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Majoriteten får jobb
I en enkät till studenter
som tog examen från ju-

Sandra Atler praktiserade
på svenska FN-delegationen i New York i höstas.
– Jag är intresserad av mänskliga rättigheter, ville ha praktik och hade någon slags
idealbild av FN, säger hon.

ristlinjen vid Stockholms

Sandra ville ta reda på mer om
vad FN är och få en inblick
i det diplomatiska livet och
utrikesförvaltningens arbete.
– Det finns många praktikplatser inom UD och FN och
det är inte så svårt att få en
som många kanske tror, säger
Sandra. Vi var flera svenska
praktikanter under hösten.
– Jag arbetade med mänskliga rättigheter och sociala och
humanitära frågor i det tredje
utskottet, berättar Sandra.
I utskotten finns experter från
varje FN-land, man utarbetar och antar resolutioner.
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DIPLOMATI NÖDVÄNDIG
Det är ett ständigt spel
som pågår vad gäller formuleringarna i resolutionerna.
– Även om resolutionerna ibland blir urvattnade efter långa
politiska manglingar och kanske heller inte alltid följs, så är
t e x landresolutioner en viktig
signal till folket i de berörda
länderna att världen bryr sig om
hur de har det, säger Sandra.
De vet att det finns ett tryck
från omvärlden gentemot deras
regim att förbättra situationen.
– En slutsats jag har dragit efter min tid vid FN är
att diplomati är nödvändig.
Det är enda sättet att föra en
dialog med diktaturer och
andra stater som bryter mot
mänskliga rättigheter. Man
kan förhandla sig till mycket.
Resolutionerna är inte juridiskt bindande utan det
är den politiska viljan som
avgör i slutändan. Det skapas ibland olika pakter mellan länder som kan leda till
handlingsförlamning i FN.
– Visst kändes det frustre-

universitet under 2002
uppger 79 procent att
de hade fått jobb inom
tre månader efter sin
examen. Drygt fem
procent var fortfarande
procent har tillsvidareanställning och de allra
flesta arbetar heltid.
58 procent tycker att
deras arbetsuppgifter
till stor del motsvarar
utbildningen. Den största
arbetsgivaren för de nyexaminerade är statliga
myndigheter, 18,5 procent, och advokatbyråer,
15 procent. 14 procent
arbetar som notarier.
Sandra Atler praktiserade vid Sveriges ständiga representation vid FN i New York
rande ibland, säger Sandra.
Hennes utskott arbetade
till exempel med barns rättigheter,
människohandel,
rasism och flyktingfrågor.
– Det handlar om hundratals resolutioner som FN:s
generalförsamling antar varje
år, så det var mycket att göra
och väldigt roligt. Det var
liv och rörelse hela tiden och
mycket politik. Jag har fått
lära mig hur processen går till.
SVENSKAR RESPEKTERADE
Varje morgon hålls ett möte
på svenska delegationen där
man träffar utsända politiker och får en genomgång av
Sveriges hållning i olika frågor.
– Man har daglig kontakt
med UD i Sverige och tar in
experter i olika frågor. Vid
särskilda EU-samråd går EUländerna igenom gemensamma frågor inför behandlingen
i FN:s utskott eller för förhandlingar om resolutionerna.
–
Frivilligorganisationer

bjuder in Sverige och andra
länder till föredrag där de
försöker förmå Sverige att
trycka på extra för deras sak
i utskottet, berättar Sandra.

med lägenhetskompisarna.
– Det var en intensiv och
väldigt rolig höst. Alltid var
det något som hände och utelivet är fantastiskt, ler Sandra.

Hon säger att det känns väldigt roligt att vara svensk i FN.
– Det märks att Sverige är
ett respekterat land i de här
sammanhangen. Även länder
som inte respekterar mänskliga
rättigheter har respekt för oss.
Sverige står för mänskliga rättigheter och en god juridisk, inte
politisk, tolkning. Som svensk
blir man positivt bemött nästan oavsett vem man träffar.

Nu läser hon sista terminen på
juristlinjen och håller på med sin
uppsats som handlar om folkrätten och multinationella företags
sociala ansvar. Praktiken på FN
räknas som en del av uppsatsen.
– Jag läste socialantropologi
och u-landskunskap innan juridiken och vill gärna ha med en
social aspekt, berättar Sandra.

