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SPALT:REDAKTÖREN
Så var den nya styrelsen vald och här sitter jag, Caroline Östlund, 
vid skrivmaskinen och kan hädanefter kalla mig redaktör för den 
tidning du nu håller i din hand. Jag tar över efter Evelina som har 
gjort ett väldigt bra jobb med att fräscha upp Polemiken, det blir 
ett par stora skor att fylla, sanna mina ord! 

Jag talar nog för resten av styrelsen när jag säger att det här året kom-
mer att bli riktigt spännande. Vi har flera roliga projekt som vi hoppas 
att vi kan ro iland, bland annat en resa till Bryssel som Hanna nämner på 
nästa sida.

Detta är alltså det första nummer jag ger ut som redaktör och det har 
tagit sin lilla tid att arbeta fram en bra och fungerande form. Att få ihop 
en tidning är därmed ingen dans på rosor, men det har varit otroligt kul 
att jobba på det här numret och alla som har bidragit har gjort ett jätte-
bra jobb. Temat vi valde var pånyttfödelse och det är därför jag har valt 
att sätta nya FLiNS-styrelsen och FBI på omslaget. Ni kan utifrån temat 
bland annat läsa om P-As liv i Bryssel, Kattis rapport från Sydafrika och 
titta på Marcus bilder från Pol mag-puben. Ni har också en chans att lära 
känna nya FLiNS-styrelsen i deras presentationer här i tidningen och FBI 
som nu har skiftat får tacka för sitt festeriår. 

Nu stundar sommaren och vissa släpper då sina studier för att istäl-
let knega hemmavid eller helt enkelt ta en välförtjänt semester, för min 
del hoppas jag att det blir lite av varje. Dels blir det att jobba hemma i 
Stockholm men arbetet med Nollemiken är också redan igång. Nu väntar 
jag mest på att sommaren ska kicka igång på riktigt. Jag hoppas iallafall 
att ni alla får en skön sommar så ses vi förhoppningsvis i höst igen.

Jag tänkte gå i gamla ordföranden, Victorias, fotspår och bjuda på några 
musiktips, denna gång blir temat härlig sommarmusik! 

Varför inte en Håkan (Hellström) låt? – En midsom-
marnattsdröm
Kings of Leon – The Bucket
MGMT - Kids

Trevlig läsning och glad sommar!

Caroline Östlund

Chefredaktör Polemik



intelligens och idéer vill göra både våra utbildningar och vår fritid bättre.  

Vi vill att FLiNS ska få mer medlemmar och att vi ska bli mer aktiva. FLiNS 
ska vara en organisation för och av medlemmar! Planeringen för nästa ter-
mins största händelse är redan i fullgång. Vad sägs om att åka med oss till 
Bryssel i höst, besöka EU-parlamentet, äta choklad och kanske dricka en 
och annan öl? Vad vi kommer göra mer i Bryssel beror mycket på dig! För 
nu har du chansen att vara med och bestämma. Det är bara att höra av 
sig till oss. Vi vill självklart även fortsätta det fantastisk arbete som förra 
styrelsen påbörjade och vi tar med oss den kunskap som gamla styrelsen 
delat med sig av. Tack för ert arbete!

Jag är alltså den nya ordförande för FLiNS och jag heter Hanna Julin. Jag 
kommer från Södertälje och av mina tjugotvå år har jag troligen spende-
rat tio av dem i en svettig baskethall.  Sedan bestämde jag mig för att se 
världen utanför baskethallen och åkte till Sydamerika. 

I somras fick jag beskedet om att jag kommit in vid Linköpings universi-
tet under mitt andra besök i Ecuador och det var med viss tvekan jag be-
stämde mig för att lämna solen, salsakulturen, fantastisk natur och nästan 
gratis drinkar för att åka hem och börja plugga. Så fem dagar efter jag 
kom hem flyttade jag ner till ett litet korridorsrum och möttes av en galen 
studentkultur och jag har inte ångrat mitt beslut sedan dess. Min tid här 
i Linköping har hittills varit intensiv med mycket plugg, många fester och 
framförallt många nya underbara vänner och det känns nu kul att få ta en 
aktiv del i universitets utveckling. 
Min förhoppning är att FLiNS ska bidra till att 
förbättra livet som student vid Linköpings uni-
versitet och våra utbildningar så att de blir de 
bästa inom statsvetenskap och nationalekonomi 
som finns i Sverige. 
Nu kör vi och det lär ni märka!

Soliga hälsningar

Hanna Julin 
Ordförande FLiNS

SPALT:FLINS-ORDFÖRANDEN
Så var våren här och en ny styrelse har satt sig 
tillrätta i Lastaren redo att utföra stordåd! 

Jag har fått förtroendet att leda en styrelse full av 
entusiastiska styrelsemedlemmar som med mycket energi,



att göra vårt yttersta för att föra vidare den rosablå traditionen på bästa 
vis. Men vi har stora skor att fylla, FBI 07/08 med Hanna i spetsen har 
verkligen gjort ett toppenjobb och vi hoppas att de känner sig nöjda med 
sitt festeriår. 
För snart tre månader sedan tackade jag ja till chefsposten, men helt ärligt 
tog det ett bra tag för mig att verkligen förstå vad jag faktiskt gett mig in 
på. Nu har den värsta paniken lagt sig och istället ersatts av förväntan. 
Vårt festeriår kommer förmodligen att bli väldigt utmanade, stressigt och 
stundtals riktigt jobbigt men samtidigt fyllt med mycket skratt och många 
nya bekantskaper. Mina förhoppningar är att tillsammans med mina här-
liga kollegor anordna en rolig och välkommande mottagning för våra nya 
studenter. Vi vill också se till att representera er och vårt program på ett 
bra sätt och visa så många som möjligt hur trevliga och glada vi ”politiska 
kandidater” är. 
För tillfället håller vi FuBbIsar oss sysselsatta 
med planeringsarbete inför Nolle-P, overalls-
sprättning och gyckelskrivning (ni missade väl  
inte premiären på vårsittningen den 23:e maj?). 
Även planeringen inför den första festerifesten, 
som gick av stapeln den 9:e maj tog upp stor 
del av vår tid, tänk att det krävs så mycket för-
beredelser för en endaste kväll! 

