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LEDER

Det er aldrig nemt med en toer. Også 
i bladsammenhæng må toeren siges 
at være af afgørende betydning og 
derfor en højderyg, der skal bestiges. 
Er piloten, som det hedder i tv-bran-
chen, blevet taget godt imod? Er den 
blevet læst? Følges der op i form af 
indlæg til næste nummer?

Alt dette kan vi på redaktionen kun 
svare positivt på. Som nærværende 
udgave af Slyng bevidner, er der op-
mærksomhed omkring dette nye fo-
rum, og adskillige har benyttet sig af 
muligheden for at give meninger til 
kende og formidle indsigt. Der er sta-
dig stemmer, der ikke er blevet hørt, 
men redaktionen er overbevist om, 
at det kun er et spørgsmål om tid, før 
ToRS’ forskellige afdelinger er blevet 
fortrolige med deres egen nyskabte 
SLYNGel. Især glæder det os, at af-
delinger med eget afdelingsblad har 
overskud til at bidrage til Slyng. Med 
Slyng får vi dermed skabt det forum 
for bred videns- og informationsud-

veksling, vi ToRS-studerende har 
brug for.

Dette nummers artikler favner bredt. 
I temasektionens forsøg på at komme 
omkring de forskellige fagområders 
syn og indsigt i demokrati, begynder 
vi i Danmarks yderste hjørne Grøn-
land. Med hele to artikler fra dette 
yderområde af Kongeriget tegnes 
et nuanceret billede af den demo-
kratiske udvikling mod nord, som 
står i modsætning til de mange ste-
reotype forestillinger, der hersker. 
Derfra går turen til Rusland, hvor 
det nylige præsidentvalg og den de-
mokratiske situation behandles. Fra 
Religionsvidenskab har vi en frem-
stilling af begrebet civilreligion og 
dets betydning i en dansk kontekst. 
En præsentation af en afholdt kon-
ference, og en i den sammenhæng 
kommende antologi, fremhæver de 
vigtigste spørgsmål, som opstår i 
behandlingen af de nye demokratier 
i Østeuropa. Efter en beretning om 

demokratiets sørgelige forfatning på 
de danske universiteter, bringer vi 
et opråb om demokratiets negative 
selvretfærdige egoisme.

Uden for tema skal vi et smut forbi 
Afdeling for Indianske Sprog og 
Kulturer, hvor Maya Schuster føl-
ger op på sin afdelingsportrætserie. 
I den forbindelse bringer vi også et 
portræt af ”en lidt usædvanlig ”ung” 
student på kun 64 år” fra Indiansk 
og denne profil kædes sammen med 
de handicappedes forhold på KU. I 
debatsektionen kan du blandt andet 
læse et forsvar for ToRS’ eksistens-
vilkår, den kulturelle diversitet, som 
kædes sammen med ønsket om et 
multikulturelt barliv på ToRS. Der 
er med andre ord nok interkulturelle 
afdelingsoverskridende artikler at 
tage fat på. God fornøjelse! 

Med venlig hilsen
Martin Krabbe-Poulsen
På vegne af Slyng-redaktionen 

En toer

Slyng søger IT-ansvarlig 
til oprettelse og vedlige-
holdelse af hjemmeside

Sidder du med de rette kva-
lifikationer og lysten til at 

føre ToRS’ institutblad ind i 
en ny tidsalder, så er du den 

vi står og mangler.

Arbejdet kræver stor selv-
stændighed, og der er i høj 
grad mulighed for flex og 

for at arbejde hjemme.

Send en mail til 
slyng@punkt.ku.dk

eller fang os på gangene.

ANNONCE

Deadline for næste num-
mer af Slyng er mandag 

den 7. april 2008

Tema: 
Nationalisme

Send dit indlæg eller for-
slag til indlæg til

slyng@punkt.ku.dk

Slyng søger repræsen-
tanter fra de enkelte 

afdelinger på ToRS til 
oprettelse af lokalre-

daktioner

På nuværende tidspunkt 
er kun to afdelinger repræ-
senteret i Slyngs redaktion, 
Østeuropa og CNA. Kom og 
hjælp os med at give bladet 
den mangfoldighed, der er 
vores eksistentsgrundlag.

Vi mangler folk til indsam-
ling af materiale, fotos og 
info om arrangementer, 

korrekturlæsning, skrivning 
af artikler osv.
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TEMA: DEMOKRATI

Demokratiet er meget ungt i Grøn-
land, og det kan tydeligvis mærkes, 
men de første børnesygdomme er 
ved at være ovre, og de fleste grøn-
lændere har fået øjnene op for, hvad 
demokrati rent faktisk betyder for 
dem og deres samfund. Der har for 
eksempel været demonstrationer i 
Nuuk, fordi man var utilfreds med 
den måde uddannelsespolitikken er 
skruet sammen på. Meget apropos 
det som sker i Danmark. En ny gene-
ration af (unge) politikere er begyndt 
at komme til, og det afspejler sig i 
den ændring af grundholdninger, 
som de nye generationer af grønlæn-
dere har. Den nyvalgte 23-årige Ju-
liane Henningsen har således valgt 
at sige, at det vigtigste for det grøn-
landske folk for så vidt ikke er en tå-
get selvstændighed, men at man ta-
ger globaliseringen alvorligt og prio-
riterer denne. På den måde er man 
gået bort fra at have et snævert fokus 
på Danmark alene, og ser en større 
fare i, at Grønland kan bruge nok så 
meget selvstændighed, men hvis der 
kommer massive klimaforandringer, 
som vil ramme Grønland hårdt, så er 
det langt større problemer, end nok 
så meget selvstændighed kan løse.

Den gamle fløj 
Når Juliane Henningsen decideret 
går imod sine forgængere kan det 
skyldes flere ting. Sandheden er, at 
dem som lige nu sidder på det meste 
af magten i Grønland, har gjort det 
i mange, mange år. Det gælder ek-
sempelvis Lars-Emil Johansen, som 
blandt andet stod bag hjemmesty-
ret i 1979. Han har siddet i et utal af 
bestyrelser og sågar været direktør 

samtidig med, at han sad som fol-
kevalgt. Disse selskaber er/var ejet 
af hjemmestyret selv. Der har været 
utallige eksempler på nepotisme, 
men retfærdiggør det, at vi fra dansk 
side anser demokratiet på Grønland 
som værende dårligt? 
Nej, og uanset hvor nationalistiske 
toner man hører fra dansk og grøn-
landsk side, så er det en sejr for 
rigsfællesskabet, at man har fået en 
generation, som vil noget andet og 
mere. 
Man vil i Grønland gerne have større 
medbestemmelse, og det kan måske 
lyde hult hos en dansker, når man 
ser på diverse statistikker, som kan 
skabe et spor af pessimisme. Der er 
skam store sociale problemer nogle 
steder i Grønland. Det kan man ikke 
komme udenom. Danmark har haft 
et medansvar for dette. Dels fordi 
Danmark igennem årtier har over-
romantiseret billedet af den ultra 
lykkelige Inuit, som levede i et med 
naturen. 
Denne tanke om urbefolkningen i et 
romantisk skær har været medvir-
kende til, at så mange tidligere kolo-
nier rundt omkring i verden har en 
befolkning, der er splittet. Dette bil-
lede bliver dels brugt som, ”engang 
var vi lykkelige som folk”, og dels 
bruges det politisk for at manifestere 
sig i forhold til den tidligere kolo-
nimagt. Det samme er sket i Grøn-
lands tilfælde. Denne dybe kontrast 
til postkort-Grønland stemmer sjæl-
dent overens med virkeligheden, og 
dermed har man allerede skabt et 
folk, som er i en slags kultur-diskurs 
med sig selv og nationen. 
Det ansvar er ene og alene Dan-

marks, for vi har selv givet det selv-
portræt til grønlænderne lige fra 
grønlandsforskerne Birket-Smith til 
Knud Rasmussen. 
Det kan være svært for de fleste 
danskere (og grønlændere), at for-
stå den måde, hvorpå Danmark har 
haft en undertrykkende rolle. Dette 
skyldes, at meget af den undertryk-
kende adfærd ligger årtier tilbage, 
selvom mange nationalistiske grøn-
landske politikere postulerer andet. 
Men den arv, der ligger efter et kolo-
nistyre eksisterer i bedste velgående, 
og derfor skal vi i Danmark være 
mere bevidste om vores ansvar. Da 
Australien for ikke så lang tid siden 
skiftede Premierminister, kom man 
med en undskyldning til aborigi-
nerne, som man havde undertrykt 
i årtier. For de fleste grønlændere 
ville en sådan undskyldning være af 
en vital symbolsk betydning, og blive 
set som en meget stor udstrakt hånd 
til det grønlandske folk. For mange 
danskere kan det nok måske ses som 
lettere ligegyldigt, og det er desværre 
også den holdning, de fleste danske-
re har til Grønland.
 
Vore fælles værdier
Nogle gange vil man egentlig helst 
leve i lykkelig uvidenhed om tinge-
nes tilstand. På en måde kan jeg godt 
forstå denne holdning, for debatten 
om Danmark og Grønlands fælles 
fremtid er kogt ned til enten en na-
tionalistisk en-vejs kommunikation 
om, at Danmark bærer skylden for 
alt, eller også er den kogt ned til en 
teknokratisk diskussion om penge, 
hvilket efter min overbevisning kun 
giver træthed at høre på. 
Jeg ville ønske, man kunne komme 
uden om den økonomiske diskus-
sion og den post-koloniale tone, der 
eksisterer. Ved at give grønlænderne 
ret til deres egen undergrund kvit og 
frit og ved en dansk statsministers 
uforbeholdne undskyldning, vil vi 
komme frem til en langt mere vital 
og interessant diskussion. Nemlig 

Demokrati i 
Norddanmark

Danmarks forhold til Grønland har været omskifteligt. Lige 
fra den gamle kolonitid, over hjemmestyre, til nu, hvor 
Grønland står på tærsklen til et selvstyre, som ikke helt er 
defineret endnu. Men hvordan står det til med demokratiet 
i Grønland? Tager vi det for givet, at alt kører på skinner? At 
alt slet ikke fungerer, for ingen grønlænder kan da finde ud 
af det, eller er vi bare totalt ligeglade? 
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vores fælles værdier. 
Vi kan ikke komme udenom, at vores 
to lande hører enormt meget sam-
men. Mange grønlændere bor i Dan-
mark, mange danskere bor i Grøn-
land, og ikke mindst er der mange, 
som har blandet herkomst. Derfor 
er det næsten umuligt at definere 
en grønlænder, hvilket åbner op for 
en helt anden diskussion. Hvordan 
vil et selvstændigt Grønland tilbyde 

folk et statsborgerskab? 
Det mest paradoksale er, at selvom 
vi på papiret har et rigsfællesskab, 
så har vi aldrig udnyttet det. Danske 
politikere er nærmest paniske for 
at blande sig i grønlandske forhold. 
Medlemmerne af Folketinget fra 
Grønland stemmer yderst sjældent 
i tinget, og de gensidige aftaler man 
har, er mere af symbolsk karakter. 
Derfor vil en udnyttelse af flere afta-

ler og gensidig politisk debat, skabe 
et langt mere givtigt rigsfællesskab, 
som vil betyde meget mere, end hvis 
vores lande var selvstændige hver for 
sig. Det er den fremtidsudsigt, som 
jeg anser for mest givtig og spæn-
dende og til gavn for os alle. 

Af Janus Tobias Madsen 

Eskimologi og arktiske studier på 6. 

semester

Demokratiet i Grønland blev 
indført med hjemmestyret i 
1979, da folk for første gang 
fik lejlighed til at stemme på 
grønlandske politikere, som 
kunne varetage Grønlands 
interne interesser. Det er så-
ledes, hvad man ville kalde et 
ungt demokrati, hvilket ofte 
bliver forbundet med korrup-
tionsskandaler og nepotisme. 
Men i Grønland støder man 
også på et særegent og unikt 
forhold mellem politikere og 
vælgere. 

Som det fremgik af DR-do-
kumentaren Flugten fra 
Grønland nyder politikerne i 
Grønland ekstraordinære pri-
vilegier. I dette tilfælde blev 
der fremhævet favorable hus-
priser, som oven i købet er le-
galiseret af loven. Derudover 
ejer hjemmestyret store dele af det 
grønlandske erhvervsliv og udpeger, 
efter direktør i Royal Greenland, Mi-
chael Binzers udsagn, ledere, som er 
medlemmer af regeringspartiet frem 
for de mest kvalificerede. Har de in-
gen moralsk rygrad, spørger man sig 
selv. Gør de virkelig gavn for penge-
ne? Fra en umiddelbar pressesyns-
vinkel ser det ud til, at princippet 
”Dårlig omtale er bedre end ingen 
omtale” gælder, for disse politikere 
bliver genvalgt. Er det bare, fordi folk 
ser op til den stærke mand, lederen, 
den, der kan klare sig, den, som har 

forstået, hvordan den skal kringles? 
Er det ligesom i Italien, som også har 
et ungt demokrati, hvor man praler 
med at have de rigtige forbindelser, 
og at kunne springe over i køen af 
den grund? 

