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Allmänt om föreningen
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala (hädanefter UF Uppsala) är en partipolitiskt och
religiöst obunden förening som strävar efter att sprida kunskap om, och väcka debatt kring,
utrikespolitiska och globala frågor. Föreningen grundades i sin nuvarande form 1948 och har
sedan dess bedrivit en oavbruten verksamhet, främst bestående av att anordna föredrag. Sedan
sextiotalet har föreningen gett ut en medlemstidning som i dag heter Uttryck. Dessutom
anordnar föreningen resor, radioprogram, debatter för medlemmar, ett FN-rollspel samt
många sociala och informativa aktiviteter. I sitt arbete stödjer sig UF Uppsala på FN:s
allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europarådets konvention om de
mänskliga rättigheterna. Föreningens övergripande syfte är att förbättra möjligheterna till
samförstånd och ömsesidig respekt mellan människor och kulturer.

Styrelsen
Styrelsen för verksamhetsåret 2014–2015 har bestått av:
William Sundelin

Ordförande

Rebecka Sjölund

Vice Ordförande

Elin Henriksson

Programsekreterare

Julia Ericson Ståhl

Programsekreterare

Emma Høen Bustos Redaktör
Henrik Ljung

Redaktör

Joanna Hellström

Reseansvarig

Petter Sundqvist

Aktivitetsansvarig

Linnéa Åström

PR-ansvarig

Marcus Rönne

PR-ansvarig (maj 2014 - jan 2015)

Andreas Aldin

PR-ansvarig (jan 2015 - jul 2015)

Viktor Sundman

UFS-representant

Elise Mårtensson

Medlemssekreterare

Emilie Tilstam

Kassör

Styrelsen bestod likt föregående verksamhetsår av 13 ledamöter. Ett avhopp skedde i
december vilket ledde till att Andreas Aldin valdes in som ersättare för Marcus Rönne under
resten av perioden. Som ersättare hade Andreas Aldin närvarorätt men inte rösträtt på
styrelsemöten då han inte valts av valårsmöte. Övergången gick smidigt och ledde inte till
några större problem med styrelsearbetet.

2

UF Uppsalas styrelse är en arbetande styrelse vilket innebär att den förutom att fatta
övergripande beslut som rör föreningen även sköter mycket av den dagliga verksamheten i
enlighet med sina respektive ansvarsområden. Ledamöterna har ansvarat för sina områden och
samtidigt gemensamt utfört verksamhet och fattat beslut som rör hela föreningen. Under året
arrangerades ett flertal aktiviteter för att främja sammanhållning och arbetsklimat inom
styrelsen såsom kick-off i augusti, workshop om gruppdynamik i november,
halvvägsutvärdering och vårtermins kick-off i januari, slututvärdering i maj samt
avslutningsmiddag i juni.
Sammanlagt genomfördes under verksamhetsåret 11 protokollförda styrelsemöten, vanligtvis
med 3-4 veckors mellanrum. Under dessa möten fattades övergripande beslut för föreningen,
samt var ett tillfälle för styrelseledamöter och inbjudna såsom förtroendevalda och
samarbetspartners att presentera och redovisa projekt och idéer.
En återkommande fråga i styrelsen har varit att motverka och hantera stress. Arbetsbördan för
styrelseledamöter varierar beroende på ansvarspost och tidpunkt under verksamhetsåret men
kan bli mycket hög i kombination med studier och eventuellt arbete. Att genom god planering
av verksamhetsåret, förebyggande arbete och ytterligare ämbetspersoner sprida och minska
arbetsbördan har därför varit en målsättning för styrelsen och är ett arbete som bör fortsättas
även nästa år.

Ämbetspersoner
Ämbetspersonssystemet har funnits i UF Uppsala sedan ett antal år tillbaka och är numera en
väl integrerad del av föreningen. Modellen går ut på att det under styrelsen finns ytterligare ett
antal förtroendevalda medlemmar som har varierande grad av eget ansvar för vissa delar av
verksamheten, men utan en fast plats i föreningens styrelse. Systemet har under åren visat sig
mycket framgångsrikt.
Syftet med systemet är tudelat: dels att avlasta styrelseledamöterna i det dagliga arbetet och
därmed öka föreningens kapacitet, dels att fungera som en språngbräda till vidare
engagemang i föreningen. Sedan de första ämbetspersonerna tillsattes på prov för några år
sedan har ett antal varje år gått vidare till ordinarie styrelseposter i föreningen. Under de
senaste åren har ämbetspersonernas uppgifter och ansvarsområden utökats och inkluderar
regelbunden hjälp vid föredragen, utdelande av programblad och affischering. Utöver dessa
fasta uppgifter utformas varje ämbetspost utefter de behov som finns och ordningen är tänkt
att hållas flexibel för att på bästa sätt anpassa varje post efter arbetsbörda och individuella
preferenser.
Under 2014-2015 har UF Uppsala fortsatt att konsolidera ordningen med ämbetspersoner
kontinuerligt utefter det policydokument med riktlinjer för ämbetssystemet som instiftades
2011. Antalet poster har utökats både genom att flera assistentposter - såsom redaktör och PR
- utökats från en till två. Utöver detta har nya individuella poster såsom Sponsoransvarig lagts
till de befintliga. Just Sponsoransvarig har visat sig framgångsrik i att avlasta bland annat
redaktionen från att jaga annonsörer och samtidigt gett intäktsresultat som är jämförbara med
tidigare år, trots att posten är helt ny och mycket arbete fått läggas på att skapa nya rutiner.
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Under ett antal tillfällen under verksamhetsåret 2014-2015 har ämbetspersonerna bjudits in till
informella träffar, förtroendevaldaträffar. Syftet med de här träffarna var att ge
ämbetspersonerna en direkt kommunikationskanal till ordförande och vice ordförande, berätta
om sin verksamhet för de andra och öppna för samarbeten, lära känna fler i föreningen samt få
information om allmänna föreningsaktiviteter. Träffarna blev lyckade, men skulle ha behövt
göras mer permanenta och förberedda för att bli så bra som de skulle kunna bli. Styrelsen
rekommenderar att detta arbete fortsätts och prioriteras, samt förslagsvis läggs under vice
ordförandes ordinarie arbetsuppgifter.
Under verksamhetsåret 2014-2015 har följande personer innehaft poster som ämbetspersoner:
Marieke Imken

Debattklubbsansvarig

Marret Bähr

Vice Debattklubbsansvarig

Catharina Schaap

UMUN-ansvarig

Broktawit Wubeshet

Vice UMUN-ansvarig

Gabriella Rapp

Reseassistent

Philip Hellqvist

Sponsorledare

Kate Daniel

Programassistent

Vendela Runold

Aktivitetsassistent

Amanda Möller Berg Redaktionsassistent
Ida Forsgren

Redaktionsassistent

Henrik Nyström

PR-assistent

Julia Rex

PR-assistent

Filip Ahlborn

Radioansvarig

Amanda Berglund

Webbredaktör

Yasir Bilal

Fotoämbetsperson

Tina Lindmark

Fotoämbetsperson

Christian Spångberg

Karriärdagsansvarig

Medlemmar
Att värva och utveckla medlemmar är en av föreningens kärnverksamheter och mycket fokus
har under året lagts på att å ut till fler och att göra föreningen öppnare och med välkomnande.
UF Uppsala har sedan en längre tid rykte om sig att vara ganska svårtillgängligt, en bild
föreningen arbetar med att förändra genom att ha en bred och inkluderande verksamhet.
Medlemsvärvning
Som en del i styrelsens vision för UF 2014-2015 togs ett medlemsvärvningsmål fram, att
medlemsantalet skulle ökas till med 10-15% jämfört med föregående år. Den 31 december
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2015 uppgick föreningens medlemsantal till 859 medlemmar, vilket är en ökning med ca 23
% jämfört med föregående år (då medlemsantalet var 700). Vid valårsmötet i början av maj
var antalet medlemmar uppe i 991. Vid verksamhetsåret slut sista juni var medlemsantalet
cirka 1100 medlemmar, men problem med medlemsregistreringen gör att den hr siffran inte
kunnat bestämmas exakt. Samtliga av föreningens medlemmar är även medlemmar i
paraplyorganisationen UFS (Utrikespolitiska förbundet Sverige) och kan därmed i sin tur ta
del av förbundets medlemskap i LSU (Sveriges ungdomsorganisationer)Större delen av
medlemsrekryteringen sker i början av höstterminen, i synnerhet i samband med Hans
Roslingföreläsningen och de inledande föreläsningarna.
Vid sidan av att bli fler medlemmar sattes ett mål upp att försöka diversifiera medlemmarna.
Medan UF Uppsala är en välkänd förening bland de samhällsvetenskapliga inriktningarna
genom att rikta sig till andra studieinriktningar än de där föreningen redan är välkänd. Under
våren genomfördes en serie bokbord på Uppsala Universitets olika campus av styrelsen,
ämbetspersoner och frivilliga medlemmar. Utöver detta har medlemmar värvats i samband
med andra aktiviteter, exempelvis vid recentiorsmottagningar och så kallade bli aktiv-träffar
under både höst- och vårtermin.
Ny betalningsmetod
De flesta av medlemmarna värvas i samband med UF Uppsalas föredrag. Där har det länge
funnits önskemål om något alternativ till kontanthantering. Därför beslut styrelsen i år att på
prov börja använda betaltjänsten Swish för mobilbetalningar, något som fallit väl ut och som
styrelsen bedömer har lett till fler inträden och medlemskap. Utöver detta är det även möjligt
att betala ett medlemskap via plusgiro vilket skett främst via föreningens hemsida eller för
förnyade medlemskap.
Medlemsregister och nyhetsbrev
Likt tidigare år har föreningens nyhetsbrev skickats ut varje vecka via e-post, på svenska och
engelska. Genom dessa brev har medlemmar och andra intresserade kunnat ta del av
information om föreningens verksamhet, exempelvis vad gäller kommande föredrag,
gruppmöten, medlemsaktiviteter, utlysningar, och annat som kan vara av intresse.
Nyhetsbrevet är en av föreningens viktigaste kommunikationskanaler vid sidan av facebook.
Utöver nyhetsbreven har det fyra gånger under verksamhetsåret skickats ut medlemsbrev via
post, detta i samband med att programbladen har tryckts. I dessa brev har medlemmarna fått
information om vad som pågår i föreningen i allmänhet, och samtidigt har det nya
programbladet skickats med. Tillsammans med vårterminens första medlemsbrev bifogades
även inbjudan till UF-gasquen.
Som medlemsregister nyttjar föreningen Uppsala universitets alumninätverk, vilket har
genomgått en omstrukturering under 2014-2015 vilket bland annat ledde till at registret var
oåtkomligt under en period vilket gjorde det svårt att uppdatera kontaktlistan för nyhetsbrevet
och i vissa fall gjorde att medlemmar inte fick mailen som de skulle. Uppdateringen är dock
avslutad och ska innebära förbättrad funktionalitet under nästa år. Föreningen har ett fortsatt
gott förhållande till universitetets alumnkontor, som varit hjälpsamma i de få fall som
problem har uppstått. Problemet med medlemsregistret ledde tyvärr till att ett antal
medlemmar, kanske så många som 100 stycken, gick förlorade ur medlemsregistret och har
fått återföras i efterhand, en process som ännu inte är avslutad och ur vilken några tiotal
medlemmars uppgifter tyvärr kan ha gått förlorade ur registret.
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Medlemskap i UF Uppsala gäller i tolv månader från att det tecknats, vilket har fungerat bra
även detta verksamhetsår. För att behålla de medlemmar vars medlemskap går ut har
påminnelser skickats ut per e-post cirka två veckor innan utgångsdatum, det vill säga i mitten
av varje månad. I dessa påminnelser står det kort om aktuella händelser inom föreningen,
samt uppgifter för att kunna betala det nya medlemskapet via plusgiro, samt om möjligheten
att betala kontant eller via Swish vid något av föreningens föredrag.
Sociala aktiviteter och medlemsvård
Förutom att värva medlemmar är det viktigt att se till att medlemmarna trivs i föreningen. Vid
sidan av aktiviteterna i de ordinarie grupperna har UF arrangerat ett antal sociala aktiviteter
som är till för medlemmarna och de förtroendevalda. Inför julavslutningen hölls ett
knytjulbord i föreningens lokaler i Ekonomikum i vilket ett 40-tal personer deltog. Den 27
mars hölls föreningens årliga gasque på Östgöta nation med 1920-talstema. 120 personer
deltog på middagen till vilka ska läggas ett tiotal som kom på släppet efteråt. Under kvällen
bjöds på sång, tal, dansuppträdanden från ett lokalt danssällskap bland mycket annat.
Inför vårterminens slut hölls en avslutningsfest i föreningens lokaler, med tema ”International
Politics” som deltagarna fick klä ut sig till. Ett femtiotal gäster bjöds på trerätters middag
lagad av styrelsen, deltog i lekar och retoriktävling, samt tog emot priser för diverse insatser
under året bland en massa annat.
Upprustning i lokalen
Förutom de sociala aktiviteterna lät styrelsen under våren 2015, då det stod klart att det
ekonomiska årsresultatet skulle bli mycket gott, att använda delar av överskottet för att köpa
in ny inredning till föreningens lokal i Ekonomikum. Föreläsningsaffisher hade redan löpande
satts upp på en nystartad affischvägg, och nu sattes klockor upp som angav tiden i olika
världsstäder runt om på jorden. Ny soffa, fåtöljer, stolar, kartor, lampor, en ny PC och diverse
annan inredning adderades till lokalen för att göra den trivsammare och för att effektivisera
föreningens arbete inför framtiden.

