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Redaktören
Det känns som om det vore
igår jag sprang omkring med
min fadder-tishan och tjoa.

termin. Då jag tyvärr inte varit
helt delaktig i FLiNS arbetet
vill jag lyfta alla i styrelsen som
gjort det möjligt för mig att
FBI lyckades galant med plane- ändra om mina framtidsplaner.
ringen inför första veckorna och Det har varit en händelserik terjag skulle mer än gärna springa min för FLiNS med den årliga
omkring i den blåa t-shirten
FLiNS resan och sittningar och
fortfarande. Nu helt plötsligt är det har dem grejat med bravur!
det istället snö på backen och
Då jag valde att byta bana från
en hel termin har snart passeatt springa runt i den blå fadrat. Jag försöker stanna upp och der-tishan till att gå runt i en blå
se vart hösten tog vägen utan
uniform så ”ingen stör den allvidare resultat. Snart är det ett
männa ordningen” missade jag
nytt år igen som innebär att jag en del och därav vill jag hylla
för säkerligen 5:e året i rad ska
dem till skyarna.
försöka tvinga mig själv till att
inte leva på godis under varje
Med det sagt, hoppas jag att ni
tenta-p period och cykla istället alla tar vara på att kunna äta sig
för att åka buss överallt. Tippar proppmätt av all julmat, att alla
på att det håller i 2 veckor.
äter för mycket knäck så jag kan
dämpa min egen ångest, att ni
Innan allt fokus kommer att
tar vara på nära och kära och
hamna på att stånga sig fram
kort och gott, får en helt underbland alla galna tanter på stan
bar jul och en perfekt start på
eller att bränna alla lussebullar, det nya året.
skulle jag vilja be er att ta hatten
av för layout ansvarig Clara,
som dragit mer eller mindre
Fanny Ihrfeldt Eriksson
allt ansvar för tidningen denna
Polemikenredaktör
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Ordförande
Hallå i vinterkylan,

”...väntas ett jubileumsfirande för vårt
kära Pol.Kand-program som fyller 10 år.
Fantastiskt!”

Ännu en händelserik termin
börjar lida mot sitt slut.. och
som efter varje termin kan jag
ännu en gång konstatera hur
fort den har svischat förbi.
Men oj vad kul det har varit
och vilken fartfylld period för
FLiNS.

för att på riktigt få igång alla
julkänslor. Det ser jag verkligen
fram emot. När vårterminen
sedan kickar igång väntas ett
jubileumsfirande för vårt kära
Pol.Kand-program som fyller 10
år. Fantastiskt!

Terminen inleddes med ett
glädjefyllt och händelserikt
n0lle-p där fler frikursare än
någonsin var med och deltog.
Varmt tack till FBI för er goda
insats och ert engagemang.

Nu nalkas en krispig vinter och
mysiga juletider. Till ledigheten
ska i alla fall jag se till att varva
ner och verkligen njuta av sällskapet med mina nära och kära.
Jag hoppas att ni har haft en givande och härlig termin, både i
skolan såväl som på dansgolvet,
så önskar jag er en riktigt trevlig
ledighet.

Styrelsen har anordnat höstens
stora evenemang FLiNS-resan
som i år gick till Berlin, vilken
verkade vara uppskattad med
två spännande studiebesök och
en omtumlande guidetur på
Sachsenhausen. Vidare har den
årliga examenssittningen ägt
rum där alla nyexaminerade
studenter firades av, stort grattis
till er! Det som nu återstår är
årets stämningsfulla julsittning

God Jul och Gott Nytt År!!
Johanna Näslund
Ordförande FLiNS
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Chefen

Ännu en sommar har blivit
höst och vinter, och tiden för
lite välförtjänt ledighet för alla
studenter närmar sig. Julen och
julfirandet har förvisso förändrats för mig de senaste åren,
och de är inte längre tomten
och julklappar som jag ser fram
emot mest. Istället är det att få
komma hem, träffa familjen och
vännerna och slippa matlådan i
några veckor. Få pausa lite från
verkligheten och plugget och istället kunna glida runt i mjukisbyxor och utan att behöva cykla
en meter på några veckor ser
jag framemot. För det gäller att
komma tillbaka till Linköping
full av energi inför det nya året,
för när väl 2018 kommer väntas
ännu en termin full av roligheter och där en helg sticker ut
från mängden…
…jag pratar givetvis om Liu:s
roligaste helg när SunTrip sätter
igång! Den första helgen i mars
då grått väder, kyla och slask
fyller alla dagar, och en längtan
efter sommarens värme ligger
på, då förvandlar vi ColossePolemiken 2017 nr.4