Nu när jag har chansen vill jag passa på att 
tacka alla som anmält sig som fadder, utan er 
hade det inte blivit något Nolle-P. Jag hoppas ni 
förstår hur viktiga ni är och att ni ser fram emot 
två roliga och hektiska veckor. Slutligen vill jag 
önska alla pol kandare och pol magare en riktigt 
härlig sommar med mycket sol och vila så ses vi 
till hösten! Då väntar ännu ett år med pluggma-
raton, motvindscykling och självklart en massa 
fester! 

Elin Nordin 
FBI-Chef 08/09

SPALT:FBI-CHEFEN
Även FBI är på väg att pånyttfödas. 

Det är jag, Elin, som tillsammans med Alex, Caroline, 
Lina, Mattias, Nicklas, Fredrik och Per kommer att ut-
göra FBI 08/09. I skrivande stund är vi fortfarande FuB-
bIsar, men i slutet av maj tar vi över! Och vi kommer



LÄR KÄNNA NYA STYRELSEN

    Hanna Julin
1. Ålder 22

2. Post Ordförande

3. Hemstad Södertälje

4. Område Ryd snart Valla

5. Favoritbok/skiva/film Flyga drake; Khaled Hos-
seini/ Best of Bob Marley och blandskiva av ecua-
dorianska vänner / Dagbok från en motorcykel.

6. Saker jag gillar Laktosfri mjölk och en god mid-
dag med vänner

7. Citat ”Mi casa es su casa”

8. Favoritplats Galapagos och min säng

Sagt om Hanna: Härligt frispråkig och godhjärtad fängelsevakt som 
gärna bjuder både på sig själv och middag ackompanjerad av någon av 
hennes tre skivor.

Karin Dahlström 
1. Ålder 22

2. Post Masteransvarig

3. Hemstad Glada Hudik

4. Område Campus 

5. Favoritbok/skiva/film Tillsammans är man 
mindre ensam; Anna Gevalda/ World of its own; 
Magnus Tingsek / Le Fabuleux Destin d’Amelie 
Poulain 

6. Saker jag gillar Solsken

7. Citat ”Men, ta bort dig själv”

8. Favoritplats Sjöbodarna i Hudiksvall under sommarhalvåret

Sagt om Karin: Skönt laidback hälsing med  sinne för stil och ett skratt 
som smittar. Diggar Bjurånger.



Lydia Wefer
1. Ålder 20

2. Post Utbildningsbevakare

3. Hemstad Uppsala, Sveriges Paris

4. Område Ryd
5. Favoritbok/skiva/film Glaskupan; Sylvia 
Plath/ Songs of Leonard Cohen; Leonard Co-
hen/ Frukost på Tiffanys

6. Saker jag gillar Guld, musik och böcker

7. Citat ”Tänk på det förflutna endast då det 
är en glädje att minnas det” - ur stolthet och 
fördom av Jane Austen

8. Favoritplats Varhelst man kan läsa och äta 
choklad
Sagt om Lydia: Tyskättad kulturbracka som gillar böcker, pop och 
att drömma om Paris. Hon är den starkaste Lydia vi känner.

Carl Knabe
1. Ålder 21

2. Post Webansvarig och sekreterare

3. Hemstad Stockholm

4. Område Valla

5. Favoritbok/skiva/film Roots; Alex Hai-
ley/ Kan inte välja!/ Night On Earth

6. Saker jag gillar Humor

7. Citat ”Om man inte har flytväst måste 
man ju vara korkad.”

8. Favoritplats San Francisco och 
Sydafrika

Sagt om Carl: Charmig rödtott som allt som oftast kan ses spinna 
plattor alternativt diskutera viktiga politiska händelser. Calle är en kille 
med groove i blodet.



Pär Bergman
1. Ålder 22 år ung

2. Post Spons- och marknadsföringsansvarig

3. Hemstad Stockholm

4. Område Colonia

5. Favoritbok/skiva/film Caesar/ Best of the 
beast; Iron Maiden/ Man on fire

6. Saker jag gillar När AIK vinner.

7. Citat ”Tomma tunnor skramlar mest”

8. Favoritplats Hammarstrand, Jämtland.

Sagt om Pär: Inbitet Gnaget-fan med humor  och spex nära till 
hands. Pärgman tros ha myntat uttrycket ”det här är studentlivet at 
its best”.

Caroline Östlund
1. Ålder 22 år, exakt lika gammal som Pär!

2. Post Polemikredaktör

3. Hemstad Stockholm

4. Område Valla, snart Gottfridsberg/Abisko

5. Favoritbok/skiva/film Jag läser dagstidningar 
och magasin;)/ Aha Shake Heartbreak; Kings 
of Leon/ Garden State eller Almost Famous

6. Saker jag gillar Att sitta på en balkong ljusa 
sommarnätter och lyssna till en vinylspelare. 
Även härliga utekvällar och att resa i gott säll-
skap.

7. Citat ”Om man inte blir kritiserad har man 
inte uträttat något”

8. Favoritplats Stockholm/Västkusten på sommaren, med fördel Fiske-
bäckskil bland kobbar och skär.

Sagt om Caroline: Kreativ och bubblig ”queen of pop” som är expert på 
kramar. Kan imitera en tordyvel.



Mia Abramsson
1. Ålder 22

2. Post Kassör

3. Hemstad Eskilstuna

4. Område Gottfridsberg

5. Favoritbok/skiva/film Snabba cash; Jens 
Lapidus 

6. Saker jag gillar Fina sommarkvällar!

7. Citat ”Cash is king”

8. Favoritplats Fijis vackra sandstränder!

Sagt om Mia: Sval skönhet från E-tuna med en något dold crazy sida. 
Om hon får för sig att brottas ska man inte stå i vägen, Mia är också 
oväntat stark.

Ida Karlsson
1. Ålder 23

2. Post Arbetsmarknadsansvarig

3. Hemstad Borlänge

4. Område Ryd

5. Favoritbok/skiva/film Berättelsen om 
Signe; Kerstin Thorvall/ Robbers and 
Cowards; Cold War Kids eller kanske Pro-
tection; Massive Attack/ Dancer in the dark 

6. Saker jag gillar en sommaräng med pic-
nic

7. Citat ”Peace, love and understanding”

8. Favoritplats Orbaden i Hälsingland, en 
vacker camping med lång strand och klar 
sjö omringad av blåa berg 

Sagt om Ida: Pratglad dalkulla med skinn på näsan, en ”ironwoman” då 
hon är den enda i styrelsen som genomfört Tjejklassikern.