PR och marknadsföring
Arbetet med PR och marknadsföring av föreningen har skötts av de två PR-ansvariga
styrelseledamöterna samt två ämbetspersoner med uppgift att assistera dessa i arbetet. Året
har präglats av försök att bredda medlemsbasen samt skapa nya rutiner för föreningens
framtida marknadsföring. Arbetet och arbetsfördelningen har skiljt sig väsentligt från tidigare
år. Detta år har båda styrelseledamöter delat lika på arbetet samt vidareutvecklat det grafiska
arbetet.
Programblad: Konstruktion och distribuering
Programbladen har gjorts i samarbete med programansvariga, som har bistått PR-ansvariga
med kortfattade beskrivningar av föreläsningarna. Vid tillfälle har PR-ansvariga samarbetat
med programsekreterarna vid skrivning av programblad vilket har skett till stor fördel för
verksamheten. Den grafiska utformningen av programbladen har gjorts i InDesign. Bladen har
sedan tryckts med UFs egna skrivare i en upplaga av 1000 st. till medlemsbrev samt ca 200
extra till utdelning. Tidigare år har man låtit ett tryckeri trycka ett större antal programblad, att
istället trycka dem själva föredras då det alltid blir programblad över samt då det är effektivt
att trycka nya när det behövs. Vi föreslår även att något fler programblad kan tryckas redan
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första upptrycket, då de numera oftast tar slut och det kanske inte finns tid att trycka fler innan
nästa programblad tar vid.
Något som har varit aningen problematiskt är att programbladen sällan är klara tills dess att de
tidigare programbladen tar slut. Ofta har detta berott på att programmen inte varit färdiga i tid
och därför har inget programblad kunnat tryckas. Ökad kommunikation med
programsekreterarna angående detta föreslås. Andra år har programbladet distribuerats vid
olika campus och studentbostäder. Styrelsen föreslår att detta arbete återupptas i någon form
kommande verksamhetsår.
Affischer och affischering
Inför varje föreläsning och större events har PR-gruppen skapat en affisch. Affischen skapas i
regel i Photoshop och trycks sedan i UF:s lokal. Normalt har ungefär 40-50 st. affischer
skrivits ut per event. Tillskillnad från tidigare år då PR-ansvariga ofta utgått från en mall så
har vi det här året gjort varje affisch från grunden. På grund av det kan affischerna variera
mycket i utseende. Dock har det genom året arbetats fram en enhetlig stil som alla affischer
generellt följer. Ofta genom att använda starka bilder i kombination med kraftiga typsnitt. Det
vanligaste typsnittet som använts är Helvetica Neue Bold eller Gill Sans. Eftersom det tar lång
tid att göra en affisch från grunden har det diskuterats att skapa en ny grafisk profil som allt
UF gör ska följa. Denna grafiska profil kommer förhoppningsvis arbetas fram under
sommaren 2015. Till varje affisch skapas även en banner till facebook-events som bygger på
affischens utseenden, med ett fåtal ändringar.
Affischeringen har skötts av styrelseledamöter och förtroendevalda. Dessa väljer själva de en
till två ställen där de vill affischera genom att skriva upp sig på affischeringsschemat
(eng.“poster schedule”). Då denna uppgift har en tendens att bli föremål för “allmänningens
dilemma” har PR-ansvariga under hela året försökt att skapa ökade incitament för att sköta
utdelningen. Något som har fungerat relativt bra är att lägga affischerna i högar och märka
dessa med utdelarnas namn, så att utdelarna och andra lätt kan se vilka som hämtat sina
affischer och vilka som inte gjort det.
Kontakter med andra organisationer och föreningar
Att upprätthålla kontakten med andra studentorganisationer och föreningar har betraktats som
viktigt. Mycket av kommunikation med andra föreningar har av naturliga skäl skötts av
programsekreterarna (då merparten av UF:s samarbeten rör föreläsningar) men PR-ansvariga
har gjort till sin uppgift att upprätthålla kontakten med vissa utvalda organisationer även när
inga konkreta evenemang har samordnats. Till dessa föreningar hör exempelvis Uppsala
Politicesstuderande (UPS) och Uppsala Peace and Development Students’ Association
(UPaD) som båda använder UF:s skrivare vid behov. Trots att UF inte får ut någon konkret
materiell vinning av att upplåta vår skrivare till dessa organisationer har det bedömts som
fruktbart för föreningen att upprätthålla denna service till dessa föreningar då vi tror att det är
viktigt att ha “vänföreningar” i Uppsala. Att upprätthålla en kontinuerlig kontakt och goda
relationer med dessa föreningar förbättrar förutsättningen för att anordna gemensamma event,
och det kan i sin tur leda till att UF får chans att rekrytera nya medlemmar. Under året har vi
även haft en kontinuerlig dialog med Uppsala Universitet angående olika evenemang där vi
hjälpt varandra. Detta har ansetts som mycket viktigt för att bibehålla den goda relationen
föreningen har till universitet.
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Sociala medier och hemsidan
Sociala medier spelar en fortsatt central roll i föreningens marknadsförinsgverksamhet. Av
tillgängliga medel allokeras störst mängd tid och energi till Facebook som används mest
frekvent av vår målgrupp. Arbetet med en Facebook-sida för hela UF Uppsala samt en separat
Facebook-grupp för inbjudningar till events har fortsatt. På grund av Facebook:s avgift för att
synliggöra inlägg till en större grupp användes FB-sidan mestadels till att sprida ren
information, vilket lämnade samtliga evenemangsinbjudningar till FB-gruppen. Detta har
dock inte fungerat felfritt då Facebook ofta gör satsningar för att begränsa marknadsföring
som inte går genom deras betalda kanaler. Många metoder har prövats för att kringgå dessa
problem. Bland annat har vi detta år prövat att betala för Facebooks marknadsföring, men
detta är inte att rekommendera i fortsättningen då det endast ger litet resultat. Lösningen som
vi istället landade i var att skapa en ny Facebook-grupp för varje år med syfte att bjuda in
medlemmar. Den nuvarande gruppen har sedan uppstart fått 306 medlemmar och Facebooksidan har ökat från 2083 till 3064 likes. Ökningen beror till stor del på mer användning av
bilder, taggningar och filmklipp på sidan. Vi uppmanar till fortsatt gedigen användning av
denna metod.
Twitter uppdateras numera automatiskt när Facebook-sidan gör det men bör även användas
för att nå ut till potentiella föreläsare. Kanalen är även bra för att få uppmärksamhet från
politikersverige genom taggningar (@). Instagram har använts med varierande intensitet.
Hemsidans roll har utvecklats mycket under året. Efter intensivt arbete, och perioder då den
legat nere har den fått ett nytt utseende och nya funktioner. Den har blivit en ny plattform för
webbtidningen som i sin tur bidragit till en livligare Facebook-sida. I nuläget finns ingen
pålitlig besöksstatistik att tillgå, men det har framgått att den har mer betydelse för våra
medlemmar än vi tidigare trott och vi vill därför poängtera vikten av att hålla den uppdaterad
med information. Detta år har det varit alla styrelseledamöters uppgift att uppdatera hemsidan
med sina gruppers information och vi rekommenderar att detta arbete fortsätter på samma vis
men att kommunikationen med de andra ledamöterna blir tydligare.
Mottagningar och mingel
UF Uppsala har vid början av höst- och vårterminerna närvarat vid universitetets mässor och
nationernas reccemottagningar för att attrahera nya medlemmar. Informationsansvariga har
inför dessa mottagningar bokat plats, samordnat material och koordinerat
styrelsemedlemmarna för deltagandet. Resultatet av den här sortens PR-verksamhet är svår att
mäta, men då många nya studenter sökte sig till mottagningarna och dessa var mycket nyfikna
på UF har arbetet med största sannolikhet burit frukt och ökat medvetenheten om UF:s
existens bland Uppsalas studenter. Dock kan det vara svårt att nå vissa målgrupper, speciellt
studenter inom naturvetenskapliga fakulteten.
PR har även, tillsammans med resterande styrelsemedlemmar, anordnat ett antal mingel för att
få fler medlemmar och engagerade till föreningen. Ett “Bli Aktiv-mingel” inför varje termin,
och ett “lär känna styrelsen-mingel” i syfte att attrahera fler nyfikna medlemmar att ta ett
ytterligare steg och bli mer engagerade i föreningen, vilket skapar mångfald i föreningens
aktiviteter. Arbetet resulterar på sikt ökat medvetande om UF:s aktiviteter, men det direkt
märkbara resultatet var ökat antal närvarande på föreningens olika gruppmöten, en viktig
komponent i strävandet efter en aktiv förening. PR har även koordinerat styrelsemedlemmar
att stå vid ett bord på olika campus och sprida UF:s varumärke, ett så kallat “bokbord”. Detta
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arbete har krävt mycket av deltagande styrelsemedlemmar, men samtidigt resulterat i nya
medlemmar och ökad synlighet för UF i annars svåråtkomliga miljöer.

