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OM POLEMIK: 
Polmik är föreningen FLiNS medlemstidning 
som ges ut fem gånger per år, inklusive 
specialnumret Nollemik. FLiNS och Polemik är politiskt, 
religöst och fackligt oberoende. Tidningen  
leds av Polemikredaktören som leder arbetet, övriga 
redaktionen arbetar på frilandsbasis. 
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REDAKTÖRENS SPALT 
 

En tidig morgon när graderna är 
alldeles för låga och vinden 
motarbetar mig maximalt är jag och 
min cykel på väg mot universitetet. 
Då kommer tankarna på vad som ska 
bli min första spalt i Polemik-
tidningen.  

 
Att hösten är här känns tydligt, och syns 
också i alla härliga färger som numera 
täcker träden (men varför har det redan 
kommit snö?!), och då är det också dags 
att ta tag i allt vad skolan innebär: 
kravaller, sittningar, diverse tävlingar och 
fikastunder i baljan. Men det ingår även 
att öppna en bok då och då och varför inte 
spendera 9 timmar per dag i biblioteket för 
att plugga när det börjar närma sig en 
tenta. Det är det här som är charmen med 
att vara student, vi har så många 
valmöjligheter och så mycket att engagera 
oss i! 
 
Några av de möjligheter vi har på 
pol.kand är att studera utomlands eller 
vara ute på praktik. För att motivera er 
som går och funderar på just detta är 
därför temat i denna Polemik ‖ute i 
världen‖. Det inkluderar information från 
FLiNS resan -09 och nolle-p tiden samt att 
vår programansvarige Peter Andersson 
delar med sig av sina erfarenheter. Med 
mera, med mera. Mer långväga ifrån 
kommer artiklar från Ottawa och Tokyo. 
Dessutom har vi tagit in en gästskribent. 

Idén med en gästskribent kommer vara ett 
återkommande inslag i Polemiken det 
kommande året, för att vidga tidningens 
innehåll och för att få chansen att ta del av 
‖externers‖ funderingar och synpunkter. 
 
Mina ambitioner för detta års nummer är 
att fortsätta utveckla Polemiken, som så 
många innan mig har gjort. Att ge er läsare 
roliga och intressanta artiklar är målet, och 
att visa att det finns anledning att läsa 
Platon, Lewin och allt vad de heter. Finns 
det anledning till det förresten? Vi kanske 
bara inte inser just nu vad det skulle vara 
bra för.  

 
Stort tack till de som har hjälpt till att få 
ihop detta nummer av Polemik, allt från 
tipsare och idégivare till skribenter. Det 
hade inte gått utan er.  
Vill även passa på att tacka FBI, och 
FLiNS, för att ha gjort vår nolle-p till en 
riktig rolig och hjälpsam start på vårt 
studentliv! Det arbete ni lägger ner för att 
anordna aktiviteter för oss pol.kand 
studenter går absolut inte obemärkt förbi.  

 
Avslutar med det bästa i Linköping just 
nu: Hlavac och Hlinka är tillbaka och livet 
leker, nu börjar elitserien! 

 
 
Hanna Johansson 
Polemikredaktör 
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FLiNS-ORDFÖRANDENS SPALT 
 

Hej alla sköna polkandare, 
polmagare, och andra högst 
potentiella polemikläsare. Äntligen är 
FLiNS medlemstidning tillbaka igen! 

Jag vill börja med att hälsa Hanna 
Johannson välkommen i styrelsen som 
nytillträdd redaktör. Jättekul att du ville ta 
över och återuppliva denna tidsskrift som 
med undantag för nollemik-numret har 
legat i malpåsen sen i våras. I detta 
nypremiärnummer är temat alltså ‖Ut i 
världen‖, och det tror jag är något som 
många av oss drömmer om och strävar 
efter på vår utbildning. 

Apropå ‖ut i världen‖, stort tack till alla 
medlemmar som deltog i årets FLiNS-resa 
som med buss tog oss till Frankfurt, 
Strasbourg och Genevé. (Även metropolen 
Markaryd passerades samt givetvis 
‖Student-meckat‖ i Puttgarden). Som 
FLiNS-styrelsens officiellt ansvarige för 
resans väder och val av filmer på bussen, 
så kan jag såhär i efterhand göra följande 
reflektion; Jag lyckades lite bättre med den 
ena av uppgifterna. Eller med andra ord; 
ni verkade uppskatta +25°C och strålande 
sol mer än Jönssonligan.  

Vad händer inom sektionen framöver då? 
Förutom den löpande verksamheten med 

främst utbildningsbevakning och 
samverkan med StuFF, så har vi 
börjat fila på examenssittningen som i år 
kommer att genomföras samtidigt som 
den traditionsenliga julsittningen. Detta är 
ett försök som syftar till en grym och 
välbesökt sittning där ni examenstagare 
förhoppningsvis ska känna att ni får den 
uppskattning ni så väl förtjänar! Vidare 
planeras det även inför vårens 
arbetsmarknadsdag, håll utkik efter mer 
information om denna viktiga dag.  

Slutligen vill jag bara påminna om att vårt 
uppdrag som styrelse är att verka för er 
medlemmar och företräda era intressen 
gentemot universitet. Jag är säker på att 
det finns många synpunkter och idéer om 
förändringar som skulle kunna gagna 
såväl oss själva som kommande 
generationer av studenter på vår 
utbildning. Se till att använda oss 
ordentligt! 

Ha det så fint allesammans och ös på i 
höstmörkret, (multipel tolkning är möjlig), 
så kommer julens lugn och andhämtning 
snabbare än vad man tror! 

Lars Petersson 
Ordförande, FLiNS 09/10
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FBI-CHEFENS SPALT 
 

 
Då var det höst igen, eller vi kanske ska 
kalla det vinter då fransmannen som bor i 
min korridor kommer in med frostskador 
efter att ha varit ute en kortare stund.   