INGET LYXLIV
Praktikplatsen vid FN var oavlönad. Sandra finansierade vistelsen i New York med stipendier.
– Det var inget lyxliv direkt. Boendet är fruktansvärt
dyrt så vi var fyra praktikanter som delade en minimal
3:a på Manhattan. Men det var
nära till jobbet och jag trivdes

Efter examen vill Sandra
gärna arbeta med mänskliga
rättigheter. Hon har länge varit aktiv som volontär i Ecpat,
en frivilligorganisation som
arbetar mot barnsexhandel.
– I FN såg jag hur stor betydelse frivilligorganisationerna
har och hur mycket de kan
göra med relativt lite pengar.

De flesta, 67 procent,
har fått sitt jobb genom
kontakter och annonser.
Arbetsförmedlingen har
endast förmedlat fem
procent av jobben.

Skattebrott i avhandling
Teresa Simon Almendal
disputerade på avhandlingen ”Skatteanpassade
transaktioner och skattebrott” den 18 mars.

Belönad uppsats
Andreas Kotsadam har
fått ett hedersomnämnande i JämO:s uppsatstävling för sin uppsats ”Gender Law and Economics
– Parents Insurance and
Gender Discrimination
in Sweden”.
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Jämställdhet
- en fråga om lönsamhet,
effektivitet och demokrati.
Adastra mentorprojekt
inbjuder till ett seminarium där jämställdhetskonsulten Ann-Katrine
Roth föreläser och generalsekreteraren för
Advokatsamfundet Anne
Ramberg gästtalar.

DETTA HÄNDER VID JURIDICUM
Specialkurser hösten 05
Anmälan till specialkurser ska göras senast den 15 april.
Ansökningsblankett finns på www.juridicum.su.se under
Utbildning/Specialkurser.
Utbyte lockar
Fler studenter från juristlinjen vid Stockholms universitet vill
studera utomlands nästa läsår. 101 sökande är nytt rekord. Det
finns totalt 96 platser och 76 studenter kunde placeras enligt
något av sina val.

Populärast är halvårsplatserna i Storbritannien, 20 studenter sökte
till Manchester, 18 till Middlesex och 19 till Birmingham. Till
programmet i internationell finansrätt vid Queen Mary, University
of London, sökte 33 studenter. När det gäller ettårsplatserna är
Université Paul Cézanne i Aix populärast med 16 sökande.
Restplatser finns bland annat i Spanien, Italien, Frankrike, Holland
och Storbritannien. De kommer att utlysas inom kort. Utlysning
av utbyte med Australien, Nya Zeeland, Chile, Filippinerna och
Peru sker under höstterminen.

Onsdag 27 april kl
19 på Juristernas Hus.

Juridikstudent och förälder

Juridisk engelska
Under

vårterminen

arrangerar ELSA en
föreläsningsserie i juridisk engelska. Intresset
har varit mycket stort
bland

studenterna.

Bland föreläsarna finns
representanter för advokatbyråer,
och

företag

organisationer.

Dessutom föreläser Jonas
Ebbesson och Patricia
Shaughnessy

från

Juridiska institutionen.
Annika Nordin och Emil Elgebrant i föräldragruppen

Vägen till första jobbet
Jusek ger dig tips om hur
du hittar jobbet, skriver
ansökningshandlingarna
och lyckas på intervjun.
Onsdag 20 april kl 14, A
207, Södra huset. Anmälan
till arbetsforum@sb.su.se
Karriär i EU
Information om de allmänna uttagningsprov,
s k concours, som anordnas för EU-medborgare som vill arbeta
inom EU:s institutioner.
Onsdag den 27 april
kl 13-15, A 207, Södra
huset.

Anmälan

till

anita.carlstedt@adm.ministry.se senast den 21 april.