Moralsk skråplan?
Hvor vidt Grønland er ude på et mo-
ralsk skråplan eller klarer den vold-
somme omstrukturering af samfun-
det flot, set i forhold til omfanget af 
udfordringerne, er et emne, man til 
stadighed skændes med den gamle 
kolonimagt om, der til tider opfører 

sig som en moder, der ikke 
vil slippe sit barn og der-
for ønsker det svagt. Der-
med har barnet stadig brug 
for hende, og hun er stadig 
uundværlig: den store, stær-
ke og kloge. 
Man har fra Grønlandsk side 
bevist at dokumentarudsen-
delsen Flugten fra Grønland 
har manipuleret med tal og 
statistikker, så elendigheds-
perspektivet er blevet over-
eksponeret. Det blev blandt 
andet fremhævet, at der er 
hjerneflugt af uddannede 
grønlændere, men tallene 
fra direktoratet for kultur, 
uddannelse, forskning og 
kirke viser, at 90% af de ud-
dannelsessøgende bosætter 
sig i Grønland efter endt ud-
dannelse. Grønland har des-
uden haft drivkraften til at 

nedsætte det permanente forum for 
oprindelige folk i FN. Dette er bare et 
eksempel på, at en stor del af debat-
ten om det grønlandske demokrati 
også handler om, at kunne sætte sin 
egen dagsorden med udgangspunkt 
i de kulturelle forcer som Grønland 
har og ikke blot være den evige to’er, 
som aldrig bliver en storskalastat, og 
derfor aldrig opnår den højt skattede 
objektivitet og distance, der er ens-
betydende med kvalitet i den euro-
pæiske optik. 

Demokrati

TEMA: DEMOKRATI

Grønlandi
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TEMA: DEMOKRATI

En dansende gammel bamse 
som leder
Jeg mindes byen Maniitsoqs/Suk-
kertoppens 225 års jubilæum, hvor 
politikerne deltog i dans sammen 
med folket til stor glæde. Der var 
grin og nærhed mellem politikerne 
og folket og ingen tvivl om begge 
parters oprigtigt glade følelser. Der 
var en stemning af ”de som betyder 
noget tilfører os energi, de lader os 
være en del af deres personlige mor-
skab”. Det er som om, at den magt, 
som er opstået i en fjern verdensdel, 
baseret på agerbrugenes århundred-
gamle tradition for administration, 
bliver afbureaukratiseret i grønland. 
Vi er som jer, siger de, rigtige men-
nesker, der kan more sig, danse og 
grine højt. Således får folk fra den 
grønlandske begrebsverden del i den 
nye verden, som de ved medfører 
magt, men som er dem fremmed. 
Den fremmede magt bliver atter 
menneskeliggjort og genkendelig. 

Måske er det i denne tilstand af tak-
nemmelighed, at man er villig til at 
ignorere politikernes privilegier.
ICC er et politisk organ for inuit 
fra Canada, Alaska, Grønland og 
Tjukotka – Rusland. Til forrige kon-
ference i 2006 i Barrow, Alaska blev 
Hans Enoksen, den grønlandske 
landsstyreformand, pludselig grebet 
af den glade stemning, som havde 
spredt sig, da folk begyndte at synge 
efter buffeten. Han tog de, som stod 
omkring ham i hænderne, og så stod 
alle og dansede i en rundkreds. Og 
han lignede en velfornøjet gammel 
bamse. 
Jeg vil tro, at den emotionelle tryg-
hed ved lederen er vigtigere for fler-
tallet, end de demokratiske princip-
per om objektiv distance og uegen-
nyttighed. Så er der naturligvis de 

unge studerende, som manøvrerer 
trygt i den parlamentariske begrebs-
verden, og som græmmer sig over, at 
deres lands politikere ikke lever op 
til deres politiske idealer, som na-
turligvis udelukker nepotisme. ”Han 
har jo ikke engang bestået sin bache-
lorgrad, men det lader han som om 
han har. Og der er nogen andre, der 
skriver hans taler for ham” osv. 

En ny generation
Da det nye universitet skulle åbne i 
Nuuk, demonstrerede studerende for 
retten til at have videnskabsmænd 
frem for partikammerater til under-
visere. En dygtig politiker for dem 
er højtuddannet og skarp i en debat. 
Grønlandske politikere er ofte ble-
vet gjort mundlamme af rapkæftede 
danske journalister, som går efter det 
svage punkt. I 2006 opstod der debat 
om drabsmetoden på sælunger. Dan-
ske medier skabte et billede af dyr-
plageri, og den grønlandske import 

af canadiske sælskind blev fordømt 
af Lene Espersen, Gitte Seeberg og 
formanden for dyrenes beskyttelse. 
Under et interview med en dansk 
journalist så man en grønlandsk po-
litiker gå sin vej, da han ikke kunne 
give svar på tiltale. Det var pinligt, 
de burde have haft spindoktor. Nøg-
terne fakta om drabsmetoden på ba-
bysæler viser, at grønlænderne ikke 
har nogen dårlig sag. De taber sagen 
på retorikken, selv om man udmær-
ket kunne få en ligeværdig debat om 
danskernes, eller for den sags skyld 
senindustrisamfundets, selvmodsi-
gende blanding af sentimentalitet og 
kynisme, når det gælder dyrevelfærd. 
De unge studerende ved, at de skal 
kunne klare den politiske diskurs, 
som er gældende på kontinentet, el-
lers er de dømt ude. Og de græmmer 

sig over den ukritiske loyalitet, som 
de gamle viser. I politik skal man 
ikke være bange for at ødelægge den 
gode stemning, men jeg vil tro, at 
demokratiet i Grønland ville falde 
fra hinanden, hvis politikerne blev 
bureaukratiske fremmedlegemer og 
intellektuelle. Ikke hermed sagt at 
bureaukratisk talent og akademisk 
diskursanalyse er en modsætning til 
uegennyttighed og respekt for lige-
værdigheden. Men folk vægter den 
menneskelige genkendelighed højst, 
da de ikke vil miste forbindelsen og 
tilknytningen til de demokratiske 
ledere. Og derfor vil de ikke øde-
lægge den gode stemning. Den gode 
stemning er deres adgangsbillet til 
det rum, hvor beslutningerne tages. 
Deres vindue til verden. De ved selv, 
hvor småhæmmet, overkontrolleret 
og koldt Danmark kan virke, og de 
har måske slet ikke lyst til at tage 
til Danmark og få en uddannelse. 
Politikerne har klaret ”fremmedgø-

relsesærterne” og er kommet tilbage 
som rigtige mennesker alligevel. Det 
vækker glæde. 

De unge bryder gamle alliancer
Tal fra sidste valg i Grønland viser, 
at de unge stemmer på demokrater-
ne (noget der kunne sammenlignes 
med radikale venstre) og I.A. (der 
kan sammenlignes med SF), som 
begge er, hvad man kunne kalde pro-
testpartier. Der findes ikke konkrete 
tal, som viser, hvem der er kerne-
vælgere til velkendte politikere som 
Lars Emil Johansen, men udsagn 
fra aviser, og det man kan opsnuse, 
når man spørger folk er, at det er 
den ældre generation, som vælger 
de samme politikere ind år efter år, 
også selv om de klager over pågæl-
dende politikers indsats. Det tyder 
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på, at de ældre således stemmer efter 
en værdinorm om loyalitet, som kan 
siges at ligge i forlængelse af det vidt 
udbredte alliancesystem fra fortiden 
kendt som fangstdelingspartnerska-
ber, navnefæller, trommedansfæl-
ler m.m. De yngre er hurtigere til at 
stemme på en ny kandidat, hvis den 
gamle klokker i det. Altså en værdi-
norm, der lægger op til, at individet 
må genoverveje sin stilling fra den 
ene situation til den anden. Ved fol-
ketingsvalget 2007 var det desuden 
en ung kandidat på 23 år, Juliane 
Henningsen fra I.A., som fik flest 
personlige stemmer: 5.168 ud af et 
antal afgivne stemmer på 25.089. 
Valgdeltagelsen var på 64,6%

Tæt på den politiske 
virkelighed
Dette kunne ses som et tegn på en 

voksende ”risikovillig kapital” i 
Grønland og et tegn på, at de unge 
ikke føler nødvendigheden af stabile 
alliancer lige så påtrængende som 
de ældre. De unge er med andre ord 
tættere på en kontinental værdinorm 
om, at individet nøje må overveje sin 
egen moral og stemme efter denne. 
Men indtil videre er der altså noget 
for enhver smag: de trygge alliancer 
og den kritiske diskussion. I et lille 
samfund, som det grønlandske med 
ca. 60.000 indbyggere, kan man vel 
vanskeligt rendyrke en objektiv di-
stance. Politikerne behøver ikke at 
tage på officielt visit for at se den 
socialrealistiske virkelighed. Når 
man køber ind i brugsen i Nuuk, ser 
man hashhandlerne stå udenfor, og 
det sociale boligbyggeri ligger i by-
ens centrum. Man er med andre ord 
altid tæt på de mennesker, man ud-

øver politik overfor. Og vælgerne er 
tæt på politikerne, de går til fodbold 
med dem, eller har gået i klasse med 
en lillesøster til dem. Noget man for 
mig at se burde udnytte som en for-
del, og ikke blot se som en hæmsko 
for demokratiets objektive distance. 
At kritisere sine venner er også at 
stille sin indsigt til rådighed, og bør 
være noget man kan gøre uden at 
bryde den emotionelle tryghed og 
omsorgen for hinanden.  

Af Aviaja Larsen

Eskimologi og Kunsthistorie på 10. 

semester

Den seneste tid har budt på 
mediernes daglige opdate-
ringer på de allernyeste re-
sultater fra det amerikanske 
premiervalg. Resultaterne fra 
selv de mindste stater til de 
mindste kandidater er blevet 
fremhævet med en spænding, 
som kun finder sit lige ved op-
tællinger til det internationale 
Melodi Grand Prix. Hillarys 
tåre (var den nu ægte?) er blevet 
analyseret ned til sidste vandmole-
kyle for at finde belæg for blot en lille 
antydning af menneskelighed, og der 
er blevet kradset godt og grundigt i 
Obamas hudfarve for at sikre, at han 

nu også er sort hele vejen igennem.
Der er selvfølgelig ikke noget under-
ligt i denne opmærksomhed på det 
amerikanske præsidentvalg. Det er 
en tendens, der har været stigende, 
og dette valg, som nogen mener er 

for vigtig at overlade til ame-
rikanerne alene, kan da også, 
som det sidste viste, få alvor-
lige konsekvenser for andre 
end blot amerikanerne. Det 
kan dog i sammenligning 
undre, at nærværende års 
præsidentvalg i det land, 
som udgjorde modpolen i 
den tidligere bipolare ver-
densorden, Rusland, knap 

nok kommer op til overfladen af me-
diehavet. 

Atommissiler og bombefly
Rusland er siden Sovjetunionens 
sammenbrud ganske vist trådt ned 

I Rusland har man kun én tsar
2. marts er valgdag i Rusland og det russiske folk skal have en ny præsident. 

Men hvordan er det nu med demokratiet i Rusland? Er mediernes tavshed symptom 
på, at alt er fryd og gammen - eller har man opgivet håbet?
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fra supermagternes skueplads, men 
Putinæraen og dens til tider lillebror-
agtige forsøg på at provokere drenge-
ne på den storpolitiske arena har al-
ligevel sat Rusland 
på verdenskortet 
igen – og det i så-
dan en grad at det 
kunne gå hen og få 
betydning for ver-
denssamfundet, 
hvilken mand der 
leder landet. 
Putins provoke-
rende og kontro-
versielle kurs over 
for den vestlige verden har stået på 
længe. Senest oplyste han i sin sidste 
pressemeddelelse som præsident, at 
det kunne blive nødvendigt for Rus-
land at rette atomarsenalet mod vest 
i det tilfælde, at USA opstiller dele 
til et missilforsvar (det gamle stjer-
nekrigsprojekt) i de tidligere sovjet-
stater. Den 30. december sidste år så 
vi ligeledes en uhørt provokerende 
opførsel fra den store bjørn, da et 
russisk bombefly fløj så tæt på det 
danske luftrum, at to danske F16-ja-
gere måtte på vingerne for at hævde 
dansk suverænitet. Inden da havde 
bomberen fået både engelske og nor-
ske jagere i luften af samme grund.  

Spil for galleriet?
En række vestlige ruslandskommen-
tatorer slår koldt vand i blodet og 
beskriver Putins raslen med sablen 
som potent indenrigspolitik ført på 
udebane med et ønske om at fremstå 
som en stærk leder i vælgernes øjne. 
I lyset af Ruslands store naturreser-
ver og store andel af det europæiske 
gasmarked kan disse drengestreger 
dog hurtigt få et skær af uhygge over 
sig, og et mere kritisk og måske min-
dre nuanceret syn på Rusland kan få 
luft. Denne anden fløj af ruslands-
kommentatorer i den danske presse 
råber bål og brand og er ikke bange 
for at inddrage både Hitlerjugend og 
Stalin i sammenligningsgrundlaget. 
Altså står vi tilbage med en fornem-
melse af, at alt er rivende galt og 
potentialet stort for fremtidige kon-
flikter, men så snart bombeflyene 
og atomraketterne har retning mod 
vestligt luftrum, er der blot tale om 
drengestreger. Hvordan skal man 
forstå dette? Hvor slemt står det 

egentlig til? Først og fremmest kan 
man måske bede om et mere nuan-
ceret mediebillede, for sker dette, 
bliver der plads til en væsentlig mere 

interessant dis-
kussion om Rus-
lands fremtid og 
demokratiets rolle 
og mulighed som 
sådan. Tør man gå 
skridtet videre og 
ikke lader sig for-
blinde af den nå-
desløse kritik eller 
den nedladende 
affejen af den store 

bjørns forsøg på at puste sig op, åb-
ner der sig en interessant og relevant 
diskussion om demokratiets mulige 
udbredelse til lande uden for den 
vestlige verden.

