Rösta på

Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ
i kårvalet den 16-26 april!
Umeå Studentkår har blivit alltmer av en plantskola för framtida karriärpolitiker. Valfusk, jäv, försök att
mörklägga miljonförluster i Kårhuset på Corona och andra skandaler har avlöst varandra de senaste åren.
Samtidigt har de styrande på kåren minskat insynen i kårens arbete genom att minska antalet
kårfullmäktigemöten – dit alla kårmedlemmar är välkomna. Istället har olika typer av informella träffar,
som exempelvis luncher kårbyråkrater emellan, vuxit fram.
Det är hög tid att demokratisera Umeå Studentkår. Fokus måste skiftas från ogenomtänkta
prestigesatsningar till ett mer renodlat studentfackligt arbete. Kårmedlemmar och andra studenter måste
involveras i breda kampanjer – exempelvis för fler lärarledda timmar i grundutbildningen eller för att
bekämpa sexuella trakasserier och övergrepp.
En röst på Arbetarpartiets Studentfackliga Alternativ i kårvalet är ett steg i denna riktning.
Läs vidare om våra viktigaste valfrågor.

Innehållsförteckning och sammanfattning
1. Öka antalet lärarledda timmar - höj kvaliteten i grundutbildningen
2. Bryt studentlivets destruktiva alkoholkultur: Drogfritt nattöppet kafé alternativ till studentpubarna
3. Bekämpa sexuella trakasserier och kvinnoförnedrande traditioner
4. Bygg fler bostäder: Bekämpa bostadsbristen - nej till utförsäljningar
inom AB Bostaden
5. Bekämpa hedersförtrycket
6. Varför ska jag som student engagera mig i Arbetarpartiet?

1. Öka antalet lärarledda timmar
Höj kvaliteten i grundutbildningen
* Arbetarpartiet stödjer TCO:s krav på att alla studenter ska ha rätt till minst 15 timmar lärarledd tid i
veckan. Fler lärarledda timmar skulle bland annat gynna studenter som saknar studievana. En sådan
satsning kräver dock ökade resurser till grundutbildningen.
* Mer arbetsplatsförlagd undervisning och praktik krävs. Inom många utbildningar finns en bristfällig
kontakt med det framtida yrkets verklighet. Stärkta kontakter skulle ge ökad kvalitet.
Resurserna till grundutbildningen har urholkats sedan 1990-talet. Studenterna har blivit fler, men anslagen
har inte ökat i samma takt. Antalet lärarledda timmar på svenska utbildningar är oroväckande lågt. Idag får
nästan hälften av alla heltidsstudenter mindre än nio timmars lärarledd tid i veckan. Bristen på lärarledd tid
är värst inom humaniora och samhällsvetenskap - tätt följt av ekonomi-, jurist- och lärarutbildningarna.
Både den nuvarande och tidigare kårstyrelsen har lovat genomföra kampanjer för fler lärarledda timmar.
Men detta har alltid bara stannat vid ord.

2. Bryt studentlivets destruktiva
alkoholkultur
Drogfritt nattöppet kafé - alternativ till
studentpubarna
* Arbetarpartiet anser att Umeå Studentkår ska öppna ett drogfritt nattöppet kafé som alternativ till
studentpubarna, med exempelvis drogfria spelningar med lokala band.
* Vi arbetar för att skapa en större insikt om faran med de alkoholtraditioner som finns på universitetet. I
detta ingår ett kraftfullt agerande mot alla former av sexuella trakasserier och förnedrande
nollningstraditioner.
Var tredje student är riskkonsument av alkohol. Många grundlägger ett alkoholmissbruk under just
studietiden. En del i detta beror på att många studentaktiviteter är knutna till alkoholkonsumtion. Det finns
en underliggande press att dricka alkohol ofta. Under många år var Arbetarpartiet ensamma om att driva
dessa frågor. Till vår glädje har kårstyrelserna de senaste åren börjat organisera alkoholfria arrangemang
som exempelvis EPP:n Club Sober. Samtidigt har kårstyret helt missat poängen med denna typ av
arrangemang, då de förlagt dem till vardagkvällar. Ska alkoholfria arrangemang kunna utgöra ett verkligt
alternativ till studentpubarna krävs dels en satsning på att göra dessa attraktiva, exempelvis genom att
något lokalt band uppträder. Dessutom måste de alkoholfria arrangemangen läggas på fredag- och
lördagkvällar – detta då hela poängen är att de ska konkurrera med studentpubarna.

