blive lektorable” 
Det er naturligvis ikke alle T-VIP’ere, der gerne vil fastansættes på universi-
tetet. Men hvad gør man, hvis man er én af dem, der gerne vil? 

”I skal bare blive lektorable”, har Sidsel fået at vide af en professor på 
sit institut. Vejen til at kunne pryde sig med det flotte adjektiv er imidlertid 
ikke helt nem. Og udskillelsen af de potentielt lektorable fra de, der ikke er 
det, finder ifølge Sidsel sted tidligere i forskernes akademiske karriere, end 
hvad der tidligere har været tilfældet. 

”Flere af institutterne skriver, at det er typisk, at man er postdoc, før 
man bliver adjunkt. Og når man taler med fagforeningerne om det, så 
siger de, at det ikke er hensigten med stillingsbekendtgørelsen. Der sker en 
glidning de her år, hvor man får hævet baren for at blive adjunkt (…) Der 
er unfair konkurrence lige nu, for adjunkterne skændes ikke om en postdoc 
for at komme op. De skal stadigvæk konkurrere, men hvis man laver tenure 
track – som de regner med at gøre bredt set på universitetet – så lukker 
man døren ved adjunkturet. Og så skal man vælge de rigtige mennesker 
rimeligt tidligt i deres karrierer”.

Betydningen af netværk
Det er blevet mere almindeligt, at være ansat i en eller flere postdoc-stillin-
ger, før man tiltræder en adjunktstilling, som Sidsel forklarer. Men at finde 
midler til en postdoc kræver også sit forarbejde. Carsten forklarer:

VIP står for videnskabeligt personale, T’et 
står for temporary. Gruppen af midlertidigt, 
videnskabeligt personale tæller ph.d-stipen-
diater, postdocs, adjunkter, videnskabelige 
assistenter og eksterne lektorer. Magasinet 
Centrum har til denne artikel snakket med 
ph.d.’ere og postdoc’ere. 

Hvad er en T-VIP?

T-VIP’ere på KU

Fra 2009-2013 steg andelen af ansatte post-
docere og ph.d.’ere på KU fra 900 til næsten 
3000 –. I samme periode er gruppen af 
(fastansatte) professorer og lektorer på KU 
vokset med cirka 500, så denne gruppe nu 
indeholder cirka 2000 ansatte.
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”De fleste midler til postdoc får du i dag ikke fra instituttet, dem 
finder du eksternt. Du skal finde dig en eller anden ekstern partner, der vil 
finansiere dit projekt. Og fordi der heller ikke er særligt mange individuelle 
postdoc-stillinger, man selv kan søge som ph.d., så er du faktisk nødt til 
at overtale en eller anden seniorforsker til at søge et større projekt for dig, 
hvor du så selv kan komme med”. 

Lars, en anden postdoc, Centrum har talt med, har været ude i det 
private erhvervsliv i tiden mellem sin ph.d., og det postdoc-projekt, han nu 
er en del af. Lars fravalgte egentlig universitetet som arbejdsplads, fordi han 
med egne ord ikke var ”specielt interesseret i konstant at skulle søge midler 
og konkurrere”. Nu sidder han som universitetsforsker igen, fordi han blev 
hevet med af en professor, han mødte gennem sit job uden for universitetet.  

Også Sidsel fik sin sidste forskningsbevilling gennem sit netværk. Hun 
har endda oplevet at få bemidlet en mindre sum penge til et forskningspro-
jekt af sin institutleder, før den resterende del af finansieringen var blevet 
hentet hjem. ”Man er virkelig afhængig af, at folk kender dig, tænker på dig 
og stoler på, at det nok skal gå”. Og Sidsel uddyber videre: ”Enten skal du 
bare være rigtig dygtig – både fagligt og socialt – eller også er det bare en 
rigtig stor fordel at have løbet på folk”.

Forskere skal ud – men hvorhen? 
Den nu tidligere prorektor for forskning og innovation ved Københavns 
Universitet Thomas Bjørnholm advarede i et interview med Uniavisen d. 
21/8-2014 mod, at KU udvikler sig i retning af at være et ”forskerhotel”. 
Et ophold på forskerhotellet finansieres af de midler, den enkelte forsker – 
eller en gruppe af forskere, som ved de fælles postdoc-ansøgninger – selv 
har skaffet. Hotelbilledet understreger to ting: dels at universitetet er et 
sted, hvor forskerne opholder sig i mindre perioder ad gangen, og at den 
logerende selv betaler; dels, som følge af at hotellet netop ikke er et hjem, 
at forskeren ikke skal sætte næsen op efter en fast stilling på universitetet. 
I perioden 2006-2017 har der været en stor stigning i ph.d.-optaget på KU. 
Dette hænger blandt andet sammen med en målsætning fra KU’s side om, 
at flere ph.d’ere efterfølgende skal finde arbejde i det private erhvervsliv. Og 
den målsætning oplever man også som ph.d.-stipendiat, fortæller Carsten: 
”Måden, vi ph.d’ere oplever, at der bliver kommunikeret på oppefra, det er: 
kære venner, I får ikke en postdoc eller noget herinde. Det er ikke menin-
gen, I skal have det, I skal ud!” 

Sidsel fortæller om jobudsigterne for SAMF-postdocs. ”Det er en 
særlig situation på SAMF. Fordi postdocs typisk er nogle, der er projektan-
satte, og som så efterfølgende kan gå ud og arbejde i industrien. Og vi har 
jo ikke rigtig nogen industri, som hører til samfundsfaglige uddannelser. 
Hvor skulle man så gå hen? Er industrien ’bare’ det offentlige? ’Bare’, for 
du kan faktisk også få en ansættelse i det offentlige uden at være ph.d. eller 
postdoc. Nogle gange virker det faktisk som om, at det ikke er nogen sær-
ligt god idé at have været så længe inde i noget forskningsrelateret, før man 
så går ud og får en almindelig fuldmægtigstilling. Så der er det problem hos 
os, at der ikke rigtig er nogen industri” 

Internationalisering
KU har en ambition om at blive blandt de bedste universiteter i verden. 
Vejen hertil indebærer mere kontakt med omverdenen. Således bliver 
der blandt andet arbejdet for at tiltrække internationale forskere til KU, 
hvilket også afspejles kvantitativt: gruppen af udenlandske forskere på 

KU er i perioden 2010-2016 vokset med 56%. Internationaliseringen går i 
to retninger: dels ønsker KU altså at tiltrække stadigt flere internationale 
forskere; dels ønsker KU, at universitetets danske forskere får mere interna-
tional erfaring på CV’et.   

Ph.d-stipendiat Anna, som Centrum har snakket med, kan sagtens se 
sig selv arbejde på et universitet i udlandet, efter hun har færdiggjort sin 
afhandling. Problemet er blot, at der er kommet nye dagpengeregler, der 
har vanskeliggjort den ambition betragteligt: med den skatteaftale, regerin-
gen og DF indgik i starten af februar i år, kan man miste syv års dagpen-
geret ved at arbejde et år uden 
for EU. At tage et tidsbegrænset 
job på et universitet uden for 
Europa bliver altså potentielt 
en stor satsning, hvis man ikke 
før afrejse er sikker på, om man 
efterfølgende kan finde job i 
Danmark igen. 

