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från chefredaktören

Välkommen alla nya som gamla juriststudenter till en härlig hösttermin i
Sveriges bästa studentstad!
Det är fantastiskt när man tänker på att vi i Juridiska föreningen Uppsala har
funnits här för att välkomna nya studenter i hela 170 år nu. Detta jubileum firades med pompa och ståt vid årets juristbal på Uppsala slott. Vi i redaktionen
missade självklart inte chansen att intervjua gästerna för att ta del av deras
bästa minnen av Juridiska föreningen och ni hittar dessa på sida 28
Eftersom detta är mitt första nummer som chefredaktör så vill jag passa på att
tacka min föregångare David Melander för ett fantastiskt jobb samt välkomna
nye biträdande chefredaktören Arash Moosavian, som jag tror kommer att
uträtta stordåd här på Press Judicata.

Look no further.

I detta nummer kommer vi även att gå in mycket på fördelarna med mentorskap. Bland annat beskriver några ur mentorskapsprojektet hur man bra
sätt kan få till ett bra mentorskap. Detta är något som ligger mig
varmt om hjärtat då jag själv både har en mentor samt för närvarande är mentor åt en fantastiskt duktig tjej vid namn
Sarah Khoshaba, som även bidragit till detta nummer av
Press Judicata med en text om recceveckan som ni hittar
på sida 16.
Nytt för detta nummer är att vi publicerar en artikel på
engelska. Jag tror att detta är ett steg i rätt riktning för
vår tidning, som förhoppningsvis leder till att fler av
alla de utbytesstudenter som studerar juridik i Uppsala
kan ta del av innehållet i Press Judicata.

You have a goal: a career step that takes you further.

Varma hälsningar i höstkylan,
Rosanna Eddin
Chefredaktör

We have a promise: to reward your commitment by
investing in your skills and development. Here at
Roschier we are advisors with a strong purpose.
Determined and ambitious people who rise to the
challenge and never stop learning. Who get deeply
involved, dig in, and don’t give up until we succeed.
Who ensure advice that reaches beyond the obvious
by working closely with our clients, making their
reality our own. Does that sound like you?
Take a look at www.roschier.com
Arash Moosavian
Bitr. Chefredaktör
Foto framsida
Marcus Olsson
www.marcusolsson.se
Tryck
Exaktaprinting AB, Malmö

Clara Boivie
Layoutansvarig
PJ, Press Judicata, är ett
medlemsorgan för Juridiska
Föreningen i Uppsala. De
åsikter som förs fram återspeglar inte nödvändigtvis
föreningens

Alexandra Aguilar Klarqvist
Bitr. Layoutansvarig
Ansvarig utgivare
Rosanna Edin
Redaktion@jf-uppsala.se
Besöksadress
Övre Slottsgatan 3
75311 Uppsala
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Bal på slottet
Mingelbilder

Vi vill att du ska leverera dem till våra klienter istället.
White & Case erbjudande grundar sig i en djup förståelse för våra
klienters affärer. Vår framgång bygger på att vi kan kombinera
expertis och erfarenhet med ett personligt engagemang.
White & Case är en internationell advokatbyrå med välrenommerade
advokater på den svenska marknaden. Med 39 kontor i 26 länder
och ett kontor i Stockholm sedan 30 år tillbaka kan vi leverera
högkvalitativa tjänster till våra klienter oavsett var i världen vår
expertis är efterfrågad. Det ger oss en unik position på den
svenska marknaden.
whitecase.se

In this advertisement, White & Case means the international legal practice comprising White & Case LLP, a New York State registered limited liability partnership,
White & Case LLP, a limited liability partnership incorporated under English law and all other affiliated partnerships, companies and entities. LON1014007
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etvarkvällenden27eoktoberochjaghadeenlitenvadslagning med min bordsdam, om vi skulle få se ”Vad
är väl en bal på slottet…”mer än 50 gånger under kvällen på instagram och facebook. I efterhand får jag nog medge att vi båda glömde
räkna, men oavsett antal så kan det ändå inte ens ha kommit nära att fånga
askungenkänslan av att äntligen få vara där, på Uppsala slott på jubileumsbal.
Nu har sensommaren definitivt gått över till höst på riktigt och när jag sitter
här hemma hos föräldrarna i Finspång med regnet smattrande mot fönstret
och en kopp te på bordet så känns redan början av terminen väldigt långt bort.
För det har varit en hektisk höst. Vi har redan hunnit med allt ifrån reccevecka
och jubileumsbal till extrastämma och mentorskapsprojekt. Ambitionerna
är höga och det glädjer mig verkligen att se vilket driv det finns bland våra
medlemmar för att bygga vidare på föreningen och göra den än bättre.
Givetvis finns det ändå möjlighet att bli bättre. Vi försöker alltid se
till att varje event flyter på rent organisatoriskt, men det är också oerhört viktigt för oss att alla känner sig inkluderade och välkomna. Både
på våra events men även i föreningen i stort. Ibland lyckas vi inte helt i
alla våra intentioner och då är det jättekul att höra från våra medlemmar. Vi i styrelsen och i det organisatoriska överlag är väldigt öppna
för kritik och framförallt så arbetar vi kontinuerligt för att bli bättre
och jag hoppas att ni vill hjälpa oss i detta ständiga förbättringsarbete!

