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Utbytesterminen var en av de
roligaste tiderna i mitt liv
Mitt år som chefredaktör har ju inte börjat helt galant, och
det är mitt eget fel. Jag vill börja med att be om ursäkt för
att det första numret kommer så sent, och jag hoppas att
du hinner få det innan du åker hem inann sommaren. I så
fall, hoppas att du får en trevlig sommar. Hittade du det här
numret i brevlådan när du kom upp till Umeå efter sommaren? Välkommen tillbaka.
Som kompensation för väntan har vi en hel del spännande läsning i det här numret. Temat är migration, och
under det paketet har vi en text om regeringens förslag till
begränsning av asylrätten, en intervju med Mikael Ribbenvik och rapporter från några av föreningens medlemmar
som under våren passat på att läsa utomlands.
Att ta en utbytestermin är något jag själv kan rekomendera. Innan jag började på juristprogrammet läste jag
journalisitk i Sundsvall. (Jag jobbade även några år efter
det) Som avslutning på den utbildningen läste jag en termin
på Austin Peay State University i Clarksville. Det är en liten
stad i norra Tennessee. Nu är det fem år sedan, hemska
tanke, men jag kan fortfarande säga att det var en av de
roligaste tiderna i mitt liv. Akademiskt gav det inte speciellt
mycket, men det kulturella utbytet och chansen att få resa
runt i USA var otroligt givande.
Jag vill även passa på att säga hur tacksam jag är som

hade, och fortfarande har, den möjligheten. Att åka till ett
annat land en termin och plugga för min egen skull. Vilken
skillnad det är på den typen av migration, jämfört med de
människor Migrationsverket möter dagligen. Som har tvingats fly, och kanske aldrig kan återvända hem.
Så min rekomendation till alla medlemmar är, ta
chansen och läs en termin utomlands. Utnyttja den fantastiska chans vi har att se världen på våra vilkor. Vem vet,
kanske är det ditt livs upplevelse.
Utöver de texter som handlar om migration har vi även
ett spännande test av olika pubquiz, en rapport från Umeås
kulturscen och en titt på vad som har hänt i föreningen
under våren. Men nu är det dags att blicka framåt, mot
hösten. Först väntar en fantastisk inspark ledd av våra
generaler. (Jag vet redan nu att ni kommer göra ett ännu
bättre jobb än förra årets generaler) För egen del så ser jag
fram emot tre fantastiska nummer att göra i höst, där det
första kommer komma ut redan två veckor in på terminen.
Så har du förslag på något du vill läsa om i
höst, tveka inte på att höra av dig.
Andreas Ferelius
Chefredaktör
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Möjligheternas byrå
Vi är mycket glada över att ni juriststudenter utnämnt Mannheimer Swartling till den
mest attraktiva advokatbyrån fjorton år i rad. Vi rekryterar löpande nyexaminerade jurister
och träffas gärna 4–6 månader innan planerad examen, välkommen med din ansökan!
Besök oss på mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.
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HANNA LUNDKVIST
Ordförande
Juridiska Föreningen

Hej alla medlemmar!
Sommaren närmar sig med stormsteg. Först bergsbestigning. Som ett återkommande tema i studentlivet så
befinner vi oss nu i tentapluggstider. Det känns, för mig,
som en grå dimma som jag helst av allt bara vill komma ur
men som jag vet att jag måste befinna mig i ett tag till. Håll
ut allihopa, snart får vi (förhoppningsvis) njuta av sol och
värme.

”

Juni månad är snar t
här och i skrivande
stund vågar jag nästan
påstå att vi i styrelsen börjar bli varma i kläderna
Något jag alltid undrar när det kommer till tentatider
är hur terminen kunde gå så snabbt. Var det inte februari
alldeles nyss? Juni månad är snart här och i skrivande stund
vågar jag nästan påstå att vi i styrelsen börjar bli varma i
kläderna. Juristens dags huvudansvariga är i full gång med
sin planering och generalerna har spikat höstens insparksschema. JF Umeå har under våren varit representerade både
i Lund och i Örebro. Svenska juridiska mästerskapen går av
stapeln i helgen där fyra av våra medlemmar, Magnus Niemi, Jakob Reimhagen, Jenny Wiklund och Felix Österberg
tävlar för Umeås räkning.
När detta nummer kommer till er vet vi även hur det
gick för de tävlande i HD. Vidare planeras det för fullt
inför juristprogrammets 25-årsbankett som kommer gå
av stapeln i oktober. Mer information om detta kommer i
höst. Under hösten har vi, förutom banketten även Stockholmsresan att se fram emot. Det ska även bli roligt att
hälsa alla nya jurister välkomna hit till Umeå.
Avslutningsvis vill jag, tillsammans med styrelsen önska
er alla lycka till med tentamen och vi hoppas att ni alla får
en riktigt härlig sommar. Vi ses i höst!
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Under våren gästades Umeå av Mikael Ribbenvik, operativ chef på Migrationsverket. Han höll en mycket uppskattad föreläsning för en grupp juriststudenter som lyssnade
uppmärksamt när han berättade om sitt jobb och den aktuella flyktingsituationen.
– Migrationsfrågan är så dynamisk, den påverkar samhället,
det är en internationell fråga, det handlar om människor. Det
är någonting som jag tycker är väldigt attraktivt att arbeta
med, säger han.
Mikael Ribbenvik läste juridik i Lund under 1990-talet
och var då inställd på att arbeta med insolvensrätt och internationell bankrätt efter examen. Att det inte blev insolvensrätt berodde på ett extrajobb. Under slutet av utbildningen
arbetade Mikael Ribbenvik på statens invandrarverk, något
som fick honom att ändra karriärsinriktning.
– Det var en helt annan värld som öppnade sig där. Då
satt man där och träffade människor från hela världen som
berättade de mest fruktansvärda historierna. Någon som
kommit direkt från Bagdad under Saddam Hussein-tiden.
Jag blev helt biten av det rättsområdet, berättar han.
Nu har han jobbat med asylfrågor i 17 år och är operativ
chef och ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket. Tidigare, mellan 2008 och 2013, har han varit rättschef, ett jobb som innehöll betydligt mer juridik.
– Detta är ett chefsjobb så det är inte mycket juridik i det.
Sen har vi ju en hel rättsavdelning på myndigheten när man
behöver juridiska konsultationer. Men annars så är det ett
chefsjobb.
Juridiken är inget han saknar, utan fokus ligger på
framtiden. Att vara operativ chef verkar inte direkt vara ett
tråkigt jobb. Även om veckorna har en övergripande struk-

