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Flyktingsituationen
Europa står inför sin största flyktingkris sedan andra världskriget. Som studenter har vi
en möjlighet att bidra. Vi har också en möjlighet att visa att vi lärt oss av historien och
inte tänker göra om samma misstag som många svenska studenter gjorde under andra
världskriget då man kämpade för att hålla människor på flykt utanför landets gränser.
För att visa att vi står upp för ett solidariskt universitet och samhälle föreslår vi att
kårfullmäktige tar tydlig ställning genom att anta ett uttalande.

Vi yrkar därför
att kårfullmäktige antar ett uttalande som publiceras på hemsidan och skickas till
universitetet med följande lydelse:
”Stockholms universitets studentkår stöttar flyktinghjälp Uttalande antaget av
Stockholms universitets kårfullmäktige 24/9 2015 Europa och världen upplever just nu
de största flyktingströmmarna sen andra världskriget. Alla som har möjlighet att bidra
till att underlätta flyktingmottagandet i Sverige bör göra det. Vi som är verksamma
inom den akademiska världen sitter på unika kompetenser och vår hjälp kan underlätta
i mottagandet av många flyktingar. På universitetet finns studenter och personal med
språkkompetens, pedagogisk kompetens, psykologisk kompetens, juridisk kompetens
m.m. Att bidra kan ge studenter värdefulla erfarenheter som kan användas i de
fortsatta studierna. Den akademiska världen i Sverige har en mörk historia av rasism
och främlingsfientlighet, från rasbiologi till bollhusmöten för att nämna något. Vi har
nu möjlighet att visa att vi lärt oss av historien, att vi inte tänker göra om samma
misstag. Idag står Stockholms universitets studentkår upp för en öppen akademi. Vi vill
därför också uppmana Stockholms universitet att bidra på alla möjliga sätt, framför allt
genom att göra följande:
- På alla universitetets digitala informationstavlor och officiella kanaler publicera
information om hur studenter kan hjälpa frivilligorganisationer med
flyktingmottagandet och flyktinghjälp
- Uppmuntra alla universitetsanställda med relevant kompetens att bidra i
flyktingmottagandet
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- Uppmana all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de kan
bidra i flyktingmottagandet.
- Kostnadsfritt upplåta universitetets lokaler för frivilligorganisationer som jobbar med
flyktinghjälp
- Införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd
möjligheten att studera på Stockholms universitet”

Elin Melander, VSF
Samuel Scherman, VSF
Raphael Silnicki, VSF
Clara Strandros Berdén, VSF
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Avsändare
Styrelsen