Programverksamheten
Under verksamhetsåret 2014-2015 har UF Uppsala arrangerat 44 föreläsningar och 9
panelsamtal/debatter. Traditionen att anordna två föreläsningar i veckan har i stort sett
efterföljts, men vi har iakttagit en något mer flexibel hållning gentemot detta mål då vi
upplevt ett minskat intresse för föreläsningarna i samband med tentamensperioder och stora
helger som Valborg, Kristi Himmelsfärd och under påskledigheten.
Föreläsningsåret inleddes mycket lyckat med en utrikespolitisk debatt med representanter från
alla riksdagspartier inför det då stundande riksdagsvalet. Detta följdes av läsårets största
arrangemang, en föreläsning med Hans Rosling i en fullsatt universitetsaula. Föreläsningen
var en bra start för föreläsningsåret då vi rekryterade många nya medlemmar som sedan
fortsatt besöka föreläsningarna under året. Föreläsningen innebar också ett betydande tillskott
i intäkter som möjliggör en vidare utveckling av föreningens verksamhet.
Under läsåret har vi eftersträvat att upprätthålla en balans mellan aktuella händelser och
mindre uppmärksammade ämnen. Vi har noterat höga publikantal och stor uppskattning då vi
arrangerat föreläsningar om dagsaktuella ämnen. Exempel är våra panelsamtal om IS och
Ukraina samt föreläsningar om Ryssland och Boko Haram. Säkerhetspolitiska ämnen
tillsammans med temat konflikt har överlag lockat många besökare.
När vi utformat programmet har vi haft som mål att åstadkomma en variation i ämnesbredd,
geografisk och politisk spridning. Vidare har vi genomgående försökt att få en jämn
uppsättning beträffande kön och språk (engelska/svenska). Detta mål har uppfyllts till en
tillfredställande nivå (se statistisk nedan). Det är viktigt att belysa alla sidor i en kontroversiell
fråga. Detta görs med fördel genom en paneldebatt. En paneldebatt kräver mycket tid, och en
balanserad sammansättning. Eftersom detta inte alltid är möjligt provade vi att, på ämnet om
handelsavtalet mellan EU och USA (TTIP), presentera två åtskilda åsikter på två separata
föreläsningar.
Programverksamheten finansieras genom bidrag från Forum Syd och Folke
Bernadotteakademin, vilka utgick från två övergripande teman: ”globala utmaningar” (inom
området hållbar utveckling med fokus på demokrati, tillväxt och kulturella rättigheter i syd)
och ”global säkerhet” (grunderna och konsekvenserna av det djupt integrerade samhället samt
möjligheterna för internationellt samarbete i en ständigt utvecklande värld).
Utrikespolitiska föreningen har länge dragit till sig en engagerad publik som till stor del består
av studenter som läser juridik och ämnen som knyter an till statsvetenskap. Vi har under
läsåret försökt att få fler studenter vid andra institutioner att få upp ögonen för vår
verksamhet. Detta har gjorts genom att bjuda in föreläsare med bakgrund från såväl
läkarkåren, folkrätten, ekonomin, finansvärlden, som journalister, författare, politiker och
företrädare för ideell verksamhet. De resultat som detta förhållningssätt har genererat har visat
sig positiva och kan med fördel utvecklas under kommande läsår. Ett annat sätt som har visat
sig effektivt för att öppna upp verksamheten är samarbeten med andra studentföreningar. Som
exempel kan nämnas årets sista föreläsning som arrangerades i regi med föreningen
Basinkomst Uppsala. Föreläsaren heter Guy Standing är professor vid London University och
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föreläste “Prekariatet”. Föreläsningen drog ca 200 personer, av vilka ungefär hälften var
förstagångsbesökare.
Vi har även provat ett par nya format för föreläsningarna. Däribland kan nämnas en lyckad
Skypeföreläsning med Peter Singer. Vi arrangerade även två mindre föreläsningar i början på
året med Birgitta Ohlsson och Margot Wallström i UF-lokalen. Detta gav våra medlemmar
möjlighet för ett intimare samtal med föreläsarna, vilket var mycket uppskattat.
Under året har vi lett en programgrupp med möten ungefär en gång varannan vecka under
terminerna. Verksamheten tog spinn först under vårterminen, mycket på grund av att andra
företag i föreningen upptog mycket tid under hösten. Vi har arrangerat workshops genom
vilka vi har försökt coacha medlemmar i att skriva inbjudningar till potentiella föreläsare,
brainstormat ämnen/föreläsare och tillsammans kommit på nya infallsvinklar.
Vi har redan lyft fram ett par viktiga samarbeten men ibland dessa bör även nämnas Kvinna
till Kvinna, FN-föreningen, Boni Sev, SINAS, Länsstyrelsen och Uppsala forum för fred,
demokrati och rättvisa. Den senare bör lyftas fram något extra då det rör sig om fem föredrag
och paneler som har blivit mycket lyckade och intressanta.
Föredragen har avslutats traditionsenligt med att programsekreterarna eller någon från
programgruppen tackar av föredragshållaren med en UF-mugg/tygkasse och ett nummer av
föreningens utrikespolitiska magasin Uttryck. Efter föredragen har föreläsaren erbjudits att
följa med till någon av Uppsalas studentnationer för eftersnack, mat och dryck, något som
många föredragshållare och medlemmar har uppskattat mycket. Intresserade studenter och
medlemmar har genom dessa så kallade ”eftersnack” erbjudits tillfällen att få prata med
experter inom utrikespolitik samt att lära känna föreningen bättre. Genom dessa samtal skapar
man en länk mellan UF Uppsala och föredragshållare, styrelsen och medlemmar. UF
Uppsalas eftersnack är en viktig del av programverksamheten. Eftersnacken har besökts av en
mycket intresserad grupp av både styrelsemedlemmar, ämbetspersoner, och medlemmar.
Dock skulle vi kunna bli bättre på att kommunicera information om eftersnacken, då vi insett
att många inte känner till dem eller inte förstår att de är välkomna att följa med.
Statistik för programverksamheten 2014-2015
Totalt antal föreläsningar: 53
Totalt antal besökare: 5308
Genomsnitt besökare exklusive Hans Rosling: 67
Genomsnitt besökare inklusive Hans Rosling: 100
Antal arrangemang på svenska: 24
Antal arrangemang på engelska: 29
Föreläsare som definierar sig själva som kvinna: 39
Föreläsare som definierar sig själva som man: 46

Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS)
UF Uppsalas representant till Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) har under
verksamhetsåret varit en styrelsepost i UF Uppsalas styrelse, och denne har representerat UF
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Uppsala vid samtliga av UFS styrelsemöten under verksamhetsåret 2014-2015, samt vid
förbundsstämma och valårsmöte. UFS-representanten har dels fungerat som representant för
UF Uppsala till förbundsstyrelsen och dels som rapportör om förbundets verksamhet till UF
Uppsalas styrelse.
I det interna arbetet i UFS styrelse har UF Uppsalas representant främst engagerat sig i
styrdokumentutskottet, och där arbetat med att ta fram nya policydokument såsom den
ekonomiska policyn, för att tydligare klargöra hur förbundet bör arbeta, och minska
godtyckligheten i förbundsstyrelsen arbete. Genom att fastställa policydokument ökar även
transparensen till förbundet, då utomstående får en inblick i hur förbundets förvaltning ska gå
till, något som är av vikt för UF Uppsala som länge arbetat för att öka insynen och den interna
demokratin i förbundet. UFS-representanten har även reviderat uppdragsbeskrivningarna för
förbundets presidialer, och engagerat sig i tvåspråkighetsutskottet där förbundets dokument
och hemsida har översatts till engelska för att förbundets icke-svensktalande medlemmar även
de ska kunna få en inblick i förbundet. För mer information om förbundsstyrelsens och dess
utskotts arbete, se UFS verksamhetsberättelse.
De stora frågorna inom UFS under året har rört huruvida förbundet ska anställa en kanslist,
och framtagandet av en gemensam vision. Gällande anställningsfrågan har UF Uppsala intagit
positionen att man först bör prova en omfördelning av arbetsbördan inom förbundsstyrelsen
för att hitta en lösning på de svårigheter som finns i förbundets förvaltning, då detta alternativ
är betydligt mindre kostsamt. Gällande visionsfrågan har UF Uppsala ställt sig positiva till
framtagandet av en vision, men ansett att processen i större utsträckning bör föras på lokal
nivå för att förankras hos medlemsföreningarna. På valårsmötet i Växjö i maj tog förbundet
beslut om att ge förbundsstyrelsen mandat att anställa en kanslist, vilket UF Uppsala
reserverade sig emot, samt att bordlägga frågan om en vision till höstens årsstämma och till
dess arbeta med den lokala förankringen.
UF Uppsala stod värd för UFS forumhelg i november 2014, vilken arrangerades av UFS
forumutskott och hölls på Ekonomikum. Under forumhelgen arrangerades flertalet workshops
på en mängd olika teman såsom medlemsrekrytering och en vision för förbundet. Det var den
största forumhelgen som förbundet har anordnat, och den blev mycket lyckad. Såväl
forumutskottet som UF Uppsala fick mycket beröm för arrangemanget.