En hälsning från ordföranden

Men nu börjar det ropas att bastun är klar, så även för mig är det dags att
glömma bort det här med JF för en stund och istället avnjuta en kall öl i
en varm bastu med min kära far. Ibland får till och med jag medge
att det här med höstens regn och rusk kan vara ganska mysigt
ändå, så länge man istället fyller tillvaron med värme.
Med mycket kärlek,
Markus Marttila
Ordförande Juridiska Föreningen i Uppsala
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Insändare

Snowden and the NSA
w

i
Det finns ett extremt stort
problem. Vissa studenter
nästintill viskar på sina seminarium. Försöker föreställa
mig dessa på en intervju
till Mannheimer Swartling.
Viskandes. AB i allt men
viskandes. Skärp till er. Prata
högre eller håll tyst helt

- Anonym

Vad är väl en T1:a, om inte förvirrad, liten
och vettskrämd? Knappt två månader har
passerat och än är det många nya
blivande små jurister som inte riktigt har
hittat sin plats i Uppsala. Föreläsningarna är
på grekiska, seminarierna blockerar hjärnan
och
tillslut börjar man ifrågasätta allt.
Vad gör jag här? Är detta rätt? Vem är jag?
Mitt tips till er vilsna själar är att ta en paus
i plugget. Gör något annat.
Upplev Uppsalas studentliv. Stå i baren på
Stocken, laga tacos på Jontes, spexa med
GH,
sjung i en kör eller bara drick en billig
välförtjänt öl på Orvars. Möjligheterna är
många. Ta dem.
Personligen började jag sjunga i en gospelkör som heter The Gloryfires och här har det
funnits många trogna juriststudenter
genom åren.
I december ska vi göra ett en stor välgörenhetskonsert i samband med Musikhjälpen,
håll utkik!
Med detta vill jag säga: Sluta hetsa och
tillslut är tentan förbi och T2 är här
(förhoppningsvis utan all förvirring)!

Till tjejen med långt blont
hår och snygga svarta brillor.
Jag vet inte vad du heter men
jag har sett dig hänga på JB
denna termin. T1:a kanske ?
Hur som helst tycker jag att
du är sjukt söt och verkar vara
riktigt trevlig. Jag är killen
med blå skjorta som du senast
i torsdags stod framför i kön
till toaletterna. Jag vill i alla fall
att du du ska veta att du är min
drömtjej!

A lot has changed since the terrorist attack on the Twin Towers on 9/11.
How much do we really know about how these changes affect us?
the dust had even settled.

- Hoppfull romantiker

A

-Amanda Sundell

Har du något du
vill säga?

Maila
redaktion@jf-uppsala.se

t 15:25 on
Semptember
11 2001 the
first Swedish
newscast reported from
the terrorist attack on
World Trade Center, a
mere half-hour after the
incident. At request by the

Foto: Wikimedia commons

news anchor, SVT’s foreign affairs commentator
said “The world will not
look the same after this.
(…) We will have more
of a world that monitors
after this.” I was baffled
at how strikingly correct
this analysis was, before

As a direct consequence,
then-President
Bush
signed the USA Patriot Act (Uniting and
Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct
Terrorism Act) in October the same year. The
act had passed the senate by 98-1. The extensive
surveillance uncovered
by Edward Snowden was
made possible by a very
aggressive interpretation
of one part of the act. This
interpretation was held
secret and unknown to
the public. Section 215
reads “Access to records
and other items under
the Foreign Intelligence
Surveillance Act”. It has
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None of us are saints. What we call
private ought to be kept exactly
that. The NSA prioritizes its own
interests and neglects the privacy of
individuals
eral Counsel Stewart Baker
said, “If you have enough
metadata, you don’t really
need content.” Upon hearing this, General Michael
Hayden, former director
of CIA as well as the NSA,
agreed and added, “We kill
people based on metadata.”

Foto: Wikimedia Commons

allowed the National Security Agency to order businesses to hand over all and
any of their records. These
businesses include AT&T,
Microsoft, Apple, Facebook,
Google and Yahoo!. In a
single month in 2013 NSA’s
“Global Access Operations”
gathered 97 billion e-mails
and 124 billion phone calls.
Through the businesses
they may order around and

the huge amount of signals
going through the United
States, the reach of the NSA
is global. Even now, society
at large doesn’t really seem
to appreciate the volume
of information this entails.
Jim Sensenbrenner, former republican congressman, wrote the act with
the intention of not allowing advanced surveillance

of ordinary citizens. Today,
NSA collect “all the signals, all of the time”. That
includes all phone calls, all
texts, all e-mails and all Internet searches. All metadata, the data covering information about who sends
what to whom from where
is also readily available. Two
quotes by high-ranking
officers makes its importance clearer. NSA Gen-

This level of surveillance
makes practically anyone
immoral, criminal and inhuman. None of us are
saints. What we call private
ought to be kept exactly
that. The NSA prioritizes its
own interests and neglects
the privacy of individuals. The security apparatus
of the United States acts in
a way that was never accepted by the people nor the
elected leaders of congress.
This creates an imbalance in
Montesquieu’s idea of separation of power (which is
applied in the US and UK)

between the legislature, executive and judiciary. NSA
and the PRISM program is
a power abuse by the executive power. Even more flagrant is the violation of constitutional rights done by the
NSA. The first amendment
ensures freedom of speech
as well as the press while the
fourth amendment prohibits unreasonable searches
and requires warrants to
have reasonable cause. The
case against NSA can easily be made on either one.
The USA Freedom Act
(Uniting and Strengthening
America by Fulfilling Rights
and Ending Eavesdropping, Dragnet-Collection
and Online Monitoring Act)
was signed in the House of
Representatives on the May
22 this year. Jim Sensenbrenner introduced it, just
like 13 years earlier. The in-