Pro-Putin
Under et besøg i Sankt Petersborg 
sidste efterår deltog jeg sammen med 
en lille flok studerende fra Europa og 
Nordamerika i et møde med lederen 
af den nyoprettede ungdomsorgani-
sation og patriotiske bevægelse Stal’ 
(stål). Organisationen, der uforbe-
holdent støtter Putin og hans førte 
politik, fremstår som et alternativ til 
unge russiske studerende, der inte-
resserer sig for politik. Stal’ (som er 
en sammentrækning af forbogsta-
verne i ordene student og alternativ 
- enhver association til stålmanden 
Stalin er således tilfældig og ikke 
tiltænkt) kunne fremstilles som et 
alternativ til den 
allerede eksiste-
rende ungdoms-
bevægelse Nashi 
(vores), som er 
den i vesten mest 
kendte ungdoms-
støttebevægelse 
for Putin, og som 
har været så hel-
dig at blive sam-
menlignet med 
N a z i t y s k l a n d s 
Hitlerjugend. Men 
det viste sig, at 
Stal’ først og frem-
mest skulle være et alternativ til alle 
de unge, som efter 1990’ernes politi-
ske farce havde mistet interessen for 
politik. I en vesterlændings ører lød 
det sådan: A) Putin ønsker et mindre 

ensrettet politisk billede inden val-
get, og der dannes derfor endnu en 
politisk ungdomsbevægelse, som på 
overfladen udstråler politisk engage-
ment og diversitet, men som i bund 
og grund står for et og det samme. B) 
Putin ønsker et politisk instrument 
til at genere oppositionen og kriti-
kere af den siddende magt med. Den 
politisk tabte generation bliver der-
med ikke blot den politisk apatiske 
ungdom, men ethvert ungt menne-
ske, som ikke støtter op om Ruslands 
leder. Den sidste udledning opstår i 
lyset af alle de beretninger om mod-
demonstrationer, som både Nashi og 
Stal’ har stået for. Hvis oppositionen 
for eksempel gennemfører en fre-
delig demonstration, valfarter disse 
unge Putinstøtter til for at skabe bal-
lade eller direkte fordrive de frem-
mødte kritikere. Det er alt sammen 
med til at skabe et meget negativt 
billede af oppositionen i befolknin-
gens øjne.

Når Vest møder Øst
Men tilbage til mødelokalet, hvor der 
sidder en flok måbende vesterlæn-
dinge, som gang på gang må krum-
me tæer og løfte armen i protest: 
”Vil du da virkelig mene, at der ikke 
eksisterer nogen opposition i Rus-
land?”
 ”Ja! Den såkaldte opposition skaber 
intet og kan ikke andet end at kriti-
sere. De er en lille flok balladema-
gere”. 
”Hvad mener du så om Garri Kaspa-

rov?”
”Han er en glim-
rende skakspil-
ler”
”Vil du virkelig 
have, at Putin 
skal ændre for-
fatningen, så han 
kan sidde en pe-
riode mere?” 
Her gik det op 
for mig, hvilken 
enorm opgave 
denne unge fyr 
havde taget på 
sig. Næsten op-

givende slår han ud med armene og 
forsøger at få denne folk gennemde-
mokratiserede unge til at forstå, at 
situationen er anderledes i Rusland. 
”I kommer fra meget veludviklede 

”Vil du da virkelig mene, 
at der ikke eksisterer 

nogen opposition i Rus-
land?”, ”Ja! Den såkaldte 
opposition skaber intet og 
kan ikke andet end at kri-

tisere, de er en lille flok 
ballademagere”. ”Hvad 
mener du så om Garri 

Kasparov?”, ”Han er en 
glimrende skakspiller”

”Han har rejst Rusland 
fra det latterlige stadie, 
det befandt sig på, da le-
deren var en fordrukken 
og hjertesyg Jeltsin, som 
Bill Clinton kunne sidde 

og grine ad for åben 
skærm.”
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demokratier med en lang tradition 
for demokratiske processer”, siger 
han. 
”En forfatning i Rusland har ikke 
samme stålfaste karakter, som den 
har i vesten. Der opereres efter an-

dre principper”. 
En sådan selvsikkerhed kan kun 
skyldes de seneste års udvikling. 
Rusland har gennemgået enorme 
forandringer inden for ganske få år, 
og med Putin er det for første gang 
begyndt at gå fremad. Han har skabt 
økonomisk fremgang og forbedret 
levevilkårene for mange russere. Og 
måske vigtigst af alt har han givet 
russerne noget at være stolte af. Han 
har rejst Rusland fra det latterlige 
stadie, det befandt sig på, da lede-
ren var en fordrukken og hjertesyg 
Jeltsin, som Bill Clinton kunne sidde 
og grine af for åben skærm. Rusland 
har fået en ny tsar. En leder folket 
kan være stolt af.

Historiens positive kræfter
Dette skal ikke misforstås. Jeg fandt 

på ingen måde sympati for denne 
unge mands projekt eller den ens-
retning og hovedløse beundring af 
Putin (ikke Putins politik, men Pu-
tin som person), disse ungdomsbe-
vægelser er udtryk for. At en vigtig 

person i Ruslands 
ungdoms-politiske 
liv kunne sidde og 
underkende enhver 
form for opposition 
og aktivt deltage i 
aktioner, der for-
hindrer og forstyr-
rer demokratisk 
lovlige demonstra-
tioner, er virkelig 
tegn på, at den de-
mokratiske proces 

er kørt af sporet. Men det spørgsmål 
han rejser, og som ikke kommer 
klart nok frem i en ofte ensidig pres-
sedækning, er hvorvidt der findes en 
lige vej til demokrati. Er demokratiet 
et kulturelt produkt af en speciel kul-
turs udvikling? I Rusland taler man 
ofte om en manglende tradition for 
en politisk engageret borgerlig of-
fentlighed. I Rusland har man altid 
kun haft én tsar. Magt skulle man i 
det hele taget holde sig fra, da den 
ofte gav beskidte fingre. Hvis dette 
er rigtigt, hvordan er det så muligt 
at indføre andet end et maskera-
dedemokrati? OSCE har valgt ikke 
at sende valgobservatører til præ-
sidentvalget på grund af for mange 
krav fra russisk side. Og selv hvis 
valget forløber uden problemer, gør 
det alene intet demokrati, som situa-

tionen i Irak tydeligt viser.
Men siger man dette, siger man sam-
tidig at menneskerettigheder ikke er 
universelle, og at demokrati med 
adjektiver er helt i orden. Kremlske 
ideologer har kaldt det russiske de-
mokrati for suverænt. Putin har lagt 
vejen, ja, for nogen er Putin vejen, 
og derfor er det nødvendigt med 
ekstra beføjelser og undtagelser fra 
den demokratiske vej. Objektivt set, 
ville man have sagt en gang i forrige 
århundrede, ville demokratiet stå i 
vejen for historiens positive kræfter, 
historiens progressivitet. 

Demokrati er ineffektivt, langsom-
meligt og omstændeligt. Og det er 
tilmed flertallet, der bestemmer, 
selvom vi alle ved, at flertallet ikke 
altid har ret. Alligevel gik den vest-
lige ungdom fra mødet med repræ-
sentanten for den russiske med en 
dårlig smag i munden. Vi vidste, at 
der ikke gives nogen nemme løsnin-
ger. Hvem ved, måske er Putin det 
bedste, der er sket for Rusland siden 
Peter den Store, men at ride på en 
bølge af fremgang kan ikke tillade 
afvigelser fra de omstændelige pro-
cedurer. Demokrati er forfærdelig 
svært at forene sig med, men med 
den enkelte for øje er det svært at 
forestille sig et alternativ. Selv i Rus-
land.

Af Martin Krabbe-Poulsen

Idéhistorie og Russisk på 10. semester

Den 2. marts afholdes der præsidentvalg 
i Rusland. Dmitri Medvedev bliver valgt 
som Putins afløser og Putin bliver med al 
sandsynlighed premierminister. Præsi-
dentposten i Rusland er traditionelt den 
mest magtfulde, men med Putins store 
folkelige opbakning er det endnu uvist 
hvordan magtbalancen bliver mellem de 
to.

Overskriften afspejler nogle af em-
nerne ved en konference med det po-
litisk højaktuelle tema Centraleuro-
pa: “A Europe without adjectives? 

Transformations of Mentality and 
Identity in Central Europe after the 
Breakdown of Communism”. Konfe-
rencen blev afholdt på Københavns 

Universitet. Til sommer udkommer 
en antologi om disse centrale spørgs-
mål. Bogen kommer til at indeholde 
såvel artikler skrevet på baggrund af 

Europa i forandring 
– demokrati, national identitet, nationalisme

I september 2007 afholdtes ved Københavns Universitet en konference af Öst- och Cen-
traleuropastudier og Centrum för Europaforskning, Lunds Universitet og Østeuropæisk 
Afdeling, ToRS, KU med deltagelse af forskere og studerende fra Sverige, Danmark, USA 
og en lang række af Europas nye demokratier. Sanne Arendse Møller skriver her om kon-

ferencen, de emner, der blev diskuteret og en kommende antologi om emnet.
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konferencebidragene som nye artik-
ler om temaet.
I denne antologi er det især forhol-
dene i Letland, 
Litauen, Polen, 
Slovakiet, Slove-
nien, Tjekkiet og 
Ungarn, som er i 
fokus. Ikke mindst 
forholdet til EU 
får stor opmærk-
somhed. For her 
ligger nogle fælles 
vilkår for mange 
af de nye EU-med-
lemslande: Man 
er kommet ud af 
k o m m u n i s m e n s 
skygge - og hvad 
nu? Der har været 
stagnation, man 
skal komme på fode igen - men EU-
medlemskabet synes at have åbnet 
låget til Pandoras æske! Det er som 
om landenes problemer har ligget i 
en fryser, som nu er blevet åbnet - og 
traditioner og konflikter kommer til 
overfladen igen.
I denne forbindelse vil bogens artik-
ler komme ind på det backlash, der 
kan iagttages i Centraleuropa med 
hensyn til f.eks. desekularisering og 
nationalisme, og som er kommet in-
den for de seneste 3-5 år. Er der en 
sammenhæng med de nye landes 
optagelse i EU? Der er sket noget 
med politik, med mentalitet og med 
diskurs - er der sammenhæng mel-
lem tidspunkt og grund?
Samtidig er fjenden Vesten væk - 
også noget som medfører, at interne 
problemer nu bliver synlige. Et mu-
ligt nyt fjendebillede kan være EU 
- som blander sig, og som kan synes 
at regere det enkelte land mere end 
landets egen regering. Er der tale om 
en reaktion på de høje forventninger 
til EU-medlemskabet, som ikke viste 
tilsvarende resultater?
Et væsentligt fokus er demokratise-
ringsprocesserne og demokratiets 
vilkår i Centraleuropa – på baggrund 
af demokrati-definitioner og -redefi-
nitioner: hvem vil man tage afstand 
fra, og hvem skal være rollemodel? 
Hvordan ses demokratibegrebet på 
en centraleuropæisk baggrund?
Endnu et centralt tema er religionens 
genkomst forstået som den stigende 
religionisering af alt fra dagligliv til 

politiske synspunkter og som reli-
gion/tro opfattet som nødvendige 
komponenter i forbindelse med en 

borgers tilhørs-
forhold til det 
land, han bor i.
Et meget le-
vende indlæg 
beskæftiger sig 
med sådanne 
udtryk for natio-
nalisme som kan 
iagttages i histo-
rielærebøger, og 
disse lærebøgers 
indvirkning på 
synspunkter og 
holdninger. Med 
Rumænien som 
eksempel fortæl-
les der om histo-

rielærebøger i lande, hvor lærebøger 
skal godkendes ministerielt, og hvor 
de dermed dels bliver udtryk for det 
billede, man ønsker at give af landet, 
og dels bliver udtryk for den type 

socialisering, man fra centralt hold 
ønsker.
Nationalismedebat-bidragene be-
handler den stigende nationalisme 
i politik og i undervisningsverde-
nen på alle niveauer fra folkeskole 
til universitet. Videre ses der på den 
økonomiske nationalisme, hvor vis-
se lande ønsker at begrænse import 
for at støtte landets egen produk-
tion, og på, hvorvidt nationalistiske 
kredses opskrift på en borgers eksi-
stensberettigelse i et land er, at man 
skal kunne sproget, gå ind for lov og 
orden, være heteroseksuel, kristen, 
født i landet, konform og konserva-
tiv. 
Ud over disse emner behandles et-
nicitet, minoriteter, xenofobi, ho-
mofobi, velfærdschauvinisme, den 
hurtige modernisering i de tidligere 
Østbloklande, og arven fra kommu-
nismen.

Af Sanne Arendse Møller

Russisk og Tjekkisk på 6. semester

Antologien vil komme til at indeholde artikler (alle ar-
bejdstitler) af blandt andre:
Daina Eglitis, George Washington-Universitetet, USA: 
An Uncertain Transformation: tradition, modernity, and 
gender in the new Latvia
Ireneusz Krzeminski, Warszawas Universitet, Polen, De-
mocratic Transformation and Nationalistic Resentment: 
the Democratic Consolidation or the Threat of Democr-
acy?
Jolanta Kuznecoviene, Vytautas Magnus-Universitetet, 
Kaunas, Litauen: Expression Models of Lithuanian Na-
tional Identity: Social Memory, Cultural Succession and 
Changes Under Conditions of Globalization
Mattias Nowak, Lunds Universitet, Sverige: The Rise of 
Conservative Thought in the Postcommunist Poland
Andrej Findor, Comenius-Universitetet, Bratislava, Slo-
vakiet: Historical Memory and National Identity in Slo-
vakia
Anamaria Dutceac Segesten, Lunds Universitet: Nationa-
lism in History Textbooks
Ji�ina Šiklová, Karlsuniversitetet i Prag, Tjekkiet: Co-
pying and Catching Up to the West: Disappointment in 
Ourselves and the Democratic System
Mitja Velikonja, Ljubljanas Universitet, Slovenien: EUro-
sis - A Critique of the EU-Discourse in Slovenia
Antal Örkény, ELTE Universitet, Ungarn: National Iden-
tity in Central Europe; Prospects and Traumas

For antologien og konfe-
rencen står lektor, fil. dr. 

