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JÄMSTÄLLDHETSPOLICY FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 

Denna jämställdhetspolicy har till syfte att fungera som styrdokument för Umeå studentkårs 
jämställdhetsarbete. Vägen till en jämställd universitetsvärld är en process och en viktig del i denna 
är att integrera jämställdhetsarbetet i Umeå studentkårs samtliga verksamheter i enlighet med de 
principer som fastslås i denna policy. 

Policyn omfattar Umeå studentkår, dess kårsektioner och kårföreningar. 

Bakgrund 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 
alla väsentliga områden i livet. Studietiden är utan tvekan en väsentlig del av livet, vilket gör att en 
jämställd universitetsvärld bör vara något självklart. Vi på Umeå studentkår ska sträva efter att alla 
ska känna sig välkomna oberoende av genus. 

Vi på Umeå studentkår anser att bristande jämställdhet inte enbart är ett demokratiskt problem 
utan också ett betydande kvalitetsproblem. Mångfald inom studentgruppen, däribland 
könsfördelning, bidrar bland annat till olika synsätt på utbildningen, dess innehåll tillika i 
diskussioner i koppling till undervisningen. Genom att motverka en homogen syn på 
utbildningsfrågor och utbildningens innehåll kommer det på sikt avspeglas i resterande samhälle. 

  

Umeå studentkår, dess sektioner och föreningar ska verka för att: 

− Ingen student ska uppleva sig missgynnad på grund av sin könstillhörighet. 

− Inkludera och uppmuntra studenter i/till jämställdhetsarbete. 

− Ett genusperspektiv genomsyrar kurskataloger och universitetets informationsmaterial. 

− Umeå studentkårs informationsmaterial har ett könsneutralt språkbruk. 

− Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussioner om genus, makt och kön. 

− Genus diskuteras under överlämningar. 

− Lyfta genusperspektiv i samtal med fakultet/institution. 

− Genomföra översyn av könsfördelning inom styrelser/utskott. 

− Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla kårens arrangemang. 

− Ett inkluderande samtalsklimat är en självklarhet i alla kårens sammanhang 

− Campus upplevs som ett tryggt tillhåll för alla dess studenter. 

− Varje förening har ett studerandearbetsmiljöombud som kan ta emot arbetsmiljöfrågor 

− Arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks 