At det selvfølgelig heller 
ikke er ligegyldigt, hvilket 
udenlandsk universitet, man 
som dansk forsker vælger at 
opsøge, bliver tydeliggjort af 
Julie, ph.d.-stipendiat: ”Jeg 
havde egentlig tænkt mig at tage på en måneds intensivt skriveophold på 
et ikke-vestligt universitet (stednavn anonymiseret, red.), fordi det havde 
været meget relevant, men det er jeg pludselig begyndt at genoverveje. 
Nu kommer vi tilbage til det der med globalisering og hierarkier og sådan 
noget: måske skal jeg overveje et europæisk universitet i stedet for, sådan 
et med ’høj prestige-faktor (…) Det vil se rigtig godt ud [på mit CV]. Men 
eksperterne på mit felt sidder egentlig uden for Europa.”

Når Carsten snakker om KU’s internationaliseringsstrategi, udtrykker 
han bekymring for, om en for dogmatisk tilgang til internationalisering af 
VIP-stillingerne resulterer i un-
fair konkurrence om stillingerne 
på KU: ”Måske er internationa-
lisering lidt blevet et dogme. I 
vores verden tænker vi, det må jo 
være den bedst egnede, der skal 
have en postdocstilling. Det kan 
ikke være et kvalitetsstempel i sig 
selv, at man er udlænding.”

”Man skal være stærk 
psykisk for at blive ved 
med at synes, at det er 
fedt” 
Fortsat friske fra fad, men dog mere vidende, end hvad vi før har været om 
CSS som T-VIP-arbejdsplads. Det er vigtigt at understrege, at de fleste af 
de forskere, Centrum har haft mulighed for at snakke med, har fremhævet, 
at de også er enormt glade for at være forskere; at være ansat til at fordybe 
sig i et felt, man er passioneret omkring, er et stort privilegium. Ikke al 
arbejdsglæde eroderer bort i fondsansøgninger og uvished om fremtiden. 
Men med privilegierne følger også en lang række udfordringer, der knytter 

sig til arbejdsvilkårene som T-VIP på CSS. Som Sidsel, der også 
grundlæggende føler sig privilegeret over at have mulighed for at 
forske, fremhæver: ”Man skal være stærk psykisk for at blive ved 
med at synes, at det er fedt.” 

For kildeoversigt og metodiske overvejelser, gå til: 
magasinetcentrum.com/t-vip-appendiks

En ph.d. er en tre-årig forskerstilling. En 
ph.d. er adgangsgivende til postdoc- og 
adjunkturstillinger. En postdoc er en mid-
lertidig forskerstilling, der varer højest 
fire år ad gangen på samme universitet. 
En adjunkt har en ansættelsesperiode på 
højest otte år, med ansættelser af op til fire 
års varighed.

Ph.d.? Postdoc? Adjunkt?

En adjunkt kan ansættes i en tenure 
track-stilling, der varer op til seks år og 
sigter mod at forberede adjunkten til en 
efterfølgende stilling som lektor.
Dette kan ske, hvis tenure track-adjunk-
ten bliver vurderet fagligt kvalificeret 
af et bedømmelsesudvalg. Både ph.d. 
og postdoc kan ansættes som tenure 
track-adjunkt.

Hvad er tenure track?

Kilde:: KU
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Det Forunderlige Folketing
I Det Forunderlige Folketing stiller vi skarpt på de forgangne 3 måneder på Slotsholmen. 
Under overfladen bliver der gennemført lovforslag, fremlagt beslutningsforslag og ytret 
mærkværdige ting, som drukner i store finanslovsforhandlinger, medieforlig og skattere-
former. Vi synes dog ikke, at I skal snydes for den trivielle, men dog utroligt forunderlige 
hverdag på Christiansborg. Her i første udgave er vi ekstra generøse og dykker ned i hele 
det forgangne Folketingsår.

Af Jakob Legarth Sandorff og Jens Høyer Jensen

Slut med stjålne kæledyr 
Tidligere dette forår fremsatte Dansk Folkeparti, sikkert åndet i nakken af 
“Vi med hund”, et beslutningsforslag om, at straffen for tyveri af kæledyr 
skal hæves til 6 års fængsel. Det er kun rimeligt, at tyveri af min ørkenrotte 
sidestilles med uagtsomt manddrab og ikke det at stjæle en cykel. Det er jo 
akkurat som at miste et familiemedlem. Det virker jo ganske intuitivt, så 
mon ikke vi ser skærpelsen træde i kraft inden for en overskuelig fremtid. 

Nyt grænsehegn skal værne mod de afrikanske svin 
Så sker det endelig! Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om et 
1,5 meter højt hegn, der skal inddæmme Danmark langs hele den tyske 
grænse. Hvis ikke man kan bygge en mur, der kan holde afrikanerne ude af 
vores land, så kan vi i det mindste holde de dyr der, bærer den afrikanske 
svinepest, ude. “Det er en stor aftale! Vi mener ikke, det er rimeligt, at vores 
hvide, arbejdsomme og produktive svin skal lide under den store mængde 
vildsvin, der bærer den afrikanske sygdom med sig. Vildsvinene er en byr-
de for vores velfærdssamfund, ikke en ressource!” siger DF’s repræsentant, 
mens han sutter på et flæskesvær og nynner noget med Dorthe Kollo.

Tillykke! Du har slået rekorden i social udsathed
300 point for at udeblive fra tandpleje. 3000 point for psykisk lidelse. Inspi-
reret af Gladsaxe Kommune vil regeringen nu samkøre data fra offentlige 
registre for at opdage udsatte børn så tidligt som muligt. Selvfølgelig uden 
at spørge folk om lov først - det ville jo give os det indtryk, at regeringen 
rent faktisk havde noble hensigter om at hjælpe socialt indsatte, og det er 
som bekendt dårlig skik at vildlede den pøbel, der legitimerer éns magtpo-
sition. “Det her viser, hvordan databeskyttelsesloven i sin nuværende form 
vil åbne for en skjult massebehandling af data, som underminerer borger-
nes tillid til hele den digitale forvaltning”, mente en lektor i persondataret 
i Politikens spalter. Men hvad ved folk, der ved noget om noget i grunden 
egentlig om noget? Når pointsystemet er en realitet, må vi så ikke foreslå 
10.000 point for at overvåge folk uden at spørge om lov? Vi synes, det vid-
ner om et sygeligt kontrolbehov, der umuligt kan være til gavn for hverken 
børn eller befolkning.

LøkkeFonden
LøkkeFonden er privatpersonen Lars Løkkes fond, i hvilken Sólrun 
Jákupsdóttir Løkke Rasmussen og Bubber sidder i bestyrelsen, og hvor 
Bubbers bror er direktør. Fonden tilbyder læringsforløb til udsatte drenge, 
og det er der måske ikke det store salg i - i hvert fald er både kvotekonger 
og erhvervsklubber velkomne til at bidrage økonomisk til foretagendet. 