tur så händer det mycket. Ibland måste han snabbt ta sig till
Grekland för en insats eller till en tv-studiop för en intervju
i en morgonsoffa.
– Det blir väldigt mycket arbete. Nu är mina barn vuxna.
Som tur är så kunde jag vara hemma mer när de var yngre men nu blir det väldigt mycket arbete. Det är en ambulerande tillvaro. Vi har verksamhet spridd över hela landet
och även en internationell verksamhet. Man rör på sig hela
tiden, säger han.
Ofta pratas det om att man ska utbilda sig, skaffa ett jobb,
göra karriär och sedan skaffa barn. Mikael Ribbenvik gjorde
annorlunda. När han pluggade hade han redan barn, något
som fungerade riktigt bra.
– Det var jättebra, för du vet att på juristlinjen i Lund
på 90-talet då hade man kanske två föreläsningar i veckan
så man hade ju jättemycket tid. Jag var ju med barnen hela
tiden. Sen var det väldigt bra att när man kommit ut i arbetslivet i några år och började göra karriär, då var barnen inte
så små längre utan då var de självgående.
Han menar att väntar man tills man gjort karriär kommer barnen väldigt sent i livet. Ibland är det även så att det
svårare att få jobb och familj att gå ihop längre in i karriären.
– Det är inte så att man jobbar mindre och mindre med
7
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"Det kanske till och med är för lätt att
åren, oftast är det mer och mer. Hade jag jobbat så mycket
som jag gör nu när barnen var små, det hade inte känts bra.
Det hade jag haft dåligt samvete för.
Under sin föreläsning i Umeå så säger Mikael Ribbenvik
att alla borde satsa på att jobba statligt, oavsett om det är på
Migrationsverket eller inte. Han liknar det vid att vara uttagen till landslaget i jobb, något han håller fast vid när vi hörs
på telefon en vecka senare.
– Ja men det tycker jag, jag vill inte förringa någon, det
finns massa saker som är viktiga, men när man tittar på staten så är det ändå någonting som en,
vid varje givet tillfälle, politisk ledning
menar är så viktig att ingen annan får
lov att göra det. Sen är det absolut
en flytande gräns. Du känner till nattväktarstaten, vissa vill ha en sån, andra vill ha en enorm offentlig sektor.
Allting däremellan kan man hamna i.
Men det är inte det jag menar utan jag
menar att om man nu har bestämt sig
för att någonting är så viktigt så att
det är statligt monopol då blir det kul att jobba med något
som är utsett att vara viktigt per definition.

”

nere så skulle färre ta sig hit, den stämmer inte, säger han.
Ibland ingår det i arbetet att prata med journalister. Men
det är inte alltid det blir rätt i tidningarna. Givetvis kan Migrationsverket göra fel och det är inget Mikael Ribbenvik
sticker under stolen med. Han håller med om att det är viktigt att granska myndigheter, men ibland får de stå till svars
för politiska beslut.
– Det är anmärkningsvärt att media under så många år
inte kans sortera i de mest grundläggande ansvarsfördelningen i samhället. Vad som lagstiftning och vad som är tillämpning. Det är klart myndigheter
har väldigt stort ansvar och kan inte
svära sig fri. Har du en taskig rättstillämpning så kan du inte skylla det på
någon. Men det är lagstiftning som
ligger till grund för det vi gör.

Jag kommer ihåg
när jag fick ett
BA i straffrätten och
tyckte livet var slut
Med det nya förslaget om att be-

Efter att ha lyssnat på Mikael Ribbenvik prata i två
timmar, och pratat med honom i telefon, är det svårt att inte
fundera på en framtid med asylrätt som fokus. Han berättar
om besök i flyktingläger, resor till USA för att diskutera deras mottagande av kvotflyktingar och en vardag präglad av
att arbeta med människor. Samtidigt är det ett rättsområde
som ligger i fokus i det offentliga samtalet.
– Den påverkar allting, både nationellt och internationellt.
Det är bara att titta på nyheterna, mycket kretsar just kring
den här frågan. Och jag kände det i höstas också, när det var
så intensivt, att vilken ynnest det är att jobba med något som
är viktigt och uppmärksammat . Även om det finns många
vanföreställningar så är det ändå något folk känner till och
har insikt om, säger han.
Just vanföreställningar är vanligt när det kommer till migrationsfrågan. Det är en fråga som är ständigt aktuell och
där åsikter går från helt öppna till stängda gränser. Men det
är inte alltid en helt sann bild som figurerar i samtalet.
– En missuppfattning är att man hör ofta att man ska inte
ta hit fler än man klarar av och då måste man förstå att asylsökande är folk som tar sig hit. Enda undantaget är kvoten,
folk som vi aktivt hämtar hit. Sen hör man ofta det här att
man ska hjälpa till i närområdet i stället för att det är mer
effektivt. Det är en falsk tankefigur. För det första, Sverige
hjälper till i närområdet, det har vi alltid gjort och den tredje
största bidragsgivaren till UNHCR. Så Sverige hjälper till i
närområdet. Sen de som har kommit hit. De åker inte hem
för att det finns bättre hjälp, alltså att det finns fler filtar
i lägren. Så att Sverige gör ju bägge delarna, och det där
har ingen korrelation heller. Tanken att om vi hjälper till där
8

gränsa asylrätten finns en risk att Migrationsverket kommer få ännu mer
kritik för politiska beslut. Mikael
Ribbenvik är däremot inte orolig för det, utan han tror att
med den bevakning som har varit av frågan så blir det svårt
att missa att det är ett politiskt beslut. Han menar även att
regeringen har varit tydliga med att ta ansvar för förslaget.
Ett förslag som har fått stark kritik av flera remissinstanser,
även migrationsverket, även om Mikael Ribbenvik inte vill
kalla det för kritik.
– Myndigheter genomför regeringens politik, det är därför
vi finns. Men som remissinstans är det också vår skyldighet
att peka på inkonsekvenser eller fallgropar och det vi har pekat på här. Är dels att ta bort skyddsbehövande i övrigt, personer som bedöms vara i behov av skydd ska utvisas. Den
har vi ju avstyrkt. Det är inte ofta vi avstyrker grejer men det
har vi gjort. Sen menar vi också att ta bort den humanitära
paragrafen, 5:6, avstyrker vi också, säger han.
Migrationsverket har också, tillsammans med andra, påpekat att med det nya förslaget så blir familjeåterföreningar
i praktiken omöjliga. Om man ser till europakonventionen
och artikel åtta, om rätten till familjeliv, så ska det göras en
proportionalitetsbedömning mellan statens intresse och
individens intressen, något som inte går med det aktuella
förslaget.
– Eftersom det saknas möjlighet att över huvud taget återförenas menar vi att då kan man inte göra proportionalitetsbedömningen, så som lagförslaget är utformat rent juridiskt,
säger Mikael Ribbenvik.
Ibland kan man fråga sig varför vi behöver en myndighet
som Migrationsverket. En enkel förklaring är att så länge vi
har en reglerad invandring så måste det finnas en institutition som avgör vem som får komma in och vem som inte får
det. Sedan finns det andra viktiga uppgifter för Migrationsverket, som att ordna boende åt nyanlända och se till att de får bidrag innan de har en möjlighet att ordna sin egen försörjning.
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tänka bort människor på något sätt"

– Vi behövs dels för att värna asylrätten, så att folk kan få
skydd om dem behöver skydd, säger Mikael Ribbenvik.
Migrationsverket är en myndighet och ska genomföra
regeringens politik. Men vad gör man som tjänsteman om
man känner att man inte kan stå för den politik som förs?
Enligt Mikael Ribbenvik får man då kliva åt sidan.
– Som tjänsteman så menar jag att då har man en skyldighet att kliva av. Man kan inte göra något eget. Det är en
demokrati vi lever i. Man kan inte sätta sig i politikens ställe
som tjänsteman och säga det där är orimligt, vi gör på ett
annat sätt. I en demokrati så har folket utsett sina representanter, de stiftar lag och det ska myndigheterna utföra. Tycker
man att man inte kan verka i det systemet då ska man kliva
åt sidan. Man måste bottna i ett system och det här med att
bara lyda order det tycker jag inte heller flyger, säger han.
Så om du nu inte vet vad du vill arbeta med efter examen
så kanske asylrätt och migration är något för dig. Enligt Mikael Ribbenvik så är det ett spännande jobb och det är roligt
att arbeta med något som folk känner till.
– Samtidigt så är det en väldigt svår fråga. Och där man
får nog ransaka sig själv, vill man jobba med något svårt eller
något enkelt i sitt liv. Det tycker jag är en vattendelare. Vill
man jobba med något svårt, ja då ska man jobba med sånt,
säger han.
Om du nu känner dig sugen på ett svårt arbete där du

får jobba med så centrala samhällsfrågor som asylrätten
så kanske du funderar på betygen, hur viktiga är de egentligen.
– Alltså betygen är enormt viktiga alltid, fram till nästa
steg, sen blir de helt oviktiga. Dina gymnasiebetyg är ju
enormt viktiga för att komma in på universitet, men så fort
du kommit in på universitetet så är de obsoleta. Vill du sitta
ting är det väldigt viktigt vad du har för betyg på juristlinjen
men efter det så spelar det ingen roll längre. Jag kommer
ihåg när jag fick ett BA i straffrätten och tyckte livet var slut.
Jaha, nu är det kört, nu blir det ingenting av mig. Det är ingen som bryr sig om det i dag, säger Mikael Ribbenvik.