Uttryck
Uttryck är UF Uppsalas utrikespolitiska magasin som ges ut fyra gånger per år främst till
föreningens medlemmar. Exemplar skickas även till andra UF-verksamheter, bibliotek, ett
antal utvalda organisationer samt nytt för i år även de större mediehusen. Verksamhetsåret
2014/2015 var Emma Høen Bustos och Henrik Ljung redaktörer.
För papperstidningens del inleddes verksamhetsåret med att utlysa ämbetsposterna
layoutansvarig, två redaktionsassistenter, som ovan nämnt en webbredaktör samt en
radioansvarig. Marcus Rönne blev tillsatt som layoutansvarig och Ida Forsgren och Amanda
Möller Berg redaktionsassistenter. En radiogrupp tillsattes men då ingen i början ville ta på
sig en ledarroll styrdes den av gruppen tillsammans. Så småningom tillsattes Filip Ahlborn
efter intern diskussion i radiogruppen. Efter två nummer märkte vi att det behövdes ytterligare
förstärkning i redaktionen, så vi rekryterade två medlemmar från redaktionsgruppen. Sarah
11

Bitamazire blev korransvarig och Marika McAlevey redaktionsassistent. Ebba Eriksson
illustrerade i nr. 02/2015.
Jämfört med tidigare år har vi haft en mycket större redaktionsgrupp knuten till oss. Vi
rekommenderar starkt kommande redaktörer att fortsätta på detta spår, då det endast finns
fördelar med att dela upp arbetet på fler medlemmar. Det är ett bra sätt att uppmärksamma
och ge aktiva skribenter mer ansvar, det höjer standarden då mer arbete kan delegeras och
därmed utföras samt att det minskar stressnivån för redaktörerna.
Rekryteringsprocessen och dess betydelse för det första numret på höstterminen bör dock ses
över. Vi gjorde nästan hela första tidningen själva då den enligt tradition kommer ut i början
av september. Vill en ha hjälp under sommaren måste alltså ämbetspersoner tillsättas innan
sommaren, något som försvårar möjligheten att få bra och pålitliga assistenter eftersom
söktrycket är lågt och möjligheten att observera deras arbete i redaktionen innan inte finns. Vi
rekommenderar därför nästa redaktörspar att se över årets schema för att undvika samma
situation som vår.
I mitten av september hölls ett första redaktionsmöte med stor uppslutning, ca 35 personer
deltog. Värt att notera är att många av de närvarande på terminens möten varken varit
engagerade eller ens medlemmar i UF innan. Uttryck verkar därför vara en bra inkörsport till
engagemang i föreningen. Under mötet introducerade vi ett nytt arbetssätt för
verksamhetsåret, med fokus på medlemsengagemang och lärandeprocessen. Vårt mål var att
skapa ett forum för journalistisk utveckling med regelbundna (minst varannan vecka, ofta
varje) möten som innehöll workshops, skrivövningar och gästbesök. Vi gjorde även om de
tidigare konkreta teman till mer konceptuella och abstrakta “slogans” skribenterna fick rikta
sig efter. Vi behöll arbetssättet med flera deadlines och feedbackrundor från föregående
verksamhetsår, men tog bort systemet med korrläsning där de enskilda skribenterna fick i
uppdrag att också kommentera på varandras texter. Dock uppmuntrades detta under mötena,
vilket ledde till många nya möten och vänskaper. Däremot är det ur redaktionell synpunkt inte
rekommenderat då det finns ett värde i att ha ett enhetligt språkbruk och säkerställd
kvalitetskontroll av personer med utökat ansvar. Under mötena diskuterade vi val av tema,
presenterade texter, gav feedback och idéer och hade övningar av varierande slag. Mötena
hade under terminen i genomsnitt ca 10-15 deltagare.
Genom att hålla regelbundna redaktionsmöten har en god sammanhållning i gruppen skapats
och en möjlighet för UF Uppsalas gamla och nya medlemmar att engagera sig mer i
redaktionen och utveckla sitt skrivande. Synnerligen glädjefullt är att redaktionen har berikats
med internationella studenter som har bidragit till att upprätthålla årets målsättning med
avseende på en så jämn fördelning mellan antalet artiklar på engelska och svenska som
möjligt. Redaktionsmötena har därför oftast också hållits just på engelska.
Årets teman har varit:
21 Things Nobody Noticed
Coming Together or Breaking Apart
Utopia/Dystopia
Do Something!
Redaktionellt material utöver texter var något vi prioriterade, “avdelarsidor” som innehåller
kortare texter, citat, bilder, illustrationer eller liknande. Det fungerade bra för att tydliggöra
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temaanknytning och hålla en röd tråd genom tidningen. Under året har ansvaret för
annonsförsäljning delegerats till en ny ämbetspost, sponsoransvarig. Annonsförsäljningen har
precis som tidigare år dock inte varit särskilt framgångsrik.
Sammanhållen redaktion
Ett delprojekt under verksamhetsåret har varit att föra samman UF Uppsalas tre
medieverksamheter (Uttryck, uttryck.org och Radio UF) och främja samarbetet mellan dessa.
Detta samarbete planeras också fortsätta på sikt. Exempelvis på samarbeten kan vara att
kortare versioner av texter från i Uttryck även publiceras på webben, liksom klipp från
radioprogram. Dock har en förändring till kommande verksamhetsår skett, Radio UF har nu
en egen styrelsepost.

Radio UF
Vid verksamhetsårets början hade UF ingen aktiv radiogrupp och inget Radio UF fanns i
Studentradions tablå. Efter initiativ från Uttrycks webbredaktion under hösten började
värvning och planeringsmöten med radiosugna personer att anordnas. Många visade intresse
vid uppstartsmötena och efterhand utkristalliserades en redaktion på 6-7 personer, som sedan
gjorde programmet kontinuerligt. Filip Ahlborn valdes så småningom till radioansvarig av
styrelsen, efter diskussioner inom radioredaktionen. Den 10 december sände det nya Radio
UF sitt första program och därefter enligt schemat ett nytt program varje måndag 16-17, med
undantag för en repris. Sammanlagt har alltså 20 avsnitt sänts, på vitt skilda teman. Dessa
listas nedan.
Avsnitt i kronologisk ordning från först till sist:
Romania and Roma (med reportage från UF:s resa till Rumänien)
HIV/AIDS (i samband med Musikhjälpen i Uppsala)
ISIS
Oil Trade
Pandemics Pt. I
Pandemics Pt. II
Media Bias
Boko Haram and Nigeria
Trade: International Trade Agreements
Trade: Illegal and Immoral Trade
Trade: BRICS
Utopia/Dystopia (i samarbete med Uttryck)
Stories from Delhi (med reportage från UF:s resa till Indien)
The Future of Democracy
Portraits of Power
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My Political Body
Poverty
Child Soldiers
Refugee in Beirut (med reportage från UF:s resa till Libanon)
What Happened? (uppföljning; den senaste utvecklingen i de tidigare programmens frågor)
Studentradiopriset
Redan efter höstterminens två ynka program – Roma in Romania och HIV/AIDS – lyckades
Radio UF bli ett av tre program nominerade i kategorin "Bästa samhällsprogram" på
Studentradions årliga prisgala här i Uppsala, Studentradiopriset. Det var en fin sporre för
gruppen och en bekräftelse på att redaktionen var på rätt spår, såväl som det satte programmet
mer på kartan inom Studentradion.
Radio UF inom föreningen
En av radioredaktionens viktiga mål verksamhetsmässigt har varit att ha en bättre förankring i
UF än tidigare redaktioner haft, utan att förlora närheten till föreningen Studentradion. Detta
har lyckats väl. Att radioansvarig för kommande verksamhetsår är en styrelsepost inom UF är
vi väldigt glada över. Det speglar den riktning vi fört radioverksamheten i under året och
representationen i styrelsen kommer att underlätta radioarbetet på många sätt. En involverad
och integrerad radioredaktion kan göra mycket för att lyfta föreningen och dess spridning,
liksom Radio UF vinner på att kunna följa och dra nytta av övrig UF-verksamhet och snabbt
få till olika tvärsamarbeten.
Spridning
Jämfört med Studentradions övriga program har Radio UF haft höga lyssnarsiffror. Trots ett
högt snitt har lyssnarantalet emellertid varierat en hel del, troligtvis beroende på ämnesval och
marknadsföring. Klatschiga titlar, avsnittsspecifika bilder, välförfattade reklamtexter och
koordinerad delning på sociala medier har bidragit mycket till avsnittens spridning. Därför
rekommenderas att kommande redaktion utvecklar bra (bättre) rutiner på detta område, och
drar nytta av den marknadsföringskompetens som finns inom resten av UF respektive
Studentradion.
Bland de mest populära avsnitten återfinns de om "högaktuella" ämnen – sådana som
samtidigt diskuterades mycket i mainstream-media. Då Radio UF konsekvent sett sig som ett
komplement till etablerad media snarare än primär nyhetskälla, har dessa program sökt finna
egna, alternativa vinklar på de uppmärksammade ämnena. De avsnitt som gjorts med
anknytning till övrig UF-verksamhet, så som resegruppen eller Uttryck, hör också till de mest
uppmärksammade. Hjälp med marknadsföring och spridning från resten av UF har haft stor
effekt och uppmuntras vidare.
Samarbete med resegruppen
Radio UF:s första avsnitt var knutet till UF:s resa till Rumänien. Programmet behandlade
samma tema som resan, rumänska romers situation, och innehöll intervjuer med personer
resegruppen mött i Bukarest. Denna programform återkom, med avsnitt helt ägnade åt
respektive resa även under våren – Stories from Delhi respektive Refuge in Beirut. Dessa
avsnitt var uppskattade och fick god spridning och nya lyssnare tack vare förankringen i de
olika resegrupperna. Seriösa utrikesreportage gav Radio UF och dess verksamhet ett
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spännande och seriöst intryck – och det var ett oerhört roligt och utvecklande arbete för
redaktionens "utsända". Avgående radioansvarig rekommenderar att denna aktivitet fortlever
så mycket som möjligt. Då gärna med tydligare planering och programförberedelser inför
resan – och allra, allra helst med flertalet sändare i resegruppen.
Samarbete med Uttryck
Som ett led i Radio UF:s starkare förankring i UF gjorde radioredaktionen ett samarbete med
föreningens tidning Uttryck. Koordinerat med ett av tidningens nummer producerades ett helt
program dedikerat åt numrets tema – Utopia/Dystopia. En av tidningens skribenter spelade in
en uppläsning av sin artikel, en av redaktörerna gästade studion och temat tolkades vidare av
radiogruppen i radioinslag. Flera av Radio UF:s sändare har också skrivit för Uttryck så väl
som Uttrycks webb under året, och mediagrupperna har marknadsfört varandra.
Språk
Redan från början bestod Radio UF av både engelsktalande och svensktalande sändare. En
övervägande del av årets radioprogram och inslag har därför varit på engelska. I många
program har kontaktnätet bland internationella studenter utnyttjats för att exempelvis nå
intressanta intervjupersoner. På så sätt har Radio UF bidragit mycket till att synliggöra och
öppna upp UF:s verksamhet för internationella studenter, och nått fler lyssnare. För framtiden
rekommenderas att det på förhand planeras vilka program som ska vara på vilket språk
(förutsatt att kommande redaktion fortsätter sända på både på engelska och svenska) då det nu
ofta växlats mellan svenska och engelska inom ett och samma program vilket gjort
programmet svårare att marknadsföra.
Poddar
I enlighet med Studentradions arbetssätt har samtliga avsnitt av Radio UF kommit ut i poddformat efter sändning. Detta har föga förvånande varit det mer populära formatet bland
programmets lyssnare. Distributionssättet har också möjliggjort ett friare produktionsarbete:
utöver de tablåenliga programmen varje vecka har många avsnitt kompletterats med
extramaterial på webben i poddform, så som längre intervjuer och producerade inslag som
inte rymdes i den ursprungliga programtimmen.