Men så er det jo smart, at vores ambassadør i Sverige kan arbejde for at 
udbrede fondens ydelser på den anden side af sundet, og at man desuden 
bare kan slå betaling for fondens ydelser ind som velgørenhed og spare 
skatten. “LøkkeFondens mission er at hjælpe drenge væk fra kanten og ind 
i fællesskabet” oplyser hjemmesiden - og det er da også sikkert og vist, at 
mange erhvervsdrivende mænd, der for længst har overlevet deres bedste 
alder, føler sig lidt udenfor, når de ser, hvor meget indflydelse deres kolleger 
i USA har på landets politik. Altid skønt, når et lands statsminister bruger 
sin tid som privatperson i civilsamfundets tjeneste.

I en “liberal demokratisk retsstat”
Man skulle ikke tro, at de kan blive ved, men i efteråret 2017 overgik de 
folkevalgte faktisk sig selv endnu engang. Det skal fra nu af være ulovligt 
at bære burka. Rettere sagt skal det være ulovligt at gemme sit ansigt, men 
den formulering er af ren praktisk karakter. Okay så; en liberal demokratisk 
retsstat bygger på bl.a. lighed for loven, retten til at ytre sig og dyrke sin 
tro og beskytter minoriteter mod diskrimination. For os virker det relativt 
intuitivt og åbenlyst, at disse principper ikke harmonerer med at fratage 
folk basale frihedsrettigheder ved at bestemme over deres påklædning. 
Men jeg er jo hverken kuglestøder eller verdensmester i “bottle-flip”, og jeg 
har heller ikke snydt med min ph.d. Så hvad ved jeg egentlig om det?

Ud med de menneskerettigheder 
Selvsamme efterår foreslog Dansk Folkeparti at skrive den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention ud af dansk lov. Det giver jo god mening. 
Hvis vi alligevel knægter de mest basale rettigheder på daglig basis, giver 
det jo ikke mening, at menneskerettighederne skal ligge der og fylde. Da 
jeg forsøgte at fortælle Martin Henriksen, at det ikke rigtig giver mening, 
da EU-domstolen har forrang og direkte effekt over for dansk lov, mumlede 
han bare noget med vigtigheden af en god bredbåndsforbindelse mens han 
suttede på en MELD-kuglepen, som Morten Messerschmidt havde haft 
oppe i røven. 

Mere diskrimination i nattelivet tak!
For under et år siden fremlagde oppositionen det yderst kontroversielle 
beslutningsforslag B86. Det lød på, og hold nu fast, at Folketinget skulle 
tage de nødvendige initiativer til at forhindre diskrimination i nattelivet. 
Heldigvis blev forslaget stemt ned af regeringen og Dansk Folkeparti, hvor-
for man kan se frem til fortsat utryghed på vej hjem fra byen - så længe 
man ikke er hvid og går på universitet; sådan!
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Tiggerlovgivning 
Det måtte jo ske. Og gud ske tak og lov for, at vi endelig har mulighed for 
at komme utryghedsskabende tiggeri til livs. Mennesker, der tigger kan nu 
uden varsel dømmes, og tiggeri ved fx gågader og supermarkeder betragtes 
som skærpende (i det mindste har de mulighed for at tigge i skoven, og så 
er det heldigt, at moderjord er en gavmild kvinde). Men lad os da i samme 
ombæring komme andre utryghedsskabende handlinger til livs. “Lad den 
uden varsel dømme, hvem udviser utryghedsskabende usympatiskhed”. 
Og lad det endelig være en skærpende omstændighed, hvis det foregår 
på bestemte uduelige steder - for eksempel i det danske riges lovgivende 
forsamling.

Ingers kage 
Denne her giver vist sig selv.

Bare rolig, vores folkevalgte kan sagtens købes for penge
For godt et år siden så én af de mest omdiskuterede politiske sager dagens 
lys. For at imødegå, at for mange fiskekvoter skulle ende i hænderne på 
for få fiskere, de såkaldte kvotekonger, skulle Folketinget tage de fornødne 
tiltag. Her valgte den foregående fiskeriminister Esben Lunde Larsen at 

Jeg taler med bladene om dig
de svarer mig men hvisker aldrig dit 
navn
Jeg spørger himlen den kommer mig 
smilende i møde men kalder blot til bøn.
fuglene fortæller mig at mit korn blomstrer
floderne at paradiset døre vil lukkes
vinen at dine læber er sødere end den. 
Jeg spørger ikke mit hjerte
det har kun plads til dig.

Vinden
Af Kamal Khan

tilbageholde 15 af 16 forslag til bekæmpelse af kvotekonger for resten af 
Folketinget. Sidenhen har det vist sig, at Esben Lunde, Venstres fiskeri-
ordfører Thomas Danielsen, partiet Venstre i sin helhed og sågar vores 
statsminister har haft et med demokratiske briller lige lovligt tæt forhold 
til kvotekongerne, hvilket er kommet til udtryk gennem store pengedo-
nationer, personlige gaver og fælles forretningseventyr. Må vi foreslå en 
revideret § 56 i Danmarks Riges Grundlov? “Folketingsmedlemmerne er 
ene bundet ved deres, og deres erhvervsdrivende venners, overbevisning og 
ikke ved nogen forskrift af deres vælgere”. 

Teltlejre
Er du træt af at leve i utrygge og intermistiske teltlandsbyer på flugt fra 
det voldsorgie, der raserede alt, du havde kendt og kært? Så skynd dig 
over sundet! I Danmark begyndte vi nemlig i 2015 at indlogere flygtninge 
i teltlejre, på trods af at alskens sportshaller stod tomme rundt omkring 
i landet. Motion frembringer jo som bekendt endorfin, og lykkestoffer er 
altså forbeholdt folk, der ikke flygter fra krig! Men det skal heller ikke lyde 
mere hjerteløst, end det i virkeligheden var, for man sørgede da i det mind-
ste for at placere de nytilkomne i telte efter hjemland. »Så de kan snakke 
lidt sammen«, som Næstveds borgmester, medmenneskelighedens vogter, 
så fint forklarede.
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Verdens Værste Nyheder
Du kender måske Verdens Bedste Nyheder. De bringer nyheder, som vil 

opmuntre de fleste. Dette er Verdens Værste Nyheder. Disse nyheder er ikke 
bragt for at opmuntre. Tværtimod håber vi, at du bliver sur. Rigtig sur.

Den globale ulighed er steget i alle verdens regioner 
siden 1980, mens økonomisk vækst især tilfalder den 
rigeste procent
Ifølge The World Wealth and Income Database, som bl.a. tæller 
Thomas Piketty, er den globale ulighed steget igennem de fleste 
CSS-studerendes levetid og mere til, nemlig siden 1980.