Krzystof Stala, Køben-
havns Universitet 

(stala@hum.ku.dk),
 og professor, fil. dr. Bar-

bara Törnquist-Plewa, 
Lunds Universitet 

(Barbara.Tornquist-Ple-
wa@slav.lu.se). 

Konferencen var også en 
del af Satsningsområde 

Europa i Forandring.



10

TEMA: DEMOKIRATI

Her sad jeg en sen aften, ja klokken 
nærmede sig velsagtens tre om nat-
ten, og læste mine E-mails. En me-
get beskyldende mail lå i min inbox. 
Den råbte op om, at der ingen artikel 
til dette nummer af Slyng er fra mit 
studie! Dette kunne jeg virkelig ikke 
lade gå forbi 
uden en be-
mærkning. 
Slet ikke, 
fordi man 
på mit fag, 
r e l i g i o n s -
videnskab, 
benytter sig 
af begre-
bet civilre-
ligion, der 
ville passe 
g l imrende 
ind i Slyngs 
månedlige 
emne, de-
mokrati. 

Af frygt for 
at blive alt 
for histo-
risk, vil jeg, 
så vidt som 
muligt, be-
grænse hen-
visninger til franskklingende navne, 
men snakker man civilreligion må 
man også snakke Jean-Jacques 
Rousseau. I bogen Samfundspagten 
filosoferer han over, hvad det er, der 
gør, at vi lader politikere styre os, 
men også over, hvad der legitimerer 
vores love. Kort fortalt mener han, 
at enhver lov må være legitimeret af 
noget fuldendt, noget ikke-menne-
skeligt (mennesket er jo fuld af fejl 
og mangler, bare det at slå sædet på 
toilettet ned, når man er færdig, har 
jeg problemer med). En Gud er altså 
nødvendig for at kunne få folk til at 
følge sine love. Nu lyder det måske, 

som om den franske frø forsøger at 
sige, at vores regeringer bevidst be-
nytter sig af religion for at få os til 
at stå ved rød mand og gå ved grøn 
mand, og det er nu også præcis, hvad 
han mener. Findes der regeringer, 
der ikke gør dette, er det ikke særligt 

velfungerende regeringer. 
Umiddelbart lyder det jo meget rig-
tigt alt sammen, gør det ikke? Jeg 
mener bare, fordi vores forældre, 
dengang vi var unge, sagde, at vi ikke 
skulle drikke al den whisky, vi tog 
med til festen, betød det jo ikke, at 
vi gjorde, som de sagde. Man kan så 
spørge sig selv, hvorfor man så skulle 
følge statsministerens love, han er jo 
ikke engang din far. Har en fuldendt 
og ubegribelig gud sagt, at ”du skal 
altså stoppe, når det er rødt”, så gør 
man det. 
Nu kan det være, at nogen sidder og 
ryster på hovedet, mens de tænker 

”dem på religionsvidenskab kan da 
også komme af sted med hvad som 
helst”. Det kan vi også, men her er 
der nu en pointe. 
Tag som eksempel nytårsaften, en 
højtid man glæder sig til. Åbenlyst 
er der jo ikke noget religiøst over 

det. Lad mig 
ridse en ty-
pisk nytårs-
aftens gang 
op for læ-
serne. Man 
mødes, ser 
dronningens 
n y t å r s t a l e 
(dronningen 
er i øvrigt 
L u t h e r s -
Evangelisk 
kristen, som 
grundloven 
kræver at 
vores mo-
nark skal 
være), spi-
ser, drikker, 
når klokken 
er 24 ser 
man i fjern-
synet først 
r å d h u s e t s 
ur slå tolv, 

man springer ned af sin stol eller gi-
ver den nærmeste pige et kys, og til 
slut kommer pigekoret på skærmen 
og synger ”Vær Velkommen Herrens 
År” stående i en kirke. Vi har altså en 
række ritualer, der skal gøres i rigtig 
rækkefølge, et ur, der tilhører rådhu-
set og en salme, sunget i en kirke, alt 
sammen stereotypisk for betegnel-
sen Civil Religion, der netop går ud 
på, at stat og religion er sammenvæ-
vet. Nå ja, og så er dronningen i kraft 
af, at det er et såkaldt konfessionelt 
monarki, vi har, kirkens overhoved 
og den tætteste på Gud. Dette er 
blandt andet grunden til hendes af-

Civilreligion
Demokrati set fra en religions-
videnskabelig vinkel
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Hvordan styrer man et universitet? 
Det må være et helt centralt spørgs-
mål for os, både i anledning af dette 
nummer af Slyngs tema, men også 
fordi vi til daglig som studerende og 
undervisere må være interesserede 
i, hvordan vi styrer det hus, hvor vi 
trods alt bruger så meget af vores 
tid.
Lige siden universitetet i Bologna 
blev grundlagt for over tusind år si-
den som en formaliseret laugs-
bolig for lærere og tænkere, 
har det været et helt centralt 
kendetegn for denne specielle 
type anstalt, at den er selvsty-
rende, løsrevet fra statsmag-
ten (til tider også økonomisk), 
men så godt som alle steder 
og til alle tider i hvert fald en 
unikt autonom enklave midt i 
samfundet. 
Den første gennemgribende for-
andring af dette system fandt sted 
efter ungdomsoprøret, hvor man 
med den nye styrelseslov indførte et 
universitetsdemokrati, hvor også de 

studerende - ikke kun professorerne 
- havde en markant stemme. Den an-
den gennemgribende forandring, og 
formentlig den mest markante siden 
stiftelsen af vores universitet i 1479, 
fandt sted i 2003. 

Farvel til demokratiet?
I 2003 fik Danmark en ny universi-
tetslov. Den for os vigtigste foran-
dring der skete med denne lov var, at 

den højt besungne autonomi med et 
slag ophævedes. Universitetet gik fra 
en styreform, hvor de ansatte og de 
studerende ganske enevældigt sty-
rede universitetets udvikling til en 
ny og - i hvert fald i Danmark - hidtil 

ukendt form, hvor såkaldte eksterne 
repræsentanter pludselig fik flertal-
let i universitetets bestyrelse.
Universitetets bestyrelse? Hvad ra-
ger det mig, vil de fleste studerende 
og lektorer formentlig sige. Og det 
gjorde de så dengang i 2003. Uni-
versitetsloven blev vedtaget stort set 
uden debat og sværdslag af et bredt 
folketingsflertal. Studerende og især 
akademikere var ganske stille.

Tilbage til spørgsmålet: hvad 
rager det dig? Jo, det rager 
faktisk både studerende og 
ansatte ganske meget, for 
med denne nye struktur blev 
der også ændret på, hvordan 
ledere af universitetet udpe-
ges. Fra at være valgte ledere 
er både rektor, dekaner og 
institutledere i dag udpeget 

ovenfra, en pegerække, der i toppen 
ender ved bestyrelsen og altså ved 
det eksterne flertal. Det vil sige, at vi 
med et slag er gået fra en struktur, 
hvor vi som studerende og ansatte 
demokratisk valgte vores ledere og 

Universitetsdemokrati anno 2008
Danmark er et land med en lang tradition for demokrati og 

demokratiske foreninger, men hvordan står det egentlig til med 
demokratiet på de danske universiteter?

”De danske universiteter klarer sig 
ganske exceptionelt dårligt. Lægger 
vi resultaterne sammen i de fem ka-
tegorier, hvor der er målt, lander vi 
på en tredje sidsteplads i skarp kon-
kurrence med Holland og England.”

rundende Catch Frase ”Gud bevare 
Danmark”. 
Endnu en lille P.S. er, at alle love, 
for at de kan blive vedtaget, skal un-
derskrives af dronningen. Var der 
nogen, der sagde guddommelig legi-
timering?
 
Nu er dette indslag ved at blive lidt 
langt, og klokken mange, men lad 
mig runde af med endnu et argu-
ment inden konklusionen.

Folketinget har jo, som de fleste nok 
ved, en åbning, der indvarsler et nyt 
”politiker” år. Før folketingets åb-
ningstale på Christiansborg afholdes 
Folketingets Åbningsgudstjeneste. 
Den afholdes i Christiansborg Slots-

kirke. En kirke uden menighed og 
uden en tilknyttet præst. Den bruges 
kun ved lejligheder som denne, eller 
hvis folketingsmedlemmer skal gif-
tes, begraves eller lignende. Det er 
med andre ord kirken, der indvars-
ler det nye år for folketinget, ikke 
kirkens år, men ”Folketingets” år. 
Forbindelse til den Luthers-Evange-
lisk gud er svær at overse.

Som konklusion vil jeg godt starte 
med at sige undskyld. Undskyld, for-
di jeg ikke snakkede om demokrati, 
men om religion. Demokrati hænger 
ofte, som en glorie, rundt om vores 
statsledere. Som var de en gruppe 
disciple, følgende Fader Bushs bud, 
mens de hænger sig selv op på demo-

kratiet, som værende den eneste og 
sande styreform. Men demokrati kan 
meget vel være et kors på Golgata. 
Jeg ville derfor skrive en artikel, der 
omhandlede en mere objektiv styre-
form, noget, der bør lægge til grund 
for alle styreformer. Er et statsap-
parat ikke legitimeret af en gud, 
som alle samfundets borgere kan stå 
sammen om? Vil optøjer opstå? Og 
her snakker jeg ikke sortsminkede 
eks-brugere af et nu nedrevet ung-
domshus, jeg snakker derimod om 
oprør i stil med den Franske Revo-
lution. Hermed vil jeg slutte af, som 
jeg startede, i det franske.

Af Morten Jensen

Religionsvidenskab på 2. semester
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repræsentanter på alle universite-
tets ledelsesniveauer, til en struktur, 
hvor en bestyrelse, der ikke er ledet 
af universitetets egne folk, udpeger 
vores ledere - en bestyrelse, hvis fler-
tal af eksterne medlemmer i øvrigt 
ikke vælges ved nogen demokratisk 
proces, men udpeges af de afgående 
bestyrelsesmedlemmer.
Det ligger som en hel naturlig følge 
af denne nye struktur, at ansatte 
ledere ikke har den samme grad af 
ansvar over for de ansatte på deres 
områder, som en valgt leder ville 
have, simpelthen fordi de ikke skal 
have deres mandat fornyet ved et 
valg på et senere tidspunkt. I tråd 
hermed vil de være mere fokuserede 
på de ønsker, der kommer fra oven 
end dem fra neden, simpelthen fordi 
deres mandat kommer ovenfra. 
Er man i tvivl om, hvorvidt demo-
kratiske spidsfindigheder egentlig 
har nogen betydning for os på uni-
versitetet, behøver man bare åbne 
dagbladene. I den i skrivende stund 
forløbne uge har eksemplet været et 
offentligt sammenstød i Informati-
ons spalter mellem vores dekan Kir-
sten Refsing og de ansatte på IKK, 
der ikke mener, at dekanen har villet 
lytte til de ansatte. Som studerende 
har vi kunnet mærke denne døvhed, 
da samme dekan indførte de nye ak-

tivitetskrav på trods af kraftige prote-
ster fra både fagrådene og humrådet. 
Men der er mange andre eksempler. 
Rektoratets tavshed i forbindelse 
med protesterne mod lukningen af 
Fiolstræde-biblioteket er blot et en-
kelt aktuelt eksempel.

Hvorfor, hvorfor, hvorfor?
Hvor kommer så disse nye regler 
fra? Og hvorfor? Måske er det nem-
mest at starte bagfra. Som de fleste 
sikkert ved, er regeringens mantra 
for indsatserne på universitetsom-
rådet ”fra tanke til faktura” (selvom 
en snedig journalist har gjort titlen 
lidt lækrere i den offentlige debat). 
Studerer vi udviklingen på univer-
sitetsområdet under den optik, gi-
ver ændringerne i universitetsloven 
straks bedre mening. Hvis man tæn-
ker sig, at universitetet skal fokusere 
stadig mere på faktura-delen, er det 
jo en ganske naturlig følge at mene, 
at universitetet skal drives mere som 
en virksomhed, altså uden demokra-
tisk valgte ledere og med en stadig 
mere professionel bestyrelse, der 
kun har enkelte medarbejderrepræ-
sentanter. 
Dette har selvfølgelig indflydelse på, 
hvordan universitetet ser ud, både 
udadtil og indadtil. Vi kender alle 
sammen de store, hvide KU-rekla-

mer, der har præget aviser og rekla-
mesøjler i det sidste års tid. Samtidig 
med, at vores universitet således er 
blevet mere synligt i gadebilledet, 
har en engelsk forsker, Terrence Kar-
ran, undersøgt graden af akademisk 
frihed i de europæiske lande. 
De danske universiteter klarer sig i 
undersøgelsen ganske exceptionelt 
dårligt. Lægger vi resultaterne sam-
men i de fem kategorier, hvor der 
er målt, lander vi på en tredje sid-
steplads i skarp konkurrence med 
Holland og England og fremhæves 
i en enkelte kategori (udpegelse af 
rektor) som skoleeksempel på den 
forkerte måde at gøre tingene på. 
I ingen af kategorierne kommer vi 
over middel. 
Danmark er endt hernede ved at ind-
føre en universitetslov, der i mange 
dele synes inspireret af den engel-
ske. Om den engelske universitetslov 
sagde en anden engelsk akademiker 
og tidligere prorektor, at ”it is not 
easy to see what can be recommen-
ded to the attention of colleagues in 
other countries”. 