Christoffer ”Coffe” Wahlquist
1. Ålder 22

2. Post Vice Ordförande

3. Hemstad Hmm, jag ser Linkan som min hem-
stad, men annars Malmö

4. Område Ryd (förhoppningsvis snart Colonia)

5. Favoritbok/skiva/film Mannen utan öde; Imre 
Kertezs/ Stjärnorna finns här; Kapten Röd/ Ame-
rican History X (tolka gärna mig som person uti-
från detta)

6. Saker jag gillar Att sitta i möten och när mötet 
är slut att festa

7. Citat ”Jäääs”

8. Favoritplats Ventspils i Lettland/Baljan beroende på hur man tolkar

Sagt om Coffe: Skåning som lever på Coca-Cola light och har en förkär-
lek för stadgar, om ni söker honom kan han ofta hittas i Lastaren.

Elin Nordin
1. Ålder 23

2. Post FBI-chef

3. Hemstad: Kivik, fast jag hade nog inte kal-
lat det stad ;)

4. Område T1

5. Favoritbok/skiva/film Borta med vinden/ 
Gold; Ryan Adams/ The Departed

6. Saker jag gillar Popcorn, New York, som-
mar och mammas mat

7. Citat ”Livet är som en påse, det blir tomt 
och innehållslöst om man inte fyller det med 
något”

8. Favoritplats Vitemölla, måste vara den vackraste stranden i Sverige

Sagt om Elin: Festglad skånsk snäcka som har ett leende som smittar och 
alltid ser det positiva även gråa (nek-)dagar. 





EN CHANS FÖR ZIMBABWE?
Oppositionspartiet MDC vann parlamentsvalet den 29 mars. Det har 
nu medgetts trots fördröjning samt en andra omräkning av röster-
na. Ifall MDC även skulle vinna presidentvalet skulle oppositions-
ledaren Morgan Tsvangirai bli president vilket skulle kunna bli en 
början på förändring för Zimbabwe.                         

År 1980 blev Zimbabwe ett självständigt land och en av de främsta själv-
ständighetskämparna, Robert Mugabe, blev vald till president. Vid själv-
ständigheten var Zimbabwe känt som Afrikas kornbod och de hade alla 
förutsättningar att bli det ekonomiskt ledande landet i hela Afrika. Idag, 28 
år senare, har Zimbabwe en inflation på drygt 100 000 %, en extrem ök-
ning från de 600 % år 2004. Två tredjedelar av befolkningen är beroende 
av frivilliga organisationer för att få mat på bordet, 80 % är arbetslösa, 
medellivslängden är drygt tjugo år och befolkningen blir ständigt utsatt för 
brott mot mänskligheten. 

Sedan några år tillbaka har jag med stort intresse följt situationen i Zim-
babwe. Jag har läst många artiklar och rapporter om de enorma ekono-
miska problemen och ständiga brott mot mänskligheten. Ett folk ska inte 
behöva vara rädd för sin regering, sin polis eller sin militär vars främsta 
uppgift borde vara att skydda befolkningen, inte tortera den. Tyvärr har 
övriga länder i Afrika inte öppet klandrat den forne självständighetskäm-
pen för landets situation utan snarare försvarat honom från kritik från 
omvärlden och hotat om bojkott. Mugabe själv klandrar västvärlden för de 
mängder av ekonomiska och humanitära problem som Zimbabwe har.

Den drygt 80-årige Mugabe har ständigt utsatt sitt folk för övergrepp, både 
i form av polisiär misshandel av befolkningen samt att han under många 
år har fuskat och riggat val. Landet är på väg in i en ekonomsik återvänds-
gränd, men att rädda landets ekonomi och skydda befolkningen står inte på 
Mugabes prioriteringslista. På den listan står det makt och enbart makt. 

Trots denna extremt dystra historia blev jag mer optimistisk när jag under 
hösten 2004 lyssnade på ett föredrag hållt av Morgan Tsvangirai som var 
på besök i Stockholm. Jag blev mycket inspirerad av hans brinnande ambi-
tioner att få Zimbabwe på fötter och ge folket den trygghet, mat och vat-
ten de behöver. Han lade fram praktiska lösningar på akuta problem som 
måste lösas så snart det bara går, samt långsiktiga lösningar för hur man 
skulle kunna sätta landet på rätt köl. Han medgav att det var en mycket 
svår uppgift men dock inte omöjlig. 

Oppositionspartiet MDC har under lång tid fått kämpa i motvind och deras 
har anhängare arresterats, förföljts, hotats och misshandlats. De återkom-
mande anklagelserna om högförräderi och kuppförsök mot Tsvangirai har 
inte heller underlättat. Allt för att hindra att MDC ska utgöra ett riktigt  



hot mot Mugabes makt. Dock verkar det nu som om att just detta faktiskt 
har hänt. MDC har nu majoritet i Zimbabwes parlament och resultatet från 
presidentvalet är ännu att vänta. Trots utdragningen av valresultatet kan 
MDC’s seger vara början på en ny chans för Zimbabwe, en chans att landet 
faktiskt överlever de ekonomiska och humanitära problemen. Visserligen 
är det än så länge en liten chans, men likväl en chans och jag hoppas in-
nerligen att att Zimbabwe kommer att komma på fötter och få en välmå-
ende befolkning, fri från hot och svält. 

Av Jennifer Gessler

BILDER FRÅN POLMAG-PUBEN 
Foto Marcus Brorson



OM ATT VARA LESS PÅ VÅREN OCH 
LÄSA BÖCKER ISTÄLLET
När vårsolen lyser som starkast och alla andra verkar som lyckigast 
kan det vara skönt att fly in i böckernas värld för att slippa all glät-
tighet som varje år gör att man får lust att gå till botten av ån. 

Jag tänkte tipsa om mina personliga favoriter man kan ta till när allt känns 
tungt och de misslyckade nek-tentorna hopar sig. En gemensam nämnare 
för alla böcker är att de varken är klämkäcka eller fyllda av carpe diem-
strunt, vilket är extremt viktigt om en bok är bra eller inte, särskilt i dessa 
tider. 

Vi börjar med ”Den allvarsamma leken” av Hjalmar Söderberg från 1912. 
Den handlar om Arvid och Lydia som, ifall man ska sammanfatta den kort, 
aldrig får varandra. Eller de får varandra men sedan går det snett, sedan 
blir de tillsammans igen, men därefter går det snett igen och så håller det 
på i 20 år, samtidigt som snön faller över ett sekelskiftets Stockholm. Det 
som är bra med boken är att den är så hopplös. Alla karaktärer är veliga 
och vet inte vad de sysslar med i sina liv och det kan man ju känna igen. 
Fast boken snart fyller 100 år är den riktigt, riktigt bra. Hett tips till alla 
kärlekskranka studenter som behöver känna sig i gott sällskap. 