Og verden er på en kurs, som vil betyde, at den rigeste 1 % i 
2030 vil eje 2/3 af verdens formue . Det skaber en enorm uligevægt, 
økonomisk, politisk og demokratisk, og det er ikke et problem, man 
kan ”vækste” sig ud af. Dobbelt så meget af den økonomiske vækst 
er nemlig gennemsnitligt tilfaldet denne globale elite udgjort af den 
rigeste 1 % som hele de nederste 50 %.

Også i Europa har denne rigeste procent fået fat i mere af den 
økonomiske vækst end de fattigste 50 % tilsammen har – altså 50 
gange så mange mennesker. Og i Rusland har væksten endda ramt så 
skævt, at den nederste halvdels indkomst faktisk er faldet. Så meget 
for trickle down.

Det kan dog desværre forholde sig endnu værre end disse studier 
viser, da det velestimerede National Bureau of Economic Research 
sidste år analyserede, at mindst 10 % af verdens samlede BNP befin-
der sig i skattely. Siden disse tal er kommet frem, er Panama – som 
nogle nok kender fra Panama Papers – og syv andre lande blevet 
fjernet fra EU’s sortlistning af skattely, som nu kun tæller 9 lande. At 
listen kun tæller 9 lande, hænger også sammen med, at ellers meget 
kritiserede EU-lande som Irland, Malta, Holland og Luxemburg – 
kendt fra Luxemburg-finten – ikke er sat på listen, selvom en rapport 
fra EU-parlamentets PANA Committee byggende på Verdensban-
kens tal viser, at udenlandske direkte investeringer (FDI) i Malta sva-
rer til mindst 14 gange så mange penge som hele landets BNP, og at 
der er investeret flere penge i Holland og Luxemburg tilsammen end 
i hele USA. Tal, der burde få EU-Parlamentet til at løfte øjenbrynene, 
kunne man hævde.

Uligheden stiger og penge er i skattely som følge af politisk-øko-
nomiske strukturer. De er skabt og opretholdt af nogle mennesker og 
institutioner og kan ligeledes forandres, hvis den politiske kamp for 
forandringerne vindes.

2/3 af Danmarks ”vedvarende energi” kommer fra bio-
masse, ikke fra reelt vedvarende, CO2-neutrale kilder.
De to seneste år har andelen af Danmarks energi udgjort af vedva-
rende energi været 24-26 %. Det er selvfølgelig et resultat af den førte 
energipolitik og kunne både være lavere og højere.

Men selvom en fjerdedel i sig selv kan kritiseres for ikke at være 
en stor nok andel, gemmer et større problem sig bag tallene. For 
ifølge Energistyrelsens egne tal kommer 67 % af Danmarks vedva-
rende energi fra biomasse (2% fra solenergi, 22% fra vindenergi, 5 % 
fra biogas og 4 % varmepumper, geotermi og vandkraft)  – i øvrigt 
en andel som er planlagt til at ligge stabil i de kommende år . Men 
biomasse er hverken en vedvarende eller CO2-neutral energikilde og 
kan derfor ikke være hjørnestenen i den grønne omstilling, der er så 
nødvendig. 

Biomasse er principielt set al organisk, levende masse, dvs. både 
planter og dyr , og dette kan afbrændes og således producere energi. 
I energisammenhæng refererer biomasse dog ikke til afbrænding af 
hundehvalpe eller tulipaner, men primært træpiller og træflis, som 
afbrændes i danske kraftværker. Træer binder CO2 (gennem fotosyn-
tese), som udledes, når træet afbrændes.

Derfor er ideen, at der skal plantes lige så meget ny træ, som der 
afbrændes. Men det lyder mere uproblematisk end det er.

Som det bl.a. påpeges i en ny artikel i det anerkendte tidsskrift 
Science er der en række klima- og miljømæssige problemer forbun-
det med biomasse som energikilde: 

For det første tager det mange år for nye træer at blive store nok 
til at absorbere al den CO2, der er blevet udledt ved afbrænding . 

For det andet optager produktionen af biomasse store arealer, der 
kunne bruges til fødevareproduktion eller vild natur.

For det tredje kan biomasse komme til at spærre for prioritering 
af reel vedvarende og CO2-neutral energi som vind, sol og jordvar-
me – selv i de tilfælde hvos fx vind er billigere, da man så allerede har 
investeret i et kraftværk, der typisk opererer i 25-40 år.

For det fjerde er den skov, som plantes, ikke nødvendigvis lige 
så god for miljø og biodiversitet som den, der er blevet fældet og 
brændt, da der plantes monokulturel plantageskov.

Og for det femte kan importeret biomasse stamme fra fældet 
naturskov, såsom regnskov, med udryddelse af arter og økosystemer 
til følge. Alt i alt er der mange grunde til, at opgøret med kul og olie, 
som helst skulle gå hurtigere for planetens og vores skyld, skal være 
en ægte overgang til energikilder, der er bæredygtige, CO2-neutrale 
og miljøvenlige. Ikke til biomasse.

Klimaet er under fatalt pres som følge af politisk-økonomi-
ske strukturer. De er skabt og opretholdt af nogle mennesker og 
institutioner og kan ligeledes forandres, hvis den politiske kamp for 
forandringerne vindes.

Af Magnus Jensen Nielsen
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I år er 50-års jubilæum for den første ISDS – særdom-
stole for virksomheder – og EU presser fortsat på for 
at øge store virksomheders muligheder for at omgå 
nationale retsvæsener.
I år er det 50 år siden at den første ISDS (Investor State Dispute 
Settlement) så dagens lys, dengang gennem Hollands handelsaftale 
med den tidligere hollandske koloni Indonesien. Og siden er udvik-
lingen kun gået én vej: I dag findes omkring 3000 ISDS-mekanismer 
(afhængigt af optællingsmetoden). Men hvad er ISDS?

En ISDS er et voldgiftstribunal, der installeres gennem inter-
nationale investeringsaftaler. Dvs. en separat domstol uden om de 
nationale domstole, ved hvilken kun transnationale virksomheder 
kan lægge sag an, og kun imod stater. Sagerne handler om, hvorvidt 
en given stat har brudt investeringsaftalen over for virksomheden, fx 
ved at indføre ny lovgivning, der mindsker virksomhedernes profit.

ISDS-mekanismers betydning for virksomheders magt er stor. 
Der blev i 2017 anlagt 65 sagsanlæg af transnationale virksomheder, 
hvilket fik det samlede antal af kendte ISDS-sager op på mindst 850, 
ifølge FN’s tal . 

For det første er det kun transnationale virksomheder – og 
kun store transnationale virksomheder, da sagsomkostningerne 
gennemsnitligt er 8 millioner amerikanske dollars  – der kan benytte 
sig af ISDS-mekanismen, mens alle andre kun har det almindelige 
retsvæsen. 

For det andet kan en stat aldrig vinde nogen sag, kun undgå at 
tabe, da det er et envejssystem. 

For det tredje kommer demokratiske beslutninger under angreb, 
da der, som vi skal se, er talrige eksempler på, at demokratisk indført 
lovgivning bliver angrebet under ISDS for at være imod virksomhe-
dernes profitinteresser. 