FBI har haft en hel del aktiviteter sedan 
senaste Polemiknumret, det har varit ett 
Nolle-P, saftbrännboll, höstsittning och en 
overallsinvigning.   

Nolle-P var lite av en succé anser vi 
då våra nya underbara ettor var som Uffe i 
Ace of Base, körde på i alla lägen och 
klagade aldrig. Vi hade även tillgång till 
fantastiska faddrar som lotsade de små 
runt i Sveriges i särklass blåsigaste stad.  

Nästan direkt efteråt så var det dags 
för saftbrännboll, uppslutningen var 
enorm så vi hade två planer att spela på. 
Det vi glömde bort att säga var vilka som 
vann, det var lite tur med tanke på att vi 
inte hade en sportmössa om hur poängen 
såg ut. Det enda jag vet är att det fanns 
många ‖moraliska‖ vinnare.   

Efter att ha packat ihop slagträn och 
diverse ‖konor‖ så var tiden inne att 
planera en höstsittning på skytte C. Det 
var en sektionssittning av rang, alla 
verkade ha hur skoj som helst och härjade 
vilt. Var det någon som tyckte att vissa 

tuggor av köttfärssåsen var extra god? Då 
åt ni av Samuels och min köttfärssås, vår 
sats var extra god vill jag säga pga. att vi 
använde oss av lyxiga ingredienser.  

Eftersom naturen bestämt att man ska 
ställa tillbaka klockan en timme varje höst 
så har det lett till att det är mörkt som bara 
*** på kvällarna. Därav kom beslutet att ta 
overallsinvigningen så fort alla hade fått 
sina overaller, denna dag var igår (7 
november). 41 starka ettor samlades och 
lekte loss i diverse saftlekar. Det var Bobs 
blandsaft. Sedan så knallade de in på 
kravall med fina blåa (med en touch av 
rött) overaller på kravallen.   

Vi i FBI vill passa på att tacka alla som har 
hjälpt oss under hösten. Det vill säga, vårt 
program, alla fantastiska ettor, faddrar, 
pateter och alla andra som kallar sig 
pol.kandare (magare med för den delen). 
Vi hoppas att ni har haft lika roligt som 
oss, för vi har haft hur skoj som helst.  

Ps glöm inte bort Julsittningen som 
kommer, julmat rules.   

xoxo  

Philip Rasch FBI chef 09/10
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år/Danny Kaye 

 

Genom Europa med buss – årets FLiNS-resa! 
 

Årets FLiNS-resa bar iväg mot 
sydligare delar av Europa detta år, 
nämligen bestämt Frankfurt, 
Strasbourg och Genève.  Att det blev 
just dessa tre städer var beroende på 
besöken och vad vi ville få ut av resan 
som program och som personer. 

Efter att yrvaket ha knallat iväg till bussen 
kl fyra på söndagsmorgonen 27 september 
bar det iväg mot stop nr 1 – Frankfurt. Det 
väntades oss en lång bussfärd ner genom 
Tyskland, med många ‖stau‖ och andra 
hinder. Väl framme och incheckade 
somnade vi gott i väntan på nästa dag. 

I Frankfurt hade vi bokat besök på ECB –
 Europeiska Centralbanken. Det var ett 
mycket intressant och lärorikt besök, även 
om man inte har planer på att bli någon 
framtida ekonom. Eftersom vi sedan inte 
hade någonting planerat var det fritt fram 
att upptäcka vad Frankfurt som stad hade 
att erbjuda. 1 € shoten och 11€ för en meter 
öl var det ingen som ville tacka nej till och 
vi avslutade dagen i Frankfurt på ett 
mycket trevligt sätt. 

 

På tisdagsmorgonen bar det iväg till 
Strasbourg, där vi skulle dels skulle få hela 
dagen att upptäcka staden och besöka 
European Court of Human Rights på 
onsdagen. Strasbourg som stad var väldigt 
vacker, vilket jag tror många är villiga att 
hålla med om, och besöket var väldigt 
intressant. Frågestund var det som gällde 
och det var uppskattat att så många hade 
intressanta och välformulerade frågor att 
ställa.  

Efter besöket bar det iväg till vår sista stad 
– Genève. Det blev en lite längre resa ner 
än vad vi först hade fått höra, men vad gör 
det när man kan kolla på tjejfilm och ha 
trevligt i bussen! Väl framme checkade vi 
in oss på hostellet och det var fritt fram att 
göra vad man ville. Eftersom det var 
ganska sent valde de flesta att käka och 
sen ta det lugnt.  

På torsdagen väntade Röda Korset. Där 
blev besöket lite annorlunda mot tidigare, 
då vi blev guidade runt museet och vi fick 
lära oss nästan allt om Röda Korsets 
historia. Att få se så gamla ting väckte 
verkligen känslor i en och det kan tyckas 
otroligt hur de kan bevara ett sådant arkiv. 
Efter besöket så var det fritt att utforska 
Genève.
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Eftersom Genève är en stad som har det 
mesta, tror jag nog de flesta fann 
någonting de fastnade för, kanske var det 
fontänen, eller bara en latte på Starbucks. 
Eftersom vi hade haft så mycket fritid 
kände vi att det var dags att hitta på något 
tillsammans och gick därför 
på torsdagskvällen till en karaokebar. 
Nästan alla sjöng fler än en gång och det 
var riktigt roligt. Framåt timmarna drog vi 
oss hemåt och somnade nöjda.  

På fredagen, sista dagen i Genève och sista 
dagen innan vi skulle ägna 30 timmar 
på bussen, besökte vi FN:s europeiska 
högkvarter. Ett besök som var mycket 
uppskattat av alla.  
Vid kl 14 kom bussen och då var det dags 
att mentalt förbereda sig på 30 timmar 
med allt vad som kan tänkas komma till.  