um till en solig beach! Nordens
största och mest prestigefyllda
sandslottsbyggartävling anordnas, där en vinnare ska koras!
Denna helg får ni inte missa, det
vill jag lova!
Att vi börjar närma oss ett nytt
år och en ny termin innebär
också att jag och mina kära
vänner i FBI 17/18 snart klarat
av första halvan på vår tid som
mästerister. Detta innebär med
att det snart är dags för en ny
generation att utses och som ska
ta över. Jag skulle verkligen vilja
rekommendera alla att söka, att
få vara engagerad i ett studiesocialt utskott är väldigt roligt,
det kräver dock mycket tid och
energi. Men vänner för livet har
jag fått och det är otroligt roligt!
Även chansen att få lära känna
så mycket engagerade och fantastiska människor är lön nog
bara det!
Slutligen vill jag önska er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År!
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Mikal Jönsson
Chef FBI

FLiNS
Om någon månad är det
dags att söka till nästa års
FLiNS styrelse. För att du ska
få koll på de olika rollerna så
har våra styrelseledamöter
skrivit ihop varsin motivering till varför du ska söka
just deras post.

Johanna Näslund - Ordförande

Kontakt: ordforande@flins.org
Ordförandeposten är intressant för den som är lösningsorienterad,
diplomatisk och kan ha många bollar i luften samtidigt som att
se till att få saker gjort. Det är kul att få god insyn i hur styrelsearbete faktiskt bedrivs och att få vara med och påverka. Du sätter
dina egna gränser! Enligt mig är posten ett otroligt spännande och
givande uppdrag där du utvecklar viktiga yrkesmässiga egenskaper
som ledarskap och samarbetsförmåga. Sök ordförande!

Kristin Salu - Vice ordförande

Kontakt: viceorforande@flins.org
Vice ordförande innebär att du är ordförandens högra hand och
stöttar denne i sitt arbete. Precis som titeln anspelar på tar du ordförandens roll när hen inte är tillgänglig. Du är dessutom projektledare för FLiNS-resan, Stockholmsresan, FLiNS-dagen och andra
roliga aktiviteter som anordnas under året. Det är en mycket rolig
och kreativ post som kräver planering och eget ansvar.
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Kassör - Linn Bergman
Kontakt: kassor@flins.org

Som kassör har du huvudansvaret för att se till att ekonomin sköts ordentligt och att de övriga i styrelsen enkelt kan ta del av hur den ser ut.
För att söka posten behöver du inte kunna bokföra eller ha så bra koll
på debit och kredit, det lär man sig snabbt! Däremot är det bra om du
är ordningsam (kanske till och med lite av ett kontrollfreak), känner dig
trygg i att ha ansvar och tycker det känns bra att samarbeta med andra.
Det jag tycker är det bästa med posten är att du får vara med i nästan
alla projekt som anordnas samtidigt som du har sitt eget ansvarsområde
som du får sköta i princip helt själv och så som du önskar. En väldigt bra
kombo av samarbete och eget ansvar alltså!

Polemikenredaktör - Fanny Ihrfeldt Eriksson
Kontakt: polemikredaktor@flins.org

Som redaktör har du ansvaret att föra vidare och utveckla vår fina
tidning som funnits sen 1996. Du har stor frihet angående vad du vill
skriva om, då det endast finns några få delar som måste vara med i varje
nummer. Redaktör är den perfekta posten för dig som har ett intresse
för tidningar, skrivandet och aktuella händelser. Varje redaktör ger ut
fyra tidningar under perioden de sitter i styrelsen. Passa på att söka en
av de mest kreativa posterna i styrelsen!

Sekreterare - Axel Norgren
Kontakt: sekreterare@flins.org

Sekreterarens huvuduppgift är att föra protokoll på styrelsemötena och
se till så att de sedan finns tillgängliga för föreningens medlemmar.
Sekreteraren bär även huvudansvar för sektionsrummet samt tillhörande förråd. Arbetsuppgifterna är kontinuerliga vilket ger en friheten att
engagera sig i diverse roliga sidoprojekt! Sekreteraren bör avlasta styrelsen genom att hjälpa till med evenemang som exempelvis Musikhjälpen,
FLiNS-resan, sittningar m.m.

Polemiken 2017 nr.4
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Utbildningsbevakare - Mona Ebadian
Kontakt: utbildningsbevakare@flins.org

Som sektionens utbildningsbevakare (UB) har du stor möjlighet att påverka kvaliteten på pol.kand utbildningen. Framförallt genom de utvärderingsmöten som hålls tillsammans med föreläsare, kursansvarig och
utbildningsutskotten efter varje kurs. Dessutom går utbildningsbevakaren på StuFFs UB-möten varje månad tillsammans med andra sektioners utbildningsbevakare. Där diskuteras bland annat studentärenden
och förändringar som sker inom den filosofiska fakulteten. Ett perfekt
sätt att ha koll på vad som händer på universitetet och inom programkurserna.