6.3. Styrelsens svar till motion skriven av
fullmäktigeledamöterna ur VSF om flyktingmottagandet
Styrelsen tycker på det stora hela att uttalandet som motionärerna skickat in är bra,
och att det är viktigt att uppmana universitetet att göra allt de kan för att underlätta
flyktingmottagandet under den pågående krisen.
En av uppmaningarna, om att Stockholms universitet borde införa system som
möjliggör för flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd att studera på Stockholms
universitet, kan vara problematisk då styrelsen inte vet hur exakt hur det rättsliga läget
i ser ut. Styrelsen vänder sig absolut inte mot ansatsen i formuleringen, utan vill bara
inte skicka en uppmaning till universitetet som ligger utanför dess reella möjligheter
att faktiskt genomföra denna. Vi föreslår därför en skrivning där universitetets snarare
uppmanas att undersöka möjligheten till sådana åtgärder.
Vi yrkar därför
att ändra stycket
”Uppmana all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de kan
bidra i flyktingmottagandet.”
så att det lyder
”Uppmuntra all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de
kan bidra i flyktingmottagandet.”
att ändra stycket
”Införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd
möjligheten att studera på Stockholms universitet”
så att det lyder
”Undersöka möjligheten att införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte
fått uppehållstillstånd möjligheten att studera på Stockholms universitet”
att i övrigt anta uttalandet.
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Utdrag ur protokoll fört för fullmäktige 2015-09-24
6.3. Flyktingsituationen
Elin Melander (VSF) föredrog motionen, se bilaga 6.3.
Styrelsen föreslår
att ändra stycket
”Uppmana all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de kan
bidra i flyktingmottagandet.”
så att det lyder
”Uppmuntra all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de
kan bidra i flyktingmottagandet.”
att ändra stycket
”Införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd
möjligheten att studera på Stockholms universitet”
så att det lyder
”Undersöka möjligheten att införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte
fått uppehållstillstånd möjligheten att studera på Stockholms universitet”
att i övrigt anta uttalandet
Elin Melander (VSF) yrkade att beslut om motion 6.3 omedelbart justeras om det blir
bifall, för direkt publicering på SUS hemsida
Alexandra Ivanov (BO) yrkade
att i det tilltänkta uttalande stryka formuleringen
”Den akademiska världen i Sverige har en mörk historia av rasism och
främlingsfientlighet, från rasbiologi till bollhusmöten för att nämna något. Vi har nu
möjlighet att visa att vi lärt oss av historien, att vi inte tänker göra om samma
misstag.”
Borgerlig Opposition yrkade
att ändra stycket
”På alla universitetets digitala informationstavlor och officiella kanaler …”
Så att den lyder:
”På kårens digitala kanaler…”
att ändra formuleringen
”Uppmuntra alla universitetsanställda med relevant kompetens att bidra i
flyktingmottagandet”
så att den lyder
”Uppmuntra alla kåranställda med relevant kompetens att bidra i
flyktingmottagandet”
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att stryka stycket
”Uppmana all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de kan
bidra i flyktingmottagandet.”
att ändra formuleringen
”Kostnadsfritt upplåta universitetets lokaler för frivilligorganisationer som jobbar med
flyktinghjälp.”
så att den lyder
”Kostnadsfritt upplåta kårens lokaler för frivilligorganisationer som jobbar med
flyktinghjälp”
att stryka stycket
”Införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd
möjligheten att studera på Stockholms universitet”
Fullmäktige beslutade
att anta uttalandet i motionen för att publicera på hemsidan och skicka till
universitetet, med följande ändringar:
”Stockholms universitets studentkår stöttar flyktinghjälp
Uttalande antaget av Stockholms universitets kårfullmäktige 24/9 2015
Europa och världen upplever just nu de största flyktingströmmarna sen andra
världskriget. Alla som har möjlighet att bidra till att underlätta flyktingmottagandet i
Sverige bör göra det. Vi som är verksamma inom den akademiska världen sitter på
unika kompetenser och vår hjälp kan underlätta i mottagandet av många flyktingar.
På universitetet finns studenter och personal med språkkompetens, pedagogisk
kompetens, psykologisk kompetens, juridisk kompetens m.m. Att bidra kan ge
studenter värdefulla erfarenheter som kan användas i de fortsatta studierna. Den
akademiska världen i Sverige har en mörk historia av rasism och
främlingsfientlighet, från rasbiologi till bollhusmöten för att nämna något. Vi har nu
möjlighet att visa att vi lärt oss av historien, att vi inte tänker göra om samma
misstag. Idag står Stockholms universitets studentkår upp för en öppen akademi. Vi
vill därför också uppmana Stockholms universitet att bidra på alla möjliga sätt,
framför allt genom att göra följande:
- På alla universitetets digitala informationstavlor och officiella kanaler publicera
information om hur studenter kan hjälpa frivilligorganisationer med
flyktingmottagandet och flyktinghjälp
- Uppmuntra alla universitetsanställda med relevant kompetens att bidra i
flyktingmottagandet
- Uppmana all undervisande personal att informera sina studenter om hur just de
kan bidra i flyktingmottagandet.
- Kostnadsfritt upplåta universitetets lokaler för frivilligorganisationer som jobbar
med flyktinghjälp.
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- Införa system för att erbjuda flyktingar som ännu inte fått uppehållstillstånd
möjligheten att studera på Stockholms universitet.”

att omedelbart justera beslutet
Borgerlig opposition, Liberala studenter och Moderata Studentförbundet inkom med en
reservation:
Beslutet är ett slag i luften som äventyrar relationerna med Stockholms universitet.
Johanna Jönsson (BO)
Birgitta Lundholm (BO)
Johanna Patricius (BO)
Alexandra Ivanov (BO)
Andreas Lindström (BO)
Niklas Odelberg (LSU)
Patrik Jarelius Persson (LSU)
Elisabet Gustavson (LSU)
Greta Eulau (MST)
Büsra Kocatürk (MST)
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