Text och foto: Andreas Ferelius, T4

Fem snabba frågor
Sommar eller vinter?
Sommar. Det är varmt
Kaffe eller te?
Kaffe
Morgon- eller kvällsmänniska?
Kväll.
Flyg eller tåg?
Flyg
För- eller efterrät?
Förrätt. Efterrätten är överreklamerad.

9

de Facto | nr 1, 2016 |AKTUELLT

Tema MIGRATION

§

Regerings förslag
kritiseras hårt av
remissinstanerna
Den nuvarande flyktingkrisen lär knappast ha passerat någon obemärkt. Flitigt diskuterat
i såväl nyheter, sociala medier och lunchrummet är flyktingkrisen en fråga som framkallar
heta diskussioner och starka åsikter.

R

egeringen har i ett försökt att lösa flyktingkrisen
kommit med ett förslag till en ny lag som är
ägnad att fundamentalt ändra utsikterna för de
människor som kommer till Sverige i hopp om att söka
uppehållstillstånd. Denna lag, om stiftad, ska heta lagen
om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i
Sverige, även känd som begränsningslagen.
Sen tidigare gäller utlänningslagen i asyl- och uppehållstillståndsfrågor. Den nya lagen kommer endast påverka bedömningar om
uppehållstillstånd och är baserad på
utlänningslagen. Skulle begränsnings
lagen godkännas av riksdagen så börjar
begränsningslagen gälla 20 juni i år och
gäller i tre år.

”

redan befinner sig i Sverige är att anse som flykting som har
goda förutsättningar att få permanent uppehållstillstånd.
Även en person som hävdar anknytning till en annan som
har jobb och bostad kan få uppehållstillstånd om det finns
bostad och försörjning för dem båda.
Oavsett vad ens personliga åsikt om regeringen eller
mottagandet av invandrare är så finns det uppenbara
problem med denna lagstiftning. Lagen kommer inte tillämpas länge nog för att praxis ska
utvecklas så bedömningar kommer
inte bli enhetliga.
Integrationen kommer bli
svårare på grund av de korta uppehållstillstånden, att en person
som får ett kort uppehållstillstånd
snarare planerar inför ett eventuellt
nekande av nästa uppehållstillstånd
istället för att försöka anpassa sig
till ett samhälle som kanske inte vill
ha kvar personen om ett år betvivlar nog ingen.

Detta lagförslag har avstyrkts
i över 50 remissvar
och jag är benägen
att stämma in med
kritiken.

Syftet med den nya lagen är, som
namnet ganska tydligt antyder, att
begränsa antalet uppehållstillstånd som
ska ges ut i Sverige. De som uppfyller
lagdefinitionen av flykting, där kravet i
allmänhet är förföljelse, kan som längst få uppehållstillstånd
i tre år. Alternativt skyddsbehövande, civila som eventuellt
löper allvarlig och personlig risk att skadas på grund av våld
med anledning av väpnad konflikt eller någon som riskerar
att bli torterad eller löper risk att straffas med döden, kan
fortfarande få uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd till
alternativt skyddsbehövande ska gälla ett år. Förut gällde
alla uppehållstillstånd i minst 3 år.
Övriga skyddsbehövande, de som varken är flykting eller
alternativt skyddsbehövande ska med den nya lagen inte
längre få uppehållstillstånd. De som faller in under den här
gruppen är bl.a. de som inte kan återvända till sitt hemland
pga. miljökatastrof.

Detta lagförslag har avstyrkts i över 50 remissvar och
jag är benägen att stämma in med kritiken. Juridiskt sett är
begränsningslagen ett hastverk utan närmare eftertanke för
de möjliga konsekvenserna. Humanitärt är begränsningslagen helt förkastlig. Detta är verkligen inte ett steg i rätt
riktning. En brådskande fråga berättigar inte en ogenomtänkt reaktion och svaret på den del av flyktingkrisen som
regeringen tror att begränsningslagen kommer lösa lär istället präglas av problem och förvirring. Begränsningslagen
kommer inte få den förväntade effekt som regeringen tror
och hoppas på.


Uppehållstillstånd p.g.a. anknytning har också
kraftigt begränsats. Detta ska endast ges om personen som
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Glöm inte siestan
Vi i västvärlden har ofta möjligheten att migrera för att vi vill, och är rätt fria att flytta.
de Facto har därför valt att höra av sig till några av föreningens medlemar som nu är på
utbytesterminer för att höra om deras upplevelser...

Efter att ha sett de här bilderna blir i alla fall vi på redaktionen sugna på att åka till Cambridge. 
Carl Matz, Madrid
Jag läser min åttonde termin på Universidad Pontificia
Comillas i Madrid. Det är ett katolskt universitet men det
märks inte förutom att det hänger små kors i varje klassrum
och att det finns en jättestor kyrka i mitten av skolan. Den är
alltid tom av någon anledning.
Jag läser nio kurser, sex på spanska och tre på engelska.
Kurserna på spanska är bland annat i etik, statsvetenskap
och internationella relationer men kurserna på engelska är
juridiska. Undervisningen liknar gymnasiets med små klasser
och anteckningar. Man behöver dock inte kunna spanska för
att läsa vid universitetet utan det finns många som bara har
engelska kurser. En kompis på universitetet förklarade att
han endast pratar spanska när kassören i mataffären frågar
”¿Quiere bolsa?” (Vill du ha en påse?) Den som kan spanska
har dock såklart en stor fördel.
Skolan ligger mycket centralt i Madrid, en stad där man
promenerar eller åker tunnelbana. För 200 kr i månaden
får du obegränsade resor inom alla kollektivtrafikens zoner.
Just nu råder regeringskris men det märks inte på stadens
alla restauranger och barer. I Malasaña, där jag bor, sitter
spanjorerna och dricker öl och vermut och äter tapas. För
100 kr får du här en stor trerätters lunch med dryck. För 150
kr kommer du in och dricker två drinkar på Teatro Kapital,
stans megaklubb med sju våningar. Här, liksom på andra
ställen, slutar festen kl. 6. Så glöm inte siestan.
Emma Åhs, Cambridge
Jag har nu bott i Cambridge i två månader och har ytterligare två månader kvar. Vi började studera här i slutet av
januari, vi läser fyra kurser under tiden här och vi läser dem

Foto: Emma Åhs

parallellt. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, precis som i Sverige. Skillnaden är att vi inte jobbar i
basgrupper, utan du förbereder dig själv inför seminarierna.
Föreläsningarna och seminarierna är cirka en timme långa,
vilket är väldigt skönt men i början kändes det konstigt när
man är van vid tvp-timmars föreläsningar och seminarier.
I varje kurs är det en föreläsning och ett seminarium per
vecka, vilket innebär för mig att jag har totalt åtta timmars
schemalagd tid. Övrig tid spenderar jag i biblioteket för att
förbereda.
Så gentemot Sverige tycker jag att den största skillnaden är
att vi inte jobbar i basgrupp och att den schemalagda tiden
är mindre. Lärarna vill dessutom ha en personlig kontakt
med eleverna, så vi använder oss endast av förnamn och de
försöker att lära sig allas namn. Gentemot Sverige så tycker
jag att nivån är lägre på seminarier, här är det mycket ”pang
på”, det vill säga en fråga med ett svar, medan i Sverige är
det mycket argumentation och problemlösning.
När det kommer till maten så är den ganska annorlunda
gentemot Sverige. Största skillnaden är lunchen, det finns
typ en micro på hela universitet. Studenterna har ofta med
sig någon typ av sandwich eller så köper de typ pommes.
När jag har förklarat att vi ofta har med oss matlåda som vi
värmer tycker de att vi är väldigt märkliga. Så med tanke att
de endast finns en micro så försöker vi att planera våra dagar
så vi kan gå hem vid lunch för att käka och sedan gå tillbaka.
Vi lagar mat som vi brukar laga när vi hemma, så än har jag
inte hunnit prova något som verkligen är typiskt engelskt.
Studentlivet är verkligen bra. Varje kväll är det någon
form av event på klubbarna, det är allt ifrån Latinonight till
hiphopnight. Möjligheten att, om man vill, gå ut varje kväll

