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Redaktören raljerar! Redaktören raljerar!
Läsåret går mot sitt slut och 
även om det är för tidigt att 
summera upp det så gör jag 
det ändå. Planering är svårt, 
och jag har en tendens till att 
göra allting för tidigt.

Detta läsår markerar mitt för-
sta år som Pol. Kand-student 
och även om jag har studer-
at på universitetet tidigare 
så kan jag med glädje säga 
att detta har varit det bästa 
året, än så länge iallafall. Pol. 
Kand-programmet har egent-
ligen allt man kan önska: 
vänner, nationalekonomi och 
cider. Tyvärr så finns det ju öl 
och statsvetenskap också, men 
det är sådant skräp som man 
får leva med.

Ett stort tack skall givetvis 
både gamla FBI och gamla 
FLiNS-styrelsen ha, samt alla 
underbara faddrar. Ni har alla 
gjort ett kanonbra arbete och 
förhoppningsvis så kan era 
efterträdare leva upp till, och 
kanske överstiga, den höga 
standarden som har satts. 
Ett särskilt tack går dock till 
Emma Lång, Rasmus Karlsson 
och Hedvig García-Fraile Wur-
nell. Jag är fullkomligt opartisk 
när jag säger att ni definitivt 
var de bästa faddrarna.

Jag hade inledningsvis lite otur 
och missade både tackfesten 
och FLiNS-resan på grund 
av sjukdom, men man ska se 
saker och ting positivt har jag 
fått lära mig. Allt det innebär 
är att man kommer vara ännu 
mer taggad inför nästa år och 
vi får hålla tummarna att An-
niina Lantela lyckas arrangera 
en kanonbra FLiNS-resa och 
att de blivande n0llorna lever 
upp till den standard som sat-
tes på årets tackfest. Dessutom 
så fick man ju lite tröst när 
man fick höra om vägglössen, 
för skadeglädje är väl den bäs-
ta glädjen?

Det har även varit väldigt 
roligt att vara engagerad i 
diverse studentaktiviteter, 
huvudsakligen Polemiken och 
PK-puben. Både Anton Johans-
son och Henrik Svensson har 
gjort ett suveränt jobb med 
att styra upp respektive akti-
vitet. Förhoppningsvis så kan 
jag fortsätta med att utveckla 
Polemiken i Antons anda, då 
han har lagt en god grund för 
en fortsatt bra sektionstidning. 
PK-puben skiljer sig lite från 
Polemiken eftersom den är 
mycket nyare. Det är en pub 
som har mycket potential och 
som kan utvecklas mer. Jag ser 
definitivt fram emot nästa läs-
års pubar, och de samarbets-
möjligheter som finns mellan 
Polemiken och PK-puben.

Utöver att driva Polemiken, 
och möjligtvis PK-puben, fram-
åt nästa läsår så kommer det 
givetvis vara roligt att deltaga 
i styrelsens arbete i allmänhet. 
Jag somnade förvisso nästan 
på första årsmötet, vilket jag 
fann väldigt överraskande 
med tanke på de öhm.. intres-
santa samtalen som fördes 
kring förråd och tält, men jag 
är övertygad om att det finns 
andra intressanta moment i en 
styrelseroll.

Sist, men definitivt inte minst, 
så vill jag tacka alla trevli-
ga människor som man har 
stött på under läsårets gång, 
och förhoppningsvis så lär 
jag träffa många av er igen 
under nästa läsår. Nu önskar 
jag er alla en god sommar, 
med många glada stunder och 
minnen!

Fredrik Jansson
Polemikenredaktör 19/20

”Ett stort tack skall 
givetvis både gamla FBI 
och gamla FLiNS-styrel-
sen ha” - Fredrik Jansson

Polemiken 2019 Polemiken 2019



Ordförande har ordet!
Solen har blygsamt börja 
värma och det har blivit 
praxis att äta matlådan ute. 
Våren är ett faktum och vi 
behöver inte längre svära 
över ett par glömda vantar. 
I denna tid har vi även nya 
ansikten i såväl styrelsen 
som FBI. 