tention of the act is to stop
bulk collection of Americans’ metadata and allowing
companies to disclose information about government
requests. What power legislative power has over the
rogue agent NSA has become is yet to be uncovered.
Most if not all countries
have since 9/11 taken part
in creating the “more of a
world that monitors” - a few
laws won’t change that fact.
Ulf Waltré
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Juridiska Studierådet infomerar
Tänk att det redan är oktober! Känns
som det var igår jag satt på stranden,
såg ut över vattnet och tänkte - skönt
att det är så långt kvar till jag ska skriva
PM, stressa upp på morgonen mitt i
slaskiga regniga november och dricka
blaskigt jonteskaffe.
Tiden har som alltid gått väldigt
fort men tänk så mycket vi har hunnit med! I början av september annordnade vi traditionsenligt bokbytardagarna. Trycket på framförallt
T1 och T5 litteratur var otroligt högt
vilket var kul. Vi annordnade även en
domarstation på recceveckan iförda
våra nya T-shirts. Infoturnén har
även avklarats och jag hoppas därför
att ni alla känner er säkra på vart ni
ska vända er om ni har några frågor
eller funderingar som rör studierna.
Vår fantastiska uppstartsgrupp har
även lyckats matcha alla nyblivna
T1or som sökte till uppstartsprogrammet med en egen mentor. Den
efterföljande kickoffen på Jontesstuga
var välbesökt och det var otroligt roligt att få prata med så många adepter
och mentorer.
Under oktober månad kommer vi att

annordna PM-stuga för T1 med efterföljande frågestund och tjuvkik på
äldre terminers PM - något som ofta
är mycket uppskattat. Vidare annordnar vi även denna termin föreläsningar om stresshantering i samarbete
Studenthälsan vid olika tillfällen.
Lite senare, närmare bestämt 25 november, när morgnarna är ännu
kallare och mörkare kommer en
föreläsning om advokatyrket och advokatetik att erbjudas för att lysa upp
vardagen.
Terminen avslutas sedan med ett informellt tentamingel på Jontes stuga
tredje december.
Juridiska studierådet arbetar på många olika fronter för att förbättra er tid
på juristprogrammet i Uppsala. Förutom de events, workshops och föreläsningar vi annordnar för ett mervärde
till studierna bedriver vi även påverkansarbete gentemot Juridiska institutionen. Påverkansarbetet kan ske
i större eller mindre skala. Allt ifrån
kurslitteratur- och lokalfrågor till utformningen av individuella terminskurser.

Under många år har terminskurs 3 beskrivits som väggen; en termin med högt
arbetstempo, tekniskt svåra rättsområden med svårförståelig litteratur. En utbildning i toppklass ska inte ge upphov till rykten om en närmast omänsklig
arbetsbelastning vilket fick oss i Juridiska studierådet att lyfta frågan i olika
sammanhang. Jag vill tacka alla som genom att avvara 5 minuters studietid för
att besvara vår enkät bidrog till att vi fick det underlag vi behövde för att driva
frågan vidare.
Under sommarens första månad deltog jag och fd ordförande Emma Kadri i
terminskurs 3s lärarkonferens i Tällberg. Under konferensen diskuterades bl a
arbetsbelastningen på terminen och efter överläggning enades lärarna om att
minska både antalet seminarier och sokrater på terminen. För oss studenter är
det ett fantastiskt resultat eftersom det visar på den makt vi har över vår egen
utbildning. Jag vill därför uppmana er att lyfta de problem ni ser både både på
terminskurserna och på utbildningen i stort. Det är ni studenter som bestämmer vilka frågor som vi i Juridiska studierådet ska lyfta och verka för gentemot
Juridiska institutionen.
Andra frågor som engagerar oss i Juridiska studierådet är bl a planeringen inför flytten till nya juridikum “Munken” som påbörjas VT15, nedskärningar av
antalet fördjupningskurser och vår nya systerutbildning, Juridiskt grundår på
Campus Gotland.
Tillsist vill jag påminna om att gilla oss på facebook för att få löpande information om vår verksamhet!
Sophia Astberg
Ordförande för Juridiska studierådet
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VINGEVECKAN – ALLT UTOM
EN VANLIG VECKA.
Prova livet som jurist på en ledande advokatbyrå där varje
enskild medarbetares passion, vilja och kunskap är hela skillnaden.
Under fyra dagar varvar vi allvar med skratt i caselösningar,
workshops, paneldebatter och sociala aktiviteter där du får lära
känna både oss och vår vardag. Välkommen.
VINGEVECKAN 20 – 23 JANUARI 2015, STOCKHOLM.

Sista datum för ansökan är 30 november 2014.
LÄS MER PÅ VINGE.SE/VINGEVECKAN

Ta vara på studentinflytandet
Vem har inte något att anmärka på gällande den termin som man just nu går?
Eller har en lärare som borde prisas till
skyarna? Alla har vi någon gång varit
förbannade eller rent av nöjda över
något på vår termin och kanske är inte
klassens förfest en torsdag det mest
konstruktiva forumet för att lufta detta.
I mitten av terminen kommer på era
seminarier den inte jättekittlande punkten ”välja representant till kursråd”.
Kursrådet är just den platsen där ni ska
lufta vad ni tycker om utbildningen, det
är där studentinflytande får liv på riktigt.
Tråkigt tänker många, nördigt tänker
vissa. Nödvändigt, klokt och ett ypperligt tillfälle att påverka den utbildning
som vi är så många som har åsikter om
kan man också tänka. Det är viktigt att vi
studenter anmäler oss till kursråden, och
dyker upp och faktiskt höjer rösten. Det
blir inte ett trovärdigt studentinflytande
om vi studenter inte tar de chanser
som ges oss att påverka vår utbildning.

