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Polemiken är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och
Pol.Kand.-studenter vid Linköpings Univeristet som ges ut av FLiNS.
FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt-, fackligt- och religöst
obunden. Alla skribenter ansarar för egna personliga åsikter. Det yttersta
ansvaret ligger dock på chefsredaktören, eventuella kommentarer skickas
därför till chefsredaktören för vidarebefodran.
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REDAKTÖRENS HÖRNA
Höstterminen lider mot sitt slut, en
höst som varvats med roliga ting som
att vara nollefadder, spendera en vecka
i Paris samt beta av några tentor. Samtidigt finns det ju alltid negativa aspekter
av livet och dessa har väl främst avspeglats denna termin av att förbereda
mig inför de mindre roliga tentorna
samt klara av vardagen med detta träliga väder vi haft! Tur då att nästa höst
kanske kan spenderas på annan ort för
oss i Pol.Kand.-tvåan, något som flera av
Pol.Kand-treorna har gjort denna höst.
Tre av dessa rapporterar i detta nummer
av Polemiken från de olika platser de
bott på de senaste månaderna och hur
studielivet kan se ut när man inte sitter
och ugglar i ett blåsigt Linköping.
För att vara rättvis så måste jag ju dock
säga att livet inte är helt värdelöst här
hemma. Lite fest, nya vänner, häng på
ågatan, Paris, motionera osv. fyller ens
vardag med mening och glädje. Kanske
är det tanken på dessa ting som gör att
Polemiken har lite mer inslag än vanligt av ”livet vid sidan av studierna”?

Popklubb, matlagning, professionell
statistik från årets höstfest är en del av
detta innehåll till Polemiken du nu har
i handen . Fast alltid med en Pol.Kand.touch såklart.
Nej man får aldrig glömma att livet är
mer än bara konfidensintervall,
arbetslöshetkurvor och pressbyrånkaffe.
Det kommer ju ett liv efter allt det där
också, livet som anställd exempelvis!
För att få reda på lite mer om det så har
alumnansvarige Ander Güettler än en
gång gett sig ut bland forna Pol.Kandare
och skrivit Polemikens andra
alumnporträtt. Alumnporträttet, ovanstående och mycket mer kan ni läsa om
i detta nummer av Polemiken. En salig
blandning av olika ämnen kan vi säga.
Ska temat för denna Polemik därmed
kanske bli ”Livet i stort”? Ja det ska det.
God Jul och Gott nytt år!
			
Skribent
Jakob Holmin Fridell
Chefredaktör Polemiken
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SPALT ORDFÖRANDE
Ännu en händelserik termin börjar lida
mot sitt slut. Ur ett FLiNS-perspektiv
så kan jag inte säga annat än att jag är
strålande nöjd med vad vi har åstadkommit i sektionen. I skrivandets
stund noteras ett medlemsantal på
105 personer, en toppnotering som
jag inte hört talas om tidigare, vilket
får ses som ett resultat av ett hårt och
välgenomfört arbete – en rejäl klapp på
axeln till alla ni som aktivt är med och
driver sektionen framåt!
Den gångna hösten har inneburit en
hög grad av olika aktiviteter och händelser under sektionens regi. Terminen
inleddes tidigt i augusti då det var dags
för den sedvanliga märkesebackesmålningen, det var en fröjd för ögat att få
se FLiNS såväl som FBI loggans färger
förstärkas på med ny fräsch färg. I den
vevan passade vi även på att göra en
rejäl upprustning av vårt kära sektionsrum Parken - en smärre kraftansträngning som gjort det väldigt mycket
behagligare och enklare att utnyttja
rummet till sin fulla potential.
Därefter satte Nolle-P igång, FBI var i
sitt esse och tillsammans med ett stort
glatt gäng frivilliga faddrar mottogs nya
studenter, i synnerhet ”Pol-Kandare”
men även ett gäng stats- och nek –
frikursare hakade på jippot vilket är
väldigt glädjande.
När de intensiva inledande veckorna
la sig kunde den vanliga verksamheten
komma igång parallellt med studierna
och annat. FLiNS-resan var höstens
nästa riktigt stora evenemang. Trycket
på resan var enormt och med en full
buss tog vi oss sakta men ack så säkert
ner till kärlekens huvudstad, tillika
ett av byråkratins maktcentra. Resan
kan sammanfattas i mycket nytta och
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nöje där OECD, UNESCO och Svenska Ambassaden utgjorde de tre stora
studiebesöken. Jag hoppas innerligt
att resan bidrog till att inspirera inför
kommande studier, praktiker och framtida arbetsliv.
Det är även riktigt glädjande att Aktivitetsutskottet har kommit igång. Ett
utskott som har en stor potential och
en värdefull funktion i att stärka sektionsandan med fortlöpande aktiviteter.
Learning by doing har varit ganska
ledande för verksamheten däri men det
märks att den stegvis ökade erfarenheten går hand i hand med kvaliteten
och genomslagskraften i vardera
aktivitet.
Julen med allt vad det innebär ligger
för dörren. Jag hoppas verkligen alla
tar tillfället i akt att ladda om batterierna riktigt ordentligt - det kommer att
behövas inför vårens utmaningar!
God jul!
Gustav Klockby
Ordförande FLiNS

SPALT CHEF FBI
En intensiv termin är snart till enda,
kung Bore har anlänt och julen närmar
sig med stormsteg! Vi är alla trötta och
en härlig julledighet är extremt välbehövlig. När jag tänker tillbaka på denna
termin så förstår jag inte riktigt hur
vi har hunnit med alla aktiviteter och
ställer mig även frågande till hur roligt
man kan ha på en höst?! Hemskt svårt
att svara på men jag känner på mig att
våren kommer att bli fantastisk! Den
28/2 till 2/3 fyller vi Colosseum med
sand och årets härligaste fest SunTrip
går av stapeln!