Det är första gången jag skri-
ver som ordförande i Polemi-
ken efter att tagit emot stafett-
pinnen från Thomas Kästner. 
Lite nervöst men samtidigt 
väldigt roligt skulle jag säga 
beskriver känslan att ta över 
en styrelsepost. Så vem är då 
jag, den nya ordförande för 
FLiNS styrelse 19/20? 

Jag heter Linnéa Gullarbergs 
och jag är uppvuxen i Falun, 
Dalarna. Ibland svänger jag 
till med lite dalmål och jag 
har fått höra att jag kan låta 
som en stockholmare från 
Norrland. När jag var yngre 
ville jag verkligen vara med i 
Wild Kids och självklart då i 
Björnarna. Om dagarna står 
jag ofta i kön till Baljan eller 
springer runt på campus för 
att hitta en plats att plugga på. 

Men nog om mig, istället vill 
jag uppmana alla nu i slutet 
av terminen att ta vara på den 
sista tiden. Glöm inte att göra 
era kursutvärderingar och ta 
en paus från pluggandet med 
kaffe och klägg ute i solen - för 
snart har ni inte någon ten-
ta eller inlämning för denna 
termin! 

Avslutningsvis skulle jag vilja 
säga ett stort tack till FLiNS 
styrelse, FBI och alla sektions-
aktiva under 18/19 - allt hårt 
jobb under verksamhetsåret 
har visat sig. Jag talar för hela 
styrelsen när jag säger att vi 
kommer jobba för att ha ett 
minst lika bra verksamhetsår, 
och lite därtill! 

Glad sommar,
Linnéa Gullarbergs

FLINS-ordförande 19/20

FBI-Chefen hälsar!
Mitt namn är Alva Bengtsson 
och jag är 20 år gammal och 
kommer från Eksjö i Småland. 
Jag hamnade i Linköping för 
att jag dels var sugen på att 
börja plugga och visste att 
Linköping är en trevlig stu-
dentstad och dels för att jag 
hade halva släkten i Linköping 
sen tidigare och alltid har 
trivts i staden.

Pol. kand-programmet tillta-
lade mig då jag är intresserad 
av såväl politik som ekonomi 
och känner med facit i hand 
att jag har hamnat helt rätt. 
Jag har nu även blivit vald till 
chef i FLiNS-sektionens sociala 
utskott FBI. Vi är ett mäste-
ri, vilket innebär att vi å ena 
sidan i festeristanda kommer 
anordna olika evenemang 
under året, som sittningar och 
fester, och å andra sidan kom-
mer att ha huvudansvaret för 
n0lle-P och mottagningen av 
de nya pol.kand-studenterna i 
augusti.

Min roll som chef i FBI inne-
bär att jag har det yttersta 
ansvaret för att vi som socialt 
utskott levererar evenemang 
för statsvetare och national-
ekonomer men också se till 
att samtliga poster genomför 
sina respektive uppdrag under 
året. Målet är förstås att vi om 
ett år ska kunna blicka tillbaka 
och känna oss nöjda med vår 
insats. Vi ser otroligt mycket 
fram emot vårt år som mäste-
rister och jag är övertygad om 
att vi kommer ha oerhört kul 
på vägen!

Alva Bengtsson
FBI-Chef 19/20

Polemiken 2019 Polemiken 2019



Styrelsepresentation 19/20
Det är dags att lämna det gamla bakom sig och låta ungdomen ta över 
(nya styrelsen är, i genomsnitt, 26 dagar yngre)! Alva Bengtsson och 
Erik Widell tillhör också styrelsen, men presenteras här som FBI.

Linnéa Gullarbergs – Ordförande

Kontaktinformation: ordforande@flins.org
Hemhemma: Falun
Vad gör du i styrelsen? Ordförande! Som 
ordförande är jag ansiktet utåt för sektio-
nen. Jag representerar styrelsen i bland 
annat möten och presentationer. I posten 
som ordförande ingår även ansvaret för att 
styrelsearbetet är välfungerande samt att 
styrelsemedlemmarna utför sina uppgifter 
detta på ett korrekt sätt.
Bästa stället på Campus? Kårallen
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Fulvin-märket!
Vad vill du bli när du blir stor? Svår fråga, 
men jag vill arbeta med utvecklingsfrågor!