Resor
Under verksamhetsåret 2014-2015 har Utrikespolitiska föreningen i Uppsala genomfört tre
resor. Hösten 2014 reste vi till Rumänien och våren 2015 till Indien och Libanon. Val av
resmål samt planeringen av dessa resor har utgått från resegruppen under ledning av
reseansvarig Joanna Hellström och reseassistent Gabriella Rapp. Libanonresan, under vilken
Gabriella Rapp inte kunde närvara var radioansvarig Filip Ahlborn utvald reseassistent på
grund av sitt tidigare aktiva resegruppsengagemang. Under året har reseassistentens uppgift
varit att stötta reseansvarig under själva resorna samt planera och ordna med de aktiviteter
som genomförts i samband med resorna. Resegruppen har under året haft en aktiv roll och
respektive medlem har under året haft varierande arbetsuppgifter. Exempel på sådana är att
boka in möten till resorna, ordna filmkvällar och boka in föreläsare samt aktivt deltagit i
genomförandet av respektive aktivitet. Snittet anmälningar till respektive resa har varit
ungefär 20-25 stycken och legat ganska konstant. Antalet avhopp har dock varit fler till de
resor som ägde rum under våren. En anledning till detta kan vara både längd och pris på dessa
resor. Resegruppen har inför alla resor varit mycket aktiv och ytterst få aktiviteter både inför
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resan och väl på plats har inte på ett eller annat sätt drivits av resegruppens medlemmar.
Ambitionen för utvecklingen av resorna har grundats i den vision som presenterades av
styrelsen för verksamhetsåret. Där har dels samarbeten med olika grupper inom föreningen,
samt ökat medlemsengagemang stått i fokus. Samarbete med aktivitetsgruppen, Radio UF och
informella samarbeten och informationsutbyten har gjorts med kassör och
programsekreterare. Till skillnad från tidigare år har även Informationsansvariga(PR) tagits
till hjälp för att marknadsföra aktiviteterna innan respektive resa.
Biljettfördelningen har fortsatt fungera som under föregående verksamhetsår.
Biljettfördelningen har gått till som följer: Fördelningen mellan biljetterna är 30 % (4st) till
styrelsen och 70 % (10st) till resegruppen och övriga medlemmar. Utöver detta har två platser
även varit reserverade för reseansvarig och hens assistent, vilket ger ett sammanlagt antal på
16 personer. För att få följa med på resan skall man vara med i resegruppen. Inför varje resa
har ett eller flera uppstartsmöten anordnats och medlemmarna har sedan fått skicka in
skriftliga ansökningar för att få följa med på resan. Engagemang under dessa har premierats
och resegrupperna har i huvudsak bestått av personer som deltagit under dessa möten.
Rumänien
Bukarest och Sinaia
Mellan den 31 oktober och 4 november reste UF till Rumänien. Eftersom planeringstiden
under höstterminen var kort valdes resmål i september av reseansvarig i samråd med
styrelsen. Resmålet valdes med anledning av den intensiva debatten kring romska och
rumänska tiggare i Sverige. Genom de aktiviteter som anordnades innan resan och de som
genomfördes efteråt var tanken att ge resegruppen samt föreningens övriga medlemmar en
mer nyanserad bild av Rumänien och belysa nya vinklar i debatten om romerna. Gabriella
Rapp valdes in som assistent i början av oktober månad. Inför resan anordnades en filmkväll
tillsammans med Fredens hus. Studiebesök på UD, rumänska ambassaden och Forum för
levande historias utställning om romer samt en rumänsk matkväll anordnades även.
Inriktningen på samt initiativen till studiebesöken var baserade på vad resegruppen uttryckte
att de ville lära sig mer om. Vid tidpunkten för resan ägde den första delen av det rumänska
presidentvalet rum och inför resan införskaffades kunskap om det nuvarande politiska läget
och valets kandidater. Besöken var berikande och gav resegruppen förkunskaper om
Rumäniens politiska och ekonomiska historia samt romernas historia. Majoriteten av dessa
aktiviteter anordnades tillsammans med aktivitetsgruppen och alla utom matkvällen var öppna
för alla medlemmar. Efter resan anordnades en diskussionskväll i UF-lokalen med bildvisning
från resan där resegruppen deltog. Radio UF sände också sitt första och därtill hyllade avsnitt
kallat ”Roma and Romania” med avstamp i resan som gjorts, innehållande intervjuer med
personer vi mött under vår resa.
De studiebesök som anordnades under resan följde teman som situationen för minoriteter i
Rumänien och landets politiska och ekonomiska utveckling efter sin självständighet -91.
Under resans första två helgdagar reste vi under lördagen till Sinaia, en bergsstad norr om
Bukarest. Under söndagen på walking tours och museibesök i Bukarest. Först dag tre hade vi
vårt första möte, då med Center for Independent journalism. CIJ är en NGO som arbetar för
att främja oberoende media i Rumänien. De organiserar kurser, debatter och seminarier för
journalister och journaliststudenter för att främja ett fritt medieklimat i Rumänien. Temat för
besöket var hur den romska befolkningen porträtteras i media. Samma dag besökte vi även
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den svenska ambassaden, där vi även fick möta rumänska studenter som antingen varit på
eller skulle åka på utbyte till Sverige. Dagens sista besök gick till Alternative Education Club,
en fritidsgård på en skola som organiserar läxhjälp och fritidsaktiviteter för utsatta barn i
stadsdelen Ferentari. Vår sista dag i Rumänien besökte vi HBTQ-organisationen ACCEPT
vilka arbetar med att genom olika projekt främja HBTQ-rättigheter.
Indien
New Delhi, Jaipur och Pushkar
Mellan den 3-12 februari 2015 reste vi till Indien. Planeringen av resan gjordes från november
och fram till avresa. Val av destination gjordes dels på grund av det stora intresset inom
föreningen för detta resmål och dels på grund av de stora förväntningarna och politiska
omvälvningarna efter parlamentsvalet 2014. Under januari organiserade vi aktiviteter som
skulle lära resegruppen och föreningen om de många utmaningar som världens största
demokrati står inför, både ekonomiska, politiska och sociala. Vi besökte UD, organiserade ett
seminarium i UF-lokalen med Indiens ambassadör, ordnande en filmkväll, även den i lokalen
samt en matkväll. Till skillnad från inför Rumänienresan var matkvällen öppet för alla
föreningens aktiva medlemmar.
Under tiden vi befann oss i New Delhi var det nyval till det federala parlamentet och på
gatorna var valkampanjerna i full gång. Vi anlände natten till den 4 februari och resans första
besök var till Världsbankens kontor New Delhi. I fokus för besöket låg Indiens ekonomiska
utveckling och hur världsbanken arbetar med en ”snabbare, mer hållbar och inkluderade”
ekonomisk utveckling i landet. Eftermiddagens besök gick till Dalit Foundation, en
organisation som arbetar med kastlösas rättigheter genom att stärka lokala Dalit-samhällen
över hela landet. Dag två i New Delhi besökte vi två organisationer som arbetar med kvinnors
rättigheter i Indien. På förmiddagen besökte vi Hope Monkey, som aktivt bedriver kampanjer
i sociala medier och håller kurser för att utbilda unga universitetstjejer om jämställdhet. På
eftermiddagen besökte vi Center for Social research arbetar med kvinnors rättigheter
nationellt, regionalt och lokalt. Mellan den 6-10 februari reste vi till Jaipur, Pushkar, Ajmer
och Agra, med syftet att se lite mer av Indien än bara New Delhi under den dryga veckan i var
där. En stor del av aktiviteterna under Rajastan-resan var planerade i förväg. I Jaipur ägnade
vi oss allmän turism, besökte stadens många tempel och gick på Bollywood-film. I Pushkar,
som är en viktig religiös knytpunkt för hinduer besökte vi bland annat det stora Brahmatemplet under deras puja och i Ajmer besökte vi den muslimska pilgrimsplatsen och den
sufiska moskén Ajmer Durga. På resegruppens begäran begav vi oss även till Taj Mahal på
vägen tillbaka mot New Delhi. Resans sista dag, vilken vi spenderade i New Delhi hade vi ett
möte med svenska ambassaden och under eftermiddagen besökte vi Water for People som
arbetar med sanitära frågor över hela Indien. Dagens sista besök gick till Zakat foundation
som driver barnhem främst riktade till barn som drabbats av upploppen i Gujarat och Assam.
Först besökte vi deras organisation för att sedan åka till Happy girls and boys homes, där en
del av gruppen besökte barnhemmet för flickor och en del besökte det för pojkar.
I april organiserades föreläsningen ”Women in India: Violence and sexuality in the shadow of
economic growth” tillsammans med programgruppen där resegruppen var med på det lyckade
efterföljande eftersnacket. Liksom förra resan gjorde Filip Ahlborn och Radio UF ett
resereportage med avstamp i resan och de många intressanta organisationer och människor vi
mötte.
17