YOHANNA ÖHRNEGÅRD
ADVOKAT, ANSTÄLLD PÅ
VINGE SEDAN 2006

Saker som förändrats just genom
förslag på kursråden är att T6 nu har
anonyma pm och nya böcker, T3 har
färre sokrater och på T5 ligger re-

dovisningsrätten inte längre inklämd
och bortglömd i mitten av terminen.
Det kan kännas tröstlöst att gå på
kursråden för att de förändringar som
kan komma att bli kommer att gynna
först efterkommande gäng studenter.
Men alla har vi en terminskurs över
oss som kan bana vägen för att mindre
lämpliga lärare, irrelevanta böcker och
obegripliga seminarieuppgifter sorteras
bort. Det minsta vi då kan göra är att
göra detsamma för de som kommer efter oss. Att gå på kursrådet ger inte bara
direktkommunikation med de som
faktiskt bestämmer över utbildningendet bjuds dessutom oftast på bullar!
Vad väntar ni på?

Isabella Carneström Edman, T8
ledamot i Studierådet
skyddsombud för terminskurs 6
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E

n solig sensommardag var första gången jag satte min fot i Uppsala universitet, registrerade mig snabbt på kursen, gick med i Juridiska Föreningen och ELSA, anmälde mig till nollningen och
skyndade mig därifrån. Direktimporterad från Göteborg var jag
nu redo för en ny start i en studentstad på ett av Sveriges främsta universitet. Naturligtvis mycket förväntansfull men samtidigt oerhört nervös.
Redan samma dag började egentligen hela äventyret, när jag i min
vilsenhet råkade på en annan recce som inte heller kunde hitta till
ekonomikum. Tillsammans lyckades vi hitta till rätt hörsal. När introduktionen var över, fick vi reda på att det skulle hållas en föreläsning också. Alla runt omkring antecknade för fullt, själv hängde jag inte
riktigt med och kände ångesten snabbt stiga fram. Som tur var försvann den lika snabbt när plot twisten slog in, hela salen fylldes med
musik och vi fick för första gången se den fantastiska reccedansen.
Inte hade jag då kunnat ana att jag snart skulle behöva lära mig dansen och ännu desto mindre faktiskt gilla den. Fejkföreläsningen var
endast ett smakprov på vad som väntade oss den närmaste veckan.
Nästa dag hittade jag till Jontes stuga relativt snabbt och fick vara med
– som den lilla hungergames nörd jag är – bästa gruppen. Temat var
självklart inte det enda som gjorde gruppen till den bästa utan varje
person som var del av den. Hursomhelst började vi med namnlekar, trots det lärde man sig inte alla namn förrän långt senare. Vi fick
också lära oss sånger och sedan tågade vi till vår första station. Där
det också slog mig att det här inte alls var vad jag hade förväntat mig
av nollningen, nej tvärtom överskred det alla mina förväntningar.
Dagarna bjöd på lekar, sång, dans, skratt, möten med sponsorer och
ytterligare lekar. Kvällarna var fyllda av spex, alkoholförtäring och eu-

Första mötet

fori. Recceveckan är ju formad
som en tävling där ett lag utses
till vinnare på den avslutande
gasquen. Men fokus liggerr i själva verket inte på det, utan på att
främja kärlek mellan alla vilket
är en underbar idé. Det märktes
att faddrarna var mest taggade
i början för de hördes definitivt
mest, men under veckans gång
fick vi se hur rollerna sakta ombyttes och reccarna tog mer plats.
Vissa händelser kommer man
utan tvekan minnas en lång tid
framöver. Som när en viss person
slog hål i taket på Jontes stuga.
När jag själv på väg till förfest i
ekoparken tappade en hel vinflaska på bilvägen i Flogsta. När jag
fick smugglas in till v-dala för att
jag hade glömt mitt nationskort.
När vi skulle övertala två främ-

mande män att Göteborg bör bli
Sveriges nya huvudstad med argument som ”kungen kan flytta
in på sagoslottet i Liseberg” och
det slutade med att de föreslog
att en Facebook sida skulle startas för detta syfte samt många,
många fler oslagbara minnen.
Och så kom den fantastiska veckan,
i min mening alldeles för snabbt,
till sitt slut. Förfesterna byttes mot
basgruppsmöten och hejaramsorna till paragrafer. Nu var det slut
på det roliga var min första slutsats. Men nej det stämmer inte.
Recceveckan må vara över i officiell benämning, dock lever den
kvar med oss. För att annars hade
vi inte hört lagramsorna i Snerikes
en sen tisdagskväll i oktober.

Sarah Khoshaba
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SVERIGE
BEHÖVER

NATO
Vi måste gå med i tid, för mitt i en konflikt är det för sent. NATO-medlemskapet är en preventiv åtgärd, inte en desperat sistaminutenlösning.