Fortsättning på nästa sida
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finns. Utöver möjligheten till klubbliv så anordnar student
unionen flera event, de anordnar resor till olika platser i
England som t.ex. Oxford och Brighton. De anordnar även
idrottsrelaterade saker som tennis, mountainbike osv. Det
finns någon form av juridisk förening här, men vi har tyvärr
inte sett så mycket av den. Jag tror inte den har samma mål
som Juridiska föreningen hemma.
Utöver detta spenderar vi ofta vår lediga tid med att upptäcka Cambridge, vi försöker att se Cambridge universitetsbyggnader och dricka afternoon tea. En sak som är väldigt
stort här i Cambridge är punting, vilket innebär att du åker
båt i ån och får se alla byggnader och Cambridge fast från
vattnet.
Om jag skulle sammanfatta min vistelse så här långt, så
älskar jag Cambridge. Jag verkligen älskar det och tycker det
är synd att vi endast tillbringar en termin här. Människorna
är fantastiskt hjälpsamma och trevliga. Möjligheten att få
träna sin engelska är en ovärderlig möjlighet. Så för mig var
det helt rätt beslut att åka på en utbytestermin för det ger
så mycket, inte bara akademiska fördelar utan du träffar så
många nya människor från olika delar av världen och upptäcker nya saker varje dag.
Amelie Bengtsson, Tillburg
Tulpaner, väderkvarnar och kanaler. Ja, det var det jag
väntade mig när jag anlände till Tilburg Universitet i södra
Nederländerna. Vad jag snabbt insåg var dock att tulpanerna,
väderkvarnarna och kanalerna endast går att hitta i delstaterna Nord och Syd holland, men efter tre månader här kan jag
kan inte vara något annat än nöjd!
Tilburg Universitet är ett stort universitet som inte är helt
olikt Umeå Universitet. Allt finns samlat på ett campus,
staden har ett levande studentliv och Universitetet i sig har
en stark internationell prägel. Den juridiska fakulteten ligger
högt upp på internationella rankningslistor, så hit kommer
studenter och professorer från hela världen. Undervisningssystemet här är relativt annorlunda från vad vi är vana vid i
Umeå. Den största skillnaden är väl egentligen tentorna, det
finns ingen här som har hört talas om någonting så underligt som 30-poängstentor. Istället så läser man fem separata
kurser värda totalt 30 ECTS som alla har sina egna undervisnings- och examinationsmetoder. Generellt så fungerar det
så att professorerna lägger upp obligatorisk läsning som skall
vara klar innan varje föreläsning, därefter testar de studenternas kunskaper genom att ge ut uppgifter som man skall
skicka in skriftligen och i slutet av kursen så är det examination i form av tenta, hemtenta eller uppsats som gäller. Det
tog ett tag att vänja sig vid, men nu går det av bara farten.
Redan sedan första dagen har vi blivit varmt välkomnade
av såväl studenter som universitetet. Terminen började med
en introduktionsvecka, liknande våra insparksveckor, med
allt från föreläsningar om plagiat till lektioner i nederländska
och sittningar. Arrangörerna för introveckan hjälpte även
alla internationella studenter att komma till sina boenden.
Vi bor mindre än 500 m från Universitetet i korridorer med
människor från världens alla hörn. De flesta internationella
studenter bor tillsammans, vilket gör att vi har blivit lite som
varandras adoptivfamiljer utomlands. Tillsammans åker vi
på weekendresor (Tilburg ligger ju väldigt bra till!), lagar
12

Island bjuder på naturupplevelser.
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middagar eller bara umgås. I en tid som denna är det väldigt
trevligt att utöka sitt internationella nätverk med vänner från
världen över.
Jag ångrar inte en sekund att jag åkte på utbyte och uppmuntrar alla att göra detsamma. Groeten uit Nederland!
Vänliga hälsningar,
Amelie
Tove Lettevall, Reykjavik
Wow, hur börjar man det här. Först av allt skulle jag nog
vilja ta upp det som inte har med studierna att göra. Ni har
säkert hört historierna, sett några bilder, men att uppleva
det på riktigt är något helt annat. Varje morgon när jag tar
bussen till universitetet ser jag höga berg och de slutar aldrig
få dig att tappa andan. Att du pluggar på en ö med fantastisk natur är något som märks väldigt tydligt, varje helg är
det någon som åker iväg på äventyr och vill man följa med
någon hojtar man bara till. Vanligast är att ett gäng hyr en
bil och fyller man den inte själv frågar man om någon annan
vill följa med. Utöver fantastiska resor bjuder studentlivet på
flera fester och pubquizer och ett nattliv där du kan dansa
fram till klockan fem på morgonen!
Matkulturen är väldigt lik den vi har hemma, men de är
rätt kassa på ekologiskt vilket jag som Umestudent rynkar på
näsan åt. Annars handlar du mat i mataffärer som påminner
om de vi har i Sverige, med skillnaden att de har fårhuvud
till salu (rekommenderas inte). Största skillnaden är nog
fisken de har här, jag vet inte vad det är men den får dina
smaklökar att nå nya höjder (kan man säga så?). Kanske är
det avståndet till annat land som gör vattnet renare, kanske
är det bara slumpen, men den är helt fantastisk.
Kanske borde jag säga något om studierna också, man
pluggar fyra kurser parallellt vilket är lite av en omställning men kurserna är inte så intensiva (en lektion per kurs i
veckan) vilket gör att det inte är några problem så fort man
kommer in i det. Avslutningsvis så vill jag säga att även om
det är hur fantastiskt som helst här borta så är det inte stället
du åker till för att bara glida runt, det krävs att du faktiskt
pluggar lite då och då också.
Amanda Tapani, Mankato
Innan jag åkte hit till Mankato trodde jag inte att jag skulle
råka ut för alltför stora kulturkrockar eftersom USA ändå är
ett land vi influeras mycket av. Nu efter några månader här
kan jag konstatera att jag efter några månader fortfarande
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Vissa skillnader på klimatet mellan olika utbytesplatser, vilken skulle du föredra? 
slås av hur lika och olika vi är på samma gång!
Som student här är mycket redan planerat för en och man
får scheman för varje kurs man läser där det framgår vilka
sidor eller artiklar som ska läsas inför varje lektion, när man
har prov, inlämningar och även hur man kan tjäna extra
poäng. Betygen sätts i slutet av terminen och de beräknas på
det antal poäng man då ”samlat ihop” genom antal poäng
på prov, inlämningar men också närvaro. Man har ett fast
schema hela terminen med föreläsningar i stor grupp eller
mer lektionsliknande tillfällen i mindre grupp.
Utanför skolan är det ett aktivt studentliv, både med
evenemang från skolan men också med sport. Det är väldigt
mycket ”team spirit” oavsett vilket sport det rör sig om och
det är alltid en rolig upplevelse att gå på sportevenemangen!
Matkulturen är, kanske ganska väntat, väldigt annorlunda.
Jag som bor i lägenhet har förmånen att kunna laga min
egen mat, men bor du i korridor är det skolans kafeteria
som gäller. Det märks att vi har väldigt olika syn på näring
och vad som är nyttigt och inte men det är absolut inga
problem att handla nyttigare alternativ och råvaror som man
behöver för egen matlagning! Det finns en anledning till att
USA kallas för snabbmatens land – jag stöter fortfarande på
snabbmatskedjor jag aldrig sett förut!
För att avsluta så är USA ett jättetrevligt land att vistas i
som utbytesstudent. Amerikanarna är väldigt trevliga och
hjälpsamma och ofta nyfikna på Sverige. Det är rätt nervöst
och kanske lite skrämmande i början när man kommer hit
och jag minns att jag många gånger undrade hur det här
skulle gå. Med facit i hand kan jag säga att det går jättebra
och jag har trivs riktigt bra här!
Sandra Åsten, Melbourne
G’day mate! Nu är det tre månader sedan jag lämnade lilla