              ”En gemensam nämnare för alla böcker är att de 
         är varken klämkäcka eller fyllda av carpe diem-strunt”

Bok nummer två som jag tänkte tipsa om är ”Räddaren i nöden” av J.D 
Salinger som är skriven 1951. Hjälten eller vad man ska kalla honom heter 
Holden Caulfield och är en less sjuttonåring. Efter att ha blivit utsparkad 
från sin ”posha” internatskola åker han hem till New York och drar runt på 
gatorna, samtidigt som han går runt föraktar han och ser ner på i stort sett 
de flesta. Boken är så bra för att Holden mest går runt och är ironisk och 
det är så på pricken. Uppgivenheten han känner har alla känt någon gång 
samt hans förakt för folk som kläcker ut sig dumheter som att livet är ett 
lagspel osv. Härligt värre om man vill distansera sig från våryran och inte 
orkar med folk.  

Sist men inte minst har vi en storslagen kärlekshistoria att läsa under trädet 
en solig dag, nämligen ”Svindlande Höjder”, skriven av den mest morbida 
systern av Brontë-trion: Emily Brontë år 1847. Ännu en blaha kärlekshis-
toria kan man tycka men icke. Här handlar det om förtappade människor 
utan moral som låter sig ledas av passionen och hämnd samt går under av 
dem. Heathcliff och Cathy är tvillingsjälar som växer upp tillsammans och 
de är som gjorda för varandra. Men sedan händer det en massa saker som 



gör att de skiljs åt som det brukar i kärlekshistorier och självklart slutar de 
aldrig älska varandra. Men istället för att det slutar med att folk applåderar 
och att det äntligen blir de två, är deras historia helt hopplös och dömd att 
misslyckas. Här kan man ju  dra

Lydia sitter gärna i vårsolen med en god 
bok.

paralleller till Allvarsamma leken 
men där Söderbergs Lydia och Arvid 
var overksamma och sega är Cathy 
och Heathcliff fyllda med känslor, så 
mycket att de går under. Varför man 
ska läsa den här när man är nere är 
för att ibland behöver man bara lite 
storm i sitt liv. Istället för den där me-
siga flirten i kaffekön (eller vart ni nu 
flirtar med folk) så kan man drömma 
om lite ordentlig kärlek som inte är 
helt beige.Så iväg till biblioteket nu 
och läs om folk som lider mer än du 
själv, det är alltid lika roligt. Man får i 
alla fall för en stund glömma alla par 
som går hand i hand och att alla an-
dra har sitt time of their lives i vårens 
grönska medan man själv inte riktigt 
är där än. 

Av Lydia Wefer. Foto Caroline Östlund

Jag är utbildningsbevakare. Hittills är det urkul. 

Det skulle vara ännu roligare ifall vi hade ett utbildningsutskott 
med studenter från de olika årskurserna där vi kunde diskutera pro-
grammen pol mag/kand, de enskilda kurserna och annat som rör vår 
utbildning. Tanken med utskottet är att vi träffas och pratar om vad 
ni tycker är både dåligt och bra med kurserna ni läser så att jag kan 
se till att det som är dåligt förbättras och det som är bra fortsätter i 
samma stil. 

Alla får komma, både de som går program och de som är frikursare. 
Maila mig på lydwe848@student.liu.se om ni är intresserade! 

/Lydia Wefer, Utbildningsbevakare



UTLANDSVISTELSE DEN STÄNDIGA 
RENÄSSANSEN
I januari i år valde jag att flytta ner till Bryssel, för att på vinst och 
förlust söka ett arbete. Resans mål var att förverkliga drömmen om 
att en dag få arbeta med de frågor som verkligen intresserar mig. 

Med mig i bagaget fanns utöver kläder och böcker även en Pol mag-exa-
men från Linköpings universitet och dessvärre dess medföljande skulder, 
vilka utgjorde själva piskan till att finna ett arbete.

Alltjämt sedan barnsben har jag haft näsan i kartböcker och drömt om att 
få upptäcka vår värld. Detta är något som jag genom som linköpingsstu-
dent verkligen fått införlivat. Från dagen i rosa t-shirt i amfiteatern, sjung-
andes och drickandes ljummen öl, till dagen för framläggandet av magis-
teruppsatsen, har jag spenderat motsvarande två år utomlands. Mycket 
har jag vunnit som utbytesstudent i New Mexico, ambassadpraktikant i 
Ottawa, volontär i Rio de Janeiro samt när jag åkte som MFS-student till 
Bangladesh. Minnen och lärdomar, för att inte tala om vänner, finns i dag 
fortfarande kvar. 

Moroten för mina val finner jag i känslan av att kasta sig in i en ny kultur. 
Att få ges ett barns nyfikenhet och med dess uppspända ögon skapa sig en 
egen uppfattning av omgivningen, låta sig fröjdas av det främmande. Att 
låta sin gamla, plötsligt föråldrade, världsbild raseras för klargörandet och 
uppkomsten av en ny. 
Åter till Bryssel och min femte pånyttfödelse. I en någon skruvad form av 
wallraffande, hoppades jag att tiden i staden skulle ge mig nya insikter 
och perspektiv. Om Europa och vår samtid men kanske framför allt om 
mig själv. Hur stark är min vilja och har jag tillräckligt med energi för att 
nå dit jag vill? För att förverkliga sina drömmar finns inga enkla lösningar, 
bara hårt arbete. Efter tio veckors nitiskt arbete fick jag äntligen in en fot 
i EU-systemet, i Europaparlamentet. För fyra veckor sedan började jag på 
Anders Wijkmans kansli, just den parlamentarikern vars profil jag finner 
mest intressant.  
Inom stundom tid ska det bli dags för dig, det ska bli din tur att slutföra 
dina universitetstudier och möta livet därefter. För att förgylla resan till 
detta mål vill jag därför uppmuntra till att åka utomlands, utan skygglap-
par och medhavandes viljan att upptäcka något nytt.  

Längre texter om hur det är att vara i Bryssel, om bostadlöshet och arbets-
löshet, har jag skrivit om på min blogg. Där kommer snart även upp texter 
om hur det är att befinna sig i korridorerna på Europaparlamentet. 