Anniina Lantela – Vice ordförande

Kontaktinformation: viceordforande@
flins.org
Hemhemma: Helsingsfors, Finland
Vad gör du i styrelsen? Vice ordförande
Bästa stället på Campus? Cafe i A-huset
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Stad i Ljus
Vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli 
lika rolig som Peter Andersson

Styrelsepresentation 19/20
Johanna Rydén – Kassör

Kontaktinformation: kassor@flins.org
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Jag är kassör och 
tar hand om ekonomin i styrelsen. Där 
ingår allt från bokföring, betalningar och 
fakturering dessutom är jag med och plane-
rar alla aktiviteter som FLiNS håller i!
Bästa stället på Campus? Baljan
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Systembolagets öppettider
Vad vill du bli när du blir stor? Professio-
nell chokladtestare

Sara Tegnelöv – Sekreterare

Kontaktinformation: sekreterare@flins.org
Hemhemma: Uppsala <3
Vad gör du i styrelsen? Sekreterare i Flins. 
Jag antecknar under möten, ser till att 
staten städas och hjälper till att starta upp 
musikhjälpen.
Bästa stället på Campus? Torsdagskröken
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Mitt Changing Attitudes märke
Vad vill du bli när du blir stor? Delfinskö-
tare

Polemiken 2019 Polemiken 2019



Styrelsepresentation 19/20
Jakob Segerlind – Utbildningsbevakare

Kontaktinformation: utbildningsbevaka-
re@flins.org
Hemhemma: Södermalm
Vad gör du i styrelsen? Utbildningsbevaka-
re, de är mig ni går till när ni kuggat tentan 
och tycker de är lärarens fel.
Bästa stället på Campus? Ölförrådet bak-
om Gasquen.
Vilket är det finaste märket på ovven?
FLiNS-märket ;^)
Vad vill du bli när du blir stor?
Influencer

Linnéa Paz Eriksson – Masteransvarig

Kontaktinformation: masteransvarig@
flins.org
Hemhemma: Uppsala
Vad gör du i styrelsen? Jag är Masterans-
varig. Det innebär kort och gott att jag an-
svarar för att utbildningsbevaka sektionens 
masterprogram samt anordna den årliga 
sittningen för masterstudenter. Mitt mål 
med denna post är självklart att göra ett bra 
jobb men även att få fler masterstudenter 
samt frikursare att engagera sig i sektionen 
samt skapa intresse för att vara med och 
påverka sin utbildning.
Bästa stället på Campus? Kårallen såklart
Vilket är det finaste märket på ovven? 
N0lle-p märket
Vad vill du bli när du blir stor? Marcus 
Oscarsson

Styrelsepresentation 19/20
Klara Jos – Arbetsmiljöombud

Kontaktinformation: amo@flins.org
Hemhemma: Västerås
Vad gör du i styrelsen? Min post är arbets-
miljöombud även kallad AMO! Jag jobbar 
med den psykiska och fysiska arbetsmiljön 
på universitetet och är länken mellan sek-
tionens studenter och universitet.
Bästa stället på Campus? I caféerna
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Damsittningsmärket
Vad vill du bli när du blir stor? Känd

Lydia Wallin – Alumniansvarig

Kontaktinformation: alumniansvarig@
flins.org
Hemhemma: Linkan, Östgötaslätten!!
Vad gör du i styrelsen? Min post är alum-
niansvarig vilket går ut på att främja kon-
takten med våra kära alumner på olika sätt. 
Kanske genom föreläsningar, intervjuer, 
träffar eller vad jag nu hittar på. Jag styr 
även en examenssittning samt en sektions-
sittning. Mitt mål med posten är att försöka 
få oss nuvarande studenter att få en större 
inblick i alumnernas vardag och på så sätt 
kunna inspireras och knyta kontakter.
Bästa stället på Campus?
Terra!! Älskar att skriva tenta ;)
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Alla med glitter på!! Eller kanske överlevare 
av ovveinvigningen. Stort!
Vad vill du bli när du blir stor?
Högst oklart i nuläget!! Men de kommer :-)
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Styrelsepresentation 19/20
Therese Swärd – Kommunikatör

