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“Folk som bär värja fruktar de 

som endast bär gåspenna.”

William Shakespeare

Vill du förmedla något i text? 
Skriva om något du tycker 
är intressant, eller kanske 
påverka något du brinner 
för? 
Vi söker alltid någon som är 
intresserad av att arbeta i 
Prima Facies redaktion! 
Om du är intresserad – tveka 
då inte att kontakta vår 
chefredaktör Anna på 
chefredaktor@jforebro.se.
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Örebro universitet.

Nu måste jag dock förbereda mig inför ett tele-
fonmöte gällande nästa utmaning 
jag tänkte ta mig an. Tack vare mitt 
engagemang i JF Örebro har jag 
fått möjligheten att sitta mötesord-
förande på ett riksårsmöte för en 
annan förening. Jag är ju en aning 
svag för årsmöten så det här ska 
bli riktigt roligt. Det ena kan alltså 
leda till det andra, engagera dig i 
JF Örebro!

Men först ska vi alla ha en riktigt go sommar, 
ta vara på den och njut! Så ses vi till hösten, 
jag ser mycket fram emot att få vara ett JF-pä-
ron!2  

  1 Jag har under våren agerat ordförande för föreningen 
Gaia Morötter och Rödlök som figurerat i processspelet 
för T4 JP. Att engagera sig i undervisningen på detta sätt 
är något jag varmt rekommenderar, det är kul! Hör av 
dig till Isak Bergdahl nästa år så får du säkert också vara 
med!

  2 JF-päron är benämning på dem som vill vara med på 
Uppstart med JF. Läs mer på hemsidan hur vi ska väl-
komna de nya studenterna genom att hjälpa dem med 
lite pluggtips. Häng med du också!

Ny styrelse är vald för nästa verksamhetsår 
och den 30 juni är min sista dag som ordfö-
rande för Juridiska Föreningen vid Örebro 
universitet. I skrivande stund sitter 
jag i Göteborg och har redan spa-
nat in ett par studentmössor. Hem-
ma i Örebro har amanuenserna 
fullt upp med alla uppsatser och de 
biodynamiska odlarna är mycket 
nöjda med att morotsmördaren 
Torgny bett om ursäkt, äntligen 
kan jag ta av mig foliehatten!1  

Det lider alltså mot sitt slut vilket 
kan låta lite sorgligt. Men solen är uppe allt 
längre på dagarna, liljekonvaljen blommar och 
vi har ett fantastiskt verksamhetsår bakom oss, 
det är allt annat än sorgligt! Dessutom tillträ-
der en ny styrelse 1 juli med ny härlig energi 
och massor av spännande idéer.

Ett fantastiskt verksamhetsår, ja det har det 
verkligen varit tack vare er! Alla ni som på ett 
eller annat sätt engagerat er i föreningen. Jag 
önskar poängtera att det finns väldigt många 
sätt att engagera sig i JF Örebro. För att näm-
na några så kan ni; köpa en öl på JF-PUB, 
ställa upp med ett lag i JO, framföra ett helt 
makalöst tal till mannen på balen, påpeka 
för styrelsen att vi borde städa kontoret, fira 
midsommar i maj med ett  härligt gäng ne-
derländare eller äta upp alla våra kakor och 
smörgåstårtor. Alla behövs vi i vår förening, 
för att vi ska vara just Juridiska Föreningen vid 

Den blomstertid 
nu kommer...

“Ett fantastiskt 
verksamhetsår, 
ja det har det 
verkligen varit 
tack vare er! “

Ledarskribent
Linda Norberg
Ordförande
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Konstpaus

faktiskt bjudet på. 

Eller som Carl Hammrén en gång sa; 

Vintern är den bästa årstiden, för då kan vi 
ju längta efter sommaren. Men vad har vi att 
längta efter på sommaren?
 
Och jag skulle vilja svara honom med 
frasen, ”Absolut ingenting!”

I sommar ska vi bara njuta!
 
Ha en trevlig sommar allihop så ses vi i höst 
igen med nya starka tag!

Välbehövligt ibland

Nu är det inte lång tid kvar.

Vi har kämpat hårt i två terminer och nu är 
slutspurten kvar innan en sommar väntar. 
En sommar, som för 
de flesta, kommer 
vara utan tentaplugg, 
PM, rättsfall och 
seminarieuppgifter. 
En sommar där man 
hinner ta sig tiden att 
stanna upp och njuta 
av sin tillvaro. Solen 
som skiner, syrener som blommar och doften 
av grillat är bara några av de saker som jag 
önskar er alla!

Men sommaren är viktigare än så. Sommaren 
är vår depåstopp. Vår chans att vila upp, tanka 
på med rosé och andas. 

Andas innan kraven kommer tillbaka till oss 
igen.