Flamman! Det sistnämnda påverkas
eventuellt av min egna, av naturen
givna, lathet.
Vill ni engagera er och ha riktigt roligt,
Sök FBI 13/14 senast 2012-12-31!
God jul och Gott Nytt År!
Skribent
Erik Arfvidsson
Chef FBI 12/13

Halva festeriståret har snart passerat
och det är dags att börja planera en
överlämning av FBI. Att vara engagerad i den studiesociala verksamheten
här i Linköping är fantastiskt, man
träffar många färgstarka och drivna
personligheter och man har förbaskat
roligt! Jag kan direkt dementera rykten
som påstår att man inte skulle klara av
skolan om man är festerist, så är verkligen inte fallet.
Dock kräver FBI mycket tid och engagemang, man får helt enkelt prioritera. Jag har till exempel aldrig tränat så
lite som jag har gjort denna höst och
till min egen förskräckelse så har jag
haft min tvätt på tork under åtta dygn i
de gemensamma torkburarna på
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UTBYTE I KINA
Hej hej glada FLiNSare och
Pol.Kandare!
Fick förfrågan av den eminenta redaktören Jakob att skriva några rader i detta
nummer av Polemiken. Egentligen
borde jag sitta med min uppsats i kinesisk utrikeshandel men vad är väl lite
X-IM=NX mot äran att få berätta om
mina upplevelser i det numera socialistkommunist-kapitalistiska Kina.

wood skiva på en 1 cm tjock madrass
i en stålsäng som byggdes i samband
med industriella revolutionen. Eller
att endast kunna duscha mellan 17.3019.00 varje dag då det inte finns varmvatten andra tider, väcker uppseende.
Att äta ris till frukost, lunch och middag
med pinnar varje dag har blivit standard, istället kallsvettas man de få gånger
man ser skymten av kniv och gaffel.

När jag först såg Jakobs mail där han
frågade om jag hade lust att skriva några
rader om min tid i Kina som
utbytesstudent, blev jag tom. Även om
jag befinner mig på andra sidan jorden i
ett land där mina språkkunskaper i stort
sett består av att kunna räkna till hundra
på mandarin och där folk nere på stan
snackar kantonesiska så jag de facto
inte kan kommunicera med någon, så
har Guangzhou blivit hemma. Hur sätter man då ord på något som för bara
fyra månader sen föreföll fullständigt
otänkbart men som i detta nu aldrig
känts mer självklart. Det är svårt! Jag
tror jag hoppar det, istället får ni hålla
till godo med några väl valda rader om
min vardag de senaste månaderna.
Idag är det på dagen tre månader
sedan jag landade i Kina och även om
jag inte gör anspråk på att gestalta det
ideal Mao Zedong såg framför sig när
han bildade folkrepubliken Kina 1948,
så har nog en del av min ”svennighet”
fått sig en törn. Man kan säga att tre
månader gjort sitt. När jag skriver i
detta nu så är det inte längre konstigt
att dela rum om 15 kvm med tre andra
grabbar, eller att bo i separata kill- och
tjejbyggnader med kinesiska
”morsor” som vaktar så att man inte
”råkar” trilla in i fel byggnad vid fel
tidpunkt. Inte heller att sova på en ply6

Hjälp, hur gör man? Jag har glömt bort!
Inte ens det faktum att alla inhemska
studenter och klasskamrater sover på
bänkarna under föreläsningarna får mig
att rynka på näsan längre. Även om det
ska tilläggas att jag själv inte riktigt vågar ta efter och att jag kände mig väldigt
ensam de första veckorna när jag ensam
tvingades lyssna till lärarnas monotona
utläggningar om kinesiska handelstullar
och annat framme vid tavlan.

Konstigheter till trots, Kina
är ett riktigt häftigt land och
jag har inte för en sekund
ångrat mitt val att åka hit på
utbyte.
Avslutningsvis är väl ni
Pol.kand.-studenter hemma
i Sverige intresserade av det
politiska klimatet här borta
i fjärran öster. Därför tänkte jag dela med mig av de
intensiva diskussioner om
politik jag haft med
nyfunna kinesiska vänner.
Jag: What do you think about the
political situation in the country?
Kompis: As long as there are good
policies, I’ll stay; if they change I
will move.
Jag: How do you think about not
being able to have a voice in politics?
Kompis: Nothing
Jag: Why?
Kompis: No why!
Till syvende och sist, glöm inte att
Mao Zedong är varje kines hjärta
och själ!
Skribent
Alexander Persson - Pol.Kand 3a
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PRAKTIK I BRYSSEL
Under femte terminen på Politices Kandidatprogrammet i Linköping ges möjligheten att åka utomlands. Antingen för
att studera eller för att göra praktik. Jag
valde det senare och bor för tillfället i
Bryssel där jag genomför en 5 månader
lång praktik på regionkontoret Central
Sweden.
Jag valde praktik för att jag var nyfiken
på arbetslivet. Jag vill se och förstå hur
teorierna vi läser om i böcker fungerar

i verkligheten. Jag hade hört talas om
Central Sweden och höll koll på när de
annonserade efter nya praktikanter.
En omsorgsfull ansökan, tre arbetsprover och en Skype-intervju senare
var praktiken min!
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Central Sweden representerar Dalarna,
Gävleborg och Örebro vid EU:s institutioner och andra europeiska regioner
som finns representerade här. Som
praktikant har jag fått olika bevakningsområden, bland annat transport, innovation och näringslivspolitik, som jag
ska hålla koll på genom att följa det som
publiceras inom EU, gå på konferenser
och delta i seminarium. Jag är också
ansvarig för kontorets informationsförmedling och deltar i arbetet med projektstöd och politisk påverkan. Jag får
alltså ta del av det regionala perspektivet tillsammans med EU-nivån vilket
är en spännande kombination.
Utöver praktiken så är Bryssel en mycket trevlig stad att bo och leva i. Det
bästa med Bryssel är att det är en huvudstad mitt i Europa. Med tåg når man
Paris, London och Amsterdam under
två timmar. Nästa helg ska jag till Paris
för att möta upp andra pol.kandare som
är ute i Europa och pluggar.
Det finns väldigt många praktikanter i
Bryssel. Vi har blivit ett stort gäng som
brukar umgås. Förutom att samarbeta
med våra arbetsuppgifter ses vi ofta på
helgerna för att äta middag och testa på
Bryssels uteliv.