 

 

Många filmer och ganska ojämn sömn 
senare stannade vi till i Puttgarden för 
inhandling av diverse trevliga drycker, i 
full storm ska tilläggas, innan vi begav oss 
upp mot Sverige och Linköping. Att lämna 
solen och värmen som vi faktiskt hade haft 
under resan och komma hem till snålblåst 
och regn fick ingen att dra på smilbanden, 
men samtidigt så vet vi ju alla vad man 
säger: Borta bra, men hemma bäst! 

Vi i FLiNS tackar alla som var med! Ni 
gjorde den här resan otroligt rolig och vi 
känner att ni uppskattade den oerhört 
mycket. Utan er hade vi aldrig kommit 
iväg, så tack så jättemycket och lycka till 
nästa år. Hoppas den blir lika grym som 
årets FLiNS-resa!  

Ida Arvidsson  
FLiNS 09/10 

 
 
 
 
 
 

 
Bilden ovan: 29 pol.kand studenter i  
ett fyrabäddars rum 
Bilden till vänster: Europadomstolen 
 

 
 
 



 

8 Den framgångsrike politikern är den som säger vad alla tänker och som säger det 
högst/Theodore Roosevelt 

 

Peter som utbyteslärare i USA  
 

Regnet har gjort asfalten plaskvåt när 
jag går över Campus mot 
busshållplatsen. Det är sent och jag 
har stuckit in på ”Chicken Tikka” 
efter föreläsningen för att äta den 
goda thaimaten och kolla av mailen 
här där jag har täckning. Jag har nyss 
undervisat om Mundell-Fleming-
modellen och om möjligheterna och 
svårigheterna för en liten öppen 
ekonomi inom EU att bedriva en 
självständig stabiliseringspolitik. Jag 
är mätt, belåten med att ha fått till 
förklaringarna på föreläsningen som 
jag ville, längtar lite hem till familjen 
och bekymrar mig lite över att några 
studenter verkar dåligt pålästa inför 
den väntande tentan.  

Det kunde varit en vanlig afton utanför A-
huset. Men det är en decemberkväll vid 
University of Washington i Seattle i 
nordvästra hörnet av USA. Där arbetade 
jag som utbyteslärare höstterminen för två 
år sedan. Förutom att alla går med 
ryggsäck och blommiga gummistövlar och 
att husen runt campus är pampiga 
stenbyggnader från 1800-talet är de 
synbara skillnaderna mot corson på LiU 
små. Att åka iväg och undervisa på en 
plats en tredjedel av jordklotet bort 
påvisar på många sätt hur universell 
universitetsvärlden är.   

 

Jag kan gå in på en fortsättningskurs i 
nationalekonomi och studenterna har 
samma förkunskaper som våra på LiU 
skulle haft. De har använt samma 
beteckningar, gått igenom samma 
modeller, kanske till och med haft samma 
lärobok. Kunskapen är verkligen global. 
Att föreläsa är också ganska likt, förutom 
att man blir tröttare av att förklara sig på 
engelska. Språkperfektionen blir lidande i 
slutet av timmen, för man måste 
koncentrera sig på innehållet mer än 
språket. Däremot är studenterna inte vana 
vid våra typer av lektioner med 
övningsuppgifter. De uppskattar dem, 
men lyckas inte alltid så bra. Och eftersom 
de inte går program så känner de flesta 
inte varandra så grupparbeten är svåra att 
organisera.  

 

Bilden till vänster: Downtown Seattle 
Bilden ovan: Vy över campus 
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Förutom att studierna verkar vara ett mer 
individuellt projekt så är studenterna sig 
ganska lika. Många ambitiösa, några inte. 
En del läser min kurs som en av de 
valbara i ett annat ämne, som är krav i 
USA. De är inte så motiverade, några 
hoppar av i början och söker sig till andra 
kurser där det är lättare att få ett bra 
betyg: ‖grade boosters‖. 
Sammanhållningen bland studenterna 
grundar sig inte som hos oss främst inom 
programmet utan i andra 
sammanslutningar, kanske mer som i de 
gamla universitetsstäderna i Sverige.  

Att stå i sal är sig ganska likt. Men 
förutsättningarna för läraren skiljer sig åt. 
I Sverige gör en heltidslärare 400 timmar i 
sal, i USA ungefär hälften. Det finns sex 
gånger så många studenter som anställda i 
Linköping, dubbelt så många vid UW. 
Sponsring är en viktig verksamhet och 
delar av arbetstiden går åt till kontakter 
med alumner och donatorer. Jag 
undervisar i ‖Mary Gates Hall‖, döpt efter 
Bills mamma. Alumner, särskilt de som 
arbetat upp en förmögenhet, förväntas 
skänka pengar till sitt gamla universitet, 
och kan i utbyte få namnge byggnader. 
Annars är till och med lärarmötena sig 
väldigt lika. Jag saknar bara två saker. 
Kaffepauser med kollegorna. Och väggar 
mellan toaletterna i stället för de 
meterhöga skrank som gör att man ser och 
hör allt som görs av personen intill. 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara utbyteslärare i en termin innebär 
inte bara att upptäcka likheter och 
skillnader om sitt eget jobb. Det betyder 
också att på ett djupare plan förstå ett 
annat samhälle. Det vi ser som turister i ett 
land är mest oväsentliga ytligheter. Jag 
börjar förstå vilken betydelse de 
grundläggande värderingarna har för hur 
ett samhälle blir. Samtidigt känner jag 
ödmjukhet inför alla de olikheter som 
finns inom ett samhälle, inte minst det 
amerikanska. Och en tilltagande respekt 
inför människors skilda uppfattningar om 
vad som är rätt, fel och önskvärt.  

