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Remissvar: Låt fler forma
framtiden! (SOU 2016:5)
Akademikerförbundet SSR väljer att svara på en del av remiss rörande rubricerat
betänkande. Vi är inte utpekad remissinstans men väljer att svara ändå.
Betänkandets uppdrag i korthet:
Regeringen beslutade den 17 juli 2014 att uppdra åt en särskild utredare att utarbeta förslag
till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och att
stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Betänkandet är både en redogörelse för tillståndet i demokratin och en samling förslag,
bedömningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas och förstärkas.
Våra kommentarer:
Akademikerförbundet SSR vill inledningsvis betona att vi anser att många av de förslag och
rekommendationer utredningen lägger och bedömningar den gör på förstärkt demokrati
mellan val är viktiga och kloka. Dock väljer vi att endast kommentera den del av
utredningen som beskrivs i kapitel 14.8.8 ”De politiska studentförbunden bör ha
förutsättningar att verka på högskolorna”. Utredningen föreslår här att:
”De politiska studentförbunden, politiska partier och andra föreningar bör ges
förutsättningar att informera om sin verksamhet och föra en politisk debatt på högskolorna.
Högskolorna bör i sin verksamhet främja respekten för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”
Akademikerförbundet SSR gläder sig mycket över att Demokratiutredningen har valt att
lyfta upp den här demokratiaspekten som rör vikten av att våra lärosäten ska vara
demokratiska arenor och att det därmed förutsätter att såväl studentförbund som politiska
partier och andra föreningar – som fackförbund ska kunna ha tillgång till lokalerna.
2011 riktade vi som förbund, i en skrivelse tillsänd regeringen, kritik mot att vi begränsats
att informera och ha sammankomster på lärosäten. Orsaken var bland annat att flera
ledningar för lärosäten begränsade vår tillgång till lärosäten med mycket olika skäl och
ibland till och med lät den befintliga tidigare obligatoriska studentkåren ”äga rätten” att
besluta vilka studentföreningar som fick tillgång till lokalerna och också, i vissa fall, fick
möjlighet att ta betalt för ett sådant beviljande.
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I högskoleförordningens 1 kap. 13 § står att ”en högskola är skyldig att låta en
demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda
undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina
medlemmar.”
Med den skrivningen som stöd kan det inte vara rimligt att en av lärosätet utvald
sammanslutning för studenter har rätt att bestämma om andra politiska sammanslutningar
som uppfyller högskoleförordningens kriterier ska ha tillgång till lokaler eller inte, och även
rätt att fakturera för det.
Vi välkomnar därför att utredningen har valt att lyfta upp den här frågan och göra en så
tydlig slutsats att högskolorna ska vara öppna för politisk debatt, att de i sin verksamhet bör
främja demokratins centrala principer och att de bör verka för att olika föreningar har goda
förutsättningar att verka, föra debatt och engagera andra politiskt.
Vi vill därför med emfas även tillstyrka den tydliga skärpning utredningen gör i att om
denna rätt inskränks på lärosäten för studentkårer, studentföreningar/-förbund, fackförbund
och andra och inte efterlevs, bör såväl högskoleförordningen som högskolelagen förtydligas
i detta avseende.
I övrigt hänvisar vi till argumentationen i vår skrivelse till regeringen som föranledde
regeringsbeslutet den 31 mars 2011. https://akademssr.se/dokument/pm-tillgang-tilllarosatena-de-hogskolestuderandes-fackliga-organisationer-11-03-31
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