Masteransvarig - Johanna Westman
Kontakt: masteransvarig@flins.org

Som masteransvarig i FLiNS jobbar du som mellanhand till masterstudenterna och program- samt kursansvarige i Statsvetenskap, Nationalekonomi och International and European Relations. Du får bland annat
en inblick i våra masterprogram och får lära känna människor från olika
ställen i Sverige och världen! En superspännande post innefattande
kursutvärderingar, en sittning och fria händer till annat för att stärka
våra program. SÖK, för att påverka och ha kul!

Arbetsmiljöombud - Linda Larsson
Kontakt: amo@flins.org

Vad gör du som arbetsmiljöombud? Som AMO är du med i arbetet för
att den psykiska och fysiska arbetsmiljön på campus valla ska vara så bra
som möjligt. Det gör du genom att gå på AMO-råd med andra sektioner från StuFF och lintek, prata med alla polcandys om vad de tycker
och hålla ögon och öron öppna. Förutom arbetsmiljön är du dessutom
ansvarig för Grön Sektion där vi ska jobba för att upplysa och få studenter intresserade av miljöfrågor. Även här gås det på möten med andra
sektioner för att få tips och inspiration till vad du kan göra. Som AMO
får du jobba med många olika roliga uppgifter!
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Alumniansvarig - Oskar Bergström Koustas
Kontakt: alumniansvarig@flins.org

Uppgifterna du som alumniansvarig har är väldigt spridda. Det handlar dels om att vara en länk mellan studenter och alumner. Bland annat
arrangerar du gästföreläsningar och bidrar med alumniporträtt till polemiken, dessutom har alumniansvarig en stor roll i FLiNS arbetsmarknadsdag Pol.ar där alumner bjuds in till ett panelsamtal. Utöver alumnikontakt är du även ansvarig över två sittningar, examensittningen och
sektionssittningen, särskilt examensittningen utgör en stor del av arbetet
för en alumniansvarig.

Extern samverkan - David Hultgren
Kontakt: externsamverkan@flins.org

Som innehavare av posten extern samverkan har du två huvuduppdrag.
Dels så är du näringslivsansvarig vilket innebär att du är huvudansvarig
för FLiNS arbetsmarknadsdag Pol.ar. Möten med andra näringslivsansvariga från olika sektioner är en del av posten och även att ha generell
kontakt med näringslivet. Det andra uppdraget du har är som föreningsrepresentant i Pol-riks, vilket innebär att du fungerar som en länk
mellan FLiNS och Pol-riks då du för FLiNS talan i diverse omröstningar
samt är med och för Pol-Riks arbete framåt.

Tryck & sponsansvarig - Axel Reman
Kontakt: tryckspons@flins.org

Tryck & spons är posten som ska föra sektionen framåt, ge den möjligheten att växa. Utöver att se till att pol.kand. syns på campus med
programmets väskor och styrelsens tröjor, är du ansvarig för att skapa
nya intäktskällor och upprätthålla befintliga samarbeten. Det är på
denna post du skriver kontrakt och ser till att de efterföljs av sektion och
sponsor.Det är ett spännande uppdrag som ger dig möjlighet att knyta
kontakter och är en värdefull erfarenhet inför arbetslivet på fler sätt än
att det ser bra ut i CV:t.
Polemiken 2017 nr.4
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Kommunikatör - Elin Skogsmo
Kontakt: kommunikator@flins.org

Som FLiNS kommunikatör är du den som tar hand om all vår marknadsföring. Du har fria händer om hur du vill gå tillväga för att nå ut till
medlemmar, företag och olika samarbetspartners via våra sociala medier. Rollen som kommunikatör är garanterat den bästa styrelseposten,
dels för att du får vara kreativ, men också vara med och anordna olika
projekt som resterande styrelsemedlemmar har ansvar för. Sök Kommunikatör! Absoluta dröm-posten!

Frågor?

Har du några frågor och funderingar, ta kontakt
via mail med den post du vill prata med eller
kom förbi sektionsrummet för en pratstund,
måndagar och onsdagar kl 12.15-13.00

11
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Har du det som krävs?

sök FBI 18/19
- det BlIr keul

ansöknIngsFormulär
snart på en maIl
nära dIg

Masterprogrammet
Statsvetenskap
November månad är snart
avslutad och snart min tredje och näst sista termin på
masterprogrammet i statsvetenskap vid Linköpings
universitet slut.