Kontaktinformation: kommunikator@
flins.org
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Min post i styrelsen 
är kommunikatör. Som kommunikatör är 
det jag som har hand om alla sociala medier 
och allt PR för FLiNS. Det är jag som foto-
graferar på olika evenemang och håller alla 
facebookgrupper uppdaterade etc. Mitt mål 
som kommunikatör är att nå ut ännu mer 
med marknadsföring genom sociala medier 
och mycket annat. Vill att året ska bli en 
riktig succé för oss alla!
Bästa stället på Campus? Inte TERRA!
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Stad i ljus <3
Vad vill du bli när du blir stor? Vegan
Fredrik Jansson – Polemikenredaktör

Kontaktinformation: polemikredaktor@
flins.org
Hemhemma: Malmööö
Vad gör du i styrelsen? Polemikenredak-
tör. Mitt uppdrag är huvudsakligen skapan-
det av Polemiken, och dess mycket eminen-
ta specialnummer Nollemiken. Mitt mål 
som chefredaktör är att utveckla underhåll-
ningsvärdet i tidningen genom mer humor, 
och på det sättet öka intresset för den.
Bästa stället på Campus? Tagga Terra! <3
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Det lilla FliNS-märket såklart! <3
Vad vill du bli när du blir stor?
Bra, men svår, fråga (tack!). Professor i na-
tionalekonomi kanske?
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Isadora Freberg – Extern Samverkan

Kontaktinformation: externsamverkan@
flins.org
Hemhemma: Katrineholm (blivit utnämnd 
till Sveriges tråkigaste stad)
Vad gör du i styrelsen? Jag är med som 
extern samverkan och har ansvar för bla 
arbetsmarknadsdagen och är ansiktet utåt 
för Polriks. Mitt mål är att utveckla arbets-
marknadsdagen och försöka få alla mer 
engagerade i den.
Bästa stället på Campus? A-husets café
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Flins
Vad vill du bli när du blir stor? Rik

Frida Stark – Tryck & Spons

Kontaktinformation: tryckspons@flins.org
Hemhemma: Norrköping <3
Vad gör du i styrelsen? Tryck & Spons. Jag 
sköter kontakten med sponsorerna och fixar 
även till exempel kläder som ska tryckas 
samt väskor.
Bästa stället på Campus? 11:55 i student-
köket innan alla andra kommer
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Fulvin <3
Vad vill du bli när du blir stor? Kattägare 
hade varit trevligt

Styrelsepresentation 19/20



FBI-presentation 19/20
Fubbisarna har vuxit upp, och har nu blivit FBI! Här är en presentation 
av dessa ytterst mystiska individer.

Alva Bengtsson – Chef

Kontaktinformation: fbichef@flins.org
Hemhemma: Den unika trästaden Eksjö
Vad gör du i styrelsen? Chef i FBI. Efter 
Nolle-P tar jag över generalens ansvar med 
att kalla till möte och hålla koll på allt som 
FBI kan tänkas ha att stå i. Mitt mål är att 
vi vid verksamhetsårets slut ska känna oss 
nöjda med allt vi arrangerat och att vi haft 
kul på vägen!
Bästa stället på Campus? Campushallen 
och falafelhuset
Vilket är det finaste märket på ovven? 
”My soy milk frees all the cows from the 
yard” från djurrättsalliansen!!
Vad vill du bli när du blir stor? Gymägare 
och riksdagsledamot vore inte helt fel.