For det fjerde bliver ISDS en trussel mod lovgivning, fx miljø-
beskyttelse, før det overhovedet er indført, da frygten for et sagsan-
læg kan føre til såkaldt regulatory chill (reguleringsnedkøling). 

Og for det femte er det især lande i Det Globale Syd, der bliver 
ramt af sagsanlæg af virksomheder fra Det Globale Nord . 

Da Tyskland ville udfase atomkraft efter Fukushima-katastro-
fen, lagde det store svenske energiselskab Vattenfall sag an mod 
Tyskland, da dette ville mindske Vattenfalls atomkraftværkers profit. 
Da Egypten ville hæve mindstelønnen for sine arbejdere, lagde det 
store franske vand- og energiselskab Veolia sag an mod Egypten, da 
lønstigningen ville mindske Veolias profit. 

Da Ecuador indførte en beskatning på olieprofitterne tjent i 
landets Amazonasregnskov, lagde det franske olieselskab Perenco sag 
an mod Ecuador, da denne skat ville mindske Perencos profit. 

Og da Canada begrænsede mulighederne for udvinding af gas og 
olie i tjæresand pga. grundvandsforurening og klimabelastning, lagde 
det canadiske energiselskab Lone Pine sag an mod Canada gennem et 
amerikansk datterselskab, da denne miljøbeskyttelseslovgivning ville 
mindske Lone Pines profit. Fire demokratisk vedtagne lovgivninger 
og fire sagsanlæg ved paralleldomstole.

Trods disse og mange andre sager er ISDS ikke under afvikling. 
Tværtimod arbejder EU på at indføre MIC (Multilateral Investment 
Court), som skal være én stor ISDS, som forskellige investeringsafta-
ler kan tilknytte sig   . Det vil føre til en konsolidering af ISDS-meka-
nismen og gøre det sværere at vende udviklingen.

ISDS’er er en følge af politisk-økonomiske strukturer. De er skabt 
og opretholdt af nogle mennesker og institutioner og kan ligeledes 
forandres, hvis den politiske kamp for forandringerne vindes.

Pessimisme kræver sin research. Magnus Jensen Nielsen havde op-
rindeligt indsat 48 kildehenvisninger i teksten. Det var for mange  til 
det trykte magasin. Følg følgende link for en udførlig litteraturliste: 

magasinetcentrum.com/vvn-fodnoter
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Hvordan klædes journalisten på? 
Journalisten skal altså klædes på med viden. Det skal journalisten blandt 
andet for at kunne skelne mellem rigtigt og forkert, mellem sande og fake 
news, som det også nævnes i bogen. Lea Korsgaard er selv uddannet i jour-
nalistisk fra Syddansk Universitet, og har en MA i sociologi fra The New 
School for Social Research i New York. Kalder idealet om den påklædte 
journalist på en akademisering af journalistfaget? Og skal fremtidens på-
klædte journalister, som Lea Korsgaard selv, søge mod universiteterne for 
at tilegne sig den vidensballast, de skal bruge for at kunne navigere rundt i 
verden? 

”Jeg tror ikke, der er brug for en akademisering af faget. Jeg læste selv i 
Odense, og var rigtigt glad for det, og var virkelig glad for de fag, jeg havde, 
ud over håndværksfagene. Altså, historie, økonomi og alt det der. En af 
vores allerdygtigste skribenter er spritung og fra journalisthøjskolen, så 
selvfølgelig kan der komme gode ting ud derfra. Som regel siger jeg til unge 
journalister: få et andet fag end dit håndværksfag, bliv klog på noget andet. 
Men grunden til jeg vender 
mig lidt mod ordet akademi-
sering er, at jeg tror, at man 
godt kan blive klog på andre 
måder. Det er ikke nødvendig-
vis end akademisk skoling, det 
er sådan set bare et andet fag, 
et andet felt: viden indenfor 
noget andet, end om hvordan 
journalistikken fungerer”, 
siger Lea Korsgaard, og 
uddyber videre om, hvad der 
karakteriserer den type viden, 
den påklædte journalist skal 
tilegne sig: 

”Noget af det er helt basal 
viden. At forstå sit områdes 
historik, som i virkeligheden 
er en meget gammeldags 
journalistisk dyd: bare forstå 
dit fagområde. Forstå hvor det 
kommer fra, kend kilderne, 
kend til feltet. Du skal kunne 
gebærde dig lige så naturligt 
i dit felt, som dine kilder 
gør. Det er den ene del. Den 
anden del er fortolkningsev-
nen – altså evnen til at sætte 
enkeltbegivenheder ind i en 
sammenhæng, og se hvad den 

Lea Korsgaard og
den nye medievirkelighed

Af Tobias Schjødt Kjær og Nicolai Nybro Hansen

Magasinet Centrum møder Lea Korsgaard på Zetlands kontor i Nordvest 
en grå forårsmorgen. Med os i tasken har vi Den der råber lyver – me-
diebrugerens manual til løgnens tidsalder, som er en pamfletlignende 
minibog, Lea Korsgaard udgav gennem Zetland i 2017. Bogen handler 
blandt andet om journalistidealer, acceleration og Sandhed. Og så er det en 
selvhjælpsbog til den mediebruger, der føler sig desillusioneret i (medie)
verdenen anno 2018. Eller, som Lea Korsgaard selv skriver det i bogens 
prolog: ”Bogen er tiltænkt dagens mediebruger. Ham eller hende – dig – 
der oplever, at noget vigtigt i vores samfund er under hastig forandring, og 
ikke nødvendigvis til det bedre”

Journalisten skal klædes på 
Den der råber lyver kredser meget om journalistidealer. I prologen in-
troduceres læseren til Den nøgne journalist, der er en bog fra 1984, og et 
journalistideal, der ifølge Lea Korsgaard har hersket i (for) mange år. Den 
nøgne journalist forholder sig ”ydmygt og nøgternt” til virkeligheden, og 
holder læseren ”informeret om seneste nyt, intet andet”, som det hedder 
i prologen. Ingen skal gøre sig til herre over Sandheden, og i særdeleshed 
ikke den nøgne journalist. Lea Korsgaard vil klæde journaliststanden på. 

Hvordan klæder man journalisterne på? Og hvilken type påklædning er 
der brug for? 