en tuff arbetsmarknad där det
gäller att sticka ut från mängden, vilket fick mig att söka
till masterprogrammet. Sedan
kände jag även ett behov av att
vilja fördjupa mina kunskaper
inom området, samt få möjDet är snart fem år sedan jag lighet att utföra praktik. Som
klev in på universitet för att fristående har jag tidigare inte
påbörja min fil. kandidatexa- haft den möjligheten.
men i statsvetenskap, trots att
det känns som igår. Jag valde Under våren 2017 praktiserade
att studera vid universitetet
jag vid Utbildningskontoret i
av främst två anledningar.
Norrköping. En praktik som
Dels på grund av dess läge,
gav mig ett flertal erfarenheter
vilket utgör pendlingsavatt ta med mig i arbetslivet. Att
stånd till min hemkommun göra praktik ger även möjligSöderköping. Men också för het att se hur det är att jobba
att det är ett av Sveriges bäst som tjänsteman i offentlig
rankade universitet gällande verksamhet. Något som kan
utbildning.
vara bra ifall men känner sig
osäker kring vilken sektor
Efter min kandidatexamen
som man vill arbeta inom i sitt
sökte jag ett antal jobb, men yrkesliv. Jag rekommenderar
kände att konkurrensen var därför alla att ta chansen att
ganska hård. Vi befinner oss i göra praktik, det ger erfarenPolemiken 2017 nr.4
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heter som ni kommer ha
användning för resten av ert
verksamma liv.

kan erkänna att jag fortfarande funderar på vad jag ska
skriva om.

Tillbaka till masterprogrammet i statsvetenskap så har
jag känt direkt att det är på
en mer avancerad nivå. Det
känns ungefär som att bli
tränad inför att bli forskare,
och det utvecklar således
ens skrivkunskaper till nästa
nivå. Allt binds sedan ihop
i slutet av en D-uppsats. Jag

Så om ni har möjlighet efter
er kandidatexamen, läs gärna
två år till. Det ger er möjligheter att växa som personer
och utveckla era kunskaper
inför arbetslivet. Missa inte
den chansen!
Marcus Lindvall

Grön sektion
Hur kan vi på Linköpings
Universitet göra så lite avtryck på miljön som möjligt?
Det är sådana frågor vi som
Grön sektion funderar över.
FLiNS jobbar som Grön
sektion med att våra aktivitetar ska vara så hållbara som
möjligt för miljön. Detta gör
vi bland annat genom att
källsortera, välja ekologiskt,
fairtrade, närodlat och/eller

vegetariskt, använda så lite
engångsmaterial som möjligt
med mera. Har du några förslag på hur vi kan jobba mer
hållbart eller har förslag på
något roligt ”grönt” event vi
kan arrangera borde du höra
av dig till mig som
arbetsmiljöombud.
Linda Larsson
Arbetsmiljöombud
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Utbildningsbevakare
Ibland uppstår det frågor
och problem angående din
utbildning. Kanske har du
problem med något tentaresultat eller upplever att kursplanen inte stämmer överens
med det ni lär er. Om något
sånt här dyker upp så kan du
alltid vända dig till Utbildningsbevakaren inom FLiNS.
UB finns till för att säkra
kvaliteten på vår utbildning

och är en kontakt mellan studenter och programansvarige,
exempelvis genom att utvärdera alla kurser tillsammans
med berörda lärare och utbildningsutskottet.
Upplever du att det är något
problem med din kurs, hör av
dig till: utbildningsbevakare@
flins.org

Arbetsmiljöombud
Är bordet för litet eller är det
för mycket plugg som känns
stressande? Kanske är lamporna trasiga eller känner
du dig otrygg på väg till eller
från skolan?

har kring den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Inga frågor
är för små eller för stora för att
lyfta fram.

Om du upplever att något inte
står rätt till med arbetsmiljön
Till arbetsmiljöombudet kan på campus, tveka inte att höra
du vända dig med alla frågor, av dig till: amo@flins.org
funderginar och åsikter du
Polemiken 2017 nr.4
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Livet som Fadder
Du sitter där
på uppropet
och känner dig
väldigt liten när
de ropar upp
ditt namn. Du
blir puttad fram
till några glada figurer i blå
tröjor, faddrarna. Dem hjälper
en, visar en runt
och stöttar en under de första två
veckorna på LiU. Ni vet ju vad ni
gjorde under N0lle-P men vad
gjorde egentligen faddrarna när ni
inte såg?

