PS

Infoboekje voor en door studenten aan de
Faculteit sociale wetenschappen

TERRORISMEDEBAT
Dinsdag 3 maart vond het
Terrorismedebat van Politika plaats in de aula Max
Weber. Het debat was al
snel volzet, maar geïnteresseerden konden het debat
via een livestream volgen.

Het panel bestond uit Koen
Geens (Minister van Justitie, CD&V), Tim Vandenput (Volksvertegenwoordiger
Kamer, Open VLD), Koen
Metsu
(Volksvertegenwoordiger Kamer, N-VA), Kristof
Calvo (Fractieleider in de
Kamer, Groen), Bruno Tobback (Voorzitter sp.a) en
Tom van Grieken (Voorzitter Vlaams Belang). Het debat werd geleid door niemand
minder dan Stefaan Meerbergen, bekend van Terzake.

bat. Binnenkort kan je het debat
herbekijken in goede kwaliteit.
Wij kijken met trots terug op een
geslaagd debat. We zijn heel
tevreden met de vele positieve
reacties die we de voorbije dagen en weken kregen. Dit geeft
ons de moed om dit volgend
jaar nog eens over te doen, wie
weet nog groter dan dit jaar, weliswaar met een ander thema.
Politika sociaal wenst graag nog
enkele mensen te bedanken:
Alexander Verstappen en Jusef
Madloum voor de livestream
en het opnemen van het debat.
Kalina De Blauwe voor de
prachtige foto’s.
VTM Nieuws voor hun bezoek.
De faculteit Sociale Wetenschappen
Vice- decaan onderwijs Bart
Maddens voor zijn inleiding.
Stefaan
Meerbergen
en
het panel voor het debat.
Natuurlijk danken we ook de
400 aanwezige studenten.

Het debat bestond uit 2 delen:
Het eerste deel ging over radicalisering, het tweede deel
over de rol van het Belgisch leger en de recente terreurdreiging. Eerst kreeg elke politici
100 seconden om hun stand- Graag zien we jullie volpunt uit de doeken te doen, gend jaar terug voor een
waarna de zes partijen elkaar nieuw
#politikadebat
Auteur: Robin de Cubber
het vuur aan de schenen legPolitika Sociaal
den in een inhoudelijk sterk de-

READERS EERSTE
SEMESTER
Vorig semester op Erasmus geweest? Herexamens van vakken van het eerste semester?
Er zijn nog readers van het
eerste semester beschikbaar
dus spring zeker eens binnen!
We zijn open op dinsdag
van 14u tot 17u, woensdag van 16u tot 19u en donderdag van 11u tot 14u.
Groetjes,
Cursusdienst Politika

TICKETS GALABAL
Vanaf nu kan je op ons secri
terecht voor je galabaltickets.
prijs: 12 euro leden / 14 euro
niet-leden.

PERMANENTE ONDERWIJSCOMMISSIE
Beste medestudent

Politika Onderwijs is al druk bezig geweest dit jaar. We hebben
van studenten al een aantal problemen te horen gekregen en er
dan samen met de proffen over
vergaderd om het zo op te lossen. Maar we willen de communicatie met jullie nog verder verbeteren. Daarom geven we hier
nog eens een overzicht van hoe
je ons kan bereiken moest er een
onderwijsgerelateerd probleem
zijn of als je met een vraag zit.
- Een mailtje sturen naar
onderwijs@politika.be
- Via het meldpunt van Politika Onderwijs (politika.be/meldpunt)
- Een van onderstaande personen aanspreken. Zij zitten
in de Permanente Onderwijscommissie (POC) en vergaderen regelmatig over de opleiding. Aarzel niet om ze eens
aan te spreken als je een
probleem en/of vraag hebt.

POC Communicatie
Vince Devos
Communicatie
(2e bach)
Jana Cleuren
Communicatie
(2e bach)
Nils Dekeersmaeker		
Communicatie 		
(2e bach)
Niels Bibert
Communicatie
(3e bach)
Kelly Voet
Communicatie
(MA)
Eva Van Langendonckx		
Communicatie 		
(2e bach)
Annelien Lambrechts		
Communicatie 		
(2e bach)
POC Sociologie
Sam Kniknie
Sociologie
(2e bach)
Laura Jame
Sociologie
(2e bach)

Ine Smits
Sociologie
(MA)
Liesbeth Maene
Sociologie
(MA)
Massimiliano Simons
Sociologie
(MA)
Stien Gabriëls
Sociologie
(2e bach)
Davy Dirix
Sociologie
(MA)
POC SLO
Maatschappij/filosofie
Cheyenne De Clercq		
SLO
Kristof Boghe			
SLO
Arwen Arnauts		
SLO
Kato Verbinnen			
SLO
Lore Geraerts		
SLO

POC Antropologie
Jasmin Tabakovic
Antropologie
Florence Agbasse
Antropologie
Ariane Devogelaer
Antropologie
Iulia Maria Coanda
Antropologie
Jannes Zwaenepoel
Antropologie
(schakel)
POC Politieke
Daan Degrande (2e Bach)
Lodewijk Das (2e Bach)
Lins Heivers (3e Bach)
Sjifra De Leeuw (2e Bach)
Thomas Deslypere (VIP)
Toon Huls (Overheidsmgmt)
Elise Stevens (3e Bach)
POC Eerste Bachelor
Vince Devos (2e Bach)
Lukas Honnay
Simon Massa
Lars Arron
Loren Du Rochez
Neel Schraepen
Sophie Vervynckt

OPKOMENDE CULTUURACTIVITEITEN
15 - 16 - 17 maart @ kleine
zaal Opek
Politika
toneel
speelt
Klytaemnestra
Ook dit jaar zal Politika Toneel
weer een schitterende voorstelling spelen. Locatie hiervoor
is dit jaar het Openbaar Depot voor Schone Kunsten en
er wordt telkens om 20u van
start gegaan. Tickets enkel
nog voor dinsdag te verkrijgen
Meer info op:
h t t p : / / o n . f b . m e / 1 v J Ya p V
17 maart Finale IFR @ ALMA
3
Kom Backbone Circus steunen
om 16u00 tijdens de finale van
de Interfacultaire Rockrally! Zij
nemen het voor Politika op tegen andere kringen en deden dit
in de voorrondes al schitterend.
19
maart
@
PDS
Weldsprekendheidstoernooi
Oratoren van elke kring nemen het tegen elkaar op om zo
de titel ‘beste orator van 2015’
in de wacht te slepen. Wil jij
Politika verdedigen? Inschrijven voor 9 maart door te mailen naar cultuur@poltika.be.

23-29 maart @ Vital Decosterstraat 102
Ithaka 23
Ithaka is het gratis beeldendekunstenfestival,
georganiseerd door LOKO. Bij deze
23e editie zullen 15 jonge
kunstenaars hun werk tonen.
Meer info via
http://on.fb.me/1BNCMTv

Openingsuren Secri + Cudi
Dinsdag: 14u-17u
Woensdag: 16u-19u
Donderdag: 11u-14u

Politika vzw
Parkstraat 45
3000 Leuven
info@politika.be
www.politika.be
Facebook: Politika
Twitter: @politikaleuven