Libanon
Beirut, Saida, Byblos
Den 16-23 april reste vi till Libanon. Syftet med resan var att undersöka hur närheten till
Syrien och de stora flyktingströmmarna påverkar landet. Fokus för resan låg på det politiska
systemet, integration och grannländernas påverkan på landet. Beslutet om att ha det som tema
var ett initiativ från resegruppen och tillkom tidigt i planeringen. Vårt första möte hade vi i
början av januari och hade därför mycket tid till att planera resan. Innan avresa anordnade vi
studiebesök på Libanons ambassad, en filmkväll, en föreläsning i UF-lokalen om Libanons
politiska historia och en matkväll. Matkvällen och ett par inofficiella kvällshäng var de enda
aktiviteterna som inte var öppna för alla medlemmar. Men hjälp av vår kassör Emilie Tilstam
sökte vi bidrag för resan, vilket vi i mångt och mycket på grund av ont om tid inte fick.
Vi anlände till Beirut natten till fredagen den 17 april. Under fredagen hade vi vårt första
möte, vilket var med det svenska konsulatet i Beirut. Fokus för mötet låg på Syrienkonflikten
och dess påverkan på Libanon samt hur den svenska politiska bevakningen sker i Syrien. På
plats fanns även representanter från svenska ambassaden i Damaskus, vilken på grund av det
rådande säkerhetsläget flyttats till Beirut. Helgen var öronmärkt som fritid och gruppen fick
själva välja vad de ville göra. Dessa aktiviteter inkluderade besök i städerna Byblos, Saida
och vingårdarna i Balbeek. Under måndagen besökte vi tidningen Daily Stars redaktion där vi
fick lära oss mer om Libanons medieklimat, medierapportering från Syrien samt hur
flyktingar porträtteras i media. Under tisdagen hade tre möten. Första mötet var med Kvinna
till Kvinna, på deras kontor i Beirut. Efter att ha berättat om situationen för kvinnor i Libanon
och deras organisation och arbetssätt tog de med oss till en av deras partnerorganisationer
Palestinian Women's Humanitarian Organisation i flyktinglägret Bourj al-Barajneh i utkanten
av södra Beirut. Dagens sista besök gick till huvudkontoret för The Green Party som berättade
om deras vision för hållbar utveckling i Libanon. Under vår sista dag i Libanon hade vi tre
möten. Vi besökte vi CARE, en organisation som arbetar med att ge stöd åt syriska flyktingar
i Libanon. Vi besökte även UNHCR. Under eftermiddagen besökte vi Children and youth
center i flyktinglägret Shatila som genom utbildning och fritidsaktiviteter vill ge barnen i
lägret en möjlighet att utveckla sin potential.
Efter resan anordnades en Cocktail fundraiser tillsammans med Kvinna till Kvinna. Eventet
anordnades i samarbete med aktivitetsgruppen, där de var den mest drivande gruppen i
arbetet. Fundraisern blev otroligt lyckad, både ur perspektivet mängden pengar som samlades
in, men även mängden besökare och engagerade medlemmar i genomförandet.

Aktiviteter
Under året har föreningens aktivitetsgrupp arbetat för att bidra med mångfald och diversitet
till Utrikespolitiska föreningens verksamhet. Mötena har haft ett snitt på 10 deltagande
medlemmar som arbetat hårt och engagerat med att fylla ut ett program med ca en aktivitet
varannan vecka. Läsårets början startade med en valvaka i samband med riksdagsvalet, vilken
genomfördes i samarbete med radion där UF-lokalen och konferensrummet nyttjades som
TV-rum. Tätt därpå genomfördes en diskussionskväll där situationen i Syrien diskuterades.
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Uppsalingo
Under hösten utvecklades ett samarbete med föreningen Uppsalingo, där vi kombinerade båda
föreningarnas syften genom att diskutera utrikespolitiskt relaterade ämnen på olika språk.
Detta blev väldigt lyckad och både folk från UF och Uppsalingo deltog i diskussionerna som
ägde rum på Göteborgs nation.
Studiebesök
Under hösten samarbetade vi med resegruppen och begav oss ner till Stockholm för
studiebesök på UD och Rumänska ambassaden. Strax efter jul genomförde vi tre studiebesök i
närheten av Uppsala, på Tolkskolan, Röda Korset och Migrationsverket. Besöken på
tolkskolan och migrationsverket var väldigt lyckade med ca 15 deltagare på vardera.
Ytterligare ett samarbete gjordes med resegruppen när vi besökte den Indiska ambassaden i
februari.
Juletider
Innan jul genomförde vi det obligatoriska glöggminglet tillsammans med resegruppen, som
visade bilder från sin resa till Rumänien. Efter bildvisningen dracks det glögg och quizzades.
Strax innan jul begav vi oss till Kungliga Slottet i Stockholm för en guidad tour. Även Gamla
Stans julmarknad besöktes.
Välgörenhetsgala och Filmfestival
Under hösten låg fokus på två stycken större projekt, vilket kändes som ett bra drag till
omväxling från de tidigare aktiviteterna av enklare slag. Välgörenhetsgalan, eller fundraisern,
ägde rum i mitten av maj och genomförde aktivitetsgruppen i samarbete med Kvinna till
Kvinna, resegruppen och Kalmars nation. Kvällen blev väldigt lyckad med flera intressanta
tal, båda av UF och kvinna till kvinna, livemusik och poetry slam. Kvällen var så välbesökt att
folk nekades i dörren och allt som allt samlades det in mer än 15000kr.
Året avslutades med en Filmfestival med Hong Kong/Tibet-tema bestående av filmvisningar
såväl som paneldiskussioner där rådande situationer och framtida utmaningar för de både
områdena diskuterades. Fredens Hus lokaler blev relativt välfyllda med ett 70-tal besökare
under dagen.

Uppsala Debate Club
Debatter har organiserats många gånger av UF Uppsala genom föreningens historia, men
Debattklubben (Debate Club eftersom verksamheten uteslutande sker på engelska) i sin
nuvarande form är ett nytt tillskott. Debattklubbens syfte är att ge medlemmarna möjlighet att
utveckla sin argumentations- och debatteknik samt att främja debattkulturen i Uppsala och
bidra till utbyten med andra klubbar. Debattklubben har under året skötts av
Debattklubbsansvarig Marieke Imken samt vice Debattklubbsansvarig Marret Bähr. Dessa
både var drivande även förra verksamhetsåret och valde att kandidera om vilket de fick
förtroende till av styrelsen. Under deras ledning har den brittiska debattformen
Under året har Debattklubben varit mycket aktiv med möte varje vecka i UFkonferensrummet klockan 18-21. Intresset har varit stort med minst ett tiotal besökare på
varje möte, ofta fler. Mötena har innehållit workshops i debatteknik, filmvisningar och/eller
föreläsningar samt en debatt om ett för dagen valt ämne som deltagarna kunnat förbereda sig
på.
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Utöver den ordinarie verksamheten deltog lag från UF Uppsala i flera debatturneringar under
året. Den 22 november organiserades en debatturnering tillsammans med UF Stockholms
debattklubb en debattävling mellan klubbarna som hölls i Uppsala (som Stockholm tyvärr tog
hem). I december 2014 deltog Debattklubben i en internationell debattävling i Lund. En
debattpubkväll hölls på Östgöta Nation den 17 februari för nyfikna förstagångsdebattörer.
Slutligen besökte Debattklubben den 2 maj Stockholm för att delta i Stockholms Novice
Debate Tournament i vilken 16 lag från Stockholm, Uppsala och Lund deltog.
Sammanfattningsvis kan Debattklubben sägas ha bedrivit en varierad och högkvalitativ
verksamhet som involverat många medlemmar. Deltagarna har både haft roligt och lärt sig
mer om debattekniker. Dessutom har Debattklubben lyckats attrahera ett stort antal
internationella och engelsktalande studenter, samt studenter som annars inte nödvändigtvis
hade engagerat sig i en utrikespolitisk förening. För att bli ännu bättre i framtiden skulle
klubben eventuellt kunna göras med självgående vad gäller marknadsföring och
sponsorsökande vilket skulle engagera fler aktiva medlemmar och avlasta PR-gruppen.
Styrelsen hoppas att Debattklubben under nästa år kommer att fortsätta växa, leverera bra
verksamhet och bygga ut sitt samarbete med andra utrikespolitiska föreningars debattklubbar.