Vi har också åkt på flera
resor och snart ska vi till
Amsterdam tillsammans.
Angående boende så har
Central Sweden två lägenheter som deras praktikanter får bo i under
praktiken. Min lägenhet
ligger i området Saint
Gilles och har ljuskrona
i badrummet, rosa tassar
på badkaret och är väldigt
charmig.
Jag rekommenderar alla
som är sugna på att få
pröva sina förvärvade
kunskaper att söka praktik.

Jag har redan fått många erfarenheter
som jag kommer att ha nytta av resten
av livet. Att förstå hur EU fungerar i
praktiken tar många år men jag kommer
att ha fått en inblick som känns värdefull. Det är inte heller helt fel att kunna
skaffa kontakter på arbetsplatser man är
intresserad av att jobba på i framtiden!
Skribent
Clara Modig - Pol.Kand 3a
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UTBYTE I TJECKIEN
Som första student från Linköpings universitet att besöka universitetet i Brno
( Tjeckiens Göteborg) så är detta min
fältrapport. En rapport exklusiv för Polemiken, en annan slags rapport än den
som jag ska skicka till Erasmus efter
mina studier.
Som jag precis avslöjade så är detta en
del av Linköpings Erasmusutbyte och
jag valde givetvis ölens land Tjeckien.
Mitt namn är Emil och jag studerar Pol.
kand. med inriktning nationalekonomi.
Jag valde att åka utomlands för redan ett
år sen, men att lotten föll på Tjeckien
var av en ren slump om sanningen ska
fram. Jag valde mellan Frankrike eller
Tjeckien, champagne eller öl. Efter flertal givande besök till fredagspuben så
föll lotten till Tjeckien, för deras språk
charmar ju än mer än franska tänkte jag
en gång under fredagspuben. Det var ett
simpelt nybörjarmisstag.
Språket här i Tjeckien kan beskrivas
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genom denna simpla mening:
Europas skåningar och danskar i en
stor mix. Ingen jävel förstår tjeckiska,
inte ens tjeckierna själva. För att göra
det ännu mer spännande, så förstår dem
ju givetvis inte engelska heller. Och de
som tror sig förstå sig på engelska och
tala engelska brukar ofta tala en spännande dialekt mellan ryska, polska och
s.k. engelska. Men även fransyskor

som i slutet av Erasmus slutade med en
vänskap som jag misstänker kommer
hålla länge.
Och det är vad Erasmusutbytet går ut
på. Att träffa nya kulturer, att byta nya
seder och intryck. Det har varit enormt
givande att se européer, asiater och
amerikaners syn på normer och kulturella skillnader. Jag kan med stolthet
säga att vi ligger ett enormt steg i framkant av jämställdhet i Sverige i jämförelse med världen. Håll fast i det!

har språksvårigheter har jag lärt mig.
Dom har en tendens att kalla gaffel för
fuck istället för fork, denna förväxling
kan leda till en god middag eller en
käftsmäll.

Ett tips till er som vill vara Erasmusstudenter: småsjung inte på era favoritsvenska låtar, för då kommer du ombeddas att översätta dem. Och om du redan
har småsjungit, översätt för guds skull
dem inte. Detta har jag gjort och kommer alltid på mig när jag har översatt:
bögarnas fel, Äckligt, Hej hej monica,
kolla kolla & små grodorna. Dessa
översättningar gynnar ingen.

Men denna korta rapport ska ju givetvis
inte spegla mina kommunikationssvårigheter utan mitt liv som utbytesstudent
i den lilla orten Brno. Och jag kan säga
inledningsvis att det har varit galet.
Jag vet! Väldigt klyschigt att påstå att
någonting är galet. Men! Det är det
verkligen och tänkte kort berätta vad
jag lyckligtvis har gått igenom. För att
ge en rättvis beskrivning så måste jag
berätta hur jag bor här nere. Jag bor för
tillfället i ett “dorm”.
Dvs som i American pie, små utrymmen
gjorda för att hålla studenter i schack.
Precis som i dem amerikanska filmerna.
Jag bor tillsammans med en polack som
kom till Tjeckien utan kännedom av det
engelska språket. Så kommunikationen
mellan oss två rent språkligt och kulturellt var till en början en frustration
som jag inte kan uttrycka med ord men

Skribent
Emil Askestad - Pol.Kand 3a
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Girifna – ”vi har fått nog”
En stark röst för mänskliga rättigheter,
fängelsestraff och så tystnad. Yttrandefriheten är en självklarhet i Sverige
men i nästan hälften av världens länder
ser situationen annorlunda ut. Människorättsaktivister sätts i fängelse,
torteras och utsätts för sexuellt våld för
att de har använt sig av rätten till yttrandefrihet. Organisationen Girifna är
inget undantag när det gäller att utstå
dessa kränkningar.
Girifna – ”vi har fått nog” – är en regimkritisk och fredlig organisation som arbetar för mänskliga rättigheter i Sudan
och drivs främst av universitetsstudenter. Aktionsrörelses mål är att värna om
mänskliga rättigheter genom icke-vålds
aktioner, samt att visa vägen för de som
inte vågar ifrågasätta maktaktörerna i
Sudan.