Jag vet inte vad ni tänker göra med er ledi-
ga tid i sommar, men jag tänker spendera så 
mycket jag kan med att läsa böcker som INTE 
är kurslitteratur! Att läsa enbart för nöjes skull, 
oh vad jag har saknat det. 

Vi har alla jobbat hårt i år och förtjänar lite 
vila. Försök att inte tänka för mycket på vad 
som kommer hända i höst och i stället bara 
andas och insup den atmosfär som sommaren 

Chefredaktör
Anna Theodossiou

“Vi har alla 
jobbat hårt i år 
och förtjänar 
lite vila.“
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man som rättsvetare annars inte får. Någon 
gång ska jag arbeta som rättsvetare, men det 
lär dröja. Så länge jag utvecklas och lär mig 
nya saker på min nuvarande tjänst vill jag vara 
kvar där jag är idag.

Ofelia Namazova gick rättsvetenskapliga pro-
grammet i Örebro och avslutade med master-
programmet på Stockholms Universitet

Vad gör du idag? 

Jag arbetar idag som pressassistent åt socialmi-
nister Göran Hägglund och socialförsäkrings-
minister Ulf Kristersson på Socialdepartemen-
tet. Det är mitt första riktiga arbete efter min 
examen. 

Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande 
- ena dagen kan bestå av att vara på departe-
mentet och skriva pressmeddelanden, medan 
den andra kan jag vara på resande fot med 
min minister, oftast Göran Hägglund. Att resa 
med Göran Hägglund är den roligaste ar-
betsuppgiften - jag får lära mig nya saker hela 
tiden och han är dessutom den roligaste och 
trevligaste minister jag vet.

Jag hamande på Socialdepartementet ge-
nom att söka tjänsten som brevsvarare åt 
bostadsminister Stefan Attefall och barnmi-
nister Maria Larsson. Samtidigt som jag gick 
masterprogrammet arbetade jag alltså extra 
på departementet som brevsvarare år de två 
ministrarna. När jag var klar med master-
utbildningen sökte jag mig vidare och fick 
pressassistentjänsten. 

Jag är glad över att kunna lära mig nya saker 
och få med mig annorlunda erfarenheter som 

Vad händer nu?
Ofelia Namazova berättar om 
den nya vardagen

Ofelia Namazova

Anna Theodossiou



JESSUP CUP
Världens största tävling i juridik
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”We rest our case”
Förutom juridik och journalism, så har politik alltid varit ett intresse 
för mig. Argumentation och debatt ger mig en kick, och jag har alltid 
haft en naturlig begåvning för det. Att kombinera det med mina ju-
ridiska färdigheter gör mig till en utmärkt processförare. Och detta 
har fått testats på världsnivå i ett rättegångsspel, där jag blev “best 
oralist” i tre av fyra matcher.

…Skrytsamt va? Inte så vanligt att folk är det
här i landet lagom, men sen är jag kanske inte
som vanligt folk. Mina föräldrar flydde från
krigen i Jugoslavien med en resväska, en sex-
årig son och en ettårig dotter. Den lilla dottern 
växte upp, fängslades av familjens historia 
och fick representera sitt nya land i världens 
största rättegångsspel på an-
dra sidan Atlanten. Så ja, jag 
tänker skryta. Men jag tänker 
skryta om Örebro universitet 
också. När jag och min kolle-
ga Aljosa Noga åkte till USA 
för att möta Irak, Frankrike, 
England och Brasilien samt 
iaktta finalen mellan Indien 
och Singapore blev vi positivt 
överraskade över en sak: Våra 
kunskaper var på samma nivå 
rent materiellt sett, som hos 
de andra tävlande lagen. Detta har jag inte fått 
från mina föräldrar eller från min snyfthistoria 
som flykting. Det fick jag från universitetets 
lektorer. Det har testats nu, för första gången 
på världsnivå – Örebro universitet kan sin 
folkrätt.

Jag och Aljosa, båda två studenter från
rättsvetenskapliga programmet, utgjorde ett

väldigt bra team som på många sätt kom-
pletterade varandra: han tog sig an frågorna 
gällande statssuveränitet och utlandsskuld; jag 
gav mig på flyktingrätten och mänskliga
rättigheter. Han var en utmärkt duktig rese-
archer, jag var en given processförare. När 
jag var stressad var han lugn, när han blev 

stressad var jag lugn. Framför allt; 
vi lärde oss mycket av varandra. Jag 
har nog lärt mig dubbelt så mycket 
under det här projektet, jämfört med 
vad jag lärde mig under mina 60 hp 
inom folkrätt och mänskliga rättig-
heter här på universitetet (det ska 
tilläggas att jag lärde mig mycket 
under de kurserna också, de var inte 
lätta!)