S

ocialdemokraten
Peter Hultqvist är
ny försvarsminister. Vi uppmanar
honom att leva i samtiden och ta det ansvar
som den förra regeringen
missade. Sveriges försvar har under decennier
blivit utsatt för en nedrustning och i dag ser
vi konsekvenserna av det.
Gång på gång inkräktar
Ryssland på vårt luftrum,
utan att vi har möjlighet
att agera. Nu är tiden för
att vända vår hjälplöshet.
Vi lever i ett oroligt Europa. I dag finns det starka krafter som på ett aggressivt sätt arbetar för att
begränsa det fria Europa,
ett Europa som vi har

Foto: Wikimedia commons

Foto: wikimedia commons

stora anledningar att vara
stolta över. Vi behöver
ta det säkerhetspolitiska läget på allvar. Det är
dags att gå med i NATO.
Frågan
om
NATOmedlemskap är inte ny,
men sällan är den så aktuell som nu. Både Socialdemokraterna och Moderaterna har som största
partier under en lång tid
rustat ner det svenska
försvaret utan en tanke
på det framtida säkerhetsläget i vår närhet. Detta
innebär att Sveriges försvar i dag är både litet och
ineffektiv. Vi har inga
möjligheter att försvara
oss mot främmande makt.
Detta i kombination med
vår omvärld oroar oss. Vi
har inte utvecklats i samma takt som länder i vår

närhet. Krigsvetenskapsakademien kan lätt konstatera att Sverige inte kan
undvika att dras in i en
militär kris i vårt närområde. Vårt läge i kombination med modern teknik
gör att det är oundvikligt.
Vi förespråkar inte ett
stort försvar, utan ett effektivt försvar. NATO är
världens starkaste militärallians och ett svenskt
medlemskap leder delvis
till en avskräckningseffekt, men även till ett
ideologiskt ställningstagande som gynnar både
Sverige och andra NATO-intresserade länder.
Vi måste gå med i tid, för
mitt i en konflikt är det
för sent. NATO-medlemskapet är en preventiv
åtgärd, inte en desperat
s i st am i nute n l ö s n i ng .

Världen ser inte ut som
för tjugo år sedan. Samarbete krävs för att ta
ställning. Sverige är inte
längre en militär maktfaktor att räkna med och
det gör att vårt strategiska
läge är ett hot emot oss
själva. Dagens nya globala
krig kräver globala lösningar. Därför vill vi agera innan det är försent.
Vi har sett det i Georgien.
Vi ser det nu i Ukraina.
Vi kommer se det i Baltikum. Ryssland testar
gränser. Vi tycker inte
att det är värt att ta en
risk. Genom ett NATOmedlemskap kan vi bidra
till frihet genom militär
solidaritet till de som
kämpar för ett fritt och
oberoende Europa. Det
borde vara en självklarhet.
Jessica Schedvin,
Sara Graner Tyllman
Liberala
ungdomsdebattörer
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Din karriär,
vem bryr sig?
Vi bryr oss.
Väldigt mycket.

Uppstartsprogrammet
För en smidigare övergång till studier på juristprogrammet,
samt en roligare tid som student

F
Claes Langenius

Patricia Helanow

Managing Partner

Senior Associate

www.hammarskiold.se

ortfarande
väljer många
studenter
på
T1 att av olika
anledningar
avsluta
sina studier innan de
riktigt tagit vid. Dessutom råder ständigt hård
konkurrens mellan studenterna, vilket kan ha
en negativ påverkan på
studierna och upplevelsen av studietiden.
Det här är någonting
som Studierådet vill ändra på, och det genom
Uppstartsprogrammet.

T4 och uppåt. Det handlar om att erbjuda nya
studenter kontakt med
mer erfarna studenter
som kan ge vägledning
in på programmet. Detta bidrar till en bättre
studiemiljö, möjliggör
terminsöverskridande
utbyten samt optimerar
förutsättningarna för
både goda studieresultat och en minnesvärd
tid som juriststudent.
Man ska ju inte behöva
välja mellan goda resultat och att ha kul.

Uppstartsprogrammet
är ett mentorskapsprojekt mellan studenter
på T1 och studenter på

Uppstartsprogrammet
genomfördes för första
gången våren 2014. Då
deltog närmare 90 stu-

denter i projektet. Nu
under
höstterminen
2014 deltar totalt 136
studenter.
Förhoppningen är att i framtiden ha möjlighet att
kunna erbjuda en plats
till alla studenter som
vill delta i projektet.
Projektet
grundades
av Emma Kadri, HansChristian Walderstedt
Jonson och Vanja Eriksson och bedrivs av Juridiska Studierådet, som
har hand om den studiebevakande och studieförbättrande delen av
Juridiska Föreningen i
Uppsalas verksamhet.
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Intervju med Jonas LÅrdh

ett operabesök och använde tågresan till att
diskutera studie- och yrkesrelaterade frågor.
Vi hade även PM- och tentagenomgång.
Vad upplevde du var mest värdefullt?
Det är svårt att svara på. Jag skulle vilja
påstå att det mesta har varit värdefullt.
Framförallt möjligheten till nätverkande
tidigt under utbildningen - men också att få
snabba svar på frågor.
Skulle du rekommendera andra studenter på
termin 1 att delta?
Självklart, utan tvekan! Det är ett riktigt bra
initiativ.

23

Här är några av de frågor Jonas hade. Även om få studenter i slutet på utbildningen kan
svara på allt kan det vara lika
givande att kunna diskutera
med någon som går i samma
tankar men som kommit lite
längre i sina funderingar.
Vilka tidskrifter/ tidningar bör
man följa för att hålla sig uppdaterad?
Personliga egenskaper som är
bra att utveckla?
Vilken typ av engagemang
ger mest?
Fördelar respektive nackdelar med att jobba som
bolagsjurist jämfört med affärsjuridik?