3. Bekämpa sexuella trakasserier och
kvinnoförnedrande nollningstraditioner
* Arbetarpartiet anser att studentkåren ska agera kraftfullt mot alla former av sexuella trakasserier. Om
kårsektioner och studentföreningar sprider sexistiska och kvinnoförnedrande material ska dessa drabbas
både via offentlig kritik och ekonomiska sanktioner.
* Sexuella trakasserier och övergrepp får inte sopas under mattan. Det krävs både rutiner för hur
situationer ska hanteras samt kunniga personer att tala med. Exempelvis Studenthälsan måste tilldelas mer
resurser för att bistå de som utsatts för trakasserier eller övergrepp.
* Kampen mot sexuella trakasserier hänger ihop med kampen för bättre anställningstrygghet. Den som
har en trygg anställning där facket ställer upp till 100 % kommer ha betydligt lättare att anmäla övergrepp
på jobbet.
I kölvattnet på #MeToo-rörelsen skrev 2 400 kvinnor under #Akademiuppropet där de vittnade om sexuella
övergrepp och trakasserier inom universitetsvärlden. Gemensamt för universitetsvärlden och andra
branscher där det startades upprop är att det råder en hård konkurrens mellan de anställda och ett kraftigt
fokus på den individuella prestationen. Detta kombineras inte sällan med otrygga anställningsformer och
en svag eller obefintlig facklig tradition. Makthavare inom universitetsvärlden, som professorer, lektorer,
med flera, kan utnyttja tjejer och kvinnor som befinner sig i beroendeförhållande till dem. Få vågar anmäla
då det exempelvis kan påverka framtida möjligheter till jobb.

För snart tio år sedan gjorde Högskoleverket en undersökning som visade att var sjunde kvinnlig student vid
grundutbildningarna, och 1 av 4 kvinnliga doktorander, utsatts för sexuella trakasserier. En ny sådan
kartläggning vore på plats.
Kampen mot sexuella trakasserier inom universitetsvärlden går även hand i hand med att bekämpa den
destruktiva alkoholkultur som präglar delar av studentlivet, samt kvinnoförnedrande nollningstraditioner.
Så sent som år 2011 blev en kvinnlig student i Umeå förnedrad inför 200 gäster på en läkarsittning av några
manliga studenter. Detta är tyvärr bara ett exempel.

4. Bygg fler bostäder
Bekämpa bostadsbristen - nej till utförsäljningar inom
Bostaden
* Arbetarpartiet driver på för att AB Bostaden ska bygga fler små lägenheter som studenter har råd med.
* Vi säger nej till utförsäljning av Bostadens lägenhetsbestånd.
* Umeå Studentkår bör anordna en hearing med Bostadens ledning, till vilken studenterna bjuds in, för att
diskutera hur bostadssituationen i Umeå ska förbättras.
Idag råder bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner. Även i Umeå har det blivit svårare för unga att
hitta ett eget boende. Många tvingas bo kvar hos sina föräldrar mot sin vilja. Särskilt utsatta är nyinflyttade
studenter. Bostadsbristen har ställts på sin spets i och med att Sverige, under några år, bedrivit EU:s
överlägset mest generösa flyktingpolitik. Detta samtidigt som varken den nuvarande eller föregående
regeringen varit beredda att göra de nödvändiga investeringarna för att möta det ökade behovet av
bostäder.
Förra våren sålde de styrande i Umeå ut 1601 lägenheter av AB Bostadens bestånd. De borgerliga partierna
har talat om att de vill sälja ut så mycket som en tredjedel av lägenhetsbeståndet! Vid utförsäljningar finns
alltid en risk för kraftiga hyreshöjningar till följd av renoveringar samt att hyresrätterna ombildas. Om så
skulle ske får Umeås studenter ännu färre hyreslägenheter att konkurrera om.

5. Bekämpa hedersförtrycket
* Arbetarpartiet har bedrivit en kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck som bland annat
innehållit en rad föreläsningar i både Umeå och Malmö.
* På Umeå universitet har vi organiserat föreläsningar tillsammans med Humanisterna och ABF för att få
igång en diskussion kring hedersförtryck, religion och kultur samt hur hedersförtrycket ska kunna
bekämpas.
* Vi anser att Umeå kommun ska inrätta en särskild hedersvåldsjour med expertkunskap dit utsatta kan
vända sig. Kommunen måste även göra en kartläggning av hedersförtryckets utbredning.
I rapporten ”Gift mot sin vilja” från 2009 framkom det att 70 000 unga i Sverige (16 till 25 år) ansåg att
föräldrarnas kultur och religion begränsade deras val av partner. Hela 8 500 oroade sig för att bli bortgifta.
Antalet är sannolikt större idag. Månggifte, barnäktenskap, könsstympning och hedersvåld är tyvärr
växande problem i dagens Sverige. I vissa stockholmsförorter trakasseras kvinnor av självutnämnda
moralpoliser om de avviker från de inofficiella regler som dessa satt upp. Småbarn delas upp efter kön på
skolbussar till religiösa friskolor.