Emma Högdahl – Tryck & Spons

Kontaktinformation: fbitryckspons@flins.
org
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Jag har posten 
Tryck & Spons vilket innebär att jag ska 
trycka fräscha tröjor och fiska pengar inför 
årets festligheter.
Bästa stället på Campus? Där det säljs 
kaffe
Vilket är det finaste märket på ovven? 
FBI såklart
Vad vill du bli när du blir stor?
Hundägare

FBI-presentation 19/20
Oscar Vines – Husmor

Kontaktinformation: fbihusmor@flins.org
Hemhemma: Södermalm
Vad gör du i styrelsen? Jag är Husmor 
i FBI, vilket betyder att jag har hand om 
allt du vill stoppa i munnen. För det mesta 
handlar det om öl, vin, sprit och mat.
Bästa stället på Campus? Bryggeriet i kata-
komberna
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Fulvinsskeppet
Vad vill du bli när du blir stor?
Kenta Gustafsson

Erik Widell – Kassör

Kontaktinformation: fbikassor@flins.org
Hemhemma: Solna (Stockholm)
Vad gör du i styrelsen? Jag är kassör i FBI. 
Som kassör sköter jag FBI:s ekonomi. Mitt 
mål är att se till så att FBI får en stabil eko-
nomi.
Bästa stället på Campus? Myshörnan i 
biblioteket
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Suntrip 2019
Vad vill du bli när du blir stor? Astronaut
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FBI-presentation 19/20
Emma Nylén – General

Kontaktinformation: fbigeneral@flins.org
Hemhemma: Stockholm
Vad gör du i styrelsen? Jag är general, det 
är jag som har ansvaret att nolle-p genom-
förs och mitt mål med posten är att få nol-
lan att känna sig så välkomnad som möjligt 
under mottagningen!
Bästa stället på Campus? Gasquen under 
kravaller och falafelhuset under dagarna
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Flins och FBI såklart
Vad vill du bli när du blir stor?
Förhoppningsvis framgångsrik

Viktor Silfverswärd – Spons & Tryck

Kontaktinformation: fbisponstryck@flins.
org
Hemhemma: Sollentuna (Stockholm)
Vad gör du i styrelsen? FBI Spons & tryck. 
Posten går mestadels ut på att lösa sponsen 
och allt tryckrelaterat tillsammans med 
Emma vilket bland annat kommer bli mitt 
mål, att lösa så mycket sponsring som möj-
ligt :)
Bästa stället på Campus? Falafelhuset
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Stad i ljus
Vad vill du bli när du blir stor?
Förtidspensionerad
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Emilie Andersson – Info/PR & Stripp

Kontaktinformation: fbiinfofoto@flins.org
Hemhemma: Kalmar 
Vad gör du i styrelsen? Info/PR & Stripp i 
FBI
Bästa stället på Campus? Baljan
Vilket är det finaste märket på ovven? 
FBI <3
Vad vill du bli när du blir stor?
Landshövding i Kalmar Län

Matilda Lindqvist – Sittning & Gyckel

Kontaktinformation: fbisittninggyckel@
flins.org
Hemhemma: Enköping
Vad gör du i styrelsen? Sittning & Gyckel
Bästa stället på Campus? Godisautomaten 
i A-huset
Vilket är det finaste märket på ovven? 
Musikhjälpenmärket självklart
Vad vill du bli när du blir stor?
Ian Somerhalder

FBI-presentation 19/20



Eftersom folk här i norra 
delen av Sverige, i synnerhet 
stockholmare, är extremt 
okunniga vad gäller både 
geografi och historia så tror 
många ofta att Skåne fortfa-
rande är en del av Danmark, 
vilket ej längre är fallet.

Faktum är att den genom-
snittliga skåningen är mer 
svensk än den genomsnittlige 
stockholmaren eftersom den 
skånska dialekten faktiskt har 
charm, till skillnad från den 
där urtråkiga rikssvenskan. 
Vanligtvis så är jag starkt emot 
censur av alla slag men jag 
kan göra ett undantag för riks-
svenskan, det borde bara vara 
ett enda stort *piiiiip* så fort 
någon talar det på tv.