Foto: Sandra Åsten & Amanda Tapani

landet lagom för en utbytestermin down under. Då skolan
började först i mars har jag hunnit med såväl att resa runt
lite i Australien som att göra mig hemmastadd i Melbourne.
Och hemma är precis vad jag känner mig! Melbourne, och
Australien, är helt fantastiskt. Det finns alltid något att se,
göra eller äta. Överallt, dygnet runt.
Australien är väldigt likt Sverige på många sätt, förutom
att vädret här är bättre, människorna lite trevligare och allt
lite lättsammare. Här lever man verkligen efter det flitigt
använda ”no worries” och även som student finns det gott
om tid att göra annat på. Själva studentlivet i sig är väldigt
likt det hemma. Här är dock utbudet av allt så mycket större.
En skillnad är att de flesta bor på campus här, så en stor
del av studentlivet är att de olika tornen tävlar mot varandra i både sport och fest. Genom skolan kan vi också signa
upp oss i olika klubbar, såsom ex. surfing, tennis, dykning.
Riktigt roligt, och Australienanpassat! Jag trivs med andra
ord väldigt bra som student på Latrobe University. Jag trivs
också bra med själva undervisningen, även om den skiljer
sig lite från vad vi är vana vid på juristprogrammet. Trots
att nivån på kurserna är bra och seminarierna liknar våra
hemma, så påminner undervisningen mer om gymnasiet än
universitetet. Vi får väldigt klara direktioner om vad som ska
läsas och göras, och till när. Kryssfrågor är vanligt och allt
material (inkl. litteraturen) finns dessutom tillgänglig online.
Känns som att vi får allt serverat på ett silverfat här.
På tal om fat. Vad jag möjligtvis saknar hemifrån är maten
(och godiset). Här har nämligen den svenska husmanskosten
bytts ut mot bbq (främst korv), mackor och pommes. Inte
mig emot egentligen, kan inte påstå att jag någonsin gått
omkring hungrig. Men nog vore det gott med köttbullar
någon dag, eller varför inte ett fyllt påskägg. Aja, det är små
bekymmer. Jag får åka till IKEA och stilla mina cravings.
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Namn: Filippa
Alsén
Post: Informationsansvarig.
Ålder: 23 år.
Hemstad: Norrtälje.
Likt kungen
har sitt valspråk... "Den som
väntar på något
gott väntar alltid för länge"
Bästa med Umeå: Att det är
cykelavstånd till det mesta, snö på
vintern som det ska vara och allt
fint folk!
Sämsta med Umeå: Snö, kallt
och halt när man för länge sedan
har tröttnat på det.
Vad skulle vara din patronus: Baloo. "Var nöjd med allt
som livet ger"
Var i världen skulle du helst
bo: I Sverige, för alla härliga årstider samt nära familj och vänner.
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If yo u
se xi st m e,
I w ill fe m in is t
yo u

§

Namn: Hanna
Lundkvist
Post: Ordförande.
Ålder: 23 år.
Hemstad: Sundsvall.
Likt kungen
har sitt valspråk... If you
sexist me, I will
feminist you.
Bästa med Umeå: Här används,
precis som resten i av norrland,
världens bästa ord he som böjs
enligt följande; he, hedde, hett.
Sämsta med Umeå: Det allra
sämsta är att det inte finns någon
god kebab. Njuter dock extra
mycket när jag får åka hem till
Sundsvall och äta riktig kebab.
Vad skulle vara din
patronus: En elefant såklart.
Var i världen skulle du helst
bo: På en afrikansk savann där jag
skulle leva i symbios med elefanterna. Fun fact: från min säng kan jag se
15 stycken prydnadselefanter, och
då är inte alla medräknade(!)

§

JF har en ny styrelse –

Fo l ke t h ä r,
n i ve t
v i l k a n i ä r.
J a, du

Namn: Siran
Alkhamisi.
Post: Klubbmästare.
Ålder: 21 år.
Hemstad: Hörby,
Likt kungen
har sitt valspråk... “Utan ett
livsmotto har du
inget som du inte
kommer att kunna leva upp till”.
Bästa med Umeå: Folket här, ni
vet vilka ni är. Ja, du.
Sämsta med Umeå: Det andra
folket här, ni vet vilka ni är. Nej, inte
du.
Vad skulle vara din patronus: Kunde inte bestämma
mig så gjorde ett (lite för långt) test
på nätet och fick fram katt med
motiveringen “You’re a brilliant person with a sarcastic flare and you
enjoy a quiet life.” Köper det.
Var i världen skulle du helst
bo: På Morkullevägen 16A Umeå
med de som bor där nu, lucky me.

Namn: Timothy
Prellwitz.
Post: Vice ordförande
Ålder: 24 år.
Hemstad: Gunnarsbyn/New York.
Likt kungen
har sitt valspråk...Äh, det
löser sig
Bästa med Umeå: Juristprogrammet.
Sämsta med Umeå: Juristprogrammet.
Vad skulle vara din patronus: Johan Eriksson (Försvarsadvokaten)
Var i världen skulle du helst
bo: I JF-rummet (Och jag hade
alltid haft öppet mellan 12-13 för
lunch)

Namn: Jolinn
Uhlin
Post: Sportmästare.
Ålder: 21 år.
Hemstad: Umeå.
Likt kungen
har sitt valspråk... Är mitt
motto lika klyschigt
(livet blir lättare
med ett leende på läpparna)
Bästa med Umeå: Tryggheten
— Här finns hela mitt liv, min familj
och (nästan) alla mina vänner.
Sämsta med Umeå: Sommaren hade kunnat få vara varmare,
annars finns det inget dåligt med
Umeå.
Vad skulle vara din patronus: Skogens konung (dvs.
en älg) som representerar mitt
norrländska blod.
Var i världen skulle du helst
bo: Jag må vara partisk, men Umeå
(se ovan).

STYRELSEN
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§

”Det som händer händer”

Namn: Hilda
Skogqvist.
Post: Ordförande
juriststudenternas
rådgivning (JR).
Ålder: 20 år.
Hemstad: Råneå.
Likt kungen
har sitt valspråk...: Carpe
diem. Är en riktig
carpare. (Skoja, måste planera allt).
Bästa med Umeå: Svårt att
säga vad det bästa är. Jag tycker om
att det är så nära till allt och att
staden känns så anpassad just till
studentlivet då det exempelvis är så
enkelt att cykla precis till det ställe
jag vill. Annars måste det bästa vara
burgaren på Lottas. Älskar den..
Sämsta med Umeå: Att det
blåser, hela tiden.Varje dag.Vilket
håll du än cyklar åt. Det blåser.
Vad skulle vara din patronus: En höna, för jag är så
virrig.
Var i världen skulle du helst
bo: Nya Zeeland, så himla vackert
där! Annars något litet ställe som
är väldigt fint. Gillar när omgivningen är vacker. Därför bor jag på
Ålidhem.

