
1 
 

Politisk Handlingsprogram 2021 1 

”Mistrivsel, stress, præstationspres, perfekthedskultur, underfinansiering og klimaproblemer – det er bare 2 
et udsnit af de udfordringer, der præger og kendetegner tilværelsen som studerende i nutidens Danmark 3 
og på Københavns Universitet.” Sådan starter det politiske handlingsprogram for 2020. Disse problemer 4 
er endnu ikke blevet løst, på trods af Studenterrådets store arbejde. Derfor er det helt afgørende, at vi har 5 
et stærkt og slagkraftigt Studenterråd, der kan kæmpe de studerendes sag både lokalt og nationalt. 6 
Dette papir beskriver og sætter rammen for Studenterrådets arbejde det næste år frem til 7 
generalforsamlingen 2021. 8 

I det kommende år vil Studenterrådet have fokus på, at de studerende kommer så godt som overhovedet 9 
muligt igennem corona-krisen. Studenterrådet vil samtidig arbejde for, at rammerne omkring vores 10 
studie forbedres. Dette skal ske gennem kampen for geninvesteringer i uddannelse og kampen for en 11 
SU, vi som studerende kan leve af. 12 

Dette politiske handlingsprogram sætter således rammerne for prioritering af tid og ressourcer for 13 
Studenterrådets arbejde fremadrettet, men skal ikke ses som en udtømmende liste for, hvad 14 
Studenterrådet skal arbejde med i det kommende år.  15 

Coronas indflydelse på vores uddannelser 16 

Studenterrådet vil arbejde for, at corona og dens følger ikke har indflydelse på de studerendes faglighed 17 
og gode uddannelse. Vi vil arbejde for, at online undervisning og andre tiltag taget som konsekvens af 18 
corona i så høj grad som muligt fører til god uddannelse og et godt studiemiljø, også for de studerende, 19 
der deltager online. Vi vil sikre, at de tiltag der bliver taget på KU, bliver taget med de studerendes 20 
interesser og inddragelse som højeste prioritet, og ligeledes arbejde for lokale løsninger på fakulteterne. 21 
Derudover vil Studenterrådet arbejde for, at det digitale sociale studiemiljø styrkes, med et særligt fokus 22 
på de nye studerende. 23 

Corona har også stor betydning for studerendes liv uden for universitetet. Mange er blevet sendt hjem fra 24 
studiejob, og andre sidder alene på et lille værelse. Studenterrådet skal arbejde for, at vores udfordringer 25 
tages alvorligt, og at der findes løsninger, som sikrer de studerendes trivsel. 26 

Der skal være fri og lige adgang til god uddannelse 27 

I Studenterrådet ved Københavns Universitet arbejder vi for den frie og lige adgang til uddannelse. Hvis 28 
vores universitet skal kunne give os en god uddannelse, kræver det, at universitets finansiering er på 29 
plads. Der skal være råd til god undervisning og ordentlige faciliteter, så de studerende har optimale 30 
arbejdsforhold. Derfor vil SRKU arbejde for, at de forsvundne midler fra 2%-nedskæringerne bliver 31 
geninvesteret.  32 

Hvis der skal være reel lige adgang til uddannelse, skal vores medstuderendes økonomi ikke være 33 
defineret af deres forældres indkomst. Derfor har vi brug for en SU, som man kan leve af. I SRKU vil vi 34 
arbejde aktivt for, at SU’en igen bliver reguleret efter prisudviklingen og lønudviklingen i det 35 
omkringliggende samfund. 36 
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Karakterkrav og flere andre optagelsesmodeller skævvrider adgangen til vores universitet. Derfor arbejder 37 
SRKU for, at alle karakterkrav fjernes, og at optagelsesmodellerne ændres, så de ikke i fremtiden 38 
skævvrider, hvem der får adgang til uddannelse. Alle skal have mulighed for at tage en uddannelse 39 
uagtet baggrund. Studenterrådet vil derfor arbejde for den fortsatte mangfoldighed på vores universitet, 40 
der skal være for alle uanset etnicitet, funktionsnedsættelser, køn, seksualitet eller særlig sårbarhed. For 41 
at sikre, at studerende med funktionsnedsættelse har lige vilkår som andre studerende, og at det ikke er 42 
ens funktionsnedsættelse, der bestemmer om man gennemfører studiet, men ens evner, skal der 43 
kæmpes for at fjerne udefrakommende barrierer og synliggøre muligheder og rettigheder for hjælp. 44 

Gode uddannelser med en faglighed i top skabes og udvikles lokalt. I den forbindelse vil SRKU arbejde for 45 
at styrke vores organisation lokalt. Derudover skal vi arbejde for et tæt samarbejde mellem de 46 
studerende, de ansatte og ledelsen. Dette ligger naturligt i tråd med, at Studenterrådet fortsat vil arbejde 47 
for at styrke demokratiet på vores universitet. 48 

De studerende skal have reel medbestemmelse på deres uddannelser, så de for alvor kan være med til at 49 
skabe vores universitet og uddannelser.  50 

Et slagkraftigt SRKU 51 

Studenterrådet vil arbejde for at styrke samarbejdet med Elev- og Studenterbevægelsen, Danske 52 
Studerendes Fællesråd, ungdomsfagforeningerne og Uddannelsesalliancen, for at vi i fællesskab kan 53 
kæmpe kampen for geninvesteringer, en SU vi kan leve af, et styrket studenterdemokrati, fleksibilitet i 54 
studieplanlægningen og andre mærkesager. Vi har 40.000 medlemmer, som alle sammen er placeret 55 
inden for en radius af 10 km fra Slotspladsen. Dette giver os en unik mulighed for at mobilisere vores 56 
medstuderende til de fælles kampe. Studenterrådet skal gå forrest i arbejdet med at omdanne ESB fra 57 
en modstandsbevægelse til en bevægelse, hvor vi er i offensiven i uddannelsesdebatten. Derfor bliver vi 58 
nødt til at investere tid i fællesskabet og vise, at vi er en vigtig spiller i bevægelsen. 59 