För att skifta fokus till något 
helt annat och till vad den-
na artikel ursprungligen var 
tänkt att handla om så skall 
jag nu diskutera den fetmas-
katt som Danmark införde för 
några år sedan. De geniala 
danskarna införde en skatt på 
en rad olika produkter som 
mjölk, smör, kött och olja med 
över 2,3% mättat fett. De insåg 
ju förvisso snabbt därefter att 
detta ej skulle fungera, och tog 
bort skatten ett år senare.

Skadan var dock redan skedd, 
och denna skåning är nu 
kränkt av detta åtta år senare! 
Hur kan man bli associerad 
med detta folk? Hur kan man 
bli associerad med ett folk som 
sätter en skatt på, bland annat, 
mejeriprodukter över 2,3% 
mättat fett? Det kan vara svårt 
att förstå just hur mycket jag 
älskar mina mejeriprodukter, 
men förhoppningsvis så ger 
bilden en fingervisning.

Fredrik Jansson

En kränkt skåning
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Tentamensstatistik!! :O 
Tentamensstatistiken är 
tillbaka!

Det finns väl egentligen inte 
särskilt mycket att säga här, 
utan detta fungerar effektivt 
sett som filler. Jag är dock 
oerhört glad över att det är 
tillbaka.

Ser inte framemot att se sta-
tistiken för Politiska system i 
jämförande perspektiv dock, 
men men, vad kan man göra 
nu?

Åsikter från läsarna!
”Game of Thrones suger!!” - Okänd

”Vädret är fint idag!” - Fredrik 
Jansson
”Jag tror inte att Polemikenredaktören är klyftig nog att fylla ut 
resten av denna sida med något intressant. Därför hittar han 
bara på strunt.”

”Tagga n0lle-P 2019” - Okänd indi-
vid från FBI

”Pandan är jättesöt” - Okänd

Polemiken 2019



Kårens förfall
En sommardag för snart 9 
år sedan kom den slutgiltiga 
dödsstöten för studentkå-
rerna vid svenska högskolor 
och universitet. Medlemska-
pet i kåren var inte längre 
nödvändigt för att kunna 
registrera sig på kurser, för 
att kunna skriva tentor.

Vad har hänt sedan den soliga 
sommardagen den första juli 
2010 då? Jo allt det uppenbara 
har hänt, kårens medlemssi-
tuation har förvärrats, idag 
blir knappt 20% av studen-
terna vid Sveriges högskolor 
och universitet medlemmar 
i kåren. Kårerna lämnades 
också med ett statligt bidrag 
som administreras av lärosätet 
för vilket kåren i verksam vid. 
Detta bidrag räcker inte till för 
att bedriva en studentnyttig 
verksamhet på många platser 
runt om i Sverige och den eko-
nomiska situationen förvärras 
allt mer. I obligatorieutred-
ningen föreslogs en summa 
som skulle gå till kåren per 
helårsstudent, i dag får kå-
rerna i genomsnitt knappt en 
tredjedel av denna summa 
enligt SFS. Dessutom är inte 
studentkårerna ekonomiskt 
oberoende från den makt den 
ska granska, universitetet. 

Så hur ser det då ut i Linkö-
ping, eller kanske främst i 
vår egen älskade studentkår 
på den filosofiska fakulteten, 
StuFF? Inledningsvis kan det 
konstateras att det varken 
går bättre eller sämre här än 
någon annanstans, medlems-
antalen sjunker, kåren måste 
ställa om hela sin verksamhet 
för att inte krascha ekono-
miskt under det kommande 
decenniet.

Jag brukar dock ställa mig 
frågan ibland, vad gör egent-
ligen StuFF? Jag vet att de 
bedriver utbildningsbevak-
ning tillsammans med sektion-
ernas företrädare, jag vet att 
de organiserar mottagningen 
varje år och att det är val till 
kårfullmäktige varje år. Man 
brukade kunna spara tjugo 
spänn på sina kravallbiljetter 
och rabatthäften där det mest 
lukrativa var en gratis helkväll 
på vårt allas favoritställe: 
Platå.