Många studenter är också på utbyte och 
kommer hem med rikare erfarenheter som 
kan utnyttjas i det fortsatta livet. Även 
som utbyteslärare gör jag naturligtvis 
massor med egna lärdomar och utvecklas 
som person. Jag inser vad det innebär att 
förstå, på ett fördjupat sätt, en liten annan 
del av världen. Att lärare ska få 
internationella erfarenheter är något som 
universitetet säger ska främjas. Jag fick ett 
generöst stipendium som täckte mina 
merkostnader. Men när jag kommer 
tillbaka blir inte dessa erfarenheter 
utnyttjade. Det förblir ett privat projekt för 
mig själv - förutom det jag kunde dela 
med mig av genom ett idogt bloggande. 
Kursen jag utvecklade passar inte in i vår 
struktur, så den ger jag aldrig igen. Den 
ökade internationella förståelsen är svår 
att direkt nyttja i arbetet på hemmaplan. 
Och inte premieras man med högre lön. 
Trots en viss besvikelse i efterhand, och 
trots den slitning på familjen det betyder 
att vara borta en hel termin, vill jag inte ha 
tiden ogjord. Man ångrar inte det man gör 
– bara det man inte gör.  

 

Bilden till vänster: Peter hämtar kaffe till 
tjänsterummet. 

 

 



10 Det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik/Mark Twain 

 

Bilden till höger: Peter fikar på Starbucks med 
några av studenterna 

När jag väntar på bussen i regnet ser jag 
upp mot den svarta himlen där planen 
flyger in mot tremiljonersstadens 
flygplats, ett i minuten. De flesta är 
tillverkade just här i Seattle. Det känns 
tryggt. Boeing, med över 70 000 anställda, 
är stadens bästa varumärke. Härifrån 
kommer också Starbucks, så jag har inte 
behövt sakna gott kaffe. Den allra första 
butiken ligger nere vid hamnen. En ny 
presidentkandidat skulle tala i stadshuset i 
kväll. Men va fan, 100 dollar verkar dyrt. 
Inte vill jag stödja kampanjkassan för en 
okänd, svart uppkomling utan chans på 
Vita Huset. Jag åker hem och ser 
American Idol på TV i stället.  

Ovan: Peter som ”starboy” i luciatåget på 
svenska klubben 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Peter Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



12 Om våra dagars valutor hade lika stort stöd som våra dagars fotbollslag skulle mycket vara 
bättre/Salvat Etchart 

 

En introduktion till Kanada och dess politik. 
Med sin stora landmassa, ekonomiska 
styrka och en befolkning på cirka 33 
miljoner borde Kanada vara sedd som 
en större aktör internationellt, om det 
inte vore så att det låg granne med 
Förenta Staterna. Den mediala 
skuggan som uppstår bakom USA gör 
att Kanada sällan får den 
uppmärksamhet ett land av dess 
kaliber generellt borde ha. Genom 
den här artikeln vill jag ge er läsare 
en insyn i Kanada och dess politik.  

Kanada är en parlamentarisk monarki, 
med Drottning Elizabeth II som 
statsöverhuvud. De facto statschef är 
Michaëlle Jean som är Generalguvernör, 
men formellt drottningens representant i 
Kanada. Landet är uppdelat i 10 provinser 
och 3 territorier där de förstnämnda 
erhåller en stark autonomi. Landet styrs av 
en konservativ minoritetsregering med 
Stephen Harper som premiärminister.   

I den här introduktionen vill jag belysa de 
tre huvudfrågor som har präglat den 
nuvarande kanadensiska politiken; 
Quebec, regeringsmakten och USA  

Provinsen Quebec är den näst största 
provinsen och ständigt aktuellt ämne som 
präglar den nationella politiken. Kanada 
har officiellt två språk; engelska och 
franska. Över hela landet finns det 
fransktalande, men franskan är 
koncentrerad i östra Kanada och särskilt i 
Quebec. Provinsen har sedan Quebec act 
1774 haft särskilda rättigheter gällande 
religionsfrihet, rättsystem och skydd av 
det franska språket. Sedan 1977 är franska 
det enda officiella språket och de tillämpar 
provinsiellt ett rättssystem av fransk 
modell, medans resterande provinserna 
och territorierna tillämpar brittisk 
Common law.  

Självständighet för provinsen har länge 
varit en aktuell fråga. 1980 och 1995 
genomfördes folkomröstningar om 
självständighet, båda gångerna vann 
nejsidan, om än med små marginaler. 
Även om det i dagsläget inte är aktuellt 
med en ny omröstning, har provinsen en 
stark inverkan på den nationella politiken.  

För att kunna regera i Kanada måste 
regeringspartiet i praktiken antingen ha 
tillräckligt stöd i själva provinsen eller få 
stöd av det separatistiska Bloq Québécois. 
Detta gör att särskild hänsyn tas till 
provinsen. 2006 lade premiärminister 
Harper fram en resolution i underhuset 
som fastställde att folket i Quebec – les 
québécois, som en nation inom en 
federation. Resolutionen godkändes, men 
har ingen egentlig rättslig betydelse, men 
starkt symbolvärde.  

Tidigare dominerades den nationella 
politiken av det Liberala partiet med 
starka ledare som Lester B Pearson, Pierre 
Trudeau och Jean Chrétien. Dock var 
ledarskapet som följde dem svagare och 
partiet präglades av interna stridigheter. 
En korruptionsskandal rörande statliga 
medel för en informationskampanj inför 
Quebecs självständighetsomröstning 1995, 
slog hårt emot partiet som i januari 2006 
tillslut förlorade regeringsmakten till det 
konservativa partiet. 

Under de senaste 5 åren har Kanada haft 
fyra nationella omröstningar på fem år. 
Det senaste valet var i oktober 2008 
då Harpers minoritetsregering kallade till 
nyval för att försöka stärka sin position 
och bilda en majoritetsregering.  De 
misslyckades pågrund av att de inte vann 
tillräckligt många mandat från Bloq 
Québécois.  Harpers fick fortsätta regera i 
en minoritet som dock höll på att falla 
endast sex veckor efter valet.  
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Pågrund av regeringens ekonomiska 
politik och förslag om ett indraget statligt 
partistöd, enades oppositionen om att 
rösta bort de konservativa i en 
förtroendeomröstning, och tillsätta en 
ministär bestående av Liberalerna och 
socialdemokratiska New Democratic Party, 
med parlamentariskt stöd av Bloq 
Québécois. 