Jonas och Torgny Håstad fikar Foto
privat

I

ntervju med Jonas Lårdh, student på
termin 2. Jonas deltog i första omgången
av
Uppstartsprogrammet
som
arrangerades vårterminen 2014 och hade
då Vanja Eriksson, student på termin 9, som
mentor.
Hur fick du information om
Uppstartsprogrammet?
Genom Facebook och att de ansvariga
informerade om projektet på våra
föreläsningar.
Varför valde du att ansöka om en plats i
projektet?
Det lät som en kul grej att få möjlighet att

komma i kontakt med en erfaren student
som inom överskådlig tid befunnit sig i
min egen situation, och höra hur den gått
till väga. Vidare hade jag träffat en student
under nollningen som jag gärna ville ha som
mentor.
Hur ofta sågs du och din mentor – och vad
gjorde ni tillsammans?
Vi träffades ungefär två gånger i månaden,
oftast i samband med olika evenemang,
eftersom vi båda gillar att ta till vara på
dessa tillfällen. Vi hade också mer uppstyrda
möten. Som exempel kan nämnas att vi
fikade med justitierådet Torgny Håstad,
som är Vanjas mentor, samt att vi var på

Bör man läsa språkkurser –
svenska såväl som främmande, IT eller statsvetenskapliga om man vill ”hålla
dörrar öppna”?
När bör man leta efter extrajobb/ praktik?
Hur nätverkar man? Hur
vårdar man sitt nätverk?
Bör man sikta på notarietjänstgöring?

Mer information om Uppstartsprogrammet finns på
www.jf-uppsala.se/uppstart, och
www.facebook.com/Uppstartsprogrammet. För frågor går det
även bra att kontakta Juridiska Studierådets Uppstartsgrupp på
uppstart@studieradet.org.

Är man låst till storstäder som
affärsjurist?
Något man bör tänka på vid
sidan av studierna inför arbetslivet?
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och välfärdsstaten från
sekelskiftet till 50-talet
var juridikens mening att tjäna den stora
statsapparaten. Detta
påverkade juristutbild-

ningen, vilken fick
till uppgift att forma
unga studenter att
passa in i samhälls-

Foto: Fotoakuten.se

MENINGEN MED JURIDIKEN

F

ör några
veckor sedan
såg jag Alex
Schulman
och Sigge
Eklunds föreställning
”Meningen med livet”
på Cirkus i Stockholm.
När skratten hade tystnat, salongen tömts på

publik och lamporna
släckts, började jag fundera över min egen
tillvaro och hittade en
fråga jag inte kunde
släppa: vad är egentligen
meningen med juridiken? Precis som det kan
kännas omöjligt att ge
ett svar på vad menin-

gen med livet är, så upplevs nog frågan om vad
som är meningen med
juridiken övermäktig.
Det har under
de senaste hundra åren
getts flera svar på vad
meningen med juridiken är. Under uppbyggnaden av folkhemmet

maskineriet. I längden
begränsade detta den
fria tanken som juridiken får sägas besitta,
då lagstiftarnas makt var
nästintill allsmäktig och
den ansågs lösa samhällsproblemen. Dock
hände något med samhället när folkhemmet
var färdigt. Tryggheten
var visserligen stabil,
statusen på välfärden
hög, men också statsmakten väldigt stor. Vi
började gemensamt gå i
en annan riktning.
Någonstans efter
50-talet och fram till
idag har samhället individualiserats i små steg.
Under en lång tid byttes
människors skyldigheter
mot staten ut mot rättigheter mot densamma
och därmed förändrades
även juridikens mening.

Vad kommer då vara
vår tids mening med
juridiken? Finns svaret
i globaliseringen? I
miljörörelsen? I feminismen?
Den ”lilla människan”
skulle få upprättelse
för alla övertramp som
makten gjort. I denna
anda blev det juristernas
uppgift att föra människors talan, vilket har
utvecklats till att det
idag nästan finns en
prestige i att stämma
staten. Meningen med
juridiken blev därför att
företräda den lilla människans rättigheter mot
staten.
Vad kommer då
vara vår tids mening
med juridiken? Finns
svaret i globaliseringen? I miljörörelsen? I
feminismen? Jag tror
inte att jag är rätt person
att svara på det själv.

Däremot tror jag att vi
alla har en uppgift att
ställa oss själva frågan
och senare gemensamt
formulera ett svar. Om
vi inte gör det riskerar
vi att göra juridiken
till en förvaltare av
dåtiden. Och det tror
jag definitivt inte är den
egentliga meningen med
juridiken.
Christoffer Orre
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Kalendarium

Ta en fika med Kontaktdagen och biljettsläpp
till årets kväll
Kontaktdagen bjuder på fika på JB med information om
årets nyhet, huvudsponsorernas event samt kontakt- och
gruppsamtal. Passa även på att säkra din biljett till årets
bästa släpp.

Sista ansökningsdag till G&Ds event, Projekt
Sargasso

Projekt Sargasso med Gernandt och Danielsson
Heldag med caselösning på Clarion Hotell Gillet och middag
på Restaurang Sysslomannen. Start med frukost kl 08.00.

Pluggpaus med fika
Kontaktdagen bjuder på fika och information om vad
Kontaktdagen kan erbjuda just DIG. Se facebook och vår
hemsida för mer information.

Sista dagen att skicka in din ansökan till Gernandt &
Danielssons casetävling. För mer information - besök:

Pre-Day

Vill du ta en genväg till drömjobbet?

