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REMISSVAR (Ku2016/00088/D)
Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Saco studentråd har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Låt fler
forma framtiden! (SOU 2016:5). Vi har valt att endast yttra oss över den del
av utredningen som beskrivs i kapitel 14.8.8 ”De politiska
studentförbunden bör ha förutsättningar att verka på högskolorna”.
Saco studentråd är en facklig centralorganisation för studenter. Vi samlar
de 19 studentsektioner som finns organiserade inom Sacos 23
medlemsförbund, och representerar totalt nära 100 000 studenter.
Vi välkomnar att Demokratiutredningen så tydligt slår fast att högskolan är
en unik arena för öppen demokratisk debatt, och att det därför är viktigt att
olika organiserade intressen har förutsättningar att vara verksamma vid
högskolan.
Demokratiutredningen gör därför bedömningen 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.”
Vidare bedömer utredningen att det kan finnas anledning för regeringen att
se över högskoleförordningen, i den mån studentförbunden och andra
föreningar fortsatt upplever begräsningar i sina möjligheter att använda
högskolans lokaler.
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Saco studentråd känner tyvärr igen den problematik som
Demokratiutredningen lyfter, vad gäller föreningars möjlighet att få
tillträde till högskolans lokaler. Som ett exempel har Akademikerförbundet
SSR, ett av Sacos medlemsförbund, tidigare påtalat för regeringen att de
har begränsats att informera om och ha sammankomster på lärosäten.
Deras skrivelse går att läsa här:
https://akademssr.se/sites/default/files/files/pmtillgang.pdf
Saco studentråds studentsektioner har stött på liknande problem. Trots att
vi är demokratiskt organiserade, och totalt sett företräder en tredjedel av
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landets studenter, har det förekommit att våra föreningar hindrats tillträde
till högskolans lokaler. Det har begränsat deras möjligheter att nå ut med
sin verksamhet. Studietiden är en formativ period som inte sällan väcker ett
ökat samhällsintresse. Därför är det viktigt att studenter kan få information
om och får möjlighet att engagera sig i alla de olika föreningar och intressen
som finns. Enskilda studentföreningar ska inte få ensamrätt på lärosätet.
Saco studentråd tillstyrker utredningens bedömningar och förslag. Vi vill
särskilt understryka vikten av att regeringen ser över
högskoleförordningen, i de fall där de politiska studentförbunden, de
fackliga studentorganisationerna och andra demokratiskt organiserade
intressen fortsatt upplever hinder att nå ut med sin verksamhet på
högskolorna.

Kristin Öster,
Ordförande