Af Jan Nejdl Rasmussen

Litteraturvidenskab på 6. semester

og

Mette Stenby

Religionshistorie på 8. semester

“Er det blevet trykt i Slyng, er det godt nok til os”

Sådan lyder ræsonnementet hos en af Danmarks store aviser Berlingske Tidende. I 
sidste nummer af Slyng bragte vi Anna Gudlaugsdóttirs artikel “Det er ikke rigtig til at 
forklare” om kotume og sædvane i Rusland. En måned senere kunne Anna stolt med-
dele redaktionen, at berlingeren ville trykke den som en kronik under titlen “Emma 

Gad i Rusland”.

Der er altså al mulig god grund til at fatte pennen og sende artikel på artikel til næste 
nummer af Slyng. Man ved aldrig, hvad det kan føre til.

Deadline for næste nummer:
Mandag den 7. april

Tema: Nationalisme
Send dit bidrag til: slyng@punkt.ku.dk

ANNONCE
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Demokrati er i sig selv en smuk 
tanke. Lad folket bestemme; 
lad folket styre.

Med demokratiet begynder 
individet for alvor at betyde 
noget. Én person, én stemme. 
Med en stor befolkning, er den 
enkeltes betydning dog stærkt 
reduceret, men hvert menne-
ske har stadig ret til at stille op 
til folketinget og måske blive 
valgt som et af de 179 medlem-
mer. Enhver kan i teorien gøre 
en forskel.
For vi andre 5.000.000, som 
ikke sidder i folketinget, forbli-
ver forandringen på et mentalt 
stadie. Vi har retten til at stille 
os kritisk ved alting, og vi siger 
højt ”Jeg lever i et frit land”. 
Hvilken fantastisk ting at sige. 
”Vi lever i et demokrati, den 
bedste regeringsform endnu 
opfundet”, siger vi.

Og hvad bruger vi så denne fri-
hed til? Ja, for det meste bruger 
vi den til at være egoister. Vi stiller os 
kritisk ved de gamle dyder (hæderlig-
hed, sandfærdighed, mådehold osv.) 
og påkalder os retten til at udleve 
en hvilken som helst selvdestruktiv 
livsstil, vi måtte vælge - og gerne på 
bekostning af andre. Hvis nogen stil-
ler spørgsmålstegn ved vores levevis 
eller kritiserer den, er vi blevet frie 
til selvretfærdigt at hævde: ”Det er et 
frit land, jeg har ret til at leve, som 
jeg vil. Mine valg er mine alene. Jeg 
har ret til at tænke på mig selv og in-
gen andre”. 
For at retfærdiggøre sine handlinger 
yderligere, kan danskeren benytte 
sig af det nye, populære mundheld: 
”Jeg er i det mindste ikke så slem 

som ham/hende” (og pege på ved-
kommende). 
Demokrati er en smuk tanke, som 
i praksis er gået grueligt galt. Vi er 
blevet til en flok selvretfærdige nav-
lebeskuere, som forsvarer retten til 
at være selvmedlidende, inaktive og 
på tværs. Vi vil kun stemme på de 
politikere, som lover mere af alting: 
Flere materielle goder, mere fritid, 
mere middelmådig underholdning 
i fjernsynet. Alt imens vi jamrer os, 
bliver Jorden varmet op, dyreracer 
uddør, befolkningstilvæksten går i 
rødt, og Danmark er blevet det land i 
Europa, hvor folk alleroftest drikker 
sig i hegnet. Mens det hele ramler 
sammen om ørerne på os, hviner vi 

som stukne grise og forlanger 
mere nydelse. Grækerne kaldte 
det hedonisme.

Det burde ikke være socialt ac-
ceptabelt at jokke på andre for 
at komme op af rangstigen. El-
ler at have ondt af sig selv. Det 
burde ikke være lovligt at bru-
ge så mange penge på sig selv, 
at andre nødvendigvis må lide 
nød. Men vi har i fællesskab 
valgt, at det skal være sådan. 
Der er ikke andre at takke end 
os selv. Titanic synker, mens 
alle danser videre i festsalen.
Mennesket er for umodent og 
selvcentreret til demokrati. Vi 
har glemt, at hver eneste ideo-
logi, som menneskeheden no-
gensinde har opfundet, før el-
ler siden er blevet indhentet af 
virkeligheden og er blevet for-
kastet. Tiden er ved at løbe ud 
for demokratiet, men vi knuger 
os til det og dermed retten til 
at være egoister. Vi mangler 
simpelthen ydmyghed: Fælles-

skabet før individet.

En dag i fremtiden vil en folkesko-
leklasse have et tema om Danmark 
anno 2008. Præcis som i dag vil bør-
nene spørge: ”Hvorfor gjorde man 
sådan dengang?” Og lærerinden vil 
roligt, men bestemt svare: ”Fordi de 
troede, det var rigtigt.” Og børnene 
vil grine og spørge: ”Jamen, hvordan 
nåede man frem til, at en flok egoi-
ster skulle herske over landet?”

NED MED DEMOKRATIET!

Af Morten Gottschalck Olsen

Læser ikke længere Assyriologi på 5. 

semester

SLYNGel-demokrati
DEMOKRATI: EN STYREFORM, DU IKKE KAN STYRE!

I dette opråb tager Morten Gottschalck munden fuld og siger 
det, ingen tør sige. Med den moderne danskers egoistiske livs-
førelse som udgangspunkt gennemføres en fuldbyrdet hals-
hugning af demokratiet som institution, et demokrati, som 
han mener, har hævet individet til en plads, det ikke magter 
at håndtere uden selvretfærdighed og skyklapper til følge.
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Da afdelingslederen - Una Canger 
- for Indianske Sprog og Kulturer i 
skrivende stund er i Mexico, indle-
des dette nummers afdelingspor-
træt af et interview med ekstern lek-
tor Mettelise Fritz Hansen

Den målrettede indianer
”Jeg har vidst, at det var det her, 
jeg ville, siden jeg var 12-14 år gam-
mel.” 
Sådan siger Mettelise Fritz Hansen, 
der er ekstern lektor på Afdeling for 
Indianske Sprog og Kulturer.
Hun startede på Københavns Uni-
versitet i 2000, blev kandidat i 2006 
og er siden blevet hængende. 
Mettelise er præcis, hvor hun gerne 
vil være. 
”Jeg har altid været interesseret i hi-
storie, sprog, arkæologi og fremme-
de kulturer og især Sydamerika og 
inkaerne. På den måde er jeg ikke en 
typisk studerende. De fleste af vores 
elever får interesse for faget efter at 
have rejst eller arbejdet i Mellem- og 
Sydamerika.”

Som mange andre fag er afdelingen 
blevet påvirket af studienævnssam-
menlægningen. I teorien spiller Met-
telise som ekstern lektor ingen rolle i 
sammenlægningen. Men virkelighe-
den ser anderledes ud.  

”Jeg har altid været meget interes-
seret i studenterpolitik. Under insti-
tutsammenlægningerne var jeg med 
i Akademisk Råd, og jeg sad også i 
rektors Uddannelsesudvalg. Afde-
lingen er så lille og det interne sam-
arbejde så stort, at jeg har haft næ-
sten lige så meget at gøre med den 
nye studienævnsstruktur som de to 

fastansatte undervisere, ”siger Met-
telise. Hun er ikke udelt tilfreds med 
studienævns-sammenlægningen 
– men alligevel fortrøstningsfuld.

”Strukturen er blevet mindre gen-
nemskuelig. Kontakten fra høj til lav 
er blevet besværligere. Selv om det 
nok ikke er sådan på papiret, vir-
ker det hele altså lidt mere bureau-
kratisk nu. Men det er en indviklet 
procedure, der selvfølgelig kræver 
lang tids indkøring. Det kan sagtens 
komme til at fungere.”
Afdelingen deler bygning med Afde-

ling for Religionshistorie, som den 
før var en del af, men der er også 
god kontakt til CNA, fordi flere af de 
studerende tager tilvalg på nærori-
entalsk. Mettelise har blandt andet 
samarbejdet med arkæologen Stine 
Rossel, der omkom i en ulykke sidste 
år. 
”Jeg kender hende dog ikke oprin-
deligt fra instituttet, men fra hendes 
afdeling i USA. De fælles projekter, 
vi arbejdede på, er godt nok lagt på 
is lige nu. Men jeg håber på flere fæl-
les projekter. ToRS har jo en profil, 
vi sagtens kan identificere os med. 
Desværre er der for få midler til ak-
tivt at støtte for eksempel forsknings-
projekter, så vi kan ikke profilere os 
gennem ToRS. Heldigvis bliver afde-
lingen her stærkere og stærkere.” 
Afdeling for Indianske Sprog og Kul-
turer er en af de mindre på ToRS, 
men det ser Mettelise afgjort ikke 
som en ulempe. 
”Folk arbejder sammen på tværs. 
Der er et tæt forhold til underviserne. 
Man er jo lige rundt om hjørnet. Alle 
snakker med alle, og det giver en rig-
tig god faglig stimulans. Og selvom 
vi er få, er det for eksempel slet ikke 
den samme håndfuld jobs, vi kæm-
per om. Jeg kan heldigvis ikke se 
en tendens i den vej, de studerende 
går. Nogle kommer til at beskæftige 
sig med organisationsarbejde andre 
med universitets- og museumsar-
bejde. Nogle virksomheder har også 
brug for konsulenter, der har kend-
skab til de lokale forhold i Latiname-
rika.” 

Lige inden sidste nummer af Slyng 
udkom, fik alle studerende, der er 
tilmeldt mailinglister på de respek-
tive fag, et opråb fra det fælles fag-
råd. Der mangler engagerede stu-
derende. Det er som regel lettere at 
engagere folk til at tage del i arbejdet 
på deres eget fag. Mettelise giver et 
bud på, hvorfor det fælles fagråd har 
det sværere: 
”Vi har en god kerne af studerende, 

Indianere
Vores udsendte 

medarbejder slår et 
smut forbi Afdeling 

for Indianske Sprog og 
Kulturer

Indianske Sprog og Kul-
turer er et lille fag med 
ca. 35 studerende og tre 
ansatte (en lektor, en 
amanuensis og en eks-
tern lektor).

Mettelise Pritz Hansen, ekstern lektor på Afdeling for Indianske Sprog og 
Kulturer
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der er meget engagerede. De tager aktiv del både i projekter 
og studenterpolitik. På grund af størrelsen på afdelingen her, 
føler de studerende virkelig, at de bliver hørt, når der skal ta-
ges beslutninger. Der mangler noget at samles om i et fælles 
fagråd. De studerende kan simpelt hen ikke se pointen.”

Trods det store faglige og politiske engagement, er der skam 
også plads til fest på afdelingen. 
”Til introfesten danser vi alle sammen en slags linedance. 
Det er ikke særlig fagrelevant, men det er i hvert fald sjovt. 
Hver jul står de nye studerende for glögg og æbleskiver. Som-
merafslutningen holder vi i Unas have. Det er selvfølgelig kun 
muligt, fordi vi er sådan en lille afdeling.”

Mens Casper Jacobsen, der nu skri-
ver speciale, arbejdede som frivil-
lig på et socialprojekt i Honduras, 
opdagede han ved et tilfælde, at det 
var muligt at læse indianske sprog 
og kulturer på Københavns Univer-
sitet. 
”Og så tænkte jeg: Hvis ikke jeg skal 
læse det, hvem skal så?” 
Tilfældigt var det også, at han nu 
læser sammen med Cecilia Leni. 
Cecilia har boet i Mellemamerika 
og har en chilensk far. Hun var lidt 
loren ved at skulle læse på univer-
sitetet, men så faldt hun over fagets 
hjemmeside. 
”Jeg har været der, nu vil jeg gerne 
vide noget om det,” forklarer hun. 
At hun blev hængende på studiet er 
til gengæld ikke et tilfælde. Og det 
er i høj grad den særlige stemning 
på afdelingen, der bærer skylden. 
I sidste nummer af Slyng kom vi 
for skade til at kalde Afdeling for 
Eskimologi og Arktiske Studier for 
KUA’s måske hyggeligste afdeling. 
Det bryder Casper sig ikke om. 
”Der er ingen tvivl om, at det er vo-
res, der er den hyggeligste afdeling. 
Der er en masse gode kendetegn ved 
afdelingen her. Vi er få studerende, 
og her er en rigtig god dialog. Også 
på tværs af årgangene. Vi fungerer 
rigtig godt både studiemæssigt og 
socialt.” 
Her bryder Mads, der også er til 
stede, ind og tilføjer: 
”Jeg har før læst historie, og det her 
er bare noget helt andet. Folk bru-

ger tid herude. Det er meget mere 
familiært. Jeg lærte folk at kende, 
før jeg vidste, hvilken årgang de var 
på. Jeg ved stadig ikke helt, hvor 
langt alle er.” 
Cecilia, der er ret sikker på, at netop 
den familiære stemning på Afdeling 
for Indianske Sprog og Kulturer var 
det, der fik hende til at blive på Uni-
versitetet trods den første modvilje 
mod institutionen, fortsætter: 
”Folk har sutsko stående herude. 
Man kan altid lige tage en lur på 
sofaen. Her er en indbyrdes respekt 
for, hvad folk har gang i. Der bliver 
ikke set ned på nogen, man interes-
serer sig personligt og ikke kun fag-
ligt for hinanden, og man får lov til 
at være sig selv.” 

Mellemrubrik
Indiansk er et temmelig nyt fag på 
Københavns Universitet. Alligevel 
spirer traditionerne frem på studiet. 
”Da jeg startede, var vi for få til en 
rustur. Vi havde en intro-uge med 
forskellige arrangementer hver dag. 
Året efter var jeg selv tutor. Vi tog 
med på religions rustur, men vi var 
kun tre studerende og tre tutorer fra 
afdelingen. Det var såmænd hyg-
geligt nok, men det lå jo hele tiden 
i luften, at vi ikke ville få noget at 
gøre med alle de andre, vi var af 
sted med. Året efter arrangerede vi 
så en rustur for de nye, men vi invi-
terede også alle de gamle på studiet 
med. Det var en stor succes.” 