I ett land där aktivister ständigt utsätts
för människorättskränkningar och där
den sittande presidenten al-Bashir har
åtalats för folkmord krävs det mod för
att fortsätta stå upp mot regimen så som
Girifna gör. De behöver stöd från andra
organisationer för att kunna fortsätta sin
kamp för rättigheter.
Till skillnad från organisationen Girifna
har vi i Sverige möjligheten att utan
rädsla uttrycka våra åsikter. Vi har möjligheten att vara en röst för dem som
tvingas till tystnad. Vill du engagera dig
och hjälpa individer som dessa universitetsstudenter i Sudan, följ med Amnesty i arbetet för mänskliga rättigheter.
Pernilla Asp
Amnestygruppen Liu
amnesty170@gmail.com
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GRÖNA NYHETER
I våras blev FLiNS ett av de nyaste tillskotten till Gröna Sektioner här på LiU.
Nu är vi tretton stycken sektioner som
arbetar tillsammans för att universitetet
ska kunna leva upp till sitt goda rykte
som miljökämpe. Om man får lov att ta
fram skrytboken så kan jag meddela att
vi blev högst rankade av 208 universitet
i den internationella studentbarometern
2010 och 2011med avseende på ecofriendly attitude, som ett resultat av arbetet för ett mer hållbart campus. Något
som vi i FLiNS självklart vill vara med
att påverka!
Att vi är en Grön Sektion innebär i
praktiken att vi har två miljörepresentanter, vilket är jag och er eminenta polemikredaktör Jakob. Men även att vi
försöker hålla undan efter oss när vi haft
aktiviteter utomhus, att vi har en tydlig
miljöplan över verksamhetsåret och att
vi källsorterar i Parken. Sen ska man ju
inte underskatta värdet av ett fint diplom, som numera pryder väggen i vårt
fina sektionsrum. Om veckorna blir det
också en del möten med de andra Gröna
Sektionerna, där vi försöker klura ut
nya sätt som universitetet kan förbättra
sig. Det finns en hel del kan jag lova!
Om vi fokuserar lite mer på min roll
som arbetsmiljöansvarig, så kan man
säga att jag fungerar som ert skyddsombud här på universitetet. När man pratar arbetsmiljö är det lätt att snöa in sig
på alla fysiska saker som kan störa oss
studenter. Som den där blinkande toalettlampan i Humsam till exempel! Om
du har några sådana irritationsmoment
är det bara att säga till mig, så ska jag se
till att kåren (dvs StuFF) får reda på det.
Men sen är det viktigt att komma ihåg
att arbetsmiljön faktiskt innefattar den
psykiska aspekten också. Det är inte
konstigt att de flesta blir stressade under
14

tenta-p. Men känner du att den hänger
sig kvar längre än så, att tempot är för
högt eller att lärarna ställer orimliga
krav på dig. Då kan du också höra av
dig till mig. Det är inte meningen att du
ska behöva vänta till kursen är avslutad
för att kunna påverka den.
Till sist vill jag bara slänga in ett litet
smakprov på vad ni kan förvänta er under er studietid här på LiU. Ja, det här
riktar väl sig främst till våra lyckliga
ettor eftersom vi tvåor måste läsa en
master för att kunna njuta av resultatet.
Men ombyggnationen av Campus Valla
har sakta men säkert satts i rullning, och
förväntas stå färdigt 2015! Planerna är
stora. Det talas om tre nya torg för att
knyta samman universitetet bättre, ett
nytt undervisningshus mellan A- och
B-huset och ett större gemensamt bibliotek med inglasade flyglar. Om man vill
stilla sin nyfikenhet kan man kolla in
projektet på LiU’s hemsida. Eller varför
inte pröva de nya portabla rullbänkarna
i C-huset!
Visst förstår jag att det kan vara svårt
att riktigt glädjas över att vårt campus
kommer vara fint lagom till att många
redan lämnat staden. Er kanske jag kan
muntra upp med att NSI:n (Nöjd Studentindex) som vi så plikttroget fyllt ut
kommer skapa förändringar redan nu. I
januari kommer 150 nya läsplatser ha
skapats i A-huset och bättre elförsörjning för våra datorer osv. Sen kommer
det nästa hösttermin införas ett nytt
bokningssystem för att smidigare kunna boka grupprum, som respons på allt
missnöje över det nuvarande systemet.
Visst blir man glad av att kunna tjata lite
och sen se att det händer saker!
Skribent
Johanna Näslund
Arbetsmiljöansvarig - amo@flins.org
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PARISRESAN
Att åka buss i tjugofyra timmar skulle
kunna anses enformigt, långtråkigt och
slitsamt för både psyke och knäleder.
Icke! FliNS styrelse, samt medlemmar,
håller alltid humöret uppe. Speciellt
vid tillfällen då en tjugofyra timmars
bussresa skulle kunna resultera i någon
slags belöning, kanske några dagar i the
world capital of romance: Paris (Venedig har eventuellt något att säga till om
här). Så sant som det var sagt så bokade
vi en buss, ett hotell, några studiebesök
och efter att ha fyllt bussen med förväntansfulla ungdomar från FLiNs så begav vi oss, det var den 23e oktober.

resan skrev de flesta av resans medlemmar en gemensam ”Pol. Kand. åker till
Paris – dikt”, som det här ges ett utdrag
ifrån:
”Under broar och över berg
På bussen har det varit en massa härj
Nu lyser i alla fall solen
Jag slänger av mig kjolen
Och kliver försiktigt av bussen
Darrandes efter den sagolika pussen
En hemlös man ryckte tag i mig
och sa att jag liknade dig
Bussresan tar väldigt lång tid
Jag försöker sova och finna frid”
Dikten försatte oss i ett sinnestillstånd
av lugn och ro och innan vi hann förstå
vad som var upp eller ned, så hade vår
buss färdats igenom hela Belgien, norra
Frankrike och Paris yttre rusningstrafik.
Vi var framme i Paris. Väl framme
checkade vi lugnt och stilla in på Hotel
le Mediterraneen. Trötta men glada så
gick vi och lade oss efter att ha tagit en
varm dusch (något vi skulle sakna dem
närmaste dagarna).