Av P-A Widell                                    http://pawidell.blogspot.com/



AVSLUT FBI 07/08  
Vi är inte så bra på att tala för oss själva så därför låter vi andra 
göra det! Vi gick därför ut på campus och ställde den enkla frå-
gan: Vad tycker du egentligen om FBI 07/08?

”FBI är lite som en FörDÖMt god tacos – en spännande och rolig blandning 
av en massa trevliga grönsaker som toppas med lite salsa. På dartbanan är 
tacon het, och motståndet är DÖMDt till förlust. Akta dig för FBI.” 
D-Group med Elias i spetsen

”Vilken j-vla jobbig musik!” 
Magnus von Mecklenburg, Mpire (Kan han möjligtvis menat vår nolle-låt?) 

”Mycket trevliga människor, jag känner dem mycket väl.” 
Elin Bengtsson

”FBI 07/08 är snyggast sen FBI 04/05.”
Patet-Annika

”FBI 07/08 är nästan snyggare än Flinsstyrelsen 07/08 men mycket bättre 
på att brygga fulvin och ordna fest.”
Victoria Gillberg

Vill du veta mer om vad vi gjort under året, var god vänd!

Foto FBI







SAMTAL OM REPORTRAR UTAN 
GRÄNSER
September 2001 fängslades femton journalister i Eritrea. I år döm-
des den kinesiska journalisten och bloggaren Hu Jia till tre och ett 
halvt års fängelse medan hans fru och fyra månaders gamla dot-
ter hålls i husarrest. Två människoöden med en sak gemensamt; 
de har båda fängslats för sin tro på yttrandefriheten. Reportrar 
utan gränser är organisationen som arbetar för journalisters rätt 
att utöva sitt yrke. 

Att arbeta som reporter är kanske inte förknippat med direkt livsfara men 
vad många inte känner till är att drygt ett hundratal journalister fängslas 
årligen. Efter en informativ föreläsning av Urban Löfqvist från Reportrar 
utan gränser för Utrikespolitiska föreningen fick vi möjligheten att disku-
tera fallen Isaac Dawitt och Hu Jia med Urban mer ingående.

Isaac Dawit har suttit fängslad i Eritrea i sju år utan en rättvis rättegång. 
Han kom som flykting från Eritrea 1987 för att sedan få svenskt medbor-
garskap 1992. När Eritrea blev självständigt återvände Dawit för att arbeta 
som reporter för den oberoende tidningen Setit. Några år senare bröt ett 
gränskrig mot Etiopien ut vilket resulterade i oroligheter inom landets po-
litiska ledning. En utbrytargrupp ur regeringens toppsikt ställde krav på 
demokratiska reformer vilket ledde till att ett kritiskt brev publicerades av 
den fria pressen. Regeringen reagerade snabbt och slog till mot utbrytar-
gruppen och de främsta journalisterna, däribland Dawit. De femton journa-
listerna anklagades för landsförräderi och för att ha tagit emot ekonomiska 
bidrag från utlandet. 

I november 2005 släpptes Dawit. Tre dagar senare fängslades han igen. 
Under den korta tiden i frihet hann han dock ringa hem till sin familj i Gö-
teborg. Den officiella versionen är att Dawit bara fått permission för en häl-
sokontroll. Men när vi frågade Urban Löfqvist om vad han tror låg bakom 
den falska frisläppningen spekulerar han i att det kan ha varit en kommu-
nikationsmiss mellan olika departement inom den eritreanska staten eller 
eventuellt ett sätt att ytterligare bryta ned Dawits hopp och psyke. 

Reportrar utan gränser arbetar aktivt för att förändra Dawits öde. I många 
år har organisationen besökt den eritreanska ambassaden i Stockholm med 
krav på att alla de femton eritreanska journalisterna ska frisläppas men än 
så länge har arbetet inte gett något resultat. Organisationen besöker även 
frekvent UD för att föra samtal om hur förhandlingarna förs med Eritrea. 



Urban Löfqvist säger att UD är selektiva i den information de ger ut, något 
som de hävdar är pågrund av risken för att officiella uttalanden skulle kun-
na försvåra förhandlingarna med Eritrea. Att inte förhandlingarna förs på 
högre nivå, t ex genom vår utrikesminister Carl Bildt är något som Urban 
Löfqvist ställer sig kritisk till. Han ser Dawits dubbla medborgarskap som 
den direkta orsaken till att Sverige inte ställer högre krav på Eritrea. 

Vi fortsätter att diskutera problematiken med dubbelt medborgarskap och 
inser att detta i framtiden kan bli ett stort problem eftersom antalet svensk-
ar med dubbelt medborgarskap ökar. Svåra frågor som hur ett medborgar-
skap ska definieras och när är man egentligen är svensk medborgare kan 
komma att bli mer aktuella i framtiden. Kan ett dubbelt medborgarskap 
innebära att man går miste om vissa grundläggande rättigheter som att 
skyddas under svensk lag?              

Urban Löfqvist ser EU som möjlig utväg för att få igenom kraven på Dawits 
frisläppande och hoppas att detta ska kunna lösa den långa och utdragna 
kamp som förs för Dawits frihet. Om detta inte löser frågan ser Urban Löf-
qvist ett presidentbyte i Eritrea som enda vägen till frihet.

”Kan ett dubbelt medborgarskap innebära att man går 
miste om vissa grundläggande rättigheter som att 

skyddas under svensk lag?”

Medan Dawits fall hamnat i skymundan har uppmärksamheten istället rik-
tats mot östligare breddgrader. Stormakten Kina gav vika för trycket från 
omvärlden då man lovade att främja de mänskliga rättigheterna och öka 
rörlighet och frihet för journalister inför OS i Peking. Det som tillsynes var 
ett steg i rätt riktning fick en abrupt vändning då den kinesiska staten 
beslutade att arrestera journalisten och människorättsaktivisten Hu Jia. 
Officiellt har Hu Jia åtalats för att ha ” incitided subversion of state autho-
rity”, dvs. motarbetat statliga intressen. I själva verket fängslas han för 
sitt bloggande som berör kontroversiella frågor som HIV/ AIDS, miljö och 
mänskliga rättigheter. Hans åtal har väckt stor uppståndelse och fallet har 
uppmärksammats världen över bl.a. av Reportrar utan gränser. Detta är 
bara ett av flera tecken som tydligt pekar i samma riktning, Kinas förplik-
telser tycks inte vara annat än tomma ord. Bakom fasaden av storartade 
löften döljer sig en genomarbetat plan där ramarna för journalisternas ar-
bete är tydligt avgränsade. 