Dagen är här!
Uppropet. Kanske minst lika
nervöst för oss
faddrar som för
nya N0llan. Vi
började ju på
universitetet igår
så vi kan ju inte
visa runt och
veta saker, eller
hur var det nu?
Det hela går snabbt när vi har ett
fullspäckat schema. Strax innan vi
rullar in och träffar N0llan hämtas biljetter och annan bra info
från FBI och sedan drar galenskaperna igång. Det är två intensiva
veckor då vi inte bara får lära
känna de nya utan även lär känna
sina egna klasskompisar bättre, vi
har ju inte umgåtts så här intensivt sedan vårt egna nolle-p. Och
alla sittningar, fester, myskvällar
med mera som vi får gå på är en
stor klick grädde på moset på det
fantastiska nolle-p. Som fadder
får vi helt enkelt vara med på allt
roligt och vi får dessutom smyga runt bakom kulisserna för att
hjälpa FBI att få ihop de två bästa
veckorna på året!
Linda (varannan vatten) Larsson

Det börjar några dagar innan vi
får träffa N0llan. Efter en lång
sommar träffas vi igen i ett kvavt
klassrum för att gå igenom upplägget och hur vi ska agera som
fadder. Äntligen får vi träffa våra
klasskompisar igenom och vi får
se några av dem stampa runt med
solglasögon på och ibland kan vi
knappt hålla oss för skratt. Sen
rullar vi vidare till en riktig mega
kickoff, vi har ju trots allt inte
träffats på hela sommaren och har
två fantastiska veckor tillsammans
framför oss.

17
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Femte terminen
Utlandstermin
Under termin fem går det att
välja mellan praktik, utlandsstudier eller att stanna kvar
i Linköping. Jag visste redan
när jag började programmet
att jag ville åka på utlandsstudier och därför lämnade jag
kravaller, fulvin och svettiga
cykelturer upp för märkesbacken för en termin på andra
sidan Atlanten!

”...eftersom att det bokstavligen är sol varje
dag kan jag när som
helst ge mig ut på surfbrädan eller ta en
powerwalk längs stranden.”
dan eller ta en powerwalk längs
stranden.
Närheten till andra städer är
perfekt för att göra roadtrips
till exempelvis Los Angeles,
San Francisco, Las Vegas eller
Grand Canyon. Med 30 minuter till den Mexikanska gränsen, går det inte att ta miste på
den extrema tacos-kulturen
som bland annat innefattar
Taco-Tuesday, vilket innebär
halva priset på tacos och drinkar VARJE tisdag. Ett perfekt
tillfälle för att äta ännu mer tacos än vad jag annars gör ändå,
och törstig är man ju alltid. Här
kommer fördelen med att få
välja sitt eget schema i skolan,

Jag visste att jag ville till en
plats med ett varmt klimat och
där jag hade möjlighet att få
den ultimata upplevelsen. Efter
att ha gått igenom utbudet av
studieorter så föll valet tillslut
på att åka via Blueberry till San
Diego State University i södra
Kalifornien.
Här i San Diego bor jag i en
lägenhet precis vid stranden
med tre andra svenska tjejer
och eftersom att det bokstavligen är sol varje dag kan jag när
som helst ge mig ut på surfbräPolemiken 2017 nr.4
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då jag strategiskt valt att inte ha
lektion förens kl.16 på onsdagar.
På mitt universitet väljs schemat och kurserna på plats och
för att få dem tillgodoräknade
hemma i Linköping behövdes
fem kurser och mina kurser
blev: Government and politics
of developing areas, Conflict
and conflict resolution, Political violence, Global systems
och Human rights. Beroende på vilka kurser du väljer
så finns möjligheten att läsa
endast med internationella
studenter eller med amerikanska studenter. Kurserna läses
samtidigt och inte en och en,
vilket gör upplägget av plugget
annorlunda. Det var lite krångligt i början och det tog ett tag
att komma in i tempot och
språket, men precis som med
allt nytt så kommer man in i
det och efter några veckor var
det inga problem.
Att åka på utlandsstudier är
otroligt utvecklande och att
upptäcka nya delar av världen,
träffa nya människor och sam-

tidigt få högskolepoäng, kallar
jag win-win. Jag rekommenderar starkt att åka till San Diego
state University och på utlandsstudier i huvud taget, och vad
ni än väljer så garanterar jag att
ni kommer få en upplevelse ni
sent kommer glömma.

Lovisa Ericsson

Femte terminen
Linköping

För många är det en självklarhet att läsa utomlands under
den femte terminen, för mig
var det en självklarhet att läsa
kvar.

”...såg jag fram emot
att äntligen få lägga
full fokus vid studierna och hitta ett
status quo i Linköping, en vardag.”

Anledningarna är många men
för min del så låg min egen
bekvämlighet tungt, det tillsammans med att efter två år av
att festa och vara studieaktiv så
såg jag fram emot att äntligen
få lägga full fokus vid studierna
och hitta ett status quo i Linköping, en vardag.