Bussresan söderut var ytterst spännande
där vi fick äta tysk frukost till hutlösa
priser medan själva bussresan i sig kryddades med mediokra filmer på bussens
två sketna tv-apparater. För att liva upp
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Dag 3 av denna klassiska resa började
med att 48 FLiNS’are samtidigt skulle
köpa tunnelbanebiljetter. Efter denna
bedrift så tog vi oss i samlad trupp till
OECDs huvudkvarter. Efter obligatoriskt gruppfoto och säkerhetskontroll
så fick vi komma in i byggnaden för
att lyssna på amerikanen Andrew, som
jobbade som på OECDs kommunikationsavdelning. Studiebesöket var högst
givande där vi fick en introduktion om
OECDs historia, hur OECD arbetar och
vad som skiljer dem från andra liknande
organisationer. Andrew upplyste sedan oss studenter om hur man blir
framgångsrik och ev. då kan få jobba på
OECD en vacker dag.

Efter detta begav vi oss ner i underjorden än en gång och färdades till andra
sidan Paris, för att besöka den svenska
ambassaden. Först fick vi en presentation av hur Sverige arbetar inom OECD
vilket sedan följdes upp av att två ”äldre
ungdomar” presenterade sig. Dessa två
berättade att de praktiserade på ambassaden respektive den svenska OECDdelegationen, som alltså delar huset
med ambassadens personal. Några av
oss frågade lite om hur man söker praktik och det framkom att det visst finns
hopp för oss alla som inte har toppbetyg, att faktiskt kunna få en angenäm
praktikplats i framtiden, såsom ambassaden i Paris.

flesta av oss utnyttjade till att spana in
diverse torn, bågar, (notre)dammar etc.
En bra dag var det i alla fall!
Dag 4 på vårt äventyr innehöll även det
ett studiebesök. Vi begav oss till UNESCOs huvudkvarter, bara ett stenkast
från Eiffeltornet! Efter en säkerhetskontroll även här så välkomnades vi av
den svenska UNESCO-delegaten, Malin, samt hennes praktikant från ett bra
svenskt universitet. Malin berättade för
oss om UNESCOs organisation, syfte
och vad hon som representant för Sverige arbetar med. Det var även väldigt

Till sist kom även den svenska ambassadören, Gunnar Lund in genom dörren
och berättade för oss om hans karriär,
dagliga arbete som ambassadör mm.,
vilket jag tror de flesta av oss fann väldigt intressant. Därefter var det ledig
tid i Paris som gällde vilket jag tror de
17

Paris med allt vad det har att erbjuda.
Promenad längs Le Seine, spetsa fingret
på Eiffeltornets topp, spatsera längs
champs elysees, spana efter offentliga
toaletter och kanske köpa en makaron
eller två med apelsinfyllning. Kvällen
ägnades i alla fall åt att hela pol.kand.
trängde in sig på utestället UFO där vi

intressant att få höra om dagsaktuella
frågor, såsom Palestinas medlemskap,
och få en bild av hur UNESCOs dagliga
arbete kan gå till. Efter detta studiebesök
var det än en gång fritt fram att utforska

glatt såg tillbaka på de senaste dagarna
medan en alldeles för starkt blandad
drink gled ned längs våra strupar. När
det var dags att åka hem så åkte de flesta
av oss taxi medan andra inte hade fått
nog av Paris by night och beslutade
sig därför att springa tillbaka till hotellet längs de pittoreska gatorna, i denna
vackra stad.
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Den sista dagen i Paris var fylld med
sorg över att lämna denna fridfulla
plats. Regnet föll visserligen på oss då
vi gick genom staden, men tanken på att
åka hem senare på kvällen var aningen
motbjudande.

Bussresan hem ägnades mest åt att minnas den fina tid vi haft men samtidigt
till att se fram emot den tid som skulle
komma, t.ex. att skriva en fusklapp
till mikrotentan. I bakhuvudet tror jag
dock att många av oss hade stannat
kvar ett tag till i denna metropol och
för dem som fortfarande gräver ned sig
i ångesten över att inte vara kvar, så
skulle jag vilja muntra upp er genom att
citera en ung, klok poet:
Vi är unga, vi är starka, Paris kommer
alltid att bestå en dag kommer vi nog
tillbaka för att uppleva dig igen, och så
Vill du beskåda hela ”Pol.Kand. åker
till Paris – dikten” så finns den att läsa
på FLiNS hemsida: flins.org
Skribent
Jakob Holmin Fridell