Idag existerar ett fåtal fria medier i Kina vilka ges ett begränsat utrymme. 
Nyheter av större karaktär passerar först ett statligt ”filter” där rapporte-
ring som kan komma att skada partiets rykte flitigt sorteras bort. Till detta 



hör att alla medier måste följa order från det s.k. Propaganda Institutet. 

Enligt dessa ska mediarapporteringen vara ”… true, precise, objective, fair 
and should not oppose the government”. 

Reportrar utan gränsers arbete sträcker sig längre än att endast förbättra 
förhållandena inför Olympiska spelen, man strävar efter att få fram en 
långsiktig bestående förändring. Urban Löfqvist hoppas att OS i Peking ska 
vara startskottet för ett Kina där mänskliga rättigheter och pressfrihet inte 
längre nonchaleras. 

Förhoppningen är att inga fler journalister ska gå samma öde tillmötes som 
Isaac Dawit och Hu Jia men än är pressfrihet och yttrandefrihet långt ifrån 
universellt.   

Av Carl Knabe och Hanna Julin
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Är pizzan för stor för tallriken? 

Är batteriet slut i fjärrkontrollen?

Trasslar hörlurarna till iPoden ihop sig?

Folk och Försvar ger Perspektiv.

FÅ PERSPEKTIV DU OCKSÅ!
Just nu får du två nummer av tidningen Perspektiv 

gratis! Vill du fortsätta att läsa Perspektiv betalar 

du endast 150 kronor och får den i din brevlåda 

sex gånger per år. Beställ på folkochforsvar.se och 

uppge erbjudandekod: POL208.

För mer information: 

www.rsf.org

www.freedawit.com 



RAPPORT FRÅN KONSTFUM
Runt månadsskiftet mars/april var det val till StuFFs kårfullmäk-
tige. Jag hoppas att ni alla röstade, för pol mag/kand har en stolt 
tradition av att ha ett högt valdeltagande i förhållande till övriga 
program. Valdeltagandet totalt stannade dock på skrämmande låga 
799 röster, vilket innebär 8,7% av alla StuFFs medlemmar.

FLiNS-listan, som jag representerar, fick 100 röster och därmed tre av de 
25 mandaten. Detta är ett mandat mer än föregående period, och med 
tanke på att vi främst får röster från Pol mag/kand-studerande får det ses 
som en stor framgång.

Men vad gör egentligen kårfullmäktige? Tyvärr tror jag många har väldigt 
dålig koll på detta. Kårfullmäktige är StuFFs ”riksdag” och det är vi som be-
stämmer vad som skall göras med den kåravgift som StuFFs medlemmar 
varje termin betalar. Detta görs genom att på Konstituerande fullmäktige, 
som hålls några veckor efter valet varje år, besluta om utformningen av 
verksamhetsplan, fastställa budget, välja en styrelse med mera.

Som av en händelse hölls konstituerande fullmäktigemötet nu i helgen, 
26-27 april, och jag representerade tillsammans med Linn Lones-Luthman 
och Niklas Hellström FLiNS-listan. På lördagen och söndagsförmiddagen, 
diskuterade vi verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2008/09. Många 
långa, och åtminstone enligt mig väldigt intressanta och roliga diskussio-
ner, hölls om de olika delområdena. Fullmäktige kom fram till att man skall 
ha tre fokusfrågor under året. Vi skall verka för en väl förankrad kår, verka 
för ett ”LiU för alla” samt skapa bättre återkoppling och utbildningsbevak-
ning.

FLiNS-listan lämnade in 19 olika yrkande och fick igenom 15 av dessa. Ett 
av de yrkande vi fick igenom var att uppmuntra de som arrangerar mottag-
ningsverksamhet att även inkludera masterstudenter och fristående kur-
sare i delar av eller hela mottagningen. Vi anser det viktigt att ALLA ska 
känna sig välkomna till LiU.

En annan sak som mer direkt påverkar FLiNS aktiva är ett yrkande vi tyvärr 
inte fick igenom kring att man i samverkan med sektionerna skall utvär-
dera kursspecifika utvärderingsformer och inte binda oss vid att det måste 
vara i form av KURT då vi inte anser systemet vara särskilt bra. Yrkandet 
gick som sagt inte igenom men utvecklingen fortsätter och förhoppningsvis 
blir KURT bättre med tiden.

FLiNS-listan var även starkt drivande i samband med yrkande om att i 
budgeten öka posten ”Valråd”. Valrådet är ett utskott som jobbar med 
valet till kårfullmäktige med allt från att informera om att det är val till 



att utforma själva valproceduren. Vi anser det väldigt viktigt att vi får ett 
högre valdeltagande och därför måste vi kunna satsa hårt på detta. Högre 
valdeltagande ger större legitimitet för StuFF och därmed större möjlighet 
att påverka universitetet och dess ledning. Tilläggas kan även att under-
tecknad tillsammans med tre andra blev invald i Valrådet. Det finns dock 
fortfarande en vakant post, så om någon är intresserad av att sitta med så 
kan ni alltid höra av er till mig så för jag vidare det till Fullmäktige som tar 
beslutet.

Under den senaste mandatperioden har styrelseledamöter i StuFF fått ett 
friskvårdsbidrag på 1000 kronor. FLiNS-listan fick nu igenom ett yrkande 
om att höja denna post till 1500 kronor per heltidsarvoderad styrelsele-
damot då vi anser det väldigt viktigt att våra representanter mår bra och 
därmed kan göra ett bra jobb för oss. Även på posten personalvård fick vi 
igenom att höja posten till 1500 kronor/styrelseledamot.

Men vilka är då dessa styrelseledamöter som skall representera oss stu-
denter i år? Även detta bestämdes i helgen och till Ordförande valdes Elin 
Larsson som föregående mandatperiod satt som Studiesocialt ansvarig i 
styrelsen. Hon har tidigare läst socialantropologi och till sjuksköterska.

Vice Kårordförande blev Frida Höglander. Den nya studiesocialt ansvariga, 
som kanske är den som den gemene studenten har mest att göra med, 
blev Katarina Isotalo.