Så jag fick vänner för livet, jag lärde 
mig otroligt mycket och jag fick en 

toppenmerit på mitt CV. Men det bästa med 
det hela? Kicken. Känslan av att gå upp inför 
en domarpanel, presentera ditt case på bäs-
ta möjliga sätt, svara övertygande på deras 
frågor och få dem att inse att du har rätt. 
Att briljera med de där sista väl valda orden 
och avsluta lite småkaxigt med “And if your 
Excellencies have no further questions, we 
rest our case.” Den känslan är svår att slå. 

”... Jag har nog lärt 
mig dubbelt så 
mycket under det 
här projektet, jäm-
fört med vad jag 
lärde mig under 
mina 60 hp inom 
folkrätt...”
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Men den är svår att uppnå också, det har varit 
väldigt slitsamt. Vägen till Washington har 
varit full av sömnlösa nätter för att hinna med 
deadlines och strategiskt planerade omtentor 
för att hinna med fulltidsstudierna vid sidan 
av. Väl på plats i Capitol Hilton Hotel, där 
tävlingen anordnas varje år så var det lika 
sömnlöst då vi fick våra motståndares skriftli-
ga yrkanden dagen innan
och hade alltså natten på oss att putsa på vårt
case. Men det var värt det.

Hade jag stannat kvar i Örebro hade jag delta-
git nästa år igen. Vem vet, kanske slänger jag 
ihop ett gäng i Lund, så får vi mötas och slåss 
om platsen? (troligen inte, jag har andra pla-
ner.) Vad jag egentligen vill säga med detta är 
att om du tror att du har vad som krävs – om 
du brinner för folkrätt, hungrar efter utma-
ningar, och är beredd att offra både fritid och 
sömn – gör det. Du kommer få så mycket mer 

tillbaka. Och förresten, organisationen som 
anordnar tävlingen har ett litet motto: 

“In the future, world leaders will look at 
each other differently because they first 
met here as friends.” 

Jag vill inte skryta men... Jo.

Angela Barisic
Rättsvetenskapliga 
programmet, T6
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Det gick alldeles 
för fort...
Men nu lämnar vi över stafettpinnen.

Ena sekunden satt vi där, ny styrelse med sto-
ra visioner. Nu är vi klara – och när vi tänker 
tillbaka inser vi: Det är en hel del 
som har hänt på ett år.

JF har fortsatt att växa, Vi kicka-
de igång med en ny hemsida full-
späckad med information för såväl befintliga 
studenter som för de nya. Sedan följde hösten, 
med S.UP- sittningen, som blev en riktig 
succé. Juristmässan blev den största någonsin 
trots att vi backade tillbaka den till december.

Under våren skrev vi sedan historia när JF tog 
första steget utanför Sveriges gränser när vi 
reste till Utrecht. Massor med härliga minnen 
därifrån! Vi passade även på att hålla slotts-
balen för andra året i rad, en alldeles underbar 
afton blev det.

Så varför går det så bra för JF? Varför fort-
sätter vi växa så det knakar och ständigt nya 
horisonter att sikta mot? Det är tack vare dig! 
Fantastiska medlem, det är din förtjänst att allt 
detta har hänt, varje gång du besöker JF-kon-
toret eller deltar i våra event så röstar du aktivt 
på ett levande, oberoende studentliv.

Ett särskilt tack måste även riktas till alla fan-

tastiska medlemmar som engagerat sig under 
verksamhetsåret som gått. Vi har åkt utom-

lands, drivit igenom ytterligare 
en vårbal och ordnat den största 
mässan hittills. Utan er hade 
inget av detta hänt. 

Från oss alla i styrelsen säger vi nu tack, tack 
så mycket för läsåret som gått. 

Vi ses i höst!

Tack!

Christoffer Carlberg
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Året började. Ny hemsida och 
introduktionsfolder presen-
terades.

Den första S.UP-sittningen 
hölls, vilken kväll!

Juristmässan anordnas för 
första gången under hösten, 
men detta hindrar inte ett 
nytt rekord i antalet utstäl-
lare.

Lite av det vi 
hunnit med

JF besöker Utrecht i Nederlän-
derna, en vecka som de som 
deltog aldrig kommer glömma, 
helt otroligt roligt!

JF-idrott, några pass blev det.

JF-pub, traditionen fortsatte.

Juridiska Olympiaden gick
av stapeln.

Studiebesök i Stock-
holm, Konkurrensver-
ket, DO, Svenska insti-
tutet

En ny, taggad styrelse 
väljs, det bådar gott för 
framtiden!

JF anordnar en examens-
ceremoni för färdigutbildade
studenter.

Bal på slottet, en alldeles...
alldeles under afton.

Bokbytardag #1

Bokbytardag #2
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1) Vad innebär det att Jobba hos er? 