19

BADMINTONTURNERING
19e november vad datumet som gällde, prestigens dag var kommen. Många var vi
som slutit upp för att mötas i den traditionsenliga badmintonturneringen, anordnad
av FLiNS aktivitetsutskott.
Efter två timmars intensivt spel på de fyra planerna stod det klart vilka som skulle
mötas i den intensiva finalen på Campushallen central Court. På ena sidan hade
vi drömduon bestående av FLiNS spänstiga ordförande Gustav Klockby tillsammans med FBI-giganten Erik Arfvidsson. De skulle dock möta hårt motstånd i form
av fjolårets silverpristagare Adam ”smackattack” Linder och Jakob ”bananskalet”
Moroz, och gissa om de var hungriga på revansch. Spelet var snabbt, hårt, intensivt
och svettigt men till sist stod det klart att kombon Linder/Moroz var starkast. Efter
20 gjorda poäng av Linder så klev Moroz in i rollen som ”bödeln” och dödade
matchen med en smash, vilket gav slutresultat: 21-9.
FliNS bugar och bockar för Linder/Moroz framgång och önskar dem lycka till i
framtiden. Vi på polemikredaktionen vill även passa på att tacka aktivitetsutskottet
för ett väl anordnat arrangemang.
Skribent
Jakob Holmin Fridell
Vinnarna:
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VEM VILL VETA? - SKYTTE-C
Under november månad ordnade FBI med höstfest och overallsinvigning ute på
Skytte-C. Polemikenredaktionen sände ut den meriterade fältjournalisten
Oskar Schmidt för att ta tempen på de närvarande festdeltagarna. Nedan
presenteras en statistik sammanställning av Mr. Schmidts grävande journalistik.
Medelvärdet för vad en festdeltagare uppskattar
sannolikheten, att den dagen efter köper en pizza
var 35%.
*
Medelvärdet för vad en festdeltagare uppskattar
sannolikheten, att den dagen efter lägger en pizza
var 13%.
*
Medelvärdet för vad en festdeltagare uppskattar sannolikheten, att
den dagen efter både köper och lägger en pizza, är 4.55 %
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På en skala 1-10 upskattade
Pol.Kandarna sin fylla till 4,64.
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70,9% uppgav att de var hångelsugna,
men bara 33,2 % trodde att detta skulle ske
för deras del.
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60 % av festdelatagarna hade med sig både cykellyse eller reflex
till festen.
*
80% av festdeltagarna uppgav att de skulle på föreläsningen dagen efter.
*
48% av festdeltagarna hade både cykellyse och skulle gå på
föreläsningen dagen efter.

Statistikexpert
Jakob Holmin Fridell		

Grävande journalist
Oskar Schmidt
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ALUMNPORTRÄTT
I detta nummers Alumnporträtt – inslaget som visar hur studentlivet var förr
och vad som kan hända efter studierna
– porträtteras Pol.mag-alumnen
Sofia Hallgren, fondspecialist på Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Sofia Hallgren, uppvuxen i Gnesta i
vackra Sörmland, påbörjade sina studier på Politices Magisterprogrammet
hösten 2002. Pol.Mag var en 4:a år
lång utbildning som togs bort som ett
led i Bolognaprocessen, där utbildningsformer gjordes om för att likriktas
inom Europa. Pol.Mag motsvaras idag
ungefär av Pol.Kand samt masterutbildning inom statsvetenskap eller nationalekonomi.
Med ett stort intresse för samhällsfrågor
fick Sofia, på en mässa, upp ögonen för
Pol.Mag och Linköpings universitet. En
intressant utbildning i en bra studentstad lagom långt ifrån uppväxtorten.
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Sagt och gjort, mellan 2002 och 2006
läste Sofia vid Linköpings Universitet.
Till en början var det framförallt de
statsvetenskapliga kurserna som lockade men efterhand fastnade hon allt mer
för nationalekonomin, som sedan kom
att bli den inriktning Sofia valde. Under
studietiden var Sofia engagerad i FLiNS
som sekreterare. Minnena från tiden i
Linköping är många med allt från fester till tentaplugg. Hon minns bland annat med glädje då hon missade tentan
i matematiska metoder med ett halvt
poäng men ändå blev godkänd av den
barmhärtige läraren.
Sofia tog examen 2006 och började
därefter arbeta i kundtjänsten på SEB,
ett arbete som hon skaffat under studietiden. Att få arbete efter examen var
därför inga bekymmer för Sofia.
Dock var detta inte ett jobb som motsvarade den utbildning hon nu hade med
sig. Hon började sedan arbeta som rådgivare på Länsförsäkringar men det var
först när Sofia gick vidare till Fondförvaltningen som hon fick ett arbete som
motsvarade sin Pol.Mag.
Idag är Sofia 30 år och fondspecialist
på Länsförsäkringar Fondförvaltning.
Arbetet innebär dels att Sofia är en länk
mellan Länsförsäkringars fondbolag
och de som säljer deras fonder och att
hon då reser runt till kontor i Sverige
och informerar säljare och rådgivare
Länsförsäkringars fonder. Vidare arbetar Sofia med att hålla ihop det arbete som Länsförsäkringar gör i olika
bolagsstämmor och valberedningar, då
de via sina fonder är stora ägare i olika
bolag. Till sist arbetar hon även med ett
projekt som försöker påverka de bolag
som Länsförsäkringar investerat i och
som bryter mot internationella konventioner.