Ladda upp för dagen med stort D genom Pre-Day. En dag
fylld med intressenta föreläsningar och workshops på
Clarion Hotell Gillet. Se facebook samt vår hemsida för
mer information.

www.kontaktdagen.se/sargasso

Sista ansökningsdag till kontakt- och gruppsamtal.
Besök www.kontaktdagen.se för mer information.

Kontaktdagen
1000 Mässan öppnar. Möt utställare, få ditt cv granskat och
gå på kontakt- och gruppsamtal

15

00

Mässan
ässan stänger

ankett på Stockholms nation
1730 Bankett
ankettsläpp
2300 Bankettsläpp

Event med Bird & Bird
Middag och föreläsning på en av Uppsalas nationer.

Event med Lindahl

www.kontaktdagen.se

Middag och mingel på Lindahls Uppsalakontor.

Lämna boet - möt arbetslivet
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Rosanna Eddin och Tulin
Gulözen
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Jesper Röjdeby, Liselott Olofsson och Sixto Rios

Vi förväntar oss en överraskning. Om de har lagt en miljon på
balen.

Bal på slottet

Christopher Sina Farogh
med sällskap

I år firar Sveriges äldsta juridiska förening
170 år, och för att fira detta ansågs bara
det bästa vara bra nog. Den 27 september
bjöds det till bal på Uppsala slott. Redaktionen kan bekräfta att balen var som i
sagorna, alldeles alldeles underbar… Den
föregicks av mingel på universitetshuset,
och självklart var Press Judicata på plats.
Så du som missade tillställningen kan
vara lugn, vi har bilderna! Vi passade på
att prata med några av gästerna för att
fråga vad de hade för förväntningar på
kvällen. Foton tagna av Ellinor Gunn

Rosanna Eddin, Tulin
Gulözen och Sophie
Blomqwist

En väldigt trevlig kväll, aptitlig mat, Vin på det!

Anton Salen och Ellinor Gunn

Karl Ingemarsson med sällskap

Det är min första bal och jag vet
inte vad jag ska förvänta mig –
Anton.

Malte Hedlind och Louise St Cyr Linnarsson

Vi har stora förväntningar, man har ju hört
rykten så vi får se om de uppfylls.

Daniel Haverinen och Sara Bastholm Berglund

Markus Marttila och Mary Ohrling

Erik Victor Ragnå och Stina Nilsson

29

30

PRESS JUDICATA / NUMMER 4 / 2014

PRESS JUDICATA / NUMMER 4 / 2014

Jonas Sjöberg och Victor Aldegren

Marcus Marttila med
sällskap

En hejdundrande fest
som kommer att kommas ihåg i 170 år!

Sananthan Gunaratnam, Linn Katrin
Hansen och Magnus Ritland Taule
Det kommer att bli en rolig årsfest (bal).

Sara Graner Tyllman
med sällskap

Mycket intellektuellt
utbyte och mycket
sprit.

Eric Lennerth och Jonathan Seeskari

Som juriststudenter vet vi alla hur
svårt det kan vara att komma fram
till vad vi vill göra efter examen.
Andra vet vad de vill, men inte hur
de ska ta sig dit. Som juriststudent
så finns det otroligt många vägar att
gå och här vill Mentorskapsprojektet
hjälpa dig en bit på vägen.
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
anordnar varje år Mentorskapsprojektet, där stiftelsen erbjuder dig
möjligheten att under ett år att ha
personlig kontakt med en yrkesverksam jurist. Vem du får som mentor
avgörs utifrån dina intressen inom
juridiken, så att du ska komma ett
steg närmare målet att en dag arbeta
med det du tycker är intressant. Det
är du som adept i Mentorskapsprojektet som sätter ramarna för träffarna och vad du vill få ut av dem.
Mentorskapsprojektet har genomförts under 12 år och växer för varje
omgång. Under år 2014 har närmare
80 studenter haft en egen mentor och därmed fått en inblick i det
framtida arbetslivet.
Vi kan tyvärr inte garantera en plats
i projektet, det avgörs utifrån antalet
sökande. Därför bör du anmäla dig
så snart som möjligt. Projektet riktar
sig i första hand till studenter som
läser från termin 4 och uppåt, men
alla har rätt att ansöka och vi har
tidigare matchat studenter även på
de lägre terminerna.
Om du har frågor eller funderingar
kring projektet så är du hjärtligt
välkommen att höra av dig till ansvarig för projektet Eric Lennerth,
som nås på 070-668 43 36 eller mentor@jur.uu.se. Ansökan hittar du på
www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se/mentorskapsprojekt och
senaste ansökningsdatum är den 19
december för adepter och den 19
januari för mentorer.
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1. Idag firar Tyskland sin nationaldag, då det var idag som landet återförenades 1990. Vad hette
Västtysklands huvudstad?
2. Hur många amerikanska presidenter har Elizabeth regerat samtidigt som? Den förste delade
namn med en av Jim Carreys mest berömda filmkaraktärer.
3. Vad var Martin Luther Kings yrke?
4. Vad heter den argentinska stäppen?
5. Ravi Shankar introducerade instrumentet sitar för den västerländska publiken på 60-talet,
och umgicks nära med bland andra The Beatles. Vad heter hans pianospelande dotter?
6. Vad hette den amerikanska baseballstjärnan som var gift med Marilyn Monroe, och som
efter hennes död lämnade blommor vid hennes grav varje dag.
7. Kanye West producerade tillsammans med sin hustru Kim Kardashian en osannolikt
dålig musikvideo till hans låt ‘Bound 2’. Denna musikvideo parodiserades av två manliga
skådespelare som tidigare medverkat i flera filmer tillsammans. Vad heter dom?
8. Vilket ben heter på latin clavicula?