Selvom vi er dybt afhængige af vores eksterne samarbejdspartnere, har vi også brug for en stærk 60 
organisation internt. Vi vil arbejde for at forbedre det interne samarbejde og tilføje de ressourcer, der er 61 
behov for, så vores fakultets- og fagråd står stærkest muligt i forbindelse med deres arbejde for at øge 62 
kendskabsgraden til studenterpolitiske organer og sikre de studerende ordentlige forhold. 63 

For at sikre vores organisation størst mulig indflydelse, vil vi fortsat arbejde for at opkvalificere vores 64 
indvalgte i studienævn og afholde konferencer, hvor vores indvalgte i studienævn kan erfaringsudveksle. 65 
Kommunikationsvejene på tværs af organisationen skal styrkes, så vi kan stå samlet og repræsentere en 66 
fælles politik i alle råd og nævn. Dermed vil vi fortsætte arbejdet med fagrådskontakter og vores 67 
fakultetsforum, og forsøge at styrke disse yderligere. 68 

Studenterrådet vil se på, hvordan arbejdet i Studenterrådets bestyrelse kan forbedres. Det er essentielt 69 
for Studenterrådets arbejde, at bestyrelsen fungerer både meningsdannende inden for bestyrelsen og 70 
med dens udvalg.  71 

Vi skal arbejde mere konkret og nært for den enkelte studerende. I den forbindelse, vil vi sørge for, at de 72 
studerendes boligforhold bliver undersøgt. SRKU vil arbejde for større fokus på ungdomsboligmangel. 73 
Det gør vi via øget tilstedeværelse i Københavns og Frederiksbergs Rådhus under kommunalvalget 74 
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gennem aktivisme og lobbyarbejde i samarbejde med kollegie og studieplatform såsom CIU, KKIK og 75 
respektive ungdomsfagforeninger. 76 

Et universitet hvor alle studerende trives 77 

Studenterrådet vil fortsat arbejde for, at de studerende trives på KU, for at KU fortsætter og styrker 78 
indsatsen i forbindelse med at tage hånd den stigende mistrivsel. Vi vil fortsat arbejde mod 79 
fremdriftsreformens negative konsekvenser for de studerendes trivsel. 80 

Vi vil ligeledes arbejde for at styrke rammerne for de studerende i studielivet. Det vil vi gøre særligt ved at 81 
arbejde for, at studerende kan få boliger der kan betales ved SU. Der skal være fokus på coronas 82 
konsekvenser for de studerendes trivsel og studiemiljø, og arbejdes for at foreninger klarer sig igennem 83 
corona-problemerne. Det skal vi blandt andet gøre gennem det trivselsnetværk, som Studenterrådet 84 
oprettede. Yderligere skal vi arbejde for at styrke rammerne for sociale og faglige studenterforeninger, 85 
samt studiecaféers drift og virke. Trivselsnetværket er en vigtig strategisk satsning og skal derfor både 86 
opretholdes og videreudvikles til et endnu stærkere netværk. Derigennem kan Studenterrådet sørge for, 87 
at trivselsnetværket kan realisere dets potentiale inden for trivselsdagsordenen. Det er vigtigt, at KU har 88 
mulighed for at lave egne undersøgelser, der systematisk undersøger og afdækker årsager til 89 
studerendes mistrivsel. Disse undersøgelser skal ikke være påvirket af ministeriet eller andre økonomiske 90 
interesser. Derfor vil Studenterrådet arbejde for at bevare vores interne og uvildige 91 
Studiemiljøundersøgelse. 92 

Det er vigtigt at arbejdet med at realisere helhedsplanen tager højde for studerendes studiemiljø og 93 
trivsel. Bygningsfortættelsen må ikke ske på bekostning af studiemiljøet og undervisningskvaliteten. 94 
Studenterrådet skal arbejde for, at der bliver taget højde for de store risici, som KU’s helhedsplansarbejde 95 
medfører for studerendes trivsel og kæmpe for lokal inddragelse af de studerende. 96 

Et bæredygtigt universitet rustet til fremtidens udfordringer 97 

Arbejdet at sikre, at KU tager sit klimansvar og sin forpligtigelse i forhold til FN’s 17 verdensmål, alvorligt, 98 
skal fortsættes, bl.a. gennem en fortsat fastholdelse af klimakravene og videreudvikling af disse. Særligt 99 
centralt for dette arbejde er Studenterrådets engagement i Grønt Netværk. Samtidigt skal vi sikre et 100 
stærkt samarbejde med grønne organisationer uden for KU’s traditionelle kanaler, særligt DGSB.  101 

Studenterrådet skal sikre, at KU’s klimaindsats bliver en indsats på mange parametre. Arbejdet med at 102 
gøre KU til et klimaneutralt og bæredygtigt universitet i 2025 skal handle om positiv forandring og ikke 103 
kun om at skære i antal kvadratmeter. Det skal være en helhedsorienteret indsats, der fokuserer på alle 104 
dele af universitets klimapåvirkning, særligt gennem et fokus på helhedsplanen. Studenterrådet skal sikre 105 
studerendes mulighed for at modtage undervisning og arbejde med forskning i bæredygtighed. 106 
Studenterrådet skal have fokus på at sikre, at vores repræsentanter i studienævn og akademisk råd har 107 
de nødvendige kompetencer til at arbejde med klimakravene på det lokale niveau. 108 