Det lille fællesrum på indiansk bli-
ver flittigt brugt. Der er altid nogen 
at snakke med og finde hjælp hos. 
Men også underviserne er en stor 
del af det sociale liv på afdelingen. 
Lige nu er de ved at arrangere en 
studietur til Berlin, der blandt andet 
vil byde på en særomvisning på det 
etnologiske museum. Det er under-
viserne, der søger efter de billigste 
billetter og hoteller. Og det er tyde-
ligt, at det kan betale sig at pusle om 
de studerende. Cecilia er ikke i tvivl 
om, at det giver de studerende et 
perspektiv udover det boglige. 
”Jeg føler aldrig, at undervisningen 
er spildt. Man får simpelt hen altid 
et eller andet ud af det.”
Casper tilføjer: 
”Vi har en enestående adgang til un-
derviserne. De er jo så tæt på, og da 
vi er så få, har de altid tid til at høre 
på en. Det er meget mindre bureau-
kratisk.”
Følelsen af at være en del af en fa-
milie giver også en anden fornem-
melse for ansvar.
”Jeg har kun haft to fraværsdage 
på hele min studietid her. Det per-
sonlige forhold gør jo også, at man 
gerne vil leve op til forventningerne. 
Man vil ikke skuffe forældr…”, siger 
Mads, opdager fortalelsen og skyn-
der sig at rette sig selv.
”Man vil ikke skuffe underviserne.”

Af Maya Schuster

Russisk på 6. semester med Dansk og 

Historie som tilvalg

Det hyggelige reservat

Et udsnit af stammens medlemmer
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Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer 

hører til på Artillerivej nummer 86 sam-

men med Afdeling for Religionsviden-

skab. I næste nummer af Slyng forlader 

Maya de små afdelinger og besøger netop 

Religionsvidenskab - ToRS’ største afde-

ling.

Jeg er nok en lidt usædvanlig ”ung” studerende på kun 64 
år. Jeg har kastet mig over studiet af Indianske Sprog og 
Kulturer i en sen alder, fordi jeg i mange år har været vild 
med Mexico og mexicansk kultur. Interessen startede, da 
jeg for en del år siden sammen med min nu afdøde mand 
var på rejse i Mexico. Min mand var generalsekretær for 
FN-Forbundet og skulle forberede et Latinamerika-se-
minar sammen med sin kollega fra det mexicanske FN-
Forbund (Associación Mexicana pala 
las Naciones Unidas). Da vi begge var 
aktive i Amnesty International, fik vi 
også chancen for at blive introduceret 
til en lang række mexicanske menne-
skerettighedsorganisationer. Dermed 
fik vi blandt andet indblik i, hvordan 
indianerne i nutidens Mexico har det. 
Vidste I for eksempel, at indianerne 
visse steder i den mexicanske delstat 
Guerrero (kendt for det mondæne 
badested Acapulco) lever under en så 
ekstrem fattigdom, at den kan sam-
menlignes med de fattigste lande i 
Afrika? Indtrykkene fra den rejse før-
te til, at jeg både startede på studiet af 
indianske kulturer samt blev Mexico-
koordinator i Amnesty International.
Blandt de mange sager om krænkel-
ser af menneskerettighederne i Me-
xico, jeg som Amnesty-medlem har 
beskæftiget mig med, var to vold-
somme episoder i den lille by Atenco 
i henholdsvis 2002 og 2006. I 2002 ville myndighederne 
fejre 600-året for den legendariske hersker Nezahu-
alcóyotl’s fødsel ved at bygge en ny lufthavn. De lokale 
bønder, hvis jorder skulle beslaglægges, iværksatte vold-
somme demonstrationer mod lufthavnsbyggeriet med 
den begrundelse, at de ikke ønskede en lufthavn der, 
hvor Nezahualcóyotl havde haft sine ha-
ver, som der stadig findes rester af i par-
ken ”Los Ahuahuetes”. Ahuahuete-træet 
er et kæmpetræ, der kan blive over 100 
år gammelt, og som spiller en rolle i az-
tekisk mytologi. I 2006 gik det løs igen, 
idet den nordamerikanske supermar-
kedskæde Wal-Mart ønskede at bygge et 
supermarked i området. Igen kom det til 
voldsomme demonstrationer. Nøgternt 
betragtet var det nok mest tabet af deres 
jorder og dermed deres livsgrundlag, som 
fik bønderne til at demonstrere. Jeg fandt 
det imidlertid interessant at begge parter 
i lufthavnskonflikten henviste til at ville 

ære Nezahualcóyltl’s minde. Bønderne gjorde det bl.a. 
ved at uddele en lille bog om Nezahualcóyotl. Jeg fandt 
snart ud af, at allerede de første spanske klerikale kroni-
kører i egen interesse kan have pyntet en del på Nezahu-
alcóyotl’s historie.

Af Mette Hald Hundewadt

Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer

Baggrund
Mette Hald Hundewadts interesse for de handicappedes 
forhold skyldes blandt andet, at hun selv sidder i køre-
stol. Hun er ikke længere Mexico-koordinator for Amne-
sty og har derfor fået mere tid til at beskæftige sig med 
handicapforhold. Da Mette første gang kontaktede Slyng, 
gjorde hun opmærksom på, at forholdene på ToRS for en 
studerende i kørestol ikke er optimale. 

”Jeg kan godt komme rundt i byg-
ningerne. Men vareelevatoren har 
for tunge døre, dem kan jeg ikke 
åbne selv. Elevatoren på Snorresga-
de er for lille til min handicapscoo-
ter. Jeg kan heller ikke komme ind 
i alle undervisningslokalerne på In-
diansk med den. Ligeledes er der for 
trangt på biblioteket til, at jeg kan 
komme rundt.” 
Lotte fra HSK – Handicappede Stu-
derende og Kandidater – har i en 
mail til Slyng fortalt, at ombuds-
manden i 2000 var på gamle KUA 
for at påpege fejl og mangler. Det 
har ført til, at man i forbindelse med 
byggeriet af det ny KUA, har forsøgt 
at fange fejlene i opløbet. Men det 
lader til, at ToRS er blevet glemt. I 
hvert fald er de forskellige afdelin-
ger på ToRS ikke blevet set efter i 
sømmene. 
Mette er heldigvis ikke afskåret fra 

sin uddannelse af den grund. ”Kommunen tilbyder en 
hjælper 15 timer per måned. Jeg bruger primært Kirsten, 
som hun hedder, til at følge mig ud på universitetet. Det 
er lidt ærgerligt, at jeg ikke kan bruge afdelingens bib-
liotek så meget, men heldigvis kan jeg få det meste hjem 
enten fra Frederiksberg Bibliotek eller fra Det Konge-

lige Bibliotek. Men jeg deltager ikke i så 
mange arrangementer på afdelingen. Så 
skal jeg selv bede om at få dem flyttet til 
lokaler, jeg kan komme ind i.”

Af Maya Schuster

En lidt usædvanlig 
”ung” studerende 
på kun 64 år

For nogle år siden var Mexicos 
daværende præsident Fox initia-
tivtager til en FN-konvention om 
handicappedes menneskerettig-

heder, som i december 2006 blev 
underskrevet af Danmark. Det 

betyder imidlertid ikke, at Mexico 
selv respekterer handicappedes 

rettigheder, fortæller Mette Hald 
Hundewadt. For nyligt blev to 

demonstranter arresteret og be-
handlet ydmygende. Den ene fik 

frataget kørestol og medicin. Hvis 
nogen har lyst til at være med i 

et brevnetværk, der går i aktion, 
hver gang der sker konkrete 

krænkelser af menneskerettighe-
derne i Mexico, kan du skrive til:

mexico@amnesty.dk
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Givet de øvrige forhold, der hersker 
omkring udtalelser fra personer, der 
i en eller anden forstand er tilknyt-
tet ToRS (har vi sørget for at broerne 
over til Slotsholmen er lukket?) bør 
jeg lige gøre opmærksom på, at jeg 
ikke udtaler mig i egenskab af kasse-
rer for Barbylon - selvom jeg er det - 
og ikke har konfereret med resten af 
bestyrelsen - eller, det har jeg, men 
det var sent på natten - og at det føl-
gende således står helt for egen reg-
ning (undertegnedes, forstås). Talen 
for min syge moster således overstå-
et kan vi gå over til sidste nummer 
af nærværende blads Tombstone-re-
make.

Det forekom mig at redaktionen 
- med forslaget om at lægge hen-
holdsvis Østeuropæisk Afdelings 
studentercafé og Carsten Niebuhr 
Afdelingens ditto sammen, i hvilken 
forbindelse udenforstående bør vide, 
hvis de ikke inden de læser dette har 
haft mulighed for at studere Slyng-
redaktionens særdeles naturtro gen-
givelse af de spatiale forhold på 1. sal 

af Snorresgade 17-19, at de to cafeer 
kun adskilles af en, ofte temmelig 
tyst, græsk enklave, og således, hvis 
man forestillede sig, at russerne ryk-
kede ind til grækerne og brød muren 
ind til Mellemøsten ned, ville give 
plads til et splinternyt redaktionslo-
kale til et i forvejen trængt studenter-
blad (og tilbage til hovedsætningen) 
- overså en ikke uvæsentlig detalje, 
nemlig at en sådan sammenlæg-
ning rokker ved, nej, endnu bedre; 
er et angreb på ikke blot de respek-
tive afdelingers, men selve Institut-
tet for Tværkulturelle og Regionale 
Studiers ædleste grundpiller. For at 
illustrere min pointe kan vi for et 
øjeblik anlægge en slags mikroetno-
logisk parallel til de problemer vore 
respektive studieområder - på det 
rent akademiske plan - tumler med 
til hverdag, i forhold til spørgsmålet 
om, hvad der ville ske, hvis Østeuro-
pa og Barbylon fusionerede:

Russere kan som bekendt vænne 
sig til det meste, og ville således sik-
kert også kunne kapere at skulle dele 

bardisk med de øvrige folkeslag, der 
bebor Snorresgade 17-19. Inden for 
kort tid ville de imidlertid have over-
taget kontrollen med radiatorerne 
og under trusler om at lukke for var-
men kuppe bestyrelsen, for slet ikke 
at tale om de sørgelige konsekvenser 
et ensidigt planøkonomisk sats på 
vodka ville have for caféens klientel 
som helhed. Men det ovennævnte er 
peanuts i forhold til de interessekon-
flikter, der ville udvikle sig i forhold 
til araberne, der som udgangspunkt 
går ud fra, at det er dem, og dem 
alene, der styrer varmeforsyningen. 
Hebræerne ville henvise til, at de, i 
henhold til en bog de selv har skre-
vet, har ret til både radiatorer, so-
faer og anlæg. Assyriologerne ville 
opponere mod hebræernes krav på 
et sprog som ingen alligevel forstår, 
med henvisning til en lov, der blandt 
meget andet siger, at hekse ikke kan 
flyde, for, in turn, at blive opponeret 
imod af egyptologerne, som på den 
anden side næppe ville gøre fra eller 
til, siden de kun ville kommunikere 
ved hjælp af basrelieffer og tænd-

This is bat country! 

Et par ord om de kulturelle skillelinier mellem ØA og 
Barbylon og Slyngs transnationale karakter

TORSSlyng ToRS er Slyngs debatsider. På disse 
sider er du og dit studie i fokus. Her har du 
mulighed for at give din mening til kende. 
Dette er kassen, der hæver din stemmen over alle de andres og giver dig mulighed 
for at tage emner op til debat. Synes du, vi mangler et fixerum på Snorresgade? Er 
der for få cykelstativer? For dårligt indeklima? Blev du snydt i Netto? Eller er det 
bare helt i orden, at isen smelter på polerne? Ordet er næsten frit.
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stikmænd. Men denne forvirring er 
betinget af, at man først overvinder 
det centrale problem, som redaktio-
nen meget rigtigt gjorde opmærksom 
på i sidste nummer af Slyng, nemlig; 
”Kan grækerne flyttes?”. Perserne 
ville hjertens gerne gøre forsøget, 
men givet landets (Danmarks) nuvæ-
rende indvandrerlovgivning, ville de 
ikke være i stand til at mønstre den 
syv dagsrejser lange hær af misfostre 
(se filmen ”300”), der kræves for blot 
for en kort bemærkning at flytte en 
græker. Siden grækerne derfor ikke 
kan flyttes, ville tyrkerne med næb 
og klør forhindre nedrivningen af 
muren, hvad der ville passe arkæo-
logerne fint, siden nedslidte kontor-
byggerier fra startfirserne ikke lige-
frem er noget revolutionerende nyt 
i dansk arkitektonisk kontekst anno 
2008. Hertil kan man så tilføje, at 
forsøget på at flytte grækerne og de 
interne uroligheder mellem balkan-

folkene, bulgarerne og polakkerne, 
som naturligt ville følge russernes 
konflikt med araberne, som det lig-
ger uden for denne kommentators 
erfaringshorisont at beskæftige sig 
mere indgående med, sikkert ville 
forårsage Østeuropæisk Afdelings 
snarlige desintegration.