Under år 2017 började den tystnadskultur som funnits kring dessa frågor att brytas. I Malmö, Göteborg och
Stockholm genomförs just nu kartläggningar av hedersförtryckets utbredning. En riksomfattande
kartläggning väntas bli klar 2019. Men i Umeå stretar ledande politiker fortfarande emot och har vid
upprepade tillfällen sagt Nej till en kartläggning.

6. Ytterligare frågor vi driver:
* Utse vänorts-kårer för stöd till förtryckta studenter i andra länder
Kåren bör införa en frivillig ”internationell solidaritetsavgift” på kåravgiften, förslagsvis 50 kr/termin. Dessa
frivilligt inbetalda pengar skulle sedan användas till att stödja studenter som kämpar mot förtryck och för
demokratiska fri- och rättigheter, exempelvis i Iran.
* För renare luft och bättre miljö i Umeå
* Vardagsverksamheter som skola, omsorger samt underhåll av gator och fastigheter

måste gå före skrytprojekt

7. Därför ska du som student engagera dig i
Arbetarpartiet
Arbetarpartiet utgör det studentfackliga alternativet vid Umeå Studentkår. Vi är bärare av den ”röda
traditionen” på Umeå universitet, där vi verkat sedan 1973 under olika namn. Tidigare hette vi
Rättvisepartiet Offensiv. Arbetarpartiet finns även representerat i Umeå kommunfullmäktige sedan 1991. I
valet 2014 fick vi drygt 2 000 röster och två mandat.
Arbetarpartiet är ett demokratiskt socialistiskt och sekulärt parti. Vår analys av samhället tar sin
utgångspunkt i att samhället är uppdelat i klasser. Detta innebär att vi har tagit ställning för svetsare och
undersköterskor, för lärare och sjuksköterskor, för chaufförer och ingenjörer. Vi tar strid mot
nedrustningen av vård och skola, mot lönedumpning och industrinedläggelser. Vi bekämpar hedersförtryck,
segregering och rasism. Vi försvarar samhällets sekulära strukturer och anser att religionen ska vara en
privatsak. Det är endast i en sekulär stat som ateister, kristna, muslimer (sunni och shia), judar och andra
troende kan leva sida vid sida. Vi försvarar religionsfriheten – men även rätten till frihet från religion.
Politiker och media vill ge bilden av att ”det går bra för Sverige”. Och på ytan stämmer detta i vissa
avseenden. Samtidigt finns det, under ytan, ett väldigt och växande behov av en nysatsning på bostäder,
skolor, sjukvård samt upprustning av gator och fastigheter. Ett exempel: Bostadsbrist råder i 255 av 290
svenska kommuner. Enbart investeringsbehovet i nya lägenheter fram till år 2025 beräknas uppgå till 1 200
miljarder. Till detta kommer renoveringsbehov av äldre lägenheter för ytterligare 500-600 miljarder. Till
detta kommer en tilltagande segregation som riskerar att slita sönder städer som Malmö, Göteborg och
Stockholm.
Det finns resurser i samhället. De 50 vinstrikaste företagen i Sverige gjorde en vinst på 622 miljarder (efter
finansiella poster) år 2015. En debatt måste påbörjas, bland annat inom fackföreningsrörelsen, kring frågor
som:
* Hur ska dessa vinster användas – till spekulation på börsen eller till investeringar i exempelvis bostäder?
* Var ska investeringarna göras – i Umeå eller i Beijing?
* Vem ka ha kontrollen över investeringarna – löntagarna eller aktieägarna?
Sådana debatter fördes inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen på 1970-talet och måste
återupplivas – fast anpassade utifrån dagens förhållanden.

Även en student kan ta ställning för arbetarna. De flesta studenter kommer dessutom att bli någon form av
löntagare - efter avslutade studier. En student kan också ta ställning för demokratisk socialism och
löntagarkontroll över vinster och investeringar. Därför bör du organisera dig i Arbetarpartiet.

Gå med i Arbetarpartiet!
Vill du veta mer om vårt parti och vår politik?
Punkterna i denna folder utgör Arbetarpartiets program för studenterna. På vår hemsida,
www.arbetarpartiet.se, kan du läsa mer om vår övriga politik. Du kan även läsa om vår syn på aktuella
frågor i vår tidning Nya Arbetartidningen: www.arbetartidningen.se. Det bästa sättet att lära känna oss är
dock att komma på ett möte eller hjälpa till på något sätt i vårt arbete.
Telefon: 090-19 47 34
Mail: info@arbetarpartiet.se