Namn: Emelie
Carlsson.
Post: Ekonomiansvarig.
Ålder: 21 år.
Hemstad: Jonstorp.
Likt kungen
har sitt valspråk... "Det går
över tills du gifter

dig"
Bästa med Umeå: Väldigt mysig
stad.
Sämsta med Umeå: Svingen
Vad skulle vara din
patronus: En kattunge
Var i världen skulle du helst
bo: New York om det är lika
häftigt som på film, annars är jag
ganska nöjd med Sverige.

”

Den
lu g n a re
p u ls e n o c h d e
a v s la p p n a d e
m ä n n is ko r n a

”

§

Namn: Torgny
Palm.
Post: Klubbmästare.
Ålder: 22 år.
Hemstad: Dala-
Järna.
Likt kungen
har sitt valspråk... Det som
händer händer
Bästa med Umeå: Den
lugnare pulsen och de avslappnade
människorna.
Sämsta med Umeå: Det allt
mer schizofrena och otillfredsställande "vintervädret". ge mig -3 till
10 och en meter snö från november till april.
Vad skulle vara din
patronus: En isbjörn om man får
önskedrömma men mer realistiskt
sett så kanske bara en väldigt fluffig
husky.
Var i världen skulle du helst
bo: Vancouver framstår för mig
som en stad som har allt. En modern stadskärna med shopping, fantastisk mat och bra kollektivtrafik
men trorts detta närhet till havet
och bergen för ett utomordentligt
utomhusliv.

G ill ar nä r
om gi vn in ge n är va cker.
D är fö r bo r ja g
på Å lid he m .

Namn: Anna
Holmgren
Post: Marknads
ansvarig
Hemstad: Luleå.
Likt kungen
har sitt valspråk...
Måste mitt ändå
bli "vem bryr sig
om 100 år." Det
underlättar ALLTID att tänka så. Så
det får bli så - klyschigt.
Bästa med Umeå:Bor mycket
unga människor här. Sånt är ju härligt. Och känslan av att kommunen
"satsar"..
Sämsta med Umeå: Då jag är
svag för havet hade stadskärnan
gärna fått ligga närmare havet, men
nu är det som det är med det. .
Vad skulle vara din
patronus: En flygande häst. Känns
som en bra kombination.
Var i världen skulle du helst
bo: Hade kunnat dra lott mellan
Hong Kong; Melbourne; Kapstaden;
Paris - more is more! Alternativt
göra någon form av årspendling
däremellan. Sen skulle jag nog ändå
ha flyttat hem till Norrbottn på
ålderns höst.

Namn: Andreas
Ferelius.
Post: Chefredaktör de Facto.
Ålder: 27 år.
Hemstad: Ekerö.
Likt kungen
har sitt valspråk... För att
citera Hunter S.
Thompson: "Good
people drink good beer. "
Bästa med Umeå: Att allt ligger
så nära. Du kan gå, cykla eller åka
bräda oavsett vart du ska.
Sämsta med Umeå: Att folk
inte förstår att en går på vänster
sida och cyklar på höger. Så jävla
svårt är det inte.
Vad skulle vara din patronus: Skulle vilja säga tiger, för
att tigrar är fantastiska, men med
tanke på hur sent det här numret
är måste jag väl säga sengångare.
Var i världen skulle du helst
bo: Står mellan San Francisco och
New York, men västkusten vinner
på grund av klimatet och närheten
till så mycket fantastisk natur. Sen
skadar inte kullarna i San Francisco,
eller all veganmat som finns där.
Skulle även kunna tänka mig en
gård utanför Nashville.
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§

Känslomässig berg- och
dalbana med poesi på Pipes

Stämningen på Pipes inne i centrala Umeå
är stimmig och det är mycket folk för att
vara klockan 18 en torsdag. Doften av öl,
hamburgare och förväntan ligger i luften.
Idag är det en av deltävlingarna i poesitävlingen poetry slam och det är dessutom
25-års jubileum.
De tävlande skiftar mellan att skrika svordomar på främmande språk och framträdanden som är så sköra att de
riskerar att gå sönder. Ämnena är precis lika skiftande; den
där känslan av känslomässig fångenskap som kan uppstå i
semiseriösa kärleksförbindelser men även ämnen det pretentiösa i att söka mindfulness i resor till Asien där man utifrån
tittar på lokalbefolkningen eller den enkla känslan av att titta
på ett träd och vara (möjligtvis tvingad) att känna sig berörd.
Efter att alla elva deltagare framfört sina bidrag utlyses
en paus då fyra stycken ska väljas ut till semifinal. Plötsligt
under denna paus stiger flera personer upp och håller improviserade monologer, helt enkelt för att de blev inspire16

rade. Det är en ganska målande bild över känslan man får
av poetry slam. Allt är tillåtet, miljön är väldigt öppen och
välkomnade. Det är som en öppen, skrupel- och fördomsfri
kanal till känslorna - vilka de än må vara.
Efter en och en halv timmes känslomässig berg- och dalbana
är stämningen spänd inför utropandet av vinnaren. Den vinnande poeten var en kvinna som satsade på humor och drev
med bland annat myndigheter, ytlig själavård och manssläktet. Underhållningsvärdet för den känslomässigt mottagbara
är på topp och den som känner för att sätta sina känslor på
prov bör definitivt prova gå på poetry slam.


Cecilia Forsman, T2

Poetry slam har vissa regler
Varje bidrag skall vara originaltext och framföras av
den som skrev bidraget
Det får inte användas någon rekvisita i uppträdandet
Varje deltagare har 3 minuter på sig att genomföra
sitt bidrag, om tidsgränsen överstigs får deltagarna
poängavdrag
Bidragen blir bedömda av jurygrupper som ger poäng
mellan 0,0 till 10,00 poäng

BANKETT
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JF bjuder in till ett kalas
du sent kommer glömma

Ni kanske har hört hur det viskas bland
UB:s bokhyllor om att höstens sedvanliga finsittning kommer att ersättas av en
25-års bankett. de Facto har lyckats få till
en exklusiv intervju med två av medlemmarna i den hemliga sammanslutningen
som drar i trådarna, känd endast som
Bankettgruppen. Cecilia Knutsen och
Torgny Palm har svarat på de frågor vi
har angående planeringen inför höstens
firande.
Hur går arbetet?
Torgny: Arbetet går strålande. Vi är i full fart med att bjuda
in hedersgäster och planera upplägget för kvällen. Så mycket som möjligt ska vara klart inför tentaplugget och sommarledigheten.
Hur kommer höstens bankett skilja sig från
den sedvanliga finsittningen?
Cecilia: Först och främst är det ju i vanliga fall inget 25-års
jubileum, det här året är speciellt eftersom vi kombinerar
den ”vanliga” finsittningen för faddrar och nollor med ett
kalas som hyllning till hela föreningen och programmet. Det
hela kommer att vara en större tillställning med fler gäster

än finsittningen. Till banketten kommer vi förutom hedersgästerna bland annat bjuda in äldre terminer, institutionen
och representanter från JF:s systerföreningar.
Har ni något speciellt tema?
Torgny: Storstilad bal på slottet med vissa nostalgiska
födelsedagskalasvibbar.
Hur ska vi klä oss?
Torgny: Aningen finare än vad som brukar gälla på finsittningar, exakt klädkod kommer närmare inpå!
Vad kommer vara prioriteten för er i Bankettgruppen i år?
Cecilia: Det viktiga för oss blir i år att både få till en fantastisk
avslutning på insparken där nollorna äntligen får bli T1or
men samtidigt också bjuda in äldre terminer till att fira den
förening som fungerar som en extra familj för oss juriststudenter här i Umeå.
Bonusfråga, Torgny Håstad eller Göran Lambertz?
Torgny: Göran i all ära, men jag måste ändå välja min namne,
mannen som i sig själv utgör en rättskälla. *Torgny fnittrar
till och blickar drömskt ut över campussjön*
Cecilia: Göran Lambertz, han är fantastisk. *Cecilia suckar
djupt*
de Facto råder er att damma av både långklänning och
kostym till höstens festligheter, detta år verkar bli något
utöver det vanliga.
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Vilket quiz är
Musikquiz Guita rs