Den del av sin utbildning som Sofia i
sitt arbete har mest nytta av är makroekonomin, då det i henne arbete ingår att
förklara vad som händer på marknaden
och hur det påverkar avkastningen i deras fonder. Kunskapen att kunna ta in
och analysera information för att sen
förmedla den till andra, som hon fick
genom studierna, är även den mycket
nyttig.
Sammantaget är Sofia Hallgren mycket
nöjd med sitt val av utbildning och hon
kan med säkerhet säga att hon skulle
göra samma val om hon fick chansen att
välja på nytt!
Skribent
Anders Güettler
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KLUBBKOLLEN - JOHN DOE
Den 29e november år 2012 så var det
tjugo år sedan popklubben John Doe
startades här i Linköping. Popklubben
är än idag aktuell med att anordna spelningar, musikquiz och ett dansvänligt
dansgolv innanför Herrgårnns dörrar.
Detta gör John Doe till Sveriges äldsta,
och enligt vissa bästa, popklubb. Under
årens gång har akter som The Hives,
Bright Eyes, Eagle-Eye Cherry (!), The
Hellacopters och lite mer än 300 akter
till uppträtt och levererat svettiga, galna
och helt stört sjuka kvällar under klubbens baner.
Torsdag den 29e november var inget
undantag. Er egen polemikredaktör
tog sig dit, så som många gånger förr,
och upplevde stämningen från början
till slut. Kvällens musikquiz var ett
jubileumsquiz där frågorna i stort sett
återspeglade de 20 åren som gått inom
klubben. Fastän polemikredaktören och
hans musikkunnande efterföljare deltog
i quizet så lyckades vi dock inte vinna
(vinnaren var visst pojkvän till anonym
John Doe-medlem, utredning ifall jäv
förekommit skall påbörjas). Kul var det
dock!
Kvällen i ära innehöll två goda
akter på scenen.
Först ut var de
hyllade Woodlands som gav
oss en behaglig
konsertupplevelse. Detta kom
sedan att följas upp av Peter
Morén, kanske
mest känd som
frontfigur
för
popgruppen
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Peter, Bjorn and John. Peter bjöd oss
även han på en behaglig konsertupplevelse, plus lite till! Polemiken fick
sig även en exklusiv intervju med vederbörande som ni kan läsa mer om på
nästa sida.
Kvällen fortsatte sedan med god standard, god öl, god musik och gott sällskap. När jag till sist lämnade John Doe
för denna gång så var dansgolvet packat, rörandes i otakt till musiken av The
Jam’s ”A town called Malice”. Festen
fortsatte vill säga, vilket den förhoppningsvis kommer göra i minst 20 år till.
Skribent
Jakob Holmin Fridell

INTERVJUN - PETER MORÉN
I samband med John Doe’s 20-års jubileum så uppträdde Peter Morén (från
Peter, Bjorn and John) med musik från
sitt nya album ”Pyramiden”. Jag fick en
chans att intervjua honom efter spelningen om musiken och samhällets förfall, vilket jag givetvis gjorde. Dock
så verkar tele2 ha tagit långsemester
då den smartfån jag beställde för tre
veckor sen ännu inte har anlänt till mig.
Detta medförde att jag inte kunde spela
in vårt samtal. Intervjun nedan är alltså
en sammanfattning av mina hastiga anteckningar från intervjuns gång och är
inte lämplig att citera och nog inte heller lämplig för att bygga en uppfattning
om Peter Morén som person i sig (eller
av mig som intervjuare…). I grund och
botten är detta dock ungefär det som
sades, fast ändå inte.
Hej hej! Bra Spelning
Tack så mycket
Det såg ut som att du hade kul därute?
Ja det måste man ha, annars är det ingen
idé med att hålla på med musik.
Vissa av dina texter på senaste albumet är ju dock ganska pessimistiska
och samhällskritiska, hur går det
ihop med den glädje du framhäver
på scen?
Jag tycker det är intressant att ha flera
bottnar när man spelar, jag tycker inte
man behöver vara svartrockare enbart
för att ha mörkare texter i sin musik,
olika bottnar kan göra musiken mer intressant. I slutänden är det poängen med
musiken som räknas. Först kanske man
lyssnar på låten för att den är aningen
ytlig eller för att det är en svängig låt,
men till sist lyssnar man kanske på texten och får lite av en ”aha-upplevelse”.
Glad musik och seriösa texter.

Beror dina samhällskritiska texter på
ditt senaste album, på en förändring
hos dig eller tycker du att samhället i
sig har blivit värre på sistone?
I ”Peter, Björn och John” hade vi ju en
del samhällskritiska låtar också, åtminstone på de äldre albumen, men det är
nog både en förändrig hos mig och samhället som har gjort att mina texter har
blivit som dem blivit.
Nu spelade du ju inte ”Opportunistens klagan”, till min stora besvikelse, men i den låten beskriver du
kritiskt en viss typ av framgångsrik
person. Är texten enbart riktad mot
politiker, börshajar etc. eller kan den
vara riktad mot vem som helst?
Ja jag fick höra från flera där ute att de
ville höra den låten, men det går inte. Vi
har inte repat in den riktigt ännu så det
får vänta. Låten är riktad mot alla som
glömmer bort vilka dem i grund och
botten är, vad dem står för och som gör
allt för sin individuella framgång. Den
är skriven för folk i allmänhet och den
behöver inte riktas mot någon speciell.
Kan den även riktas mot personer
inom musikbranschen?
Ja absolut! Den är till för mig själv också. Låten är riktad mot dem som kanske
glömt bort vad dem egentligen står för,
vilket jag såklart också har gjort under
min livstid. Låten är bra för att gå tillbaka till sig själv och sina värderingar,
en slags självrannsakan.
Vad är det djävligaste i samhället nu
för tiden tycker du?
Oj, det var en svår fråga. Det är inte så
politiskt korrekt uttryckt kanske, men
jag tror vi behöver vara lite mer ”stasi”,
mer regleringar och lagar. Folk klagar
vanligtvis när sådant föreslås, t.ex. när
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man införde rökförbud på krogarna, men
i slutändan vänjer ju sig de flesta och allt
löser sig. Tycker även miljöförstöringen
är hemsk. Att vi äter mer kött nu än vad
våra föräldrar gör, det är ju bara konstig, varför gör vi det? Vi kan ju inte
hålla på så, det är en himla slöseri. Jag
tror nyckeln är att vi behöver anpassa
oss mer efter säsong på året och äta mer
lokalproducerat. Sammanfattande tror
jag alltså att staten behöver bestämma
mer, det är synd för den individuella frihetens skull, men nödvändigt.
Har du med din musik en tanke eller
förhoppning om att förändra eller är
den mest till för att få uttrycka dig?
Musik kan förändra, men det är i alla
fall inte mitt syfte. Ibland tycker jag att
vissa musiker skyltar med vad de röstar
på och liknande, för att sedan skriva
musik som sedan speglar någonting helt
annat än vad de tidigare figurerat med.
Det är lite konstigt men samtidigt tycker jag inte att det finns något rätt och
fel. Det viktigaste tycker jag är att man
är ärlig mot sig själv i sin musik och att
man gör det som känns bäst för en själv.
Till sist så läste jag på wikipedia att
ditt album, ”Pyramiden”, är döpt efter den ryska spökstaden pyramiden,
vilket låter aningen ologiskt. Stämmer det verkligen?
Det stämmer verkligen inte. Snarare
efter att pyramider kan kopplas ihop
med flera saker som karriär, klasser,
en grav och t.ex. den där pyramiden av
filosofen, eller var det psykologen, Maslow?
Pawlov? Nej det var han med hundarna va?
Nä inte Pawlov, han Maslov med pyramiden om människans behov.