”Allerførst: man skal forstå den nøgne journalist på baggrund af 
modbilledet. Altså det ideal, der herskede op igennem meget af det 20. år-
hundrede, og som også er det ideal, jeg selv er uddannet i, og som herskede 
på journalistuddannelserne dengang – og i høj grad fortsat gør det i dag, 
tror jeg. Det er idealet om den nøgne journalist, som er skraldet for alt, og 
som bare refererer. Og, kan man sige, bare stiller sin kuglepen til rådig-
hed. Som selvfølgelig er kritisk, men hvis ideal bare er at videreformidle 
kendsgerninger, og at flytte information fra et sted til et andet. Og det ideal 
tror jeg ikke længere giver mening i den nye medievirkelighed. Det er ikke 
længere nogen kunst, at flytte information fra et sted til et andet. Det gør vi 
alle sammen hver dag. Alle der har en smartphone i lommen, er potentielt 
sit eget massemedie. Og den del af journalistikken, der handler om at samle 
information, at forstå information, at analyse information og at fortolke 
information, er i langt højere grad dét, der gør journalistik værdifuldt i 
det nye mediebillede. Og for at kunne det, så skal man være påklædt: med 
viden, med erfaring, med indsigt og med basal kundskabsforståelse for det, 
man skriver om. I sin mest obskure form er idealet om den nøgne journa-
list jo blevet fortolket som idealet om en person, der bare har redskaberne i 
orden, og som derfor kan modtage en historie om morgenen, der kommer 
ind via Ritzau, og som så skal kunne sige noget værdifuldt om denne her 
historie, og nogle gange ganske kort tid efter. Det er illusorisk. Selvfølge-
lig kan den person ikke sige noget meningsfuldt om den begivenhed – 
medmindre man i forvejen ved noget om det. Så derfor er idealet om den 
påklædte journalist simpelthen bare viden og kendskab om det område, 
man skriver om”. 

Tegning: Tanja Hoffmann Holm
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enkelte, løsrevne nyhedshistorie har at gøre med en større sammenhæng. 
Og det er en fortolkningsevne, som ikke på nogen måde er en del af jour-
nalistuddannelserne i dag”. 

Går påklædte journalister hånd i hånd med en polariseret 
medievirkelighed?  
Den påklædte journalist skal ikke blot referere virkeligheden, men forholde 
sig vurderende til den. Den påklædte journalist skal være kritisk.

Hvis kritisk stillingtagen bliver idealet for alle nye 
journalister, vil det så ikke medføre, at mediebrugeren 
i stigende grad vil søge mod de medier, som han ved 
deler det samme værdigrundlag, som mediebrugeren 
selv har? 

”Flere ting til det. I virkeligheden er idealet om den 
nøgne journalist ikke tænkt ukritisk, men er blevet 
det, fordi idealet er kommet til at gå den falske objekti-
vitets ærinde, hvor man tror, at man gør sin gerning ved bare at stille sin 
mikrofon hen mod to parter, og så er alle glade. Alene at referere. Men i 
virkeligheden lå der en intention om kritik i det. Men det er en sidehistorie. 

Det andet er, at hvis man skriver ud fra et udgangspunkt, hvor man tør 
at være analyserende, hvor man er i stand til at være fortolkende, så ja, så 
henter man sin fortolkningsevne og analytiske kraft fra et sted, der meget 
ofte vil have rod i nogle værdier. Og det er også derfor jeg siger, at jeg ikke 
tror på den rent objektive journalist; jeg tror på den journalist, der har 
integritet. Det betyder ikke nødvendigvis, at du henter din journalistik og 
dit verdenssyn fra den politiker, du går ned og stemmer på. Det ville være 
forsimplet, at betragte det på den måde. Og når jeg siger, at det kommer fra 
det sted inde i os, hvor værdierne ligger, så er det jo for eksempel, at vi sæt-
ter demokrati over despoti, sandhed over løgn. Det er de der kerneværdier, 
og dem tror jeg i virkeligheden kan samle enormt mange mennesker. Det 
inviterer langt flere ind, end det sætter skel. Så jeg er ikke så nervøs for ”ek-
kokammer-risikoen”, det tror jeg snarere kan være et produkt af holdnings/
klumme/blok-skriblerier, der samler folk om hver deres gadekær. Idealet 
om den slags journalistik, jeg har, den går sgu på tværs af politiske skel, og 
på tværs af køn og geografi og alder”. 

Og Lea Korsgaard uddyber videre om risikoen for ”ekko-kamre”: 

”For hundrede år siden havde vi hver vores arena. (…) Det er ret sjovt i 
en tid, hvor vi er så bange for ekkokamre, at det dengang bare var et hav 
af ekkokamre. Hvis du var kommunist, så læste du den avis, der skrev 
kommunistiske nyheder. Men forskellen er, at de forholdt sig til den samme 
virkelighed. (…) I dag er udfordringen, hvordan vi sørger for, at vi har en 
samtale på tværs af medier, som handler om nogenlunde det samme? Jeg 
synes, det er en ret stor udfordring, og at en del af svaret er, at vi ikke må 

opgive de der fælles historier” 

De vågne fisk i det hurtige hav af ligegyldighed 
I den nye medievirkelighed bliver rigtig meget information udbredt rigtig 
hurtigt af rigtig mange medier. Er det egentlig ikke kun godt? Er det ikke 
en demokratisk luksus, at så mange mennesker har adgang til så meget 
information?

”Det er tidens store paradoks, hvis vi kigger på mediebilledet. Hvis man 
abonnerer på idéen om, at information i sig selv 
gør os oplyste, så har man kronede dage i dag. 
Problemet er, at sådan forholder det sig ikke. Ad-
gangen til information gør os ikke per definition 
oplyste. Tværtimod er der noget, især i den hastig-
hed, information bliver skubbet ind og ud ad vores 
hoveder med, som måske i virkeligheden risikerer 
at gøre det modsatte: at vi i det tempofyldte me-
diebillede faktisk mister muligheden for at forstå 

og forholde os til den information, vi bliver præsenteret for. Det væsentlige 
drukner i havet af ligegyldighed”

Mange folk er blevet vænnet til, at medier ikke tager lang tid. Hvordan 
vænner man befolkningen til at kunne sætte sig ned og bruge en halv time 
på at se Horisont, eller at kunne sætte sig ned og læse en hel artikel på 
Zetland? 

”Det er klart, det er ikke et flertal, der kan det. Men vi skal huske - når 
man maler med brede pensler, som vi gør nu – at i Danmark er vi begunsti-
get af, at have en utroligt veluddannet befolkning generelt. Vi er veluddan-
nede. Og vi har et, i en global sammenhæng, ret unikt oplysningsniveau. 
Folk er sgu med. Vi er vågne! På den måde er vi virkelig godt stillede. 
Problemet er så, at langt de fleste Horisont-seere eksempelvis nærmer sig 
pensionsalderen. Jeg tror, man skal lave medieindhold, der ikke forventer, 
at brugeren kommer af sig selv, for det gør brugeren ikke længere”

Sandheden med stort S
I den nye medievirkelighed findes der ofte mere end én udlægning af Sand-
heden, skriver Lea Korsgaard. Det er blandt andet derfor, at hun pointerer 
nødvendigheden i, at den påklædte journalist kan skelne rigtigt fra forkert, 
væsentligt fra uvæsentligt. I Den der råber lyver skriver Lea Korsgaard 
eksempelvis, at det er vigtigt at huske på, at ikke alle sager har to sider; at 
Sandheden med stort S findes derude. Hvordan finder journalisen frem til 
Sandheden? 