Va s a ga ta n 20
+ M y sig at mosfär
+ B r a bland ning av mus ik samt folk i a l l a
åldr ar
- Q uizet är lite kor t och är över p å e n
t im m e
- Fr ågor na k und e varit mer varierad e

Tung tisda g, Pipes

V äs t ra N or rl and s gat an 17
+ Q u i z m a ste r n
+ B r a v a r i a ti o n p å f r å go r n a so m a l l a f ö l j e r
sa m m a te m a
- I n g e t f ö r de n l ä ttstre ssa de , a tm os f ä re n
är livlig.

Live Musikquiz Pipes

Vä s tra N orrl andsg atan 17
+ Live- musik
+ B ät t re pr ispengar (om d u nu är ute e f te r
v inst en)
– Lit e st ökig atmos fär, ljud nivån är h ö g
– Tar v äldigt lång tid , och vill du h a b o rd
bör du även vara d är någon timme i f ö r v ä g .
– Det t a är alltså en helkväll, 19-23.

Filmquiz Ha rrietts

V äs t ra N or rl and s gat an 5
+ O r i g i n e l l t m e d f i l m q u i z so m ko n t r a s t
m o t mu si k q u i z a r n a
+ My c ke t b r a v a r i a ti o n p å de o l i k a f r å go rna
+ Av sl ap p n a d a tm o sf ä r
+ H a m b u r g a re n
- Sv å r i g h e tsg r a de n ä r re l a ti v t h ö g , v i l l d u
v i n n a b ö r du m i n st v a r a f i l m ä l sk a re
- E n a n i n g dy r a re m a t o c h dr y c k ä n p å
ö v r i g a stä l l e n

Musikquiz Lokal

Lok a l ä r beläg et mi tt p å Å l i d h e m s
centrum fö r den som inte reda n ve t
det
+ Aft er wor k-erbjud anden
+ B ör jar kl 1 7, så perfekt att träffa p o l a r n a
oc h käka en bit inför förfesten
+ M y sig at mosfär
– Fr ågor na kunde varit mer varieran de

Oc h vi nn a re n är...
Tung tisdag har anordnats sedan början av året utav
quizmastern tillika pyskologistudenten Ea Wållgren. Innan
Ea började anordna tisdagsquiz har hon jobbat som event
manager, kanske var det där hon hittade den kreativitet som
återspeglas i quizet. Tung tisdag är ett musikquiz i grund
och botten men i praktiken handlar det också mycket om
allmänbildning. Frågorna utgår ifrån den musik som spelas
i högtalarna men kan, tro det eller ej hamna inom något så
18

omusikaliskt som juridikens förlovade värld. Quizet har varje
vecka ett nytt spännande tema att utgå ifrån vilket gör att
quizet varje vecka hittar en ny rolig identitet.
Priserna som erbjuds är något hela ert quizlag kommer
glädjas över. Även om det i andra quiz brukar vara bäst att
sluta som vinnare rekommenderar Ea själv andrapriset.
P.S. För oss med studielånspräglad plånbok kan det också
vara skönt att veta att Pipes of Scotland erbjuder specialpriser på utvald mat och dryck under Tung tisdag.


Joel Olsson och Lars Norberg, T2

defa c to testar
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§

bäst i Umeå?
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de Factos egna cykelexpert Olle Roos svarar
på alla dina frågor om tvåhjulingar

Våren har kommit och alla cyklar som stått undansställda under vintern börjar plockas
fram igen. Men tänk på att det sker en hel del cykelkontroller i Umeå, så om du vill
behålla ditt kära CSN bör du utrusta din cykel efter de krav som finns.
Utrustningskrav för cyklar

Broms och fungerande ringklocka. (Det finns inga krav på
hur ringklockan ska se ut eller låta, så passa på att vara lite
kreativ).
När du cyklar i mörker så måste cykeln ha:
Framlykta, baklykta och reflexer. (Vit reflex fram, röd bak
och orange på sidorna).

Frågelådan

Fråga
Vad bör jag tänka på när jag köper en begagnad cykel?
Svar
*Prioritera att köpa en cykel som blivit servad och omskött
En jättebillig cykel kan låta som ett riktigt kap, men tänk
på att delar och reparationer kan bli väldigt dyra, speciellt
om du vänder dig till en cykelverkstad.
*Kontrollera vevlagret
- Oj! Det låter ju jättesvårt?!
Nejdå, det är något som alla kan göra! Tag ett fast grepp
om ena pedalarmen (metallarmen som pedalen sitter på) och
vicka bestämt i sidled – det ska inte röra sig.
20

*Testa
Cykla en sväng och lyssna efter konstiga ljud, kolla att hjulen går rakt, att växlarna fungerar och att bromsarna tar bra.
Fråga
Är det olagligt att cykla berusad?
Svar
Det finns ingen lag eller liknande som förbjuder dig att
cykla när du är påverkad av alkohol. Däremot så kan alla,
oavsett promillehalt, som inte framför sin cykel på ett betryggande sätt dömas för vårdslöshet i trafik. (Använd ditt
omdöme och cykla försiktigt, oavsett berusningsnivå)
Fråga
Min cykel har tappat luften efter vintern, är något trasigt?
Svar
Däckventiler av alla slag släpper hela tiden ut lite luft.
Testa att pumpa däcket som vanligt och se om det håller
kvar luften över natten. Gör den inte det så är ventilen, eller
slangen, skadad och måste bytas.




Har du en fråga?
Skicka den till – defactofragaolle@gmail.com
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§

Våren med JF
Under våren har det hänt mycket i föreningen, och vi på de
Facto har därför valt lite bilder från några av de största händelserna. Här kommer därför lite bilder från Juristens dag
2016, Examen 2016, Umeå World Cup och Snow Wars.

Fortsättning på nästa sida
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Foto: Henrik Eliasson
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Foto: Emil Danielsson Nykänen

SNOW WARS & UWC
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§

Vad anser du om rökförbud
tt nytt förslag om att förbjuda rökning, på bland annat uteserveringar, har fått ett
stort stöd av Sveriges riksdag. De facto frågar gav sig ut i Sverige för att höra vad
olika personer anser om förbudsförslaget.

1. Nyttjar du tobaksprodukter?
2. Vad tycker du om förslaget?
3. Varför?


§

Olle Roos, T4

Jennifer Piironen, jurist
student, 21 år, Umeå
1. Ja, jag snusar.
2. Jag tycker att förslaget är bra, då
det kommer att bidra till att minska
passiv rökning.
3. Röking är hälsofarligt och jag anser att folk som inte
röker, speciellt barn, inte ska behöva utsättas för passiv
rökning.

§

Anneli Eriksson, jurist
student. 21 år, Umeå
1. Nej, det gör jag inte.
2. Jag förstår poängen, men tycker
samtidigt att lagstiftning är lite onödigt.
3. Det borde vara upp till varje
restaurang om man vill tillåta rökning på sin uteservering eller inte. Samtidigt så kan man ju som rökare kolla
om det är lugnt för de som sitter runtomkring att man
tänder en cigarett.Var lite flexibel helt enkelt!