28

Ja just fan.
Maslows pyramid som beskriver basbehov, överlevnad och högst upp i pyramiden är det väl kritiskt tänkande om
jag inte minns fel? Poängen är i alla
fall att en pyramid kan stå som symbol
för flera saker och att nästan all musik
i slutändan handlar om något av dem
saker som en pyramid symboliserar.
Det var väl en ganska bra avslutning
på denna intervju? Det kanske kan
räcka så, tack så mycket för att du
ställde upp!
Tack själv! Hej!
Skribent
Jakob Holmin Fridell

MATSPAN MED POLEMIKEN
Jag tar mig till kollektivet på lasarettgatan mest känt för att alltid ha öppna sinnen för festande samt djupa diskussioner kring livets charader och betydelse.
Jag är dock här för en helt annan orsak,
ja till viss del åtminstone. Ryktet har
nått mig att om man vill finna matlagning som både är inom resonabla priser
för en student och som förlöser ens kreativitet, ja då är det hit man ska ta sig.
Jag stiger alltså in i kollektivet där matlagning är mer än bara matlagning.
”Matlagning är så djävla mycket mer
än bara matlagning” uttrycker en av
kollektivets djupa tänkare, Anton Alsander.
Kollektivkamraten Jakob Moroz fyller
i: ”Aa fan, köket är som en fristad där vi
kan tänka fritt, diskutera och skapa mat
utan att samhällets ramar och normer
säger åt vad vi ska göra.
Matlagning för oss är ett sätt att uttrycka våra känslor och kommunicera”.
Och visst är det så, under skapandet av
måltiden är det mycket som sägs och
tåls att tänka på. Utan recept,

måttenheter eller en tanke på omvärldens föreskrifter om matlagning, så
skapas en fantastiskt maträtt till ett pris
som ger en pengar över att köpa nästa
utgåva av Freuds Råttmannen.
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För att skapa denna måltid behövs:
Nötfärs
Potatis
Morötter
Ädelost
Grädde
Gör biffar av nötfärsen, stek. Skär upp
potatisen i klyftor, in i ugnen.

Samma sak med morötterna. Häll i
grädden i en kastrull, smula i ädelosten, koka upp. Avnjut med toner av vad
som helst mellan Thåström och Regina
Lund.
Skribent
Jakob Holmin Fridell
Nedan visas hur hemmagjorda
ballerina görs till efterrätt:

SPALT ALSANDER
Jul, jul, strålande jul
Det slog mig häromdagen att
vintern blev till även i år. Ett
välkomnat faktum i min värld.
Många och långa har de dagar varit som
jag gått omkring i min ensamhet och
längtat. För vad är väl inte
vinterhalvåret om inte alldeles
underbart? Jag menar våt snö som
hamrar mot kinden under tidiga morgnar i ett nattsvart mörker, då du
försenad tar dig uppför
isklädda backar på en cykel med
fastfrusna växlar, är väl inget att
klaga över? Att sedan få spendera ännu
en dag på ett gråsprängt campus med
ambitioner som sprungit och gömt
sig, ett självförtroende som rusat ned i
avgrunden och hängt sig, och en
kuggad tenta i ryggen är ju inget annat
än stärkande…
För att inte tala om hur kul det är att
julhandla. Vår alldeles egen Peter Andersson förutspår att julhandeln även i
år ska slå rekord, trots en
annalkande finanskris, vilket bådar för
ett par härliga veckor. Att behöva ge sig
in i packade gallerior fyllda av sönderstressade föräldrar och tjocka barn,
svettiga tomtar och otrevlig personal
för att köpa meningslösa saker ingen
behöver har alltid varit min grej. I sann
västerländsk anda armbågar jag mig
förbi Frälsningsarmén som står i
vägen vid ingången till Åhléns.
För att minuten efteråt givmilt kasta
bort mitt CSN, snyggt ackompanjerad
av Carola, Christer Sjögren eller dylika
julprofiterande dussinkändisar. Jag vet
att du gör likadant.

Och sedan anländer den, självaste
julhelgen. Släkten dundrar
samman i ett virrvarr av barnskrik och
brända köttbullar och
upphetsningen är total. Äntligen kan
man unna sig lite ledighet. Utanför
flyter grusblandad, avgasförgiftad snö
längs med gator och torg och det sista
julpyntet kastas fram. Alla låtsas vara
glada.
En pappa beklagar den sneda granen. På
tv varvas det ena med det andra och
plötsligt är det julafton och du befinner
dig i högtidens epicentrum. Paketen
delas ut och de brända köttbullarna
serveras. Allt är sådär gruvligt mysigt
och trevligt och rart, som det brukade
vara när du var barn. Du blir lite
småfull av snapsen och allt känns fint,
även den här
gången.
Så ta det lugnt. Också helvetet har sina
ljusglimtar.
God jul!
Skribent
Anton Alsander
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