”Når jeg taler om sandheden, taler jeg i virkeligheden om to ting. Det ene 
er, at selvfølgelig findes der kendsgerninger. Alt er ikke til diskussion. Jor-
den er rund, og Lars Løkke er ikke en marsmand, og vi befinder os lige nu i 
Nordvest i København. Derfor findes der også, på baggrund af information, 
muligheden for at blotlægge kendsgerninger. (…) Og så er der den anden 

”Det er en sand-
hed, at sandhed 
står over løgn”
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ting, som er sandhed, og som jeg tror man skal passe på at sætte med stort 
S. Men som er sandheder: demokrati er bedre end tyranni. Sandhed står 
over løgn. Det er en sandhed, at sandhed står over løgn. Det er i hvert fald 
den sandhed, jeg abonnerer på. Og det er jo meget mere til forhandling. Og 
det tror jeg, man bliver nødt til at erkende som journalist. Der taler jeg ikke 
på baggrund af noget, man kan måle med positivistiske metoder, men det 
er sgu stadigvæk en sandhed” 

Men hvad så, når kampen også står om kendsgerninger - altså netop dét, 
man kan kalde Sandheden med stort S. Hvad gør vi, når der kan være to 
udlægninger af den samme kends-
gerning? Og hvordan klæder man 
mediebrugeren på til at kunne skelne 
rigtige og falske udlægninger af 
kendsgerninger fra hinanden? 

”Det er jo dér, at viden kommer 
ind i billedet. Det er lige præcis på 
grund af det her, og denne her kamp, 
der lige nu står om kendsgerninger, 
at vi ikke bare må sende journali-
ster i marken, som ikke ved en skid 
om det, de skriver om. For så er de 
chanceløse. Men er vi overbeviste 
om, at der findes kendsgerninger, så 
bør man også være overbevist om, 
at det selvfølgelig kan lade sig gøre 
- på baggrund af indsigt, research 
og grundighed - at beskrive, at de 
kendsgerninger findes. Men med i 
det billede hører jo også, at der står 
diskussioner om de kendsgerninger, 
og at nogen kigger på de kendsger-
ninger og siger x, og at andre kigger 
på de kendsgerninger og siger y. Så 
jeg synes også, at vi som journalister 
i dag har den opgave, at fortælle så 
nuanceret om de kendsgerninger som 
muligt. Nogle gange kan vi godt sige: 
”her er facit”, men det er ret sjæl-
dent. Ofte er virkeligheden jo langt 
mere ambivalent og fyldt med flere 
gråtoner end sort/hvide farver. Rigtig 
meget nyhedsjournalistik er designet 
til den sort/hvide farveskala, og til at 
skulle finde frem til det der facit. Jeg 
synes i virkeligheden, at man nærmer 
sig kendsgerninger meget mere ved at 
give plads til tvivl, plads til nuancerne. Ja. Det er i virkeligheden at komme 
tættere på sandheden, at sige at facit kan være svært at finde” 

Hvad så, når der ikke er to sider af en sag? 
”Siden jeg skrev bogen, har jeg tænkt meget på det kapitel, der hedder 

Husk, at ikke alle sager har to sider (bogens tredje kapitel, red.). Det er 
som om, at journalistikken i dag gør en af to ting, hårdt skåret op: enten 
fremstiller den virkeligheden som om, at der er to sider af en sag, og de to 
sider er lige vigtige (…). Men man lader læseren totalt i stikken, ved ikke at 
fortælle, hvilken vægtskål loddet skal lægges i. Og så findes der den anden 
slags journalistisk, en fættergenre, som er at gøre det modsatte. Nemlig 

at sige: her er facit. Der findes kun ét svar på det her. Hvor man i for høj 
grad undlader at sige, at der sagtens kan være flere sider til en sag, end kun 
denne ene. Der skal vi som journalister blive bedre til at vurdere, hvilken 
sag vi står med” 

 
Er det kritiske blik demokratisk fordelt? 
Hvordan klæder man mediebrugeren – ikke journalisten – på til det? 
Lea Korsgaard holder en længere tænkepause, inden hun påbegynder sit 
svar:  

”Jeg ville jo sige, at det starter i journalistikken. Journalisten skal finde 
ud af, hvem der har ret, og hvem der 
ikke har det, så mediebrugeren er i 
stand til at gennemskue hvad der er 
op, og hvad der er ned. Men det er 
jo rigtigt nok, at der findes masser af 
den slags journalistik, hvor hjemme-
arbejdet ikke er gjort til fulde. Det 
oplagte er jo at sige, at vi som medie-
brugere skal huske at være kritiske 
– også over for mediet som kilde. Og 
ikke kun de kilder, der optræder i 
selve mediet. Jeg tror bare ikke, at vi 
når særligt langt ved kun at være kri-
tiske og afskrive alt som bullshit eller 
dårlig research. Men altså, et trick til 
mediebrugen: der skal ikke særligt 
meget ekspertise til for at lure, om 
journalisten har gjort sig umage for 
at finde frem til sandheden. Gør jour-
nalisten andet end bare at citere to 
kilder? Er der passager i teksten, hvor 
jeg kan se, at journalisten har været 
inde i stoffet? Det kræver faktisk ikke 
særligt meget”. 

Tror du, at muligheden for at foretage 
den analyse er demokratisk fordelt? 
Tror du, at det er noget som den 
almene mediebruger – hvis sådan 
en findes – er i stand til at gøre? Når 
det hele går lidt hurtigt, og man har 
i øvrigt også har haft en lang dag og 
sådan nogle ting, kan alle så sætte sig 
ned og overveje, om journalisten har 
gjort sig umage? 

”Både og. Jeg tror ikke, at der 
forelægger den store diskursanalyse bag enhver avislæsning, overhovedet”, 
griner Lea Korsgaard. ”Men, som jeg også sagde tidligere, oplysningsni-
veauet i Danmark er ret højt. Vi er sgu ikke tumper! Jeg har meget mere 
tiltro til borgerne, end det dér afspejler. Det oplever jeg jo også. Jeg kan jo 
høre det. Jeg synes egentlig, at den efterspørgsel vi (Zetland, red.) oplever, 
som kommer fra folk, der savner substansen, at den efterspørgsel afspejler, 
at det findes, og at det findes hos masser af forskellige mennesker. Jeg er 
rimeligt mismodig på nyhedsbranchens vegne, men jeg er faktisk overho-
vedet ikke mismodig på borgernes vegne. Og det er det: vi skal bare lave 
medier, der lever op til det oplysningsniveau, der faktisk er derude” 

Tegning: Tanja Hoffmann Holm
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ANMELDELSE

Hvordan man
skriver uden ord

Anmeldelse: Helle Helle, de, udgivet april 2018, Rosinante

Af Andrea Winsløw

Skønlitteraturen bør være en vigtig del af alle CSS-studerendes pensum, da 
den er en evig kilde til indsigt og forståelsen i andre menneskers livsopfat-
telse – et tema, der ofte drukner lidt i teoretiske tekster om det rationelle 
menneske, egennyttemaksimering og styringsteorier. Indlevelsen findes 
ikke mere direkte involverende end i Danmarks litterturdarling Helle 
Helles nye bog de. 