Detta betyder att jag måste läsa
båda finanskurserna som ges
under höstterminen, och eftersom kurserna vi läser är 7.5
poäng och utredningsarbetet
är obligatoriskt så stod jag med
7.5 poäng kvar att välja, vilket
är detsamma som en kurs. Här
vill jag snabbt inflika att många
av mina klasskamrater som
stannat kvar har tagit hösten
till att läsa intressanta fortsättningskurser på statskurserna
som vi läst tidigare, det erbjuds
väldigt många olika kurser och
inte bara nationalekonomiinriktade.

Ifall du en dag fattat samma beslut som jag och står och väljer
bland den uppsjö av kurskoder
som erbjuds under din femte
termin så kan det kännas rätt
rörigt att hitta rätt. För min del
så var vägen ganska utstakad
redan från start, jag vill nämligen läsa finansmaster här på
LiU.
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Så vad gjorde jag med mina
sista 7.5 poäng? Jag läser industrial organisation just nu där
Peter Andersson är lärare, för
att sedan kunna läsa behavioural economics på vårkanten.
Industrial organisation är en
obligatorisk kurs för oss pol.
kandare men gås ordinarie
under vårterminen ditt tredje
år, så ifall du redan läst kursen
under hösten, eller motsvarande utomlands, så får du tillfälle
att läsa behavioural economics.
Vilket jag alltså gärna vill göra

då jag hört mycket gott om
kursen.
Jag vill avsluta med att höstterminen under år tre är ett
bra tillfälle för att läsa kurser
inom ämnen som du är riktigt
intresserad av, ifall du inte vill
läsa något av det som erbjuds
av programmet så kan du själv
söka kurser på antagning för
att hitta det som passar dig, så
det finns något som passar alla.
Men det går även att välja av
strategiska skäl. Oavsett vad du
gör så gör valen med omsorg så
att du hittar något som passar
dig bra.

”...höstterminen under år tre är ett bra
tillfälle för att läsa
kurser inom ämnen
som du är riktigt intresserad av,...”

Petter Olofsson
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Röda Korsets
Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund är en organisation som är
fristående från Svenska Röda
Korset. Vi samlar inte in pengar utan jobbar istället för att
göra vardagen bättre för dem
som finns i vår närhet genom
att driva verksamheter. Genom
att vara självständiga har vi en
egen demokratisk process och
mer makt över vad vi vill jobba
med och hur vi vill jobba med
det. Det finns 22 lokalföreningar runt om i Sverige med
ännu fler på väg. I Linköping
driver vi två verksamheter för
ungdomar, Språkverkstan och
Läxhjälpen.
Språkverkstan ska vara som
ett vardagsrum dit ungdomar kan komma och umgås,
prata svenska, spela spel och
fika tillsammans. Vi träffas på
måndagar mellan 18-20 i våra
lokaler på Repslagaregatan 8 i
Linköping. Intresserad? Maila:
sprakverkstan.rkuf@gmail.com
Polemiken 2017 nr.4

Läxhjälpen träffas på tisdag
kvällar mellan 18-20 för att
hjälpa till med läxor. Oftast
är det det svenska språket
som står i vägen och då är det
perfekt med någon som kan
förklara runt frågan för att
ungdomarna ska kunna lösa
det själva. Så vi ställer inga krav
på att du ska ha någon särskild
ämneskunskap utöver vanlig
skolgång. Intresserad? Maila:
laxhjalp.linkoping@gmail.com
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Nu söker vi dessutom styrelse
och valberedning inför nästa
år. Styrelsens huvudansvar är
att hjälpa verksamheterna att
fungera så smidigt som möjligt.
Det gör vi genom att ansvara för att söka pengar, hjälpa
till att rekrytera volontärer
och marknadsföra våra verksamheter. Vi fixar också lite
extra event för våra ungdomar
och jobbar med volontärvård
genom att ordna event för
våra frivilliga. Vi driver med-

lemskampanjer och försöker
marknadsföra vad Ungdomsförbundet gör. Valberedningen
har en lugn start på året och
jobbar mer nu under hösten
när det är dags att leta efter nya
styrelserepresentanter och lite
andra poster. Du behöver inte
ha någon erfarenhet av varken
styrelsenjobb eller valberedning eftersom att Ungdomsförbundet erbjuder styrelse- och
valberedningsutbildning under
årets gång.

till riksårsmötet och representera sin lokalförening.
För att komma till ansökan för
styrelsen och valberedningen,
klicka på namnen.

En av de största fördelarna
med RKUF är alla extra event
och utbildningar som erbjuds.
Exempelvis ideologiutbildning,
styrelseutbildning, valberedningsutbildning och kassörsutbildning. Alla medlemmar har
dessutom möjlighet att delta i
inspirationshelgen MOVE, som
i år handlade om psykisk ohälsa och medlemmar har även
möjlighet att åka som ombud

Kom ihåg att det krävs ingen
förkunskap utan bara en god
vilja och ett engagemang.
Vill du ta ställning för kärlek
och respekt, bli medlem det är
GRATIS!
http://rkuf.se/engagera-dig/
bli-medlem/
Clara Karlsson Schedvin
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Musikhjälpen
För er som inte vet så är
Musikhjälpen en hjälpinsats som pågår under en
vecka i December.