Helgen (samt den extra kväll som fick läggas till för att hinna med mötet) 
var som sagt mycket intressant. Huvudet var helt slut på kvällarna men 
även om bakfyllan från sena kvällar på HG märktes av både på lördagen 
och söndagen så tyckte jag hela tiden att det var väldigt roligt och absti-
nensen efter fler kårmöten har fått mig att anmäla mig till att följa med 
StuFF till Göteborg om två veckor och delta på SFS (Sveriges Förenade 
Studentkårer) årsmöte. Först nu inser jag vilken enorm makt vi studenter 
faktiskt har och är otroligt glad över att vara med och påverka detta. Om 
inte ni, som jag, känner en ren förälskelse för möten så tycker jag om inte 
annat ni skall utnyttja er makt genom att rösta i nästa kårval. Om ni däre-
mot känner minsta sug för att engagera er i StuFF så kom gärna och prata 
med mig (jag har en tendens att finnas i Lastaren varje lunch) så kan jag 
tipsa er om en massa olika kanaler att engagera sig genom, till exempel 
att vara studentrepresentant.

När ni läser detta har antagligen protokoll från mötet justerats och offent-
liggjorts. Vill ni läsa om det, om de olika styrelseledamöterna eller mer om 
vad STuFF respektive kårfullmäktige gör så gå in på www.stuff.liu.se.

Av Coffe Wahlquist



   Beslutsfattande handlar om värderingar och känslor och är baserade på subjekti-
va och objektiva värderingar. Beslutssitutationen kan påverkas av en stor massa som 
håller med, eller möjligtvis att det finns en eller ett fåtal människor med makt. Kriterier 
i beslutssituationer är intressegrupper, kostnader, tidsperspektiv och riskanalys. Det 
finns olika beslutsmodeller inom policy decision- making som till exempel rational-
ism, där det finns tydliga mål för vad som skall uppnås. Inom rationalismen skall alla 
handlingsalternativ identifieras. Efter det ska en utvärdering av måluppfyllelse och 
kostandseffektivitet göras, sen väljs det alternativ som maximerar måluppfyllelsen. 
Inom epistemologin finns det två politiska grundantaganden; två synsätt. Den ena är 
en positivistisk inställning till epistemologi och den andra är en anti-positivistisk in-
ställning. Anti-positivismen har en rationalistisk syn på kunskap och positivismens 
har en mer empirisk syn kunskap. Detta kommer att leda till en så kallad kvantitativ 
innehållsanalys, som ska behandlas i statistikprogrammet SPSS. Efter detta följer en 
redogörelse för avgränsningar vi gjort. Vi kommer att behandla vårt material efter vali-
ditet, reliabilitet, äkthet, oberoende, samtidighet, tendens, primär- respektive sekundär-
data, kvarleva eller berättelse. Även om man ibland drar många paralleller mellan det 
strukturella perspektivet och byråkrati så är det strukturella perspektivet bredare och 
mer raffinerat. Organisationer delar upp arbetsuppgifterna genom att skapa en mång-
fald av specialiserade roller, funktioner och enheter. Man måste sedan koppla samman 
de olika delarna genom såväl vertikalt som horisontellt. Organisationer inom enkla 
och stabila miljöer kommer förmodligen att uppvisa mindre komplexa och mer cen-
traliserade strukturer. Organisationer som verkar inom snabbt föränderliga, turbulenta 
och oförutsägbara miljöer kräver mer komplicerade och flexibla strukturer. Det finns 
ingen enda väg till en bra organisation. Den rätta strukturen är beroende av organisatio-
nens mål, strategi, teknologi och omgivning. Varje fråga innehåller ett alternativ, vilket 
möjliggjort för respondenten att inte nödvändigtvis svara på frågan. Svarsalternativet 
finns redovisat i sammanställningen. När det gäller bortfallet redovisas detta som just 
bortfall. Då det gäller operationaliseringarna så har det visat sig att de svarsalternativ 
som varit luddigt formulerade gett ett större bortfall. Detta har visat att vi på somliga 
svarsalternativ inte haft klara teoretiska definitioner, och att detta påverkat sättet re-
spondentens svar. Detta visar sig även i att vissa av begreppen inte definieras lika av 
alla... 

1) Vill du påverka din studietid? Bestämma över din framtid? Moderata Studenter finns vid 
Linköpings universitet och på moderatastudenter.se
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Hur mycket du än läser finns inte framtiden på 
sidan 116. Eller 324.1)



USA VÅRENS UF-RESA
Hösten 2007, aktivitetsutskottet i UF sitter med 30 olika länder och det är 
nu den egentliga resan börjar, att bestämma vart vi ska åka 10 olika vil-
jor är inte lätt att sammanstråla till en. UF Linköping gör varje läsår minst 
en resa till ett politiskt intressant land, i år gick den till det stora landet i 
väster, USA. 15 mars, centralen i Linköping 20 förväntansfulla studenter 
väntar på att få börja den resa som under de kommande tio dagarna ska 
ta dem till FN, Pentagon, Cato Institute, IMF, George Washington Univer-
sity och Svenska ambassaden som precis är nybyggd. Det som enligt mig 
själv måste ses som en av resans höjdpunkter besöksmässigt må ändå 
vara George Washington University där vi fick en inblick i hur man på bäs-
ta sätt bedriver valkampanjer och inte mist av allt, hur man vinner dem, 
denna lektion fick vi av en man vars förfader hade deltagit i grundandet 
av det republikanska partiet. På Cato Institute fick vi under 3 timmar både 
avnjuta lunch, frågestunder och mindre föreläsningar av hur amerikansk 
poltik bedrivs på bästa sätt. Under dagarna i New York så hanns självfal-
let mycket shopping, en hel del turistande med också, klassiska Brooklyn 
Bridge, frihetsgudinnan och kaffe på Starbucks var även det självklara mål 
med resan. Som helhet kan man säga att resan var mycket lyckad, bra vä-
der bra resekamrater och intressanta besök gjorde i alla fall min första USA 
resa till ett bra minne, och definitivt ett land jag vill komma tillbaka till. 

Av Marcus Brorson. Foto Marcus Brorson

En del av UF-gänget poserar.



Marcus framför Washington Monument.

UF-medlemmar turistar på amerikansk mark.

Yasri provar på det inhemska gatuköket.



LÄGESRAPPORT SYDAFRIKA
Idag, den 27/4, är det ”Freedom Day” här i Sydafrika, det vill säga 
landets nationaldag. I fjorton år har landet njutit av sin länge ef-
tersträvade demokrati och slutet på den institutionaliserade rasis-
men. Så hur firar man denna  (för att anknyta till dagens tema) 
”pånyttfödelse” av ett land som lidit så oerhört? Jag valde att ta 
mig till Kapstadens turiststråk ”Water Front” och lyssna på ärke-
biskop Desmond Tutu:s mycket livliga tal. 

