
 

 
Kära student, 
 

Utrikespolitiska Föreningen (UPF) önskar dig varmt välkommen till Lunds Universitet 

och höstterminen 2018! Sedan föreningen etablerades 1935 har vi verkat för att sprida 

debatt och kunskap om utrikespolitik bland studenter i Lund. Tycker du att det är 

spännande med miljöfrågor, mänskliga rättigheter, internationell handel eller vill du bara 

lära dig mer om omvärlden? I så fall är UPF ett utmärkt forum för dig att utveckla ditt 

intresse tillsammans med andra studenter vid Lunds Universitet. 
 

Som medlem i UPF kan du: 
 

- Delta i våra föreläsningar där vi bjuder in talare som berör en rad olika ämne. 

Tidigare föreläsare inkluderar FN:s f.d. generalsekreterare  Kofi Annan, Sveriges 

utrikesminister Margot Wallström, Sveriges ambassadör vid FN Olof Skoog och 

Anders Kompass. 
- Engagera dig i ett av våra åtta utskott och planera allt från studiebesök, till sociala 

evenemang och resor till politiskt relevanta områden runt om i världen såsom 

Washington D.C. eller Taipei. Utveckla dina journalistiska kunskaper med vår  

tryckta eller webbaserade  tidning, eller testa på vårt radioutskott. Bjud in 

föreläsare med föreläsningsutskottet, eller förbättra dina Photoshop skills med 

PR-utskottet. 
- Upptäckt karriärmöjligheter genom att söka till vårt Mentorship Program där du 

paras ihop med en mentor från Lund Diplomat Club, eller vår Prep Course, där du 

kan delta i workshops tillsammans med professionella som arbetar inom 

utrikespolitik. 
 

Låter det intressant? Du kan träffa oss på Student Association Fair den 24e augusti, eller 

på Hälsningsgillet den 7e september för att ta reda på mer om vad vi gör och hur du kan 

bli medlem i föreningen. Båda evenemang äger rum i AF borgen. 

 

Du kan även påbörja din UPF-karriär genom att delta på vårt Get Active Meeting i Café 

Athen på onsdagen den 12e september. Du får då möjligheten att lära dig mer om våra 

utskott och hur du kan bli aktiv, påbörja ditt medlemskap och närvara vid en av våra 

föreläsningar.  

 

Tills dess får du gärna gilla oss på Facebook UPF Lund – The Association of Foreign 

Affairs, besöka vår hemsida www.upflund.se eller kontakta oss på info@upflund.se med 

frågor. 
 

Välkommen till Utrikespolitiska Föreningen i Lund 
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