Hur får man tiden att räcka till
och hur ska ekonomin kunna gå
ihop? Dessa och andra frågor
diskuteras i föräldragruppen
för studerande vid juristlinjen.
Genom Juridiska institutionens
mångfaldsprojekt finns sedan i
januari en grupp för studerande
på juristlinjen som har barn.
Gruppen träffas och diskuterar
kring olika teman, exempelvis
studieteknik och ekonomi.
– Anledningen till att vi bildade gruppen var att få möjlighet
att prata kring och jämföra våra
erfarenheter, berättar Annika
Nordin som tillsammans med
Emil Elgebrant och Anne
Akincilar startade gruppen.
UTANFÖR
Både Annika och Emil var
ensamstående föräldrar när
de började på juristlinjen.
– När man har barn passar
man inte in i typmallen av en
student, man har lite andra behov, säger Annika. I början av
studierna kändes det att man inte

var som alla andra. Rollen som
student vänder sig till de yngre.
Det var fester och inskolning
som jag inte kände mig intresserad av. Men en kvinna i min
grupp hade sex barn! Då kände
jag mig genast lite mer normal…
BYTA GRUPP
Ett dilemma kan vara att
försöka få ihop studierna och
barnomsorgens tider. Det kan
innebära att man tvingas byta
grupp för att tiderna inte passar.
– Jag har nog bytt grupp
inför varje kurs, säger Emil.
Kurskamraterna brukar vara
förstående när det gäller tiderna
för att träffas och grupparbeta.
– Ska min dotter äta 17.30 så
ska hon, det är ju inte förhandlingsbart direkt, säger Emil.
– Ibland har jag tagit med
barnen på föreläsningar och
det har aldrig varit några negativa reaktioner på det, säger
Annika. Min tvååring låg under
bordet och åt godis nu senast
i specialkursen i arbetsrätt.

Ekonomin, som ju ofta är ansträngd för studerande, sätts på
ännu hårdare prov när även barnen ska försörjas på CSN-medel.
– På gruppens möten har vi
talat mycket om ekonomin. De
flesta tvingas ta extrajobb för
att få det att gå ihop, men tyvärr innebär det minskad tid
med barnen, säger Annika.
Under en tid arbetade hon
på nätterna när sonen sov.
– I längden höll det dock inte
att komma från jobbet, köra
morgonracet, lämna på dagis,
gå på föreläsning, sova några
timmar för att sedan hämta igen.
– Systemet är inte alls anpassat för att man ska skaffa
barn som student, säger Emil.
Men visst, för mig har det varit enklare att få tid med min
dotter när jag pluggar än om
jag hade jobbat hundra procent.
SOCIALT LIV
Annika och Emil ser det som
en tillgång att vara förälder.
– Man lär sig att vara disciplinerad och hantera svårigheter,
säger Annika. Jag upplever det
som att de som är föräldrar är
väldigt målmedvetna och vill bli
klara med sina studier. Sedan
får man som förälder en bättre
balans i livet och hetsar inte
upp sig så mycket över betygen.
Den sociala delen i föräldragruppen
är
viktig.
– Jag har saknat det här att
bara sitta och snacka om allt
möjligt med andra föräldrar,
säger Emil. Vi har ju en annan
prioriteringsordning än andra
studenter. Först kommer familjen, sen ingenting och sen studierna, säger Emil. Det sociala
livet hamnar långt ner på listan.

Föräldragruppen försöker nu
känna av vilka behov som finns
hos juridikstudenter med barn.
– Det här är ju på försöksstadiet än, säger Emil, så vi
försöker hitta det som är intressant att träffas kring.
Gruppen har tagit upp
studieteknik och planering.
Frågor kring ekonomi och juridik diskuteras den 29 april
då en representant från CSN
kommer till träffen. Eventuellt
kommer även någon från Jusek
och pratar om hur arbetsmarknaden ser ut för föräldrar.
– I början av april ska vi ha
en social aktivitet där vi tar med
våra barn, berättar Annika. Vi
träffas här på universitetet för
att visa barnen var vi är på
dagarna. Efter det går vi till
Naturhistoriska riksmuseet.
Hittills har ett tiotal personer deltagit i mötena.
– Vi har fått många positiva
reaktioner från studenter som
säger att de har längtat efter
något sådant här, säger Annika.
Emil har nyligen tagit sin
examen och Annika skriver
uppsats. De har funderingar
kring vilka krav arbetsgivare
ställer på anställda med barn.
– Jag är ju inte flyttbar, det är
inget alternativ för mig att lämna Stockholm för att få ett jobb,
säger Annika som ser fram emot
att börja jobba. Det har sitt pris
att gå upp vid fem på morgonen
för att hinna läsa i två timmar
innan barnen ska upp. När man
är ledig från sitt jobb då är man
ledig på ett annat sätt än när
man pluggar. Och så ska det givetvis bli skönt att tjäna pengar!