Iklädd helt i en lila ”klänning” (han såg ut som en traditionell afrikansk 
kvinna i profil) kom han ut på scenen med små hoppande steg och höll ett 
livligt tal till förmån för Tibet. Karln är 77 år gammal men munlädret är 
fortfarande välsmort och han väjer inte för att vara kontroversiell. Talet var 
politiskt men uppmanade till fred och en redig känga delades ut till Robert 
Mugabe och hans vägran att släppa makten i Zimbabwe. 

Vad händer annars här på Afrikas sydspets? Ganska mycket faktiskt. In-
flationen har stuckit iväg på grund av ökade oljepriser och matpriser på 
världsmarknaden och människor här har svårt att överleva dagen. Det är 
hårt att se hur något vi på programmet studerar i teorin, och ojar oss över 
för att vi undrar hur vi ska klara tentan, kan ha en så katastrofalt stor 
inverkan på människors liv. Min ”kombo” kommer ifrån Zimbabwe, där 
ekonomin har rasat totalt samman på grund av inflationen och tusentals 
människor har flytt över gränsen hit till Sydafrika och arbetar för löner 
som ibland understiger 15 kronor om dagen, och imorgon flyger hon hem 
med resväskan fullpackad med mat och mediciner. Här i Sydafrika tvingas 
människor sälja sina hus för att räntan är så hög och många tvingas hoppa 
över minst ett mål mat om dagen. Får mig att förstå vikten av vår utbild-
ning och nyttan av kompetenta ledare – men även hur känsligt ett lands 
ekonomi och befolkning är av sin omvärld – och hur svårt det är att bygga 
en fungerande statsapparat oavsett goda intentioner. 

”Karln är 77 år gammal men munlädret är fortfarande välsmort
 och han väjer inte för att vara kontroversiell”

Sedan 1994 har massor av fantastiska saker skett i Sydafrika; landet har 
en av världens mest progressiva konstitutioner som garanterar bland an-
nat mänskliga rättigheter och ekonomin växer stadigt. Samtidigt är det 
många som är helt exkluderade av systemet och som varken har tillgång 
till det juridiska systemet eller någon typ av socialt bistånd. Du behöver 
inte åka många minuter utanför Kapstadens centrala delar innan du befin-
ner dig i ett ”Town Ship”, de slumområden som skapades för den icke vita 
arbetskraften under apartheid, och även om lagen säger att alla ska ha lika 



rättigheter så är människor här otroligt isolerade och fattiga. Tiotusentals 
människor lever under två dollar per dag (en av de monetära definitioner-
na på fattigdom) och jag kan inte gå många meter utanför min dörr utan 
att någon frågar om jag kan köpa något att äta till dem. Det krossar mitt 
hjärta att se så mycket lidande varje dag. Jag har volonterat lite i ett sopp-
kök men i längden krävs mer än att bara lindra hungern temporärt. Som en 
sann svensk indoktrinerad socialdemokrat tycker jag att landet här borde 
höja skatterna och införa ett universellt bidragssystem som åtminstone ger 
varje medborgare ett par hundra kronor i månaden så att de har råd att 
köpa bröd och en lokaltrafik-biljett varav de skulle ha en sportslig chans 
att söka jobb där jobben finns (det vill säga i staden). Jag tycker att det är 
ironiskt att ANC (African National Congress, ledande parti i Sydafrika, reds. 
anmärkning) påstår sig vara en revolutionistisk rörelse långt till vänster på 
den politiska skalan när de implementerat så mycket nyliberala policies och 
öppet anser att välfärd inte är önskvärt ”då det endast skapar beroende”. 
För mig ter det sig mot-
sägelsefullt då studier 
bland annat har visat att 
många barn antingen 
inte går i skolan alterna-
tivt har stora inlärnings-
svårigheter på grund 
utav hunger. I längden 
kommer detta skapa mer 
beroende då de i framti-
den kommer ha mycket 
lägre chanser att få ett 
jobb och försörja sig 
själva. Som det är nu är 
”gangsters” mer inflytel-
serika som förebilder än 
Nelson Mandela. 

Kriminaliteten genomsyrar samhället från topp till tå och paralyserar många. 
Som tur är finns det ändå hopp. Jag är väldigt imponerad av alla fantas-
tiska människor som jag möter varje dag som kämpar för att förbättra det 
här samhället Speciellt på universitet jag går på (ett f.d. ”färgat” universi-
tet) så finns det många hängivna eldsjälar som jag vet förbättrar livet för 
andra varje dag. Det är givande och inspirerande. 

För min egen del vet jag inte om jag lyckas förbättra livet för någon annan, 
men jag läser många mycket intressanta kurser som jag tror jag kommer 
ha stor nytta av i framtiden. Mitt huvudämne är ”social development” och 
jag har blivit en riktig nörd när det kommer till policy analys. Jag älskar 

En pojke rider på en åsna, en vanlig syn längs vägarna 
i Sydafrika



det. Jag talar lyriskt om byråkrati, institutioner och vikten av olika imple-
menteringsstrategier och börjar bli orolig att jag nu har gått och blivit kär i 
något som statsvetarna skulle kalla sitt område. Vad hände med min Na

tionalekonomi-ambition kanske ni som 
känner mig undrar? Jag hade ju tänkt 
sitta och flytta kurvor inåt och utåt på 
fint rutat papper när jag blev stor, inte 
studera dokument producerade på kon-
ferenser över för mycket kaffe. Planen 
var ju att inom fem år få spela innebandy 
med Anders Borg (eller Thomas Östros 
för den delen) på finansens ”hälsotim-
me”. Kan det vara så att ett år utom-
lands förändrar ens framtidsdrömmar? 
Kan mycket väl vara så. Ambitionen för 
hösten är i alla fall att skjuta på inlär-
ningen av ekonometrins logik för att 
istället satsa på att komma tillbaka hit 
och göra praktik. Vi får se hur det går. 
Om jag har tur får jag studera policydo-
kument tills de kommer ut ur öronen

på mig. Men jag ska inte ropa hej förrän jag är över bäcken (läs Medelha-
vet). Det kan vara så att även om jag förlorat en bit av mitt hjärta till det 
här landet så är det inte säkert att jag kan stå emot saknaden av Linkö-
ping, kaffet i baljan och att få gå omkring i Rosa-Blått! 
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