Vad gäller intresset för studen-
tåren så kan det konstateras 
att den nya styrelsen som 
tillträder inför nästa verksam-
hetsår kommer att vara min-
dre än den avgående, kåren 
har en oförmåga att fylla sina 
utskott och är väldigt mot-
sträviga till att utvidga till nya 
jaktmarker och prova lyckan.

Men är allt det här så väldigt 
underligt när man tänker 
efter? Efter att den borgerliga 
regeringen avskaffade obli-
gatoriet som varit på plats i 
400 år bör det vara näst intill 
omöjligt att få till en funge-
rande och hållbar verksamhet 
efter tio år med en sådan mas-
siv omvälvning av den organi-
satoriska grunden. Dessutom 
byts kårstyrelserna och deras 
fullmäktige ut vart och vartan-
nat år enligt demokratisk prin-
cip vilket ytterligare bidrar 
till okunskap och dålig vidare-
utveckling. Avskaffandet var 
inte tillräckligt väl genomtänkt 
och nu är det oss studenter 
som får ta konsekvenserna.

Studentkårerna möter sitt slut 
rakt under politikernas näsor, 
studentinflytandet befinner sig 
i en svår situation med ingen 
annan utväg än att stänga ner 
all sin studiesociala verksam-
het till förmån för utbildnings-
bevakning och studentrepre-
sentation.

Anton Johansson

Kårens förfall
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Det går ej att förneka att vi 
har oerhörda problem i vårt 
svenska samhälle! Dagligen, 
på våra svenska skolgårdar, 
så mobbas barn i alla åld-
rar. De får sina barndomar 
förstörda, kanske hela deras 
liv förstörda. Samtidigt som 
detta händer så sker skjut-
ningar i våra städer och i 
synnerhet i våra förorter.

Jag talar ofta med min mor 
via Skype som fortfarande 
bor kvar i Malmö, en stad som 
är mest känd för sina skjut-
ningar, Rosengård och kanske 
Zlatan Ibrahimović. Det är inte 
ovanligt att hon då berättar 
om ytterligare en skjutning 
som har hänt i staden, ofta i 
närheten av var mina föräld-
rar bor.

Vad är då lösningen på dessa 
två problem? Är lösningen på 
mobbningen att anställa fler 
lärare? Är lösningen på gäng-
skjutningarna att anställa fler 
poliser? Enligt denna skribent 
så är detta inte lösningen. I 
USA så har man pratat om att 
beväpna lärarna med vapen, 
för att kunna motverka skol-
skjutningar. Detta förstår vi 
nog alla att det är ett befängt 
förslag. Vad jag vill göra istäl-
let för att beväpna lärarna, är 
att beväpna barnen!

Samhällsproblem, stopp!!
Inte nog med att skolskjutning-
ar hade kunnat motverkas 
ifall alla andra barn också har 
automatkarbiner (det fungerar 
ju när det kommer till kärnva-
pen!), det skulle även minska 
mobbning. Ifall du hade varit 
en mobbare, hade du mobbat 
ett barn med en automatkar-
bin? Nej, det hade du ej gjort.

Man kan argumentera för att 
vapen är en lyxvara. Ifall vi 
skulle öka utbudet och pressa 
priset på den här exklusiva va-
ran så skulle de kriminella tap-
pa intresset för den. Det skulle 
vara ett oerhört effektivt sätt 
att få slut på skjutningarna!

Det går knappt att sätta på en 
TV utan att jämställdhetsfrå-
gan nämns. Detta kan nog de 
flesta läsare av denna tidning 
hålla med om; det är en oer-
hört viktig fråga! I USA ägs en 
stor andel av vapnen av äldre 
vita män, vilket är skevt. Det 
ska ej spela någon roll vilket 
ditt kön är, vilken etnicitet du 
har eller från vilken bakgrund 
du kommer ifrån! Därför fö-
reslår jag att vi ska finansiera 
alla dessa vapen, i sann svensk 
anda, med statliga medel!

Beväpna barnen! Beväpna 
folket! Finansierat med statli-
ga medel!

Fredrik Jansson
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