Att jobba som rådgivare för Lawline är ett an-
svarsfyllt och eftertraktat arbete som syftar till 
att ge juridikstudenter meriterande erfarenhet 
av hur juridisk rådgivning kan gå till i prak-
tiken. Den huvudsakliga rådgivningen sker 
främst via vår hemsida, lawline.se. Nyheter 
för i år är att våra rådgivare även ges möjlig-
het att delta i telefonrådgivning och utföra 
rättsutredningar mot ersättning. Våra rådgi-
vare ges även möjlighet att delta i event och 
kompetensutveckling i samarbete med våra 
attraktiva samarbetspartners.

2) vilka typer av frågor kan man tänka sig 
få? Är det något speciellt område som ni 
får många frågor inom?

I och med lanseringen av vår nya uppfräscha-
de hemsida har antalet frågeställare ökat dras-
tiskt och det kommer in frågor om allt från 
associationsrätt till straffrätt. Frågorna handlar 
ofta om juridiska problem som uppstår för 
vanliga människor i deras vardag. Frågor som 
rör arbetsrätt, avtalsrätt, familjerätt, skatterätt, 
hyresrätt och fastighetsrätt är vanligt förekom-
mande. 

3) Hur mycket jobbar man? Hur lång tid 
tar det generellt att svara på de frågor man 
får? 

Vi har ett krav på att minst fem frågor ska 
besvaras varje månad. Hur mycket tid som går 
åt till detta är naturligtvis individuellt. I och 
med att våra rådgivare får välja vilka frågor 
de vill besvara finns stora möjligheter att själv 
bestämma hur mycket tid man vill och kan 
lägga ner. 

5) vad är det bästa med att jobba hos er?

Kombinationen av att få värdefulla praktis-
ka juridiska erfarenheter och samtidigt ges 
möjlighet att knyta värdefulla kontakter för 
framtiden. Att vara rådgivare för Lawline är 
inte bara en tjuvstart på livet efter studierna 
under tiden de fortfarande pågår, utan även en 
nyckel till din framtida karriär!

6) lite allmän om vad ni söker för 
människor. (Kvaliteter, kvalifikationer osv.) 

I och med att vi har breddat vår verksamhet 
och fått en ny och mycket välbesökt hemsida 
är vi i stort behov av nya rådgivare 
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från Örebro universitet.

För att bli antagen till Lawline krävs att du 
läst klart två terminer på juristprogrammet, 
är riktigt duktig på juridik, har förmåga och 
intresse att omsätta den i praktiken och göra 
juridik begripligt och enkelt. Stor vikt fästs 
vid personlig lämplighet och att våra medlem-
mar är drivna och socialt kompetenta.

Ansök till:

Är du intresserad att ingå i Lawlines nätverk? 
Tveka i så fall inte att ansöka på lawline.se/
signup

Lite fakta
Om Lawline:

Lawlines driver Sveriges största juri-
diska rådgivningstjänst på nätet med 
över 130 000 besökare i månaden. Alla 
medlemmar deltar i rådgivningsverk-
samheten och hjälper allmänheten med 
juridiska spörsmål inom alla rättsområ-
den. Vidare rekryteras våra medlemmar 
till samarbetespartners och andra före-
tag för betalt extraarbete vid sidan om 
studierna. Som medlem i Lawline får 
du möjlighet att omsätta dina teoretiska 
färdigheter i praktiken, knyta värdefulla 
kontakter med arbetslivet och framtida 
kollegor, samt tjäna extra pengar. Vi 
samarbetar med några av Sveriges mest 
attraktiva advokatbyråer och juridiska 
arbetsgivare.

Här finns vi:

Där Sveriges juristutbildningar finns, 
och på lawline.se förstås!
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Nu i slutet av verksamhetsåret dök ett medde-
lande upp såväl i form av ett mail till styrelsen 
som ett inlägg på Facebook. Det var Filippo 
Valguarnera som hälsade så varmt från Gö-
teborg. Dock saknar han redan nu Örebro, JF 
och alla fantastiska studenter. 

Meddelandet, som du fortfarande kan hitta på 
vår Facebook-sida, var en stark påminnelse 
om hur viktigt arbetet i JF är. Så nu när du 
avslutar detta läsår för att njuta av sommaren, 
glöm inte att tänka en extra gång på det arbete 
du lagt ned i JF, du gör skillnad! 

Känner du att du skulle kunna göra mer? Inga 
problem, under hösten kommer massor av 
möjligheter att engagera sig i allt från mässan 
till balkommittén och utrikesutskottet (jepp, vi 
har ett sådant nu) att öppnas. Så håll utkik på 
Facebook och jforebro.se.

Ha det så bra nu i sommar, så kanske vi ses på 
kontoret i höst?

Några  sista ord...
Vi tackar för oss... för den här gången.

Linda Norberg
Ordförande



Trevlig sommar!