Uppsala Model United Nations (UMUN)
Uppsala Model United Nations, UF Uppsalas eget FN-rollspel, har arrangerats med viss
kontinuitet sedan 1990-talet. Syftet med konferensen är att ge deltagarna praktisk kunskap om
internationella frågor och utveckla deras förmågor till förhandling, samarbete, problemlösning
samt muntlig och skriftlig kommunikation. Sedan ett avbrott 2011 har UMUN arrangerats tre
år i rad med ständigt ökande deltagarantal, kringaktiviteter och omsättning. Konferensen har
vuxit och utvecklats och kommit att bli en av de största och mest respekterade MUN:en i
Sverige.
UMUN 2015 leddes av projektledare Catarina Schaap och vice projektledare Brok Wubeshet
samt en av dem tillsatt projektgrupp. Projektledaren tillsätts som ämbetsperson av UF:s
styrelse medan vice projektledare tillsätts av Uppsala FN-förening enligt det avtal som
reglerade projektet. Med tema ”Crossing Borders” behandlade konferensens tre kommittéer
olika perspektiv på migration och flyktingars rättigheter. Scenariot var framarbetat av
projektgruppens scenarioansvariga och resulterade i tre slutliga resolutioner.
Finansieringen till konferensen kom dels ifrån deltagaravgiften på 500 kronor per delegat,
dels genom ett antal bidragsgivare vilka inkluderar Folke Bernadotteakademin, Svenska FNförbundet, Prins Carl Gustavs Stiftelse med flera. Till detta kommer att projektet sponsrades
av flera företag, främst lokala. Denna sponsring skedde huvudsakligen i form av produkter
såsom kaffe, fika, rabatt på mat, eller kontorsmaterial. Projektets budget växte jämfört med
föregående år och omsatte nu 120 000 kronor från cirka 100 000 kronor året innan. Projektets
mål att vara självfinansierande uppnåddes därigenom.
UMUN 2015 fick 100 deltagare, vilket kan jämföras med 78 delegater på UMUN 2014 och
47 år 2013. Till detta kom projektgrupp, kommitépresidialer som tagits in efter
rekommendationer från det övriga MUN-communityt samt ett antal volontärer som hjälpte till
med det logistiska arbetet. Totalt uppgick antalet människor involverade i konferensen till ca
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130 personer. Förutom de formella förhandlingarna innehöll UMUN 2015 en
introduktionsföreläsning med bland andra Peter Nobel som föreläsare, mingel på Uppsala
Fredens Hus torsdag kväll, mingel på studentnation samt diplomatmiddag på Östgöta Nation
på lördagskvällen.
En delegatundersökning som gjordes i slutet av konferensen visade på överlag mycket nöjda
delegater; konferensens organisation, tema, kommittéarbete och kringaktiviteter fick mycket
gott betyg av de allra flesta deltagare.
Inför framtiden
Sett till deltagarantal, kvalité på resolutioner, ekonomi och omdömen av såväl deltagare som
samarbetspartners. Mycket finns dock kvar att förbättra inför kommande år, i synnerhet att
förbättra projektets stabilitet och möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt istället för att
kunskap och resurser går förlorade mellan åren. Av denna anledning tog styrelsen 2014-2015
två initiativ under vårterminen för att utveckla och stabilisera UMUN.
Det första var en överenskommelse om stöd till UMUN från Uppsala Universitet. Bland annat
innebär detta att UMUN 2016 ska erbjudas efterskänkt lokalhyra och marknadsföringsstöd
från Uppsala Universitet. Detta för att mer resurser ska kunna gå till att utveckla konferensens
innehåll, samt öka tillgängligheten så att fler kan delta för första gången och/eller resa till
Uppsala utifrån för att delta.
Det andra initiativet var att UF Uppsala och Uppsala FN-förening gemensamt bjudit in
Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) i Uppsala att medarrangera UMUN 2016 och ha
ansvar för en kommitté med fokus på Europeiska Unionen.
Styrelsen bedömer sammantaget att UMUN utvecklats under året och att en god grund lagts
för framtiden. Det är upp till nästa styrelse att fastställa inriktning och utveckla projektet
ytterligare, i synnerhet genom att välja en kompetent projektledare och bistå denne och
projektgruppen.

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), och därigenom UF Uppsala, är medlem i
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) sedan flera år. LSU är en
paraplyorganisation för ungefär 90 av landets ungdomsorganisationer och erbjuder ett brett
kontaktnät för UFS och UF Uppsala som exempelvis kurser i styrelsearbete, möjligheter för
medlemmar i att engagera sig i andra spännande uppdrag som sträcker sig utanför den egna
föreningen.

Samarbeten och bidragsgivare
Utrikespolitiska föreningen i Uppsala skulle aldrig blivit vad den är utan stöd från våra
bidragsgivare och utan utbyte med våra samarbetspartners. Föreningen är öppen för
samarbeten med vitt skilda aktörer som på ett eller annat vis arbetar med utrikespolitik
och/eller globala frågor. UF Uppsala ser fram emot att stärka de samarbeten som finns i dag
och hoppas att skapa nya spännande samarbeten med ytterligare aktörer framöver.
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Under verksamhetsåret 2014-2015 har ekonomiskt stöd erhållits från Uppsala Universitet,
Folke Bernadotteakademin, Folkuniversitetet, Uppsala studentkår, Ungdomsstyrelsen och
Forum Syd. De två sistnämnda bidragen erhölls via föreningens medlemskap och delaktighet i
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS). Föreningens största stöd erhålls fortsättningsvis
från Uppsala Universitet som utöver ett ekonomiskt stöd även bidrar med att upplåta, och
täcka hyreskostnaden för, föreningens lokaler i Ekonomikum. Styrelsen är mycket tacksam
för det stöd och den uppmuntran dessa bidragsgivare ger. Tack vare deras stöd och
engagemang har föreningen fått möjlighet att utveckla verksamheten inte bara under det
gångna året utan det ger även möjlighet att planera föreningens verksamhet på längre sikt för
att skapa kontinuitet och stabilitet.
Styrelsen vill särskilt tacka Uppsala Universitet, Folke Bernadotteakademin och
Folkuniversitetet för gott samarbete under året. Ett stort tack även till övriga utrikespolitiska
föreningar runt om i landet, Utrikespolitiska förbundet Sverige samt alla organisationer,
institutioner och studentnationer vi samarbetat med under verksamhetsåret.
Lista över samarbetspartners 2014–2015
ACCEPT (Rumänien)
Alternative Education Club (Rumänien)
Afrikagrupperna
AIESEC
Akademikerförbundet SSR
Amerikanska ambassaden i Stockholm
Amnesty International
CARE Lebanon (Libanon)
CEMUS/Uppsala Centre for Sustainable Development
Center for independent journalism (Rumänien)
Center for Social research (Indien)
Children and Youth Center, Shatila (Libanon)
Dag Hammarskjöld Foundation
Daily Star (Libanon)
Dalit Foundation
EU Careers
Europeiska Ungdomsparlamentet
Folke Bernadotteakademin
Folkuniversitetet
Forum för levande historia
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Forum Syd
Fredens Hus i Uppsala
Fyrisbiografen
Fyristryck AB
Försvarets tolkskola
Försvarsmakten
Gästrike-Hälsinge nation
Göteborgs nation
Happy homes for boys and girls (Indien)
Hopemonkey (Indien)
IMF
Indiens ambassad i Stockholm
Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Katedralskolan i Uppsala
Kristna Freds
Kvinna till Kvinna
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
Libanesiska ambassaden i Stockholm
LO-TCO
Läkare utan gränser
Länsstyrelsen Uppsala Län
Migrationsverket
NAI-biblioteket
Nordic Africa Institute (NAI)
Omvärlden
Oxford Research
Palestinian Women’s Humanitarian Organization (Palestinska territorierna)
Pax et Bellum
PeaceWorks
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Regionförbundet Uppsala
Rumäniens ambassad i Stockholm
Rumänska kulturinstitutet (Stockholm)
Rysslands ambassad i Stockholm
Samhällsvetenskapliga sektionen
SCB
SILC
Smålands nation
Society of Foreign and International Affairs från Trinity College
ST student
Stockholm Institute for Public Speaking
Studentradion 98,9
Svalorna Latinamerika
Swedish Institute for North American Studies (SINAS)
Svenska FN-förbundet
Svenska Kyrkans internationella arbete
Svenska riksbanken
Tankesmedjan Frivärld
The Challenge Group
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
UNHCR
Unionen
Universitets- och högskolerådet
Uppsala FN-förening
Uppsala kommun
Uppsala Peace and Development Students’ Association (UPaD)
Uppsala Politicesstuderande (UPS)
Uppsala studentkår
Uppsala student-TV (USTV)
Uppsala Universitet
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Uppsalaekonomerna
Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS)
Utrikespolitiska föreningen i Stockholm (UF Stockholm)
Utrikesdepartementet
Utrikespolitiska Institutet
V-Dala nation
Vision
Volontärbyrån, Centrum för ideellt arbete
Water for People (Indien)
Zakat Foundation (Indien)
Östgöta nation

Ekonomisk berättelse
Det ekonomiska året 14/15 har varit ett mycket bra och stabilt år. Föreningens egna intäkter
från föredrag har ökat både vad gäller entréintäkter och medlemskapsintäkter. Den stora
skillnaden i intäkter mot föregående år är mycket tack vare Hans Rosling-föreläsningen i
början av året då UF fick hyra Universitetsaulan utan kostnad och förfogade över
försäljningen av samtliga platser (1800 platser). Utan en sådan ”storsäljare” är denna siffra
missvisande för vad UF Uppsala troligtvis kan tjäna i form av egna intäkter. Däremot har UF
Uppsala även utöver Hans Rosling-föreläsningen under året haft fler besökare på
föreläsningarna. Ytterligare en faktor till den stora skillnaden i entréavgifter är att UF Uppsala
under året tecknade ett swish-avtal med Nordea, så att medlemmar nu kan betala för UFs
tjänster via appen Swish. Detta har fungerat bra och nästa styrelse uppmuntras att använda
appen men med ännu mer struktur i betalningsrutinen då Swish-betalningar något försvårar
bokföringen om de inte görs korrekt.
När det gäller bidrag har föreningen fått lite mindre bidrag än föregående år, men skillnaderna
i utbetalda bidrag har varit marginella och bör därför inte ses som oroväckande. Skillnaden i
MUCFs storlek beror på att UFS har gjort om sitt system för att betala ut bidraget till
medlemsföreningarna. Då UF Uppsala tjänade så pass bra redan i början av året samt att
nästan alla bidrag inkom i tid har året varit mycket ekonomiskt stabilt och styrelsen har
beslutat om att förnya en del saker, exempelvis dator, hemsida och möbler. Detta innebär att
även kostnaderna har varit högre, alltså har den totala omsättningen under året ökat. Till nästa
styrelse uppmuntras att hålla tät kontakt med ekonomiansvarig i UFS för att försäkra sig om
eventuella ändringar samt tät kontakt med övriga bidragsgivare. Särskilt kontakten med
Folkuniversitetet bör intensifieras och ekonomiansvarige får gärna hålla ett extra öga på att
alla styrelsemedlemmar med flera fyller i sina FU-papper ordentligt och i tid.
Förändringar som har skett under året som kommer att innebära en del utmaningar för UF är
att sparformen hos Riksggäldsspar där vi har placerade pengar upphör under 2015. Styrelsen
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2015-16 uppmuntras därför att diskutera hur dessa pengar ska omplaceras. Vi vill också
uppmuntra till en mer allmän diskussion kring hur UF ska spara en del av sina intäkter.
Utöver detta har UFs bank Nordea upphört med kontanthantering i Uppsala och allmänt är
trenden bland alla banker att avveckla kontanthantering och låta kunder vända sig till
dagskassehantering vilket UF under året har gjort (Loomis). Med detta i åtanke vill vi
uppmuntra nästa styrelse till att vidare diskutera, pröva och utvärdera alternativ till
kontanthantering samt utforska alternativen för dagskassehantering.
Rutinerna för den allmänna skötseln av ekonomin har fungerat bra, ekonomiansvarige har
under året förnyat kvittomallen, föredragsredovisningsmallen och skapat en redovisningsmall.
Nästa ekonomiansvarig uppmuntras att fortsatt använda dessa då denna praxis numera är en
naturlig och självklar del av föreningens skötsel. Styrelsen har även antagit en
finansieringspolicy och en ekonomisk policy för att förtydliga och cementera det som mer
eller mindre har varit praxis under en längre tid inom om UF. Ett råd för att nästa
verksamhetsår ska bli ännu mer strukturerat är att ekonomiansvarige vid upprepade tillfällen
påminner om hur kvittomallen och föredragsmallen fungerar och försäkrar att detta når ut till
alla engagerade i föreningen. Särskilt viktigt är att alla som sitter kassa 1 fyller i
föredragsredovisningarna ordentligt. Slutligen uppmuntrar vi nästa styrelse att då UF är en
förening med mycket rutin och stabilitet i sin verksamhet att verkligen se till att UFs medel
kommer hela UFs verksamhet till gagn genom att exempelvis höja budgeten för aktivitets-och
resegruppen.