Pubquiz
Som jurist går man sällan miste om en chans att
få sin omåttliga intelligens
bekräftad. Av denna anledning bjuder Press Judicata
nr 4 2014 på en quiz! Perfekt för att läxa upp polarna
på pubrundan, fördriva
föreläsningspausen eller
förstärka toalettbesökets
underhållningsvärde.

9. De två första människorna var enligt Bibeln som bekant Adam och Eva. I nordisk mytologi
har de två första människorna samma initialer, men är skapade av trädstammar och inte av lera
och ett revben. Vad heter de två första människorna i nordisk mytologi?
10. Vilka är Sveriges officiella minoritetsspråk?
11. Vem regisserade filmen Terminator?
12. Vad heter Dalslands största stad, som 2005 fick utmärkelse som världens näst bästa småstad,
en kanhända klen tröst sju år efter att staden satts på kartan ordentligt?
13. Det utklädningsspektakel som på svenska kallas för “lajv” brukar på engelska betecknas
med förkortningen LARP. Vad står förkortningen för?
14. 2013 köptes Finlands nationalklenod Nokia av Microsoft. Vad heter Microsofts impopulära
sökmotor som försöker konkurrera med Googles söktjänst?
15. Vilket är Lord Voldemorts fullständiga födelsenamn (i originalspråk)? Kom ihåg att namnet
är ett anagram för “I am Lord Voldemort”.
16. Vad heter Upplands landskapsblomma?
17. Vad hette det första klonade djuret?
18. På vilket språk gavs Anne Franks dagbok ut för första gången, 1947?
19. Vad har Al Capone, Nicolas Cage och Clint i gemensamt?
20. Musikfråga: *Björn Afzelius – Svarta Gänget* Vad heter den bioaktuella filmen om sångaren till den här låten?

Svar på nästa sida
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finska), samiska, romani, jiddisch
11. James Cameron
12. Ämäl
13. Live Action Role Playing
14. Bing
15. Tom Marvolo Riddle
16. Kungsängslilja
17. Dolly
18. Nederländska
19. Alcatraz, eller The Rock
20. Tusen Bitar
1. Bonn
2. 12
3. Pastor, eller präst, eller predikant.
4. Pampas
5. Norah Jones.
6. Joe DiMaggio.
7. Seth Rogen och James Franco
8. Nyckelbenet
9. Ask och Embla
10. Finska, meänkieli (tornedals-

SVAR

Filmrecensioner

PM är inlämnat och böckerna vaskade. Nu är det
dags för avkoppling på hög nivå! En juriststudent
får dock aldrig bli för bekväm och likgiltig och just
därför är temat på höstens filmer ”lagligt tillgängliga dokumentärer med syfte att påminna dig om att
världen fortfarande är en hemsk och orättvis plats”.
Chasing Bernie Maddoff

Internets underbarn

-Netflix

-Dox, Svtplay

Om denna film hade en tagline skulle den nog vara
”lita aldrig på en ekonom”, eventuellt”spara alla
pengar i madrassen”. Filmen handlar om vår tids
största ponzi scheme och ett gäng whistleblowers
kamp för att avslöja den. En spännande film som
dock ibland försöker krysta fram spänning där
den ej existerar. Ett skrattretande exempel på detta
är när mattesnillet Harry Markopolos berättar om
alla vapen han inhandlat för att han kände sig hotad av sk ”Wall Street Thugs” vilket för tankarna
till något slags investment banking mc-gäng. Filmen vinner dock på att den tydligt illustrerar hur
lite makt amerikanska SEC har över de stora privata
bankaktörerna och det är omöjligt att inte påverkas av sorgliga vittnesmål från de offer som förlorade alla sina besparingar när bluffen avslöjades.

Kickstarter-finansierad film som skildrar internetaktivisten Aaron Swartz liv. Filmen skildrar hans outtröttliga kamp för individers rättigheter på nätet och
hur han kämpade mot politikers försök att inskränka
dessa. Vi får även följa händelseförloppet som ledde till
hans arrestering för dataintrång och det efterföljande
självmordet. Väldigt gripande och intimt porträtt av
en idealist vars tragiska öde väcker många frågor om
motivationerna bakom hans åtal och den starka viljan
att förvandla honom till ett avskräckande exempel.

Betyg: 3/5 överbelånade aktier

Betyg: 4/5 guy fawkes masker
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Välkommen till en stor byrå i mindre format.
Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk
byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson.
Men det är också oerhört roligt och utvecklande.
På Gernandt & Danielsson får du den stora
byråns alla fördelar. Du får jobba med stora
och komplexa uppdrag, i nära samarbete med
några av Sveriges högst ansedda affärsjurister.
Samtidigt är byrån inte större än att alla lär
känna varandra. Du blir sedd som individ och
får ta ansvar från dag ett.

Sedan starten för drygt 20 år sedan har vi
byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap,
granskning och ifrågasättande värderas högt.
Hos oss arbetar du nära delägare och andra
seniora jurister. Och vår erfarenhet är att
du vinner på att jobba med flera rättsområden,
inte bara ett. Allt detta gör att du växer snabbare
in i advokat- och rådgivarrollen.
Är du rätt för oss, och vi rätt för dig? Hör av
dig så ser vi om vi kan utvecklas ihop.

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson
på www.gda.se eller följ oss på facebook.

Hamngatan 2, Box 5747 · se-114 87 Stockholm