För att undvika att förlora makten bad 
Harper generalguvernören att avsluta 
höstens parlamentssession.  
Generalguvernören valde att följa Harpers 
vilja istället för att be oppositionen bilda 
regering eller utlysa ett nyval.  

Följderna av att det inte blev något nyval 
var att liberala partiets ledare och 
tilltänkta premiärminister Stéphane Dion 
avgick och ersattes av Michael Ignatieff. När 
parlamentet åter öppnade i januari valde 
de konservativa att närma sig 
oppositionen och liberalerna stödde 
regering Harpers nya budgetförslag. 

Stephen Harpers regering sitter dock inte 
helt säker och är kontinuerligt under 
attack av den nya oppositionsledaren 
Ignatieff. Under hösten 2009 var den stora 
frågan om regeringen skulle falla när 
parlamentet öppnade höstsessionen. Dock 
lyckades Harper få stöd av NDP och BQ 
och därigenom rädda regeringsmakten. 
Ignatieff har sedan dess sagt att han inte 
tänker försöka med en ny 
förtroendeomröstning innan vårbudgeten 
läggs fram. 

Den politiska situationen i Kanada har 
haft negativa konsekvenser för landet. 

Väljarna har börjat tröttna på de ständigt 
återkommande valen, samt att 
kontinuiteten i politiken försvunnit. Detta 
gör att det svårt att planera långsiktigt då 
man med säkerhet inte kan säga vilka som 
kommer utöva regeringsmakten ett år 
fram i tiden.  

75 procent av Kanadas export går till USA 
och 20 procent av USA:s export går till 
Kanada. Länderna är starkt integrerade 
inom flera områden, vilket gör att 
relationen till grannen i söder alltid varit 
en svårbalanserad uppgift för 
kanadensiska premiärministrar. Kanada 
var det första land som president Obama 
besökte som nyvald, vilket sågs som en 
bekräftelse på ländernas starka band. 

Kanada valde att inte stödja USA:s 
invasion av Irak, men har valt att ha en 
drygt 2800 man stark närvaro i 
Afghanistan. Över 130 kanadensiska 
soldater har hittills stupat och frågan om 
beslutet att dra sig ur 2011 skall stå kvar 
har blivit ett hett debatterat ämne i 
Kanada allteftersom antalet stupade 
soldater stigit. 

I det amerikanska stimulanspaketet för att 
stävja den ekonomiska krisen fanns även 
Buy American-reglerna. Dessa har slagit 
mot kanadensiska företag som inte längre 
får vissa kontrakt i USA. Detta har lett till 
en oro i Kanada om att USA håller på att 
bli mer protektionistiskt, vilket skulle slå 
hårt mot kanadensiska företag.  Harper 
och Obama möttes i september 2009 för att 
diskutera detta, inget konkret framkom 
under mötet, men relationen dem 
uppfattas som god. 

Jag hoppas att med denna introduktion 
ökat intresset och kunskapen Kanada.  
Som praktikant på ambassaden i Ottawa 
har jag fått arbeta med riktiga 
arbetsuppgifter och frågor, och har 
därigenom fått en förståelse och insyn som 
är svår att tillförskaffa sig på annat sätt. 
Vidare har jag fått användning och 

utvecklat de kunskaper jag förvärvat från 
kurserna inom programmet. 
För er som funderar på att söka 
praktikplatser rekommenderar jag det 
starkt.    
Elias Norrman, PMP 4 

Praktikant på Sveriges Ambassad i Ottawa 
HT 09



14 Kassaboken stämmer! Jag undrar vad jag har gjort för fel!?/Gunilla Dahlgren 

 

Tokyo 
Varje år är vi ett gäng politices 
kandidat- och magisterstudenter som 
tar chansen att praktisera på någon av 
Sveriges representationer runt om i 
världen. Själv har jag haft turen att 
hamna i Tokyo under en minst sagt 
omvälvande höst. Här kommer några 
av mina reflektioner kring polkands 
mindervärdeskomplex, ett Japan i 
förändring och lite pepp-talk till alla 
tvåor som ännu inte har några planer 
till hösten!  

Som ny på polkand såg jag en karriär på 
FN, UD eller SIDA i framtiden. Redan 
under nolle-p fick jag känslan från tidigare 
programelever att sådana ‖höga‖ 
ambitioner var naiva och orimliga. Skönt 
att jag efter snart 2 och ett halvt år på 
programmet kan konstatera att detta var 
kvalificerat skitsnack. Jag kan ofta skönja 
ett allmänt mindervärdeskomplex från 
polkandstudenterna i Linköping. Vår 
utbildning står sig inte mot de gamla, 
‖finare‖ programmen i Uppsala eller 
Lund. Sant är dock att dessa universitet 
ofta är de som får praktikplatserna, i alla 
fall på UD – men faktum är att antalet 
ansökningarna till praktikplatser är flest 
från just dessa skolor. Både Uppsala och 
Lund har personer som enbart arbetar 
koordinering praktikfrågor, medan vi från 
LiU får sköta (nästan) allt själva. Att 
komma från ett underrepresenterat 
universitet kan dock ses som 
någonting positivt och det är oftast 
färre sökande till platserna än man 
tror. Ett välskrivet personligt brev 
tillsammans med ett proffsigt CV kan 
gå långt. Det finns dessutom mycket 

folk på campus som kan granska och 
hjälpa dig skriva dessa.  

Vad har hänt i Japan då under min tid 
här? 