Vi som pluggar statsvetenskap och nationalekonomi
vill så klart vara med och
göra världen till en bättre
plats. Därför finns FLiNS
LiU <3 Musikhjälpen.

Sveriges Radio sänder då
musik dygnet runt mellan
11-18 december som sänds
via radion och SVT. Varje år
har insamlingen olika ändamål och i år är temat “Barn
är inte till salu”. Sexhandlen
med barn är en växande miljardindustri där mörkertalet
är enormt, tabut är stort och
miljoner barn får men för livet. Var med och hjälp till att
motverka detta vidriga brott.

Det är en onlinebössa som
heter just FLiNS LiU <3 Musikhjälpen där alla kan skänka pengar och för att boosta
vår bössa finns också vår
eminenta projektgrupp. I år
består gruppen av elva personer ur årskurs ett som på
olika sätt kommer att försöka
samla in pengar exempelvis
genom att sälja märken och
fika.
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Tidigare teman:
• 2008 - 67 miljoner flyktingar behöver din hjälp
• 2009 - Din musik stoppar
malaria
• 2010 - Barn är inte till
salu
• 2011 - Alla flickor har rätt
att gå i skolan
• 2012 - Barnen i slummen
har rätt till rent vatten
• 2013 - Alla tjejer har rätt
att överleva sin graviditet
• 2014 - Hjälp oss att stoppa spridningen av HIV
• 2015 - Ingen ska behöve
fly undan klimatet
• 2016 - Barn i krig har rätt
att gå i skolan

Dessutom sammanställer
Pol.riks insamlandet från
alla pol.kand programmen
i Sverige och har det som
en tävling. Självklart har vi i
FLiNS vunnit de senaste två
åren och det vill vi ju fortsätta med! Så för er som vill
starta skänka pengar på en
gång kan ni leta upp bössan
redan nu genom att söka på
bössans namn. Se till att följa
FLiNS LiU <3 Musikhjälpen
på facebook för att ha full
koll på allt som de hittar på
och dela länken till bössan
för allt vad ni är värda.
insamlade pengar:
•
•
•
•
•

2008 - 3 016 247 kr
2009 - 5 748 442 kr
2010 - 12 236 417 kr
2011 - 18 104 362 kr
2012 - 23 301 823 kr

•
•
•
•

2013 - 28 426 046 kr
2014 - 30 489 975 kr
2015 - 31 105 000 kr
2016 - 49 003 745 kr

totalbelopp sen start:

201 432 057 kr
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Från n0llan till ettan
Hektiskt, svinkul, fest,
händelserikt, spännande,
gemenskap och inbjudande.
Så här uttryckte sig några av
mina klasskamrater om våra
första veckor på universitetet
och Nolle-P. Jag skulle ljuga
om jag inte skulle medge att
det är en ganska träffsäker
beskrivning av mina känslor
inför Nolle-P, men huruvida
dessa ord innefattar allt om
vad Nolle-P är låter jag vara
osagt. Och huruvida dessa
ord väcker samma känslor
hos dig som hos mig, kan jag
ju inte heller konstatera med
säkerhet.

Tack och lov, lättade Peter
Andersson på stämningen
med sina halvtorra skämt
som helt plötsligt blev dubbelt så roliga. Tiden gick
snabbt och Nolle-P var i
full gång. Dansstopp i Ryds
Motionscentrum, sittning
på Flamman, finsittning och
många utgångar på KK har
vi bland annat hunnit med så
här långt. Jag skulle vilja lyfta
fram fem lärdomar vi alla
lärde oss under nolleperioden som gjort oss till enastående ettor:

Jag tror att jag talar för
många när jag säger att
nervositeten första dagen
var total. Vi satt där tysta
och stilla i sal U1, och bara
några minuter innan hade
vi försiktigt gått förbi vårt
mästeri FBI som inte gjorde
oss ett dugg mindre nervösa.