De 150 sider kan i realiteten læses på et par timer, sproget er banalt og 
ligetil, og den uforløste slutning synes at efterlade sin læser midt i et in-
genting. Helle Helles sprog og komposition kan provokere selv den største 
litteraturelsker i sin ægte nøgenhed. 

Selvom romanen sagtens kan læses i ét hug, giver hver side så meget mere 
fra sig, hvis man tager sig tiden til at læse de følelser, der ligger imellem de 
minimalistiske linjer. Ordet ”sorg” står ikke et sted i teksten, ordet ”kærlig-
hed” findes heller ikke, men alligevel føler man hovedpersonens (en ung, 
unavngiven gymnasieelev) livsverden styrte langsomt sammen omkring 
hende, da hendes mor indlægges med en unavngiven, men alvorlig syg-
dom. Deres interne forhold beskrives så fint, på nærmest skrøbelig vis, hvor 
den realistiske minimalisme sprænger grænserne for, hvor meget der kan 
stå imellem linjerne. Så meget er usagt, men dog alligevel kvælende nært. 

   Som da hovedpersonen viser sin mor, at hun ikke har brugt nogen 
af de penge, som moderen efterlod, da hun blev indlagt. Hovedpersonens 
ønske om at gøre noget godt i den uperfekte verden, moderens skyldfølelse 
over at have efterladt sit kun halvvoksne barn alene med et for stort ansvar 
og den indbyrdes sorg over alt det usagte, sygdommen, fattigdommen og 
følelserne, skærer læseren lige ind i hjertet. 

 
Lyder Helle Helle som et grumt ekko fra folkeskolens dansktimer, da kan 
jeg kun anbefale at give de en chance som en indgang til et af samtidens 
mest nærværende forfatterskaber. Bogen udfordrer konstant læseren 
forskånelse af, hvor få ord der kan bruge på at beskrive de mest fundamen-
talt grundlæggende sider af livet. 
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OPSKRIFT

Mad på SU
Af Astrid Friis

Står du også som oftest i Netto efter en lang dag på uni med tal, grafer, 
kulturdefinitioner og andet godt og føler, al opfindsomhed er som fra en 
svunden tid. Du ved, at du har brug for næring og varieret kost, men som 
altid ender du med én af dine bedste retter som rugbrød med ost eller 
en pastaret. Havde du dog bare pengene, tiden og pladsen til kulinariske 
udfoldelser, så var det jo intet problem at få kokkereret noget lækkert, men 
ak nej. I de lejede værelser og kollegierum er køkkenpladsen trang, og din 
hektiske dag som fuldtidsstuderende og deltidsarbejdende efterlader kun få 
dyrebare minutter til din madlavning. 

Frygt ikke – her kommer der fra en studerene med presset økonomi, travle 
og lange dage, nogle bud på, hvordan din madpakke bliver den mest efter-
tragtede i undervisningslokalet eller på læsesalen. Hvordan du får råd til 
både gæster til aften og ikke efterlader resten af måneden til et liv kun med 
havregryn og makrel. 

Velbekomme! 

Grønne pandekager med lige det fyld du har i køleren 

Disse pandekager er lette og luftige og kan bruges med al slags fyld i – hvad 
end du har af grønt eller rester i køleskabet. De fungerer både som en lun 
aftensmad og kolde til frokost dagen efter. Med en udgift på kun omkring 
20 kr. har du til i hvert fald to måltider.

 
Tid: ca. 15 min 
(8 stk.)

100 g hvedemel 
En anelse cayennepeber
Et nip salt
2 dl sødmælk
2 æg 
30 g smør, smeltet og afkølet
60 g revet ost 
En håndfuld spinatblade, persille eller andet grønt 
Fedtstof til stegning 

1. Bland med, cayennepeber og salt
2. Tilsæt mælk, smør og æggeblommerne 
3. Pisk det godt sammen med et piskeris og tilsæt osten
4. Pisk æggehviderne stive og ven dejen forsigtigt i dem 
5. Steg pandekagerne ved middelhøj varme 
6. Server dem lune evt. med frisk salat, tomat, peberfrugt og en    
 dressing         
7. Husk at forberede en ekstra til din madpakke næste dag 

Vil du i kontakt med centrum?
Annoncering
Er du også en 
studenterforening? 
Hvis ja, så tøv ikke med at blive 
annoncør i magasinet. Send en 
mail til magasinetcentrum@
gmail.com og hør mere om 
priser, eksponering og andet 
annoncerings-agtigt.

Vil du være med?
Måske går du rundt og skriver? 
Eller maler, tegner, fotograferer, 
tænker eller på anden måde 
skaber?
Vær ikke bleg for at sende al-
skens indlæg ind til magasinet på 
magasinetcentrum@gmail.com!

Brevkasse
Har du et spørgsmål, dilemma 
eller kærestebrev, du vil sende 
til Centrum, så hold dig ikke 
tilbage. Her kommer der en ny 
mail ind i billedet: centrumbrev-
kasse@gmail.com 
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POESI

jeg har lavet en liste
over dem jeg har haft sex med

som en form for trøst
eller et våben

mod dig,
tiden har taget

og gjort til et minde
om en krop mod min

jeg vil gøre dig til hvilken som helst krop

jeg har siddet bag dig
og betragtet en nakke
en hvilken som helst nakke

eller jeg har tænkt
hvordan nogen
kan have så vidunderlig en nakke

måden du går på

jeg ved hvordan du ser ud
når du kysser en anden

jeg har taget en fyr med hjem
fordi han havde et omvendt kors
tatoveret på brystet

jeg er så nem
når jeg leder efter nogen
at glemme dig i

jeg bliver let forelsket i folk 
der ikke er virkelige

Bjørk Nørgaard Andersen, København

JEG ER MEST BARE GÅET RUNDT PÅ DET SIDSTE

vandet er helt dødt
det er saligt
gør ikke meget væsen ud af sig
ligger stille
med små naturting ovenpå jeg ikke ved hvad er
det er symptomatisk for naturen
der sker så mange ting jeg ikke ved hvad er
som da mor tog mig med i skoven
sagde at vi skulle kramme træer 
jeg sagde hun var helt væk
tænkte at hun var en sindssyg sygeplejerske 
hun er dog en god mor
en af dem man skændes lidt med
som jeg kan være for hård ved engang i mellem
jeg krammede et træ
ligesom lidt for at rode bod på de gange jeg har været  
 en dårlig søn
en bedrevidende søn
jeg kunne mærke at hun ville synes det var så fint 
sådan at stå og kramme sammen
træet var vokset op og ud gennem et andet træ
så helt syret ud
jeg forstod det ikke
træet fortalte nok bare at naturen er vild
at der kan vokse levende ting op af døde
jeg fik lyst til at ryge en cigaret
så jeg bare kunne stå der
forsøge at forestille mig alle de ting det havde set
men min mor stod der også
så jeg røg ikke
jeg stopper inden jeg bliver tredive

xxxx 22 år, København
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STEMNING

SNAS-gruppen på CSS har 
malet flere bannere det sidste 
sttykke tid. Her er et af dem.

Foto: Jakob Legarth Sandorff
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