När jag kom hit satt LDP – 
Liberaldemokratiska partiet – vid makten, 
precis som de gjort nästan oavbrutet sedan 
50-talet. Mitt huvudsakliga arbetsområde, 
miljö och klimat, var en nedprioriterad 
fråga. Med frustration kunde man läsa 
rapporter från de mycket politiserade 
ministerierna, som baserades på vinklad 
‖vetenskaplig‖ forskning och rena lögner. 
Utsläppsmålen från koldioxid man 
skyltade med var 8 % minskning av 1990 
års nivåer till år 2020 med kraftigt 
överdrivna kostnadskalkyler. Kostnader 
associerade med faktumet att delar av 
Tokyo skulle vara under vatten vid ett 
‖business as usual‖ scenario utelämnades. 
Detta mål möter knappt Japans åtaganden 
från Kyotoavtalet – samma avtal som stolt 
bär namnet på landets gamla huvudstad.  

Den så kallade Järntriangel har styrt Japan 
sedan 50-talet. Den har bestått av LDP, 
byråkratin, och industrin genom den 
mäktiga näringslivsorganisationen 
Keidanren. Näringslivet, med 
energibolagen som högljuddast aktör, har 
inte velat göra några klimateftergifter, och 
denna åsikt har genomsyrat hela 
regeringsapparaten

. 
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Järntriangeln bröts upp genom ett 
historiskt underhusval i augusti, där DPJ 
(Japans Demokratiska Parti) vann egen 
majoritet. Mycket på grund av folkets 
missnöje med det gamla systemet och dels 
på grund av partiledaren Yukio 
Hatoyamas Obama- inspirerade 
löften om förändring. En 
förändring från den korruption, 
svågerpolitik och bakåtsträvande 
konservatism det gamla systemet 
stod för. 

DPJs politik kännetecknas av 
löften om fler frihandelsavtal, 
varmare ton mot sina asiatiska 
grannar i utrikespolitiken, och 
höga ambitioner i klimatfrågan. 
Jag hade glädjen att sitta i 
publiken vid en miljökonferens 
där Hatoyama bekräftade partiets 
vallöfte att minska utsläppen med 25 % 
från 1990s nivåer till 2020. Ett smått 
historiskt ögonblick i Japan, och kanske 
något att berätta för barnbarnen.  

Mycket av mitt arbete går ut på att sätta 
mig in i de områden min handledare 
arbetar, som förutom miljö även täcker 
handels och jordbrukspolitikfrågor. Det 
innebär att jag bland annat suttit med i 
möten med ministerier, fört protokoll på 
EU-gruppmöten, titta på åtgärder och 
statistik från EU-länder (framförallt länder 
där man lyckats minska sina utsläpp utan 
att minska på tillväxten) och skrivit ett 
inledande miljöinspirerat tal till 
premiärvisningen av en nyklippt version 
av Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige. 
Arbetsuppgifterna har varit 
varierande, stundom väldigt 
utmanande, sociala och väldigt 

stimulerande. När jag inte arbetat har jag 
haft privilegiet att bekanta mig med 
världens största och häftigaste stad. Ja, 
Tokyo är mycket häftigare än New York.  

Jag tycker inte man ska slösa bort den 

otroliga möjligheten vi polkandare har att 
få praktisera på en intressant arbetsplats i 
ett spännande land. Praktiken är enda 
gången under utbildningen man får en 
klar bild av vad arbete som handläggare 
kan innebära – så passa på! Det är också 
en bra chans att knyta kontakter inför det 
stundande arbetslivet: nästan alla 
anställda på UD har någon gång varit 
praktikanter. 

Och kom ihåg att praktikplatserna är 
många och konkurrensen ofta mindre än 
vad man tror. Mitt råd är; sök ALLT du är 
intresserad av till våren, till och med 
sådant du inte tror du är kvalificerad till.  

Fredrik ‖jag kan ingen 
japanska över huvud taget‖ 
Söderqvist 

 

 
 
 
 
 



 

16 Blomkål är inget annat är kål med universitetsutbildning/Mark Twain 

 

Studying abroad—first time, many times 

 

Thirty two years ago, I flew from 
Dallas, Texas to Paris, France to study 
at L'Institute Catholique in the heart 
of the city of lights. I was 20 years old, 
just engaged to be married and in my 
last year of undergraduate school at 
Southern Methodist University.  
 
Travel was nothing new to me since my 
father had been a doctor in the military, 
but when one lives on military bases, one 
doesn't fully experience the culture in the 
same way one might as a student living 
abroad! I remember deciding to apply for 
the program in Paris, attending 
information meetings, filling out visa 
forms, being accepted, and learning about 
the family with whom I would live in 
Versailles. My parents were cautiously 
enthusiastic and my father reminded me 
how little money we had and that I had to 
be careful with spending. In fact, I 
remember the entire year as though it 
were yesterday—learning the metro, late 
night cinema, Rocky Horror Picture Show 
(opening!), biking in Fountainbleu, 
drinking too much in Blois, trips to 
Chartres, the Loire Valley, Bourgogne, 
spending hours in a Yugoslavian art 
gallery, dancing in the streets of 
Montmartre, visiting my best friend in the 
hospital in Neuilly after she fell out of a 
tree on a trip to Nevers, and listening to 
the lisp of my French history teacher. 
That's the amazing thing about moving to 
and experiencing new places. It seems that 
the memories are indelibly etched in one's 
mind. And the memories are some that I 
would never want to lose. 
 
In the United States it is common for 
students who are in their 3rd year of 
gymnasium or 3rd year of university to 
study abroad for one or two ―semesters‖ 
or terms. Today more students than ever, 
from throughout the world, are travelling 
to ―foreign‖ countries and universities 

have found that they have to offer 
substantial international programs to 
compete in global education. An 
advantage of the competition is that 
programs are varied and much more 
sophisticated than they were thirty years 
ago. A disadvantage is that it is no easy 
task for students to know how to compare 
and choose programs. In Stockholm this 
autumn, one could attend as many as 9 
international study-abroad fairs. 
Moreover, the internet is saturated with 
higher education portals with links to 
programs, some excellent, others pure 
scams, and everything else in between. 
 