• Det billigaste kaffet säljs
alltid i baljan. Det spelar
ingen roll, det säljs alltid i
baljan.
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• Det finns ingen roligare
tid än Nolle-P, och nu
kommer vi aldrig mer få
uppleva den tillsammans.
• Din ovve kommer aldrig
vara så ren som innan ovve-invigningen. Inte ens
efter du tvättat den.
• Kurslitteratur är dyrt som
attan.
• Peter lurade oss alla med
sin fuskföreläsning.

och vi kan rättfärdigat numer kallas oss själva för ettor.
Nolleperioden var så klart
roligt på tack vare att vi fick
göra aktiviteter tillsammans
och komma närmare varandra, men vi fick även lära
känna faddrar och mästerister – och till er vill vi bara
säga tack! Men jag skulle
också vilja påstå att Nolle-P
var en snabbkurs i universitetskunskap. Hur man beter
sig på universitetet, vett och
etikett på sittningar (eller
bristen på den), hur man kla-

Summa summarum, vi har
lyckats ta oss igenom Nolle-P
och det har gjort oss starkare
Polemiken 2017 nr.4
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rar av en tenta och mycket
mer. Vi lärde oss om jargongen på universitetet, och
vad vi kan förvänta oss. Det
är en tuff tid framöver, och
är det någonting vi lärde oss
om just tid så är det att tid är
pengar. Oavsett hur klyschigt
det låter. Två timmar tas från
pluggandet till att gå till en
förfest, men nu har vi även
lärt oss att marginalnyttan
för oss kanske är högre för
det valet. Eller hur?

Nolle-P handlade om att ha
kul och att lära känna nya
människor och vi lärde oss
också om hur man beter sig
på universitetet. Så att försöka sätta ett ord på vad Nolle-P är kanske inte bara är en
omöjlig, utan dum uppgift.
För det var så mycket mer än
så. Och jag skulle aldrig sälja
min Nolle-P-upplevelse för
pengar (eller kanske, beroende på hur mycket. Man får
inte vara dum).
Lovisa André
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FLiNS resan 2017
”Berlin, the greatest cultural extravaganza
that one could imagine”

Med de exakta orden valde
David Bowie att illustrera
Berlin på 70-talet och det
var nu dags för oss Pol.
kand-studenter att se om
rockikonens uttalande
fortfarande var aktuellt.
Destinationen för årets
FLiNS-resa var, som ni
förhoppningsvis redan förstått, Berlin.

Under tre hela dagar fick vi
utforska denna stad genom
olika studiebesök, vilka varvades med egen tid. En del
valde då att springa in och ut
i olika affärer, medan andra
besökte olika monument.
Vissa personer hade mirakulöst kraft till båda delarna
fastän att bussresan från Linköping, med nöd och näppe,
tog kål på oss alla. På kvällarna passade många också
på att testa Berlins uteliv,
Polemiken 2017 nr.4

vilket resulterade i en hel del
trötta studenter dagen därpå.
Resans första studiebesök
skulle komma och bli på
koncentrationslägret Sachsenhausen. Väl på plats
möttes vi av en mycket
kunnig och engagerad guide, som berättade om alla
hemskheter som skett under
nazisternas styre. Hon var
inte bara insatt i det olika
historiska händelserna utan
hon hade också en mycket
ifrågasättande ton och drog
viktiga paralleller till dagens
samhälle.
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Nästa studiebesök var på den
svenska ambassaden, vilket
var en mycket stilren byggnad inredd i nordisk design.
En svensk praktikant vägledde oss in i en sal där en
svensk diplomat sedan höll
en föreläsning. På ett tydligt
vis förklarade han betydelsen av ambassader och hur
relationen mellan Sverige
och Tyskland fungerar. Då
många i publiken var intresserad av hans utbildning
och karriär, gav han också

värdefulla tips till oss Pol.
kand-studenter som en dag
kanske vill ha just hans jobb.
Det sista studiebesöket var
på the Stiftung Wissenschaft
und Politik, German Institute for International and
Security Affairs. Här fick vi
möta en pratsam anställd
som berättade vad institutet
i sig arbetade med och hans
egna forskning som berörde
de nordiska länderna.
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Den sista kvällen åt vi alla
tillsammans. Vi skålade då
med välfyllda sejdlar, smakade typisk tysk mat och
dansade till ett charmigt
coverband bestående av två
äldre herrar. Som avslut på
resan besökte vi en Bordershop innan bussen lämnade
tysk mark. Av ögat att döma
hade många sparat en del av
sitt studiestöd till just detta
besök.

pisar såg efter varandra och
faddrarna såg till så att schemat följdes. Jag talar nog för
alla deltagande ettor då jag
säger att vår sektion gjorde
sitt yttersta för att vi skulle
bli nöjda, samt att Bowies
mer än 40 år gamla påstående fortfarande stämmer.
Vi må ha haft höga förväntningar innan avfärden från
Blå havet, men denna kulturella stad överträffade dem
alla med råge.

Sammanfattningsvis var
årets FLiNS-resa en mycket
lyckad sådan. Alla klasskomPolemiken 2017 nr.4

Jennifer Bergström
Ahlinder
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Vi på redaktionen önskar er en

GOD JUL
OCH ETT

GOTT NYTT ÅR!