Min pointe er med andre ord den 
simple, at vores, well, humanistiske 
ærinde, er at acceptere denne tinge-
nes tilstand, ikke som et onde, det 
kan, som påvist, blive meget værre, 
men at hylde og værne om de re-
spektive studieretningers individu-
elle særpræg, a.k.a. deres manglende 
evne til at kunne inkorporeres i det 
samme lokale på en given torsdag 
aften. Af egne antropologiske stu-
dier fra halvandet år i Barbylons 
skyttegrave vil jeg f.eks. umiddelbart 
konkludere, at konflikter mellem 
instituttets forskellige grupperinger 

har en henfaldstid på mindst et par 
årtusinder, siden oldtidsfagene teg-
ner sig for mere end 75 procent af 
stedets besøgende. Følgerne af re-
daktionens foreslåede indtræden i 
den globaliserende kaffekværn - det 
kan man vel godt kalde det - er altså 
enten at bortkaste vores tværkultu-
relle-”in diversitate virtus”-agtige 
indgangsvinkel til tingene eller ac-
ceptere, hvad vi ved om følgerne af 
at ignorere andre menneskers sær-
præg, og så ellers høfligt interessere 
os for ”de andres” mere eller mindre 
mærkværdige ritualer indtil hin læn-
ge ventede dag om et par tusinde år, 
hvor vi enten har vænnet os så meget 
til hinanden, at vi atter kan tage ide-
en op til overvejelse, eller, insallah, 
er flyttet i nye, sikrere og mere mul-
tikulturelt imødekommende lokaler.

Af Rune Rattenborg 

Assyriologi på 4. semester

Dette er en opfordring til, at vi på 
ToRS benytter os af vores demokra-
tiske rettigheder og viser flaget som 
medarrangør af det årlige Krystal-
natsarrangement, samt viser vores 
demokratiske sindelag ved at møde 
op til demonstrationen for at pro-
testere mod undertrykkelse og for-
skelsbehandling af mindretal.
 
Krystalnatsarrangementet er en 
demonstration, der markerer års-
dagen for nazisternes brutale an-
greb på jødiske butikker, synagoger 
og private hjem overalt i Tyskland, 
hvor op mod 100 jøder blev myrdet 
og mere end 20.000 blev arresteret. 
Krystalnatten d. 9. november 1938 
blev begyndelsen på et terrorregime, 
hvor jøder, kommunister, antina-
zister, sigøjnere og anderledes tænk-
ende blev forfulgt og udryddet. Den 

årlige krystalnatsdemonstration er 
en påmindelse om, at dette aldrig 
må ske igen. 
 
Initiativtagerne består af en række 
faglige organisationer, solidaritets-
foreninger, flygtningegrupper, men-
neskerettighedsgrupper, uddan-
nelsesorganisationer mv. Er det ikke 
oplagt, at ToRS også deltager? Eller 
rettere: Har vi ikke en pligt til at være 
med? Er det ikke nærmest pinligt, at 
vi – humanister fra tværkulturelle og 
regionale studier – ikke er med? 
 
At være medarrangør kræver ikke 
det store, da arrangementet kører 
efter samme drejebog år efter år. 
Der er tale om ca. 4 møder af 1½ 
times varighed, plakatopsætning, 
deltagelse på dagen samt et evalu-
eringsmøde, hvor vi også spiser 

sammen.  I år har vi dog tænkt os at 
gøre lidt ekstra ud af det for at mark-
ere 70-året for krystalnatten, men 
arbejdsindsatsen er stadig over-
skuelig.

 
Af Lise Sanvig Nordenhof

Arabisk på 2. semester

Flere oplysninger om krys-
talnatsarrangementet kan 

ses på krystalnat.dk. Henv-
endelse til Lise på 

lise@nordenhof.dk 
eller på tlf: 60 11 64 00.

Opfordring til deltagelse i 
krystalnatsarrangement
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Kort før ToRS’ sædvanlige vinter-dyst (red. 
eksamen), blev Barbylon lukket!

Mens man allermest havde lyst til at glemme verber 
og personlige suffikser (og i virkeligheden havde mest 

brug for en kold øl), lød beskeden, at Barbylon ville 
være lukket indtil februar 2008. Et glædesløst opslag 

på den blå dør fortalte at Barbylon lå ruiner;

“vores bartendere har følt sig forulempet, truet og 
deslige”

Eksilet fra de daglige studier –  bygget på frivillig 
arbejdskraft –  var gudhjælpemig blevet hærget af 

fulde og besværlige gæster (medstuderende!?). Hvor 
dum kan man være?

Konsekvensen kan blive permanent lukning. Vi har 
en sidste chance, så hold hinanden i ørerne!

HUSK:
1. Bartenderne er frivillige, så 

behandl dem ordentligt, ellers 
gider de ikke i længden.

2. Behandl hinanden ordentligt, 
så vi alle kan have en hyggelig 
aften.

3. Når bartenderen siger, at baren 
lukker, så gå hjem!

Med disse simple regler, håber vi, at alle får et rigtig 
godt forårssemester. 

Venlig hilsen Slyng 
-på vegne af Barbylon

Vedrørende lukningen 
af Barbylon

Alle, der studerer på Carsten Niebuhr Afdelingen på 
ToRS, KU, er til stadighed vidner til det totale kaos, der 
tilsyneladende hersker i afdelingens administration. 
Datoer og tidspunkter for eksaminer offentliggøres ofte 
ugudeligt langt inde i selve eksamensperioden, hvor alt 
for længst burde være fastlagt og planlagt, for blot deref-
ter at blive rykket frem og tilbage igen og igen, øjensynligt 
efter eksamensadministrationens forgodtbefindende.
Rent fysisk har CNA til huse i en bygning, der ifølge 
sædvanligvis pålidelige kilder er ved at styrte sammen: 
Vinduerne i de øverste etager må i hvert fald ikke åbnes, 
fordi de kan falde ud, hvis man gør det. Og nå ja, så falder 
der af og til lidt tagsten ned på fortovet ved indgangen. 
Det er jo lige dér, hvor rygerne står og hygger sig, og selv 
for en nikotin-junkie, der jo i forvejen er dødsdømt qua 
sin uhumske hang til tobak, er det en trist skæbne at få 
en tagsten i hovedet fra 20 meters højde.
Hertil kommer, at CNA besidder elektronisk apparatur 
til de studerendes afbenyttelse, der på en rigtig god dag 
kan betegnes som højest upålideligt – printeren (bemærk 
grammatisk singularis) og kopimaskinerne bryder ned 
i tide og utide, og teknikeren er altid ukristeligt længe 
om at lægge vejen forbi Snorresgade 17-19. Tjekker man 
printerens tilstand i dette sekund, kan man blive i tvivl, 
om teknikeren overhovedet har været her. Måske han 
også har hørt, at det regner med tagsten her.

Det synes således, at administration og underviserstab er 
pressede - for få mennesker er ansat til at udføre for me-
get arbejde - og der er åbenbart heller ikke penge til ved-
ligeholdelse af bygningen eller opretholdelse af samme 
tekniske standard, som det ses på andre fakulteter. 
Spørgsmålet er så: Er CNA anno 2008 faktisk blevet den 
støvede, uønskede anakronisme på budgettet for dét mo-
derne Københavns Universitet, som aspirerer til interna-
tional konkurrencedygtighed og prestige, sådan som det 
er nærliggende, at tænke ud fra ovenstående?
Eller er der i virkeligheden tale om, at CNA befinder sig i 
testfasen af et topmoderne og avanceret indlæringskon-
cept, nøje gennemtænkt og minutiøst planlagt således, 
at den studerende udover at beskæftige sig med sit valgte 
fagområde, det være sig Arabisk, Tyrkisk, Egyptologi el-
ler Nærorientalsk arkæologi, dagligt færdes i et studie-
miljø, der kommer så tæt som overhovedet muligt på den 
perfekte simulation af forholdende på en mellemøstlig 
læreanstalt eller arbejdsplads? 
Hvis dette er tilfældet, betyder det, at den studerende 
ubevidst, men ekstremt effektivt, lærer instinktivt at føle 
sig hjemme og godt tilpas ved netop de forhold, der jo er 
så almindelige i Mellemøsten, såsom evigt og uigennem-
trængeligt bureaukrati, evig uvished om skemaer, datoer 
og deadlines, kopimaskiner, der permanent er i stykker 
og daglig gang i faldefærdige bygninger, der kan brase 
sammen hvert øjeblik. 
Er al vor beklagelse over forholdene på vor afdeling da 
ikke forfejlet, og burde vi ikke i stedet være taknemmeli-

ge, hvis CNA i virkeligheden udfører avanceret karriere-
forberedende adfærdsmanipulation på sine studerende?

Af Ole Grarup 

Arabisk på 4. semester

Berettiget kritik af Carsten Niebuhr Afdelingen? 
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I forrige nummer af Slyng kunne I 
læse om, hvordan vi var ved at tage 
de første spadestik til en studietur til 
Israel. Vi var på mange måder stadig 
i idéfasen, hvor alt afhang af, om vi 
kunne få andre til at støtte op om vo-
res projekt. Nu står vi næsten to må-
neder senere, og arbejdet med studi-
eturen til Israel er skredet drastisk 
fremad. Vi har haft vores første un-
dervisningstimer i faget, og der har 
været god tilslutning fra studerende 
på ToRS. Både til faget og til selve 
turen. Vi er således studerende på 
forskellige semestre fra Religionsvi-
denskab, Hebraisk og Antropologi.

Vi har de sidste måneder ansøgt 
både diverse fonde og Internatio-
naliseringsudvalget ved ToRS om 
hjælp til finansieringen. Vi krydser 
selvfølgelig fingre for, at vi modtager 
lidt støtte rundt omkring fra – men 
intet er sikkert. De mere prakti-
ske aspekter af det at planlægge en 
studietur, såsom bestilling af flybil-
letter, transport og indlogering på 
hostels, er efterhånden også ved at 
være overstået, og det er nu blevet 
tid til at lægge kræfterne over i den 

mere, ville nogle mene, sjove del af 
planlægningen: det detaljerede pro-
gram. I planlægningsgruppen arbej-
der vi videre med at få arrangeret 
en række relevante og interessante 
dage i Israel. Vi har haft rig mulig-
hed for at påvirke fagets indhold og 
dermed også studieturens attraktio-
ner og seværdigheder. Arrangemen-
terne skal komplementere undervis-
ningens udvalgte problemstillinger 
med udgangspunkt i det at studere 
den religiøse mangfoldighed og di-
versitet, der gør sig gældende i det 
moderne Israel samt de problema-
tikker dette medfører af forskellig 
art. Denne mangfoldighed skal op-
leves i dens miljø og omgivelser. Vi 
skal møde ”autentiske” personer og 
grupper, der er relevante blot i kraft 
af sig selv. Underviserne har her væ-
ret behjælpelige, med at formidle en 
masse spændende kontakter til os. I 
skrivende stund har vi et meget om-
fangsrigt program, som løbende vil 
tage form.

Undervisningen i ”Det Moderne Is-
rael” ved Heidi Laura begyndte den 
8. februar, og der var stort fremmø-

de. Vi fik præsenteret det foreløbige 
program, som ligesom selve turen vil 
forme sig mere præcist, som forløbet 
skrider frem. Havde man forslag og 
idéer, var der også plads til at lufte 
disse. I planlægningsgruppen var vi 
som små børn, da vi skulle ind og 
følge den undervisning, som vi selv 
havde været med til at få oprettet 
og sætte vores præg på. Sikke en til-
fredsstillelse! 

Vi skal af sted de første to uger af 
april og vil efter turen få vejledning 
i den afsluttende opgaveskrivning. 
Det bliver fantastisk spændende at 
beskæftige sig med de mange sider af 
den moderne religiøst pluralistiske 
stat Israel. Præcis hvor spændende, 
kan du læse om i næste udgave af 
Slyng.

Af Ditte Maria Hansen og Pernille He-

degaard Jensen

Begge læser Religionsvidenskab på 7. 

semester

Turen går til Israel
          - en føljeton

Studievejledningen på ToRS er opdelt i fire faglige vej-
ledninger, en international vejledning og en Karriere- og 
erhvervsvejledning.
Vi har tavshedspligt, så du kan derfor trygt henvende dig 
anonymt og fortroligt i studievejledningen. 

Den faglige vejledning på ToRS

Den faglige studievejledning er et tilbud til dig, som ger-
ne vil have en professionel samtale omkring dine stu-
dier. Det er studievejledningen, som du skal kontakte, 
hvis du fx ønsker: 

• Overblik over dine valgmuligheder 
• Drøftelser af studietvivl 
• Information om eksamen, regler og ansøgnings-

procedurer 
• Sparring på din studieplanlægning 

Den Internationale vejledning
Den internationale vejledning er behjælpelig med plan-
lægning af udlandsophold i forbindelse med studiet og 
vejleder herudover instituttets internationale studeren-
de. 

Karriere- og erhvervsvejledning

Har du spørgsmål til praktik, erhvervsvejledning og til-
rettelæggelse af overbygningsstudier kan man henvende 
sig her.

Nyt fra vejledningen

Praktikseminar d. 13. marts kl 14-16 i et U-lokale
Åbent hus for nye studerende d. 5 marts
Tilvalgsbasar d. 27 marts

Åbningstider og træffetider finder du på bagsiden.

Studievejledning på ToRS
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Midt i oktober rejste jeg til London 
for at tage hul på et to måneders op-
hold som del af mit ph.d.-projekt. 
Jeg var blevet inviteret af Dr. Naomi 
Sakr til Westminster University som 
visiting scholar. Under universitetets 
medieinstitut, CAMRI (Communica-
tion and Media Research Institute), 
ligger ’Arab Media Centre’, som ledes 
af Sakr. Det var derfor et oplagt sted 
for mig at tilbringe et par måneder 
med mit ph.d.-projekt om religion på 
arabisk satellit-tv. Naomi Sakr er 
selv en af de få, der har beskæf-
tiget sig intensivt med arabisk 
satellit-tv og har skrevet og re-
digeret flere bøger herom. Ved 
at sidde på et medieinstitut får 
jeg samtidig lejlighed til at styrke 
den medievidenskabelige side af 
projektet, som kombinerer stu-
diet af islam og den arabiske ver-
den med medieperspektivet. 
Mine arbejdsdage i London be-
står af følgende ting: At skrive på 
min afhandling, at deltage i fag-
lige arrangementer af relevans 
for mit projekt og for opbygning af et 
fagligt netværk samt at opleve uven-
tede begivenheder som en muslimsk 
messe, som jeg senere i dette rejse-
brev vil vende tilbage til.