So while it's easy to find opportunities 
today, aspiring students must exercise 
savvy and cynicism in judging offers. Here 
is a list to catalyze a few thoughts: 

1. Language- do you know the 
language already a little or do you 
want to focus on a new language? 

2. Climate – How much time will you 
be studying and how much time 
will you want to travel?  

3. Size of school – Some schools are 
small and intimate with just a few 
thousand students. Some have tens 
of thousands. 

4. Location – Big cities; small towns; 
remote? Did you know that there 
are approximately 4800 colleges 
and universities in the United 
States? 

5. Prestige? - Is it important for you 
to have Harvard or Oxford on your 
CV, or are you looking to study 
with a particular professor? Or are 
you attracted by a certain program 
and location or language or ex-job 
(internship)? Have you checked 
your own network of family, 
friends, teachers, and co-workers 
what they know about institutions? 
Do you care about ratings? Should 
you? What do they really mean? 
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6. Scholarships? - Have you sought 

money from Rotary International, 
Fulbright, government funds, the 
EU, your own university? Did you 
know that there is lots of money 
out there to use for study abroad? 

7. Grades – Do you understand the 
grade equivalents, study cultures, 
and expectations of the ―foreign‖ 
institution? 

8. Calendar and travel –Consider 
making early contact with 
professors and avoid missing class. 
Instead, take time at the end of 
your study period to travel 
extensively in the country with 
your new knowledge and courage. 

9. Living situation – Do you want to 
live with a family? Have your own 
apartment? Try student housing 
and have a roommate? 

10. Health care – Does the program 
offer health insurance and health 
care services?  

11. Visa – Have you applied in time to 
secure necessary documents and 
does the university provide good 
support to its international guests? 

12. Entrance exams – policies differ 
from state to state and school to 
school. You might want to take the 
TOEFL and GRE tests right away 
however. The scores are good for a 
few years. 

 
Travelling and living abroad is exciting 
and rewarding. Those you meet become 
friends and associates for life, if you want 
them to be, and through networks of 
student travel and exchange, the world 
becomes a more empathetic and peaceful 
place in which to live. 
 
In the 30 years following my first 
university degree, I have married, had 
children, attended graduate schools in the 

US and Sweden, worked, played, and 
traveled. My international network has 
opened the world to me, and I even 
―sent‖my own children to school in 
Germany for a year when they were 14 
years old (a time that I think is good to 
learn a language).  
 
Nine years ago I moved to Sweden on 
what should have been a short-termed 
business contract. Today I have my own 
company in technology commercialization 
and hold both Swedish and US 
citizenship. Who would have known?!  
But life never stops and one never grows 
too old to learn. Two years ago I 
discovered a Scottish PhD program in 
business and identity that encompassed 
many of my diverse interests, so I became 
a student once again—at the age of 50—
and moved into student housing for a year 
in Paisley, Scotland. Now, with the help of 
Ryan Air, I travel to and from Glasgow 
regularly to complete my research.  
 
Of course there are always a few 
nightmare stories that one can tell about 
being a student in a foreign land. From 
travel to telephones to wash machines to 
food, things can be surprising and 
different. But the positive aspects far 
outweigh the negative, and eventually all 
of the stories, good or bad, make one a 
more informed, aware, and appreciative 
citizen of the world.  

 
 
Mary Shepard Spaeth teaches 
entrepreneurship at KTH, is 
president of Transmera AB, 
and sits on the board of 
directors for the Swedish 
Fulbright Commission.  
She can be reached at 
mary.spaeth@transmera.com 

 
 
 
 
 



 

18 Nollan rodnade smickrad. Någon hade sagt till den: ”Ni är världens största nolla!” /Gabriel 
Laub 

 

Livet som etta. 
 
Mitt namn Anton och mitt hår är krulligt, och resten också. 
David är inte för snäll, han är sprut-david. 
Nästa fråga är: Vem är kladdis. 
Andra kallar honom Jehovas. 
Ytterligare fråga är: Är det lätt att bo på en slätt, eller är det lättare att på Stedt? 
Nästa ord är Awesome 
Nästa ord är fågel 
- You thought what would be big news? 
-There seems to be an absence of certain ornithological piece.  
A headline regarding a mass awareness of a certain avian variety.  
What are you talkin´about? 
-Oh, have you not heard, It was my understanding that everyone has heard. 
-Heard what? 
-Brian, don´t! 
- Bird bird bird.. Bird is the word… 
Anton och jehovas tycker bara det är roligt om det rimmar. 
 
Studentlivet går det ut på: Flaskor utan etikett, snus, göteborgs rapé, hylla Peter, Shot-race, 
fredagspuben, beat it, porr-kostym-whiskey, Lewin-ger-mig-ingenting-det-är-som-att-läsa-
skönliteratur, awesome, folk bara; vad i helvete(typiskt hanna), kub-larssa bara helvete 
Jag tycker det är gott med kiwi. – Kiwi-hanna.  
Kiwi-hanna eller Hannah Montana som hon också kallas. 
 
Anton är hemligt förälskade (OBS! hemligt) i tenta-tanterna. Hos tanterna pratar vi inte 
engelska. 
 
Cha cha Challebooi här 
Charles Westerberg 
 
Tack till  
Anton Norrblom  
David Wästlund 
Daniel Stedt 
Martin Nilsson-Öst 
Hanna Johansson 
 
 
 
(Redaktörens anmärkning: En censurerad version  
av vad som kan skrivas en sen fredagskväll) 
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Intresserad av att skriva? 
Polemik redaktionen söker ständigt nya skribenter som vill 
vara med att bidra med artiklar, reportage, idéer och 
debattinlägg. Så ta chansen att vara med och utveckla 
tidningen tillsammans med andra frilansskribenter.  
Polemik ges ut vid fem tillfällen per år och riktar sig till 
blivande nationalekonomer och statsvetare vid Linköpings 
universitet.  
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Laub 

 

FBI Testar: TORSDAGSKRÖKEN 
 
Pol Kands festeri FBI har i denna utgåva testat utbudet på en av Campus Linköpings riktiga 
smultronställen. Jag talar då om Torsdagskröken. En studentpub med ett brett utbud av 
mestadels öl, men även ett par sorters cider. En kunnig bartender valde ut sex stycken sorter 
och FBI:s känsliga gommar bedömde dessa efter bästa förmåga. Efter detta kommer du 
förhoppningsvis ge upp Spendrups och hitta din nya favorit. 