Isak Vallgren, juriststudent,
23 år, Umeå
1. Ja, det händer. (100 %)
2. Det är väl logiskt ur folkhälsans
perspektiv, men ganska trist. (Mycket)
3. Kommer, som många andra, att
sakna att ta en cigg på tisdagsrex i sommar. (Köra bil)
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Sanna Gimbersson, juriststudent, 20 år, Umeå
1. Nej, det gör jag inte.
2. Jag tycker att det är ett väldigt bra
förslag, tycker bara att det är positivt.
3. Jag tycker inte att andras val att
röka ska behöva påverka de som inte gör det genom
t.ex. passiv rökning. Det bör dock finnas rökrutor, där de
som vill röka, kan göra det utan att det påverkar andra.
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på uteservering?
Christina Skoglund,
pensionär, 71 år, Kilafors
1. Ja, jag röker cigaretter.
2. Mycket bra förslag, borde ha
införts för länge sedan!
3. Det handlar om att ha respekt för
sina medmänniskor, det är respektlöst att utsätta andra
människor för tobaksrök. Jag går alltid undan när jag
röker, det tycker jag att alla borde göra!

§

John Torbjörnsson, juriststudent. 21 år, Uppsala
1. Ja, snus och cigaretter i varierande
mån. Ofta under tentaplugg...
2. Svår fråga, men jag är emot ett
förbud.
3. Därför att kriminalisering ska vara den sista tänkbara
utvägen. Det ska i första hand vara upp till caféägarna och
deras personal att diskutera samt komma överens i varje
enskilt fall, t.ex. genom att dela upp sin uteservering i en
rökfri del och en del där folk får röka. Man bör undvika
moraliserande lagstiftning och statligt överförmynderi...

Zsófia Böõr,
byggingenjörsstudent.
21 år, Uppsala
1. Nej, det gör jag inte.
2. Lite kluven, men är mer negativ än
positiv till förslaget.
3. Visst avskyr jag, som många andra, doften av cigarrettrök. Men jag är emot ett förbud, det är upp till ägaren att avgöra hur han eller hon vill bedriva sin verksamhet, speciellt när det rör sig om sådana här frågor.

§

Peter Lundmark, jurist
student, 22 år, Umeå
1. Jag snusar på halvtid, men försöker
att gå upp till heltid.
2. Fruktansvärt! Men föga
förvånande...
3. Tillräckligt tråkigt att riksdagen omöjliggjorde chansen
för specialiserade cigarrbarer och liknande genom det
aktuella förbudet...

Tomas Holmgren, juriststudent, 32 år, Umeå
1. Ja, jag snusar.
2. Jag tycker att det är att gå för långt.
Man ska inte styra människor mer än
vad man behöver genom lagstiftning.
3. Det allmänpreventiva syftet är inte starkt nog för
att man ska gå in och bestämma över den enskilda
individen.

Viktor Mäkitalo, jurist
student, 23 år, Umeå
1. Nej, jag är frisksportare.
2. Det är ett rimligt förslag.
3. Rökarnas rätt att få sin fix utan att
resa sig upp ska inte inskränka i min
rätt till en giftfri restaurangupplevelse.
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NU ÄNDRAR VI NAMN TILL DLA PIPER
Advokatfirma DLA Nordic integreras med DLA Piper och blir därmed
den största globala byrån på den svenska marknaden. Vi finns i över 30
länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien.
För mer information om oss och våra karriärmöjligheter besök dlapiper.se
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Klamrat mig fast inför
föreningens roligaste år
Det är nu nytt år med nya möjligheter även för föreningen och det känns fantastiskt kul
att jag lyckats klamra mig kvar som engagerad. Detta år som redaktionschef här på
de Facto samt som en del i trion som fått förtroendet att arrangera Juristens Dag 2017.
Vi som i år arbetar med tidningen gör allt för att denna upplaga ska fortsätta bygga ännu
djupare texter och på ett annat sätt bevaka föreningens aktiviteter. För DeFacto är trots
allt en föreningstidning och det händer så mycket spännande hela tiden för alla medlemmar som vi vill bevaka och låta alla ta del av!

M

aj är kommen och numret har tyvärr blivit lite
försenat, men jag tycker ändå det finns anledning
att trots detta sammanfatta året som gick. Kort
och gott så var 2015 var ett ”jävla skitår”
om man ska uttrycka sig milt, med den
ena katastrofen, terrordådet och tragedin
efter den andra. Människor har tvingats
på flykt från krig och elände och mycket
av debatten i medierna har handlat om
hur Sverige ska hantera de människor
som söker en fristad här i landet. En
fråga som nästan har glömts bort i
diskussionen är vikten av att mänskliga
fri- och rättigheter upprätthålls i tider
när det blåser som hårdast. Min uppfattning är att rättigheter som asylrätten
får under inga som helst omständigheter
glömmas bort och måste utan undantag
respekteras.

”

identitet och allt som förknippas med denna. Detta syns också i
flera av nämnda rapporter skriva av T8:orna, speciellt vad gäller
maten. Inget ont i det. Det är så vi människor fungerar. Men det
är ett intressant perspektiv att beakta
när vi nu ser traumatiserade människor
som tvingats fly från sina hemländer
komma till Sverige. Mitt i detta svåra
förväntas ibland dessa personer att
direkt anpassa sig till den ”svenska”
kulturen, sedvanor och levnadssätt.
Övergången kan vara oerhört svår och
det är nu vi ska visa medmänsklighet
och respekt för de som söker sig hit till
Sverige för att få skydd.

Det ska och
har alltid varit
en strävan att föreningen ska utvecklas
på alla plan. Vilket jag
anser att föreningen
har gjort

I detta nummer av de Facto har vi fått rapporter
från våra T8:or på programmet som för tillfället är på
utlandsstudier. Deras upplevelser tror jag kommer inspirera
flera av oss att passa på och plugga utomlands. På temat
svenskar utomlands läste jag en krönika en gång där en
kanarier under en diskussion om svenskarna i Spanien
beskrev de svenskar som lever där som att ”de lever i sina
egna kolonier, lär sig aldrig språket och kör på med sina
konstiga matvanor”. Vi bygger alltså mer än gärna upp ett
parallellt blå-gult samhälle och har ofta svårt att integrera oss
med lokalbefolkningen för att vi klamrar oss fast vid vår svenska

Till sist en framåtblick: Juristprogrammet i Umeå firar 25 års
jubileum i år och jag tror det kommer bli det mest spektakulära året
som juridiska föreningen skådat. Det ska och har alltid varit
en strävan att föreningen ska utvecklas på alla plan. Vilket
jag anser att föreningen har gjort och jag är övertygad om
att den kommer att fortsätta göra under den nya styrelsens
ledning. Jag är övertygad om hemligheten bakom föreningens fantastiska år är alla engagerade och inspirerande medlemmar. Styrelsen uppgift är att tillhandahålla verktygen,
men det är VI medlemmar som genom vårt intresse och
engagemang ser till att föreningen är levande, aktuell och
under ständig utveckling!

Oscar Larsson, T4
Redaktionschef
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H A L L V A R S S O N & H A LV A R S S O N

FLYGFÄRDIG?
Under våra vingar hittar du många av Sveriges mest fullfjädrade experter inom
affärsjuridik. Kanske ser du din framtid här när du ska landa på ditt första jobb?
På Vinge får du utrymme att växa. Både som människa och i din yrkesroll.
Hos oss gäller verkligen att the sky is the limit.
Varje klient och uppdrag är mer eller mindre unikt. Därför behöver vi mångsidiga jurister. Hos oss är det du som är skillnaden. Vi trivs bäst när vi får kavla
upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp affärsmässiga
knutar, inte att producera tjocka pm.
För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

vinge.se/karriar

Stockholm

Göteborg

Malmö

Helsingborg

Bryssel