Terror på programmet 
Terror synes at være det mest bræn-
dende emne for forskere både inden 
for den arabiske verden og for me-
dier i London for øjeblikket. Der er 
rig lejlighed til at deltage i konferen-
cer og seminarer, der sætter kritisk 
fokus på mediernes dækning af ter-
ror. Således også forskningsinstitu-
tionen CAMMRO’s (Centre for Arab 
and Muslim Media Research) konfe-
rence lørdag den 24. november, hvis 
titel var ’Media Coverage of the ’War 
on Terror’’.
Konferencen handlede blandt andet 
om hvorvidt og hvordan arabiske og 
vestlige medier adskiller sig fra hin-
anden i dækningen af terror. Hvor 
uafhængige medierne er fra de re-
spektive regeringer, herunder kana-

ler som BBC, Al-Jazeera og CCN. Om 
det er medierne eller politikerne, der 
sætter agendaen. Hvordan medier-
nes dækning påvirker den offentlige 
mening. Ajmal Masroor kom med et 
illustrativt eksempel på samspillet 
mellem politiker, medier og offentlig 
mening, idet han påpegede, at flere 
muslimske kvinder i England be-
gyndte at iklæde sig niqab, efter Jack 
Straw, MP, havde udtalt, at han ikke 
ville modtage en kvinde med niqab 

på sit kontor. 
Også den 30. november var der hel-
dagskonference om terror. Denne 
gang med titlen ”The Cultural Poli-
tics of ”Terror” in The Middle East”. 
Konferencen blev afholdt på Royal 
Holloway, University of London og 
arrangeret af Dr. Lina Khatib, Uni-
versity of London. Her var igen fo-
kus på mediernes fremstilling af kri-
gen mod terror. 

Stereotype billeder
Religionen inddrages primært i dis-
kussionerne, når det belyses, hvor-
dan islam stereotypt og misvisende 
direkte kædes sammen med terror. 
Der blev blandt andet peget på, hvor-
dan engelske politikere i en vis grad 
bliver nødt til at tale ind i diskur-
ser om islam og islams forbindelse 
med terror for at kunne overbevise 
befolkningen om, at de gør noget 
ved problemerne. Lina Khatib talte 
blandt andet om, hvordan der var 
sat et projekt i gang, som havde til 

formål at udforske de radikale mus-
limske hjemmesider, som menes at 
gøre unge muslimer til terrorister. 
Samtidig opmuntres og finansieres 
udbredelse af nye hjemmesider, der 
skal få unge muslimer til at mødes 
om ’sunde interesser’ frem for radi-
kal islam. Lina Khatib påpeger sar-
kastisk, at hun endnu ikke har mødt 
en ung person, der er blevet terrorist 
på grund af en hjemmeside. Denne 
sidste bemærkning faldt under end-

nu et seminar om terror med titlen 
’Re-thinking Islamism: Implicati-
ons for Security’, der blev afholdt på 
SOAS, University of London den 20. 
november.

Den religiøse og politiske 
retorik 
’Al-Jazeera English’ er en af de ny-
ere arabiske satellitkanaler. Den 
blev lanceret i november 2006 som 
et alternativ til CNN og BBC. Den 
21. november forelæste Mohammed 
el-Nawawy på Westminster Univer-
sity om Al-Jazeera English. Han er 
amerikansk forsker og har tidligere 
skrevet en bog om det arabiske me-
diefænomen Al-Jazeera Arabic. Han 
er i gang med et større projekt om, 
hvem der ser Al-Jazeera English og 
hvorfor. Projektet tager udgangs-
punkt i stationens fire hovedkonto-
rer over hele verden, det ene ligger 
i London. Han undersøger samtidig 
seernes holdning til stationen disse 
fire steder gennem en stort anlagt 

Arabiske medier, islam og terror 
Rejsebrev fra London 
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spørgeskemaundersøgelse. Al-Ja-
zeera English er som Al-Jazeera Ara-
bic finansieret af amiren af Qatar og 
ifølge el-Nawawy, har kanalen stort 
set ubegrænsede midler og er derfor 
ikke presset af dårlig økonomi som 
for eksempel BBC. Ligesom Al-Ja-
zeera Arabic ser kanalen sig selv som 
en kanal for dem uden en stemme.
Kanalen vil gerne give rum for andre 
stemmer end mainstream 
arabisk og vestligt tv. 
Ifølge el-Nawawy opfyl-
der kanalen til en vis grad 
dette mål. 
Den 29. november fik jeg 
selv muligheden for at 
præsentere dele af min 
forskning på et åbent af-
tenseminar arrangeret af 
CAMRI. Arrangementet 
blev afholdt på Westmin-
ster University Campus i 
Regent Street. Jeg holdt 
et oplæg om den religiøse 
retorik og dens udvikling 
set i lyset af internatio-
nale konflikter. Titlen på 
mit oplæg var ”In the Shadow of In-
ternational Crises: Constructions of 
Islamic Discourses in New Media”. 

Islam-messe 
Konferencen om terror den 24. no-
vember blev afholdt i Londons stør-
ste messecenter ExCel, hvor der til-
fældigvis samtidig blev afholdt en 
islam-messe, ’Exhibition Islam’. Den 
handlede til gengæld ikke om terror, 
men om forbrug og livsstil og ikke 
mindst religion i en globaliseret ver-
den. Messen tiltrak en hel del flere 
gæster end konferencen. Her kunne 
man købe sportstøj efter muslimsk 
snit, som hverken afholder en fra 
at spille tennis eller dyrke karate, 
svømme eller spille volleyball. Sam-
tidig opnår man ifølge ovenstående 
poster frihed, fleksibilitet og selvtil-
lid af at dyrke sport iført dette tøj. 
Der er tale om en branding, der er 
meget lig brandingen af Nike (Clark 
2007). På messen kunne man gå fra 
stand til stand med varer, der blev 
præsenteret som muslimske. Fra 
mad, banker og bøger til tøj, mo-
biltelefoner, software og så videre. 
Messen illustrerede ganske godt, 
hvad religionsforskere har peget på, 
at religion altid er blevet medieret 
(se fx de Vries 2001). Har der ikke 

været en fetich, har der været en re-
ligiøs indviet, som kunne mediere 
mellem det guddommelige og men-
nesket. Det interessante ved denne 
messe i forhold til mit projekt er, 
hvilken betydning typen af mediet 
har for den religiøse praksis og tro. 
Hvordan ændrer kommercialiserin-
gen og massemedierne religionen? 
På messen var også tv-kanalen ’Shada 

Satellite Channel’, der blev etableret 
i 2006 og sender fra Amman i Jor-
dan. Kanalen sender underholdning 
i form af religiøs musik og sange og 
beskriver sig selv som professionel 
og af høj kvalitet. Endnu et eksempel 
på branding af religionen, hvor man 
kan se kanalen som et muslimsk svar 
på MTV. 

At forske og studere i London 
Det er både fagligt og personligt en 
spændende oplevelse at være visi-
ting scholar i en by som London med 
mange universiteter og ikke mindst 
et miljø, hvor forskere og forsker-
studerende kommer fra eller har 
oprindelse i lande over hele verden. 
Ved at være tilknyttet CAMRI får jeg 
adgang til et enormt stort bibliotek, 
som indeholder den nyeste faglitte-
ratur inden for medievidenskab. På 
Westminster har jeg samtidig daglig 
kontakt med forskellige forskere in-
den for mit felt gennem direkte hen-
vendelse eller i frokostpausen, som 
betragtes som en mulighed for faglig 
udveksling. På CAMRI er der flere 
forskere med oprindelse i forskel-
lige geografiske dele af verden, som 
beskæftiger sig med medier i deres 
oprindelsesland eller region. Dette 
giver mig en interessant komparativ 

indsigt og grobund for nye perspek-
tiver på mit eget stof. 
Denne faglige mangfoldighed blev 
ikke mindst tydelig, da jeg deltog i 
et heldags symposium for ph.d.-stu-
derende, hvor 30 ph.d.-studerende 
inden for medievidenskab hver især 
fremlagde deres projekt. Her var alt 
fra analyse af finsk, engelsk og irsk 
pressedækning af Irak-krisen 2003 

over analyse af den kine-
siske regerings brug af sa-
tellit-tv i deres udenrigs-
politik til analyser af BBC, 
cypriotisk presse, brasili-
anske mini-serier, journa-
listik i Mexico, nigeriansk 
tv-produktion og arabisk 
internet. Symposiet afslut-
tedes med en forelæsning 
ved professor Michael 
Schudson, University of 
California.
Hver onsdag afholder 
CAMRI derudover et 
forskningsseminar med 
enten udefrakommende 
oplægsholdere eller med 

oplæg fra forskere fra afdelingen. 
Det giver rig lejlighed til at høre om, 
hvad der sker inden for medieviden-
skaben i bred forstand. Emner har 
for eksempel     været ’Governing 
European Communications. What is 
it all about?’ og ‘Knowledge and Lea-
rning: Audiences and the restyling of 
factuality’. Endelig har jeg udnyttet 
chancen for at deltage i undervis-
ning på Westminster University, når 
det har haft relevans for mit projekt. 
Således har jeg fulgt undervisning 
inden for børn, kvinder og religion i 
et medieperspektiv. 
Udover at opholde mig på Westmin-
ster University har jeg også stor glæ-
de af SOAS’s (School of Oriental and 
African Studies) bibliotek, som har 
den nyeste litteratur på Mellemøst-
området og religionsfeltet. På SOAS 
har jeg også deltaget i arrangemen-
ter og er selv blevet bedt om at holde 
et oplæg på et seminar. Her sidder 
ikke mindst spændende forskere 
som Dina Matar og Salwa Ismael. 

Af Ehab Galal 

ToRS, ph.d.-stipendiat under 

Satsningsområdet ’Religion i det 21. 

århundrede’.
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Ord-del-ing
Glimmerbøsse... Homoseksuel mand i spraglet 
udklædning fra renæssancetiden?
Saltbøsselignende dåse til opbevaring af glimmer, 
som kan drysses ud? Blank metalskinnende 
bille, som spiser mælkebøtter? Perlemorsbelagt 
paradegevær fra omk. år 1700?

Bøsse er et mærkeligt ord.
Da jeg var lille, syntes jeg, at det var så underligt, at voksne sagde bøsse 
om et gevær eller en krydderidåse – en bøsse var jo en homoseksuel mand. 
Altså, jeg var godt klar over de forskellige betydninger, men hvad hvis man 
misforstod hinanden?
I 2008’s homo-velorienterede Danmark synes salonbøsse ikke at have 
meget med våben at gøre, og udtrykket ”at spytte i bøssen” lyder som en 

homoficeret afart af ”at spille kiks”. Og nu tror du sikkert, at ordet glimmerbøsse er et nymodens udtryk for en Gay Pride del-
tager? Men nej. En glimmerbøsse er en blank, sort-grøn metalskinnende bille, der spiser mælkebøtter og andre gule blomster 
(dog hedder den – noget forvirrende – Meligethes aeneus (anus?) på latin).
Engang var bøsse både en genstandsbetegnelse og et skældsord. I dag er det et næsten kønsløst påhængsudtryk (oplevet brugt 
uden for akademiet i flere ubeslægtede sammenhænge).

Af Slyngel MSVK

Studievejledning på ToRS
Studievejledningens åbningstider i dette semester kan ses på hjemmesiden: 
           www.tors.ku.dk/vejledning

Træffetider:
Carsten Niebuhr Afdelingen    fredag 12-15 (personligt) og fredag 11-12 (telefonisk)
Asger Johannsen 
Østeuropa-,Minoritets- og Grækenlandsstudier  onsdag 10-12 (personligt) og onsdag 10–10.30 (telefonisk)
Annemette Have
Asien, Eskimologi, Komparative Kulturstudier mandag 9.30-11 (personligt) og mandag 9-9.30 (telefonisk)
Ida Marie Vammen
Religion, Indianske Sprog og Kulturer  onsdag 9-12 (personligt) og onsdag 12-13 (telefonisk)
Dennis Vendeltorp
International Vejledning    torsdag 9.30 – 11.30
Ida Marie Vammen og Annemette Have
Erhvervsvejledning     onsdag 10-12 (personligt) og onsdag og torsdag (telefonisk)
Dorthe R. Horup

Redaktionen 
har modtaget 

dette udsnit af et 
loftsmaleri med 
titlen “Senmid-

delalderens 
trompeter” af 

Aviaja Larsen, 
studerende ved 
ToRS og flittig 
bidragyder til 

Slyng. Maleriet 
hænger i Trøj-

borg beboerhus 
i Århus og er 
malet i 1992.

Skrivebordsskuffepoet?
Bagklog er stedet, hvor du kvit og frit 
kan vove pelsen og få trykt dine inder-
ligste kærlighedserklæringer eller de 
tungsindigste og livledeste digte. Send 
dem til en utålmodigt ventende redak-
tion på  email: slyng@punkt.ku.dk

Holder du en fest? 
Viser du en film? Er der temabar i af-
delingsbaren? Er hele ToRS indbudt? 
Gør Slyng til vores fælles opslagstavle 
og send tid, dato og sted for dit arran-
gement til: slyng@punkt.ku.dk og 
vær sikker på massivt fremmøde.