Följande sex testades: 

Samuel Adams Boston Lager (USA) 
Färg: Sirapsfärgad 
Flaskdesign: Amerikanskt inbördeskrig-tänk. 
Lite tråkig tyckte en del av panelen. 
Styrka: 4,8% (lite klent är panelen överrens 
om) 
Pris: 25 kr 
Doft: ”Påminner om pappa‖ sa någon av 
tjejerna. Obehagligt? 
Smak: Mustig eftersmak, lite besk men ändå 
lättdrucken. 
Medelbetyg: 5,4 av 10 
Kommentar: En neutral amerikan för den 
som INTE leker med elden.  
 
 

 
Anchor Steam Beer (USA) 
Färg: Morgonkissigt mörkgul 
Flaskdesign: Medeltida design, havsinspirerat. 
Styrka: 4,8% (återkommande trend så här långt) 
Pris: 35 kr 
Doft: Uddlös 
Smak: Syrlig med en hint av citron. 
Medelbetyg: 3,2 av 10 
Kommentar: Öldrickare med lite rutin kommer att 
uppskatta denna och hitta dess gömda aromer.  
 
Westmalle(Belgien) 
Färg: Mörk 
Flaskdesign: Parkbänkigt enkel 
Styrka: 7% 
Pris: 35 kr 
Doft: Julmust 
Smak: Stickig och syrlig.  
Medelbetyg: 4,3 av 10 
Kommentar: En öl med mycket karaktär, som du dricker med din belgiska svärfar en rå 
novemberkväll.  
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Coopers Brewery Original Pale 
Ale(Australien) 
Färg: Spendrupsljus 
Flaskdesign: Väldigt Celtic Henke Larsson 
fotboll 
Styrka: 4,5% (en så kallad rutin-öl) 
Pris: 30 kr 
Doft: Majs 
Smak: Klen, fattig smak av majs. Smakar 
inte mycket mer än den doftar.  
Medelbetyg: 2,8 av 10(ej prisvärd) 
Kommentar: ‖Varannan Coopers, så håller 
du hela kvällen‖ citat FBI  
 
 
Briska Granatäpple Cider(Sverige)  
Färg: Rosa 
Flaskdesign: Åbro Original med 
grönskande, glädjespridande etikett.  
Styrka: 4,5% 
Pris: 25 kr (klart överpris) 
Doft: Luktar luftrenare 
Smak: Fruktigt sötsliskig. Nostalgi för oss 
som minns Mixed Malt. 

Medelbetyg: 3 av 10 (Elin O:s 9 höjde 
markant) 
Kommentar: Flickorna: Varför blir man 
inte oftare full på cider? 
Killarna: Vad FAN är cider?  
 
 
Duvel(Belgien) 
Färg: Grumlig. Ser ut som blask, smakar 
som klass. 
Flaskdesign: Kort, knubbig och kunglig. 
Styrka: 8,5% (Total succé!) 
Pris: 35kr (mycket bra jämfört med HG:s 
44kr.) 
Doft: Stark jästdoft med tunga syrliga 
inslag.  
Smak: Distinkt och kraftfull. Likt doften 
mycket, mycket syrlig. Kort och gott 
fantastisk.  
Medelbetyg: 8,4 
Kommentar: Avnjutes i goda vänners 
sällskap en lugn eftermiddag på puben. 
Alternativt två åt gången när du är sen till 
förfesten. Duvel är och förblir en liten 
favorit hos pojkarna i FBI.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanfattning: 
Vare sig du gillar mörka lager eller sliskiga cider så är Torsdagskröken platsen för dig. Efter 
en lång, jobbig dag med föreläsningar och tentapluggande så behöver du en paus. Men 
istället för att ta en kopp kaffe eller en läsk, gör som FBI, ta en öl.  
 
 



 

22 När förstånd och oförstånd tangerar varandra uppstår en elektrisk stöt. Det är vad man 
kallar Polemik /Friedrich Schlegel 

 

Knep & Knåp 
 
 

Rebus - lätt 
Vilket program är jag? 
 

 
 
 

- O   K  +  
Rebus - svår 
Vilket program är jag? 
 

 
 
 

- O  - E  
 

 

När du tänkt klart finns svaren längst ner på sidan! 
 

Eric Ramstedt 
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Månadens kluring 
 
Denna månads kluring är en riktig tankenöt som orsakat en hel del huvudbry sedan 
tidernas begynnelse. Den bör dock inte vara någon match för de skarpa (?) hjärnorna 
i Pol Kand! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I figuren ovan finns 16 väggar, och målet är att med en enda sammanhängande linje 
passera alla väggar. En "vägg" definieras som en del av figuren emellan antingen två 
andra streck, eller mellan ett streck och ett hörn. För enkelhetens skull har varje vägg 
märkts ut med en röd prick. Målet är alltså att passera igenom alla dessa väggar 
(eller röda prickar), under följande förutsättningar: 
Du får börja och sluta var du vill 
Du får korsa linjen du själv ritar hur många gånger som helst 
Du får inte passera igenom samma vägg två gånger 
 
 
I det påbörjade exemplet till höger (bara så att ni verkligen är med) har en linje 
påbörjats, och har tagit sig igenom 4 av 16 väggar/prickar.  
 
Korrekta svar mailas till ericsskrappost@hotmail.com 
 
Lycka till! 
 
 
Eric Ramstedt 
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