Slutord
Avslutningsvis vill styrelsen för verksamhetsåret 2014–2015 tacka alla medlemmar som drivit
och fortsätter driva föreningen framåt. Det är medlemmarnas engagemang, idéer och
brinnande intresse för utrikespolitik och globala frågor som gör UF Uppsala till en så
fantastisk förening. Det är tack vare ert engagemang som föreningens verksamhet har kunnat
utvecklas så som den gjort genom åren. Tillsammans fortsätter vi sprida kunskap om världen
och öka förståelsen mellan världens människor och folk.
Uppsala 31 juli 2015,
UF Uppsalas styrelse 2014–2015
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Bilaga 1: Programverksamheten 2014-2015
Datum, Lokal,
Tid

Rubrik

Föredragshållare

Antal
Varav
Nya
besökare
medlemmar
medlem

8 september, sal
IX, kl. 17.15

Utrikespolitisk
riksdagsdebatt

Ulrika Karlsson,
Fredrik Malm,
Kerstin
Lundgren,
Mikael
Oscarsson, Bodil
Ceballos,
Ardalan
Shekarabi, Hans
Linde, Sofia
Kronlid, Stefan
Olsson
(moderator)

120

10

95

9 september, UF:s Frukost med
kontor, kl. 8.00
Birgitta Ohlsson

Birgitta Ohlsson

28

18

10

9 september, UF:s Fika med Margot
kontor, kl. 16.00
Wallström

Margot
Wallström

38

12

26

18 september,
Universitetsaulan,
kl. 18.15

Hans Rosling: A
fact based world
view

Hans Rosling

1800

-

-

29 september,
Hörsal 4, kl.
19.15

Syria is burning – Aron Lund
why?

242

168

4

1 oktober, sal X,
kl. 16.30

What role can the
UN, and regional
organizations
such as the EU

120

-

-

Peter
Wallensteen,
Anders Bjurner,
Inger Österdahl,

27

and OSCE play
in the Ukraine
conflict?

Lars-Erik Lundin
och Rolf Ekérus.
Moderator: Olof
Kleberg.

6 oktober, sal IV,
kl. 19.15

Challenges and
insights – To
work as a
correspondent
during times of
fundamental
change

Marika Griehsel

65

46

17

9 oktober, Hörsal
1, kl. 19.15

Kan EN
människa göra
skillnad?

Dan Olofsson

27

21

5

13 oktober, sal
IX, kl. 19.15

The Arab
countries of the
Persian Gulf –
Rich in natural
resources, yet
poor in human
rights

Bitte
Hammargren

77

57

19

16 oktober, sal
IX, kl. 19.15

Creating a world
government

Torbjörn Tännsjö

113

71

30

17 oktober,
Uppsala konsert
och kongress sal
C, kl. 16.30

Panel discussion
on women
building peace

Fina Lujang,
Seraphine
Mantomba
Kebasani,
Angélique Kidjo

90

-

-

20 oktober, sal
IX, kl., 19.15

Ett meningsfullt
arbete – Läkare
utan gränser i
Sydsudan

Sophie Hjort

32

-

-

24 oktober, sal X,
kl., 11.15

UN-DAY: Lunch
seminar

Katarina Lindahl,
Göran Lysén,
Charlotta
Friedner Parrat,

68

64

4

28

Maggie Phiri,
Linda Åhre,
moderator: Ulrika
Nilsson
27 oktober, sal
IX, kl. 19.15

Rumänien:
Henrik Brors
Hinder och
utmaningar för ett
land i politisk
omvälvning

36

28

8

3 november,
Hörsal 3, kl.
19.15

Panelsamtal:
Islamiska staten vad ligger bakom
deras framsteg?

Yekbun Alp,
Joakim Medin,
Kurdo Baksi,
Khazar Fatemi
(moderator)

274

-

13

6 november, sal
IX, kl. 19.15

How to handle
world conflicts:
by looking at the
engaged
spirituality of
Dag
Hammarskjöld
and the current
Dalai Lama

Joseph Prabhu

28

-

3

10 november, sal
X, kl. 19.15

The Arab spring:
the forgotten
destinies

Cecilia Uddén

99

77

29

13 november,
Hörsal 2, kl.
19.15

The oil revolution Bengt Nilsson
in East Africa:
the untold stories

41

33

8

17 november, sal
IX, kl. 19.15

Ebola - är
mänsklighetens
existens hotad?

Anna Sjöblom

57

46

9

20 november, sal
IX, kl. 19.15

Flickornas
framtid: från
tvång till frihet

Katarina Lindahl

42

35

2

29

24 november, sal
IX, kl. 19.15

Brazilian politics
of the last 50
years: From the
coup d’état 1964
to the election
2014

Elisa Solman

26

18

7

27 november, sal
IX, kl. 19.15

Fighting poverty
through
philantropy

Claes Lindesvärd

26

20

1

1 december, sal
IX, kl. 19.15

Theme migration: Patricia Mindus
Citizenship – an
arbitrary idea of
our time?

47

38

6

4 december, sal
IX, kl. 19.15

Theme migration: Erik de la
Att resa som
Reguera
papperslös
migrant - högre
murar och
växande
nationalism

32

24

4

11 december, sal
IX, kl. 19.15

Constantly new
infections,
influenza, HIV,
Ebola, what
comes next?

Britta Wahren

14

-

-

15 december, sal
IX, kl. 19.15

Vart är EU på
väg? ekonomiska och
politiska vägval

Thomas Östros

52

-

7

19 januari,
Gustavianum:
Aula Minus, kl.
13.15

Objection Your
Honour Amerikanska
influenser på
svensk rätt.

Kjell Å Modéer,
Gunnar
Strömmer,
Thomas Bull

35

-

-

21 januari, Hörsal
3, kl. 19.15

Miljön - fiende
eller vän?

Maria
Wetterstrand

149

56

54

30

26 januari, sal IX,
kl. 19.15

Att rapportera
dödsskjutningar
och orkaner

Linda Flood

23

19

5

29 januari, sal IX,
kl. 19.15

A testament of
despair - The
beginning of the
ebola breakout

Christian
Sundberg

43

24

18

5 februari, sal IX,
kl. 19.15

Ett våldsamt
Henrik
viktigt val: Boko Angerbrandt
Haram och valet i
Nigeria

106

51

52

12 februari, sal
IX, kl. 19.15

USA bryter isen
med Kuba

68

36

10

19 februari, sal X,
kl. 19.15

Obehaget: vad
Elena Namli
händer i Ryssland

93

40

53

23 februari,
Hörsal 4, kl.
18.15

Israel and
Palestine: an
uncertain future

147

84

39

26 februari, sal
IV, kl. 19.15

Folkets rätt i en
Ove Bring
värld utan rättvisa

35

4

9

2 mars, sal IX, kl.
19.15

Afghanistan - a
torn country
seeking a future

Anna-Karin
Johansson

63

40

21

5 mars, sal IX, kl.
19.15

Tunisia: A
democracy is
born

Fanny Hägerstam

40

31

8

9 mars, sal X, kl.
19.15

Mona Sahlin om
våldsbejakande
islamism

Mona Sahlin

120

73

36

12 mars, sal IX,

TTIP Frihandelsavtalet

Rikard Allvin

50

34

10

Eva Björklund

Anders Persson,
Agneta Ramberg,
Fred Ekblad,
Per Jennische,
FLER

31

kl. 19.15

mellan EU och
USA, å ena sidan

23 mars, Hörsal 4, Ted talk rockstar
kl. 19.15

Alan Atkisson

42

23

10

24 mars, sal IX,
kl. 18.15

From a captive
nation to the EU
chairmanship

Gints Jegermanis

35

-

30 mars, sal IX,
kl. 19.15

Transitional
justice & human
rights crisis in Sri
Lanka

Ramu
Manivannan

19

-

1

7 april, sal IV, kl.
19.15

What is
happening in
Japan?

Marie Söderberg

26

-

-

9 april, sal IV, kl.
19.15

Saudiavtalet och
svensk
försvarspolitik

Anna Ek

25

-

-

13 april, sal IX,
kl. 19.15

Burkina Faso

Sten Hagberg

8

7

1

16 april, sal IX,
kl. 10.15

Skype lecture:
Peter Singer
The why and how
of effective
altruism

14

7

3

23 april, sal IX,
kl. 19.15

Women in India:
violence and
sexuality in the
shadow of
economic growth

Surichi Thapart
Björkert

35

-

7

4 maj, sal IX, kl.
19.15

TTIP Frihandelsavtalet
mellan EU och
USA, å andra
sidan...

Christofer
Fjellner

51

36

4

•

32

11 maj, Hörsal 4,
kl. 18.15

Anna Kinberg
Batra blickar utåt

Anna Kinberg
Batra

134

65

43

18 maj, sal IX, kl.
18.15

Kina: maktens
centrum

Ola Wong

52

40

11

20 maj, sal IX, kl.
17.00

Ukraine:
Perspectives on
War and
Conflict

Niklas Bernsand,
Tomislav Dulic,
Gudrun Persson,
Igor Torbako

45

-

-

27 maj, sal IX, kl.
18.15

The Greek crisis:
Political and
economic
challenges

Harry Flam,
Anna Michalski,
Johan Shück

36

-

-

28 maj, Hörsal 4,
kl. 19.15

The precariat –
The New
Dangerous Class

Guy Standing

220

96

22

33

