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Remissyttrande: UKÄ-rapport ”hur mänskliga rättigheter, mäns våld
mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning –
rapportering av ett regeringsuppdrag”
Lunds universitets studentkårer (hädanefter LUS) delar inriktningen av
rapporten om att mänskliga rättigheter är ett område som inom de granskade
yrkesutbildningarna kan behöva särskilt beaktande. Det finns ett värde i att
gemensamt betrakta dessa utbildningar för att se hur frågorna behandlas ur
olika synvinklar.
Vi vill inledningsvis rikta viss kritik mot att det saknas statistik på förekomsten
av problemen, samt om förekomsten av problemen ska motsvara
undervisningsmängden eller inte. LUS anser även att förslagen, trots att de
tillsynes verkar goda, saknar underlag för att styrka att dessa de facto är
lämpliga för undervisning. Goda exempel är bra, men inte den självklara
lösningen. Dessutom saknar vi förslag på hur dessa åtgärder ska kvalitetssäkras.
LUS ifrågasätter även huruvida det faktum att lärarna i huvudsak kommer från
den egna institutionen är av vikt för undervisningens kvalitet.
LUS ser positivt på den höga graden av undervisning i mänskliga rättigheter, i
synnerhet på undervisningen i de Samhällsvetenskapliga utbildningarna. Det är
däremot oroande att ämnesområdena våld mot barn och mäns våld mot
kvinnor brister i sitt omfång på många av de undersökta utbildningarna, inte
minst i lärarutbildningar.
Speciellt viktigt är det att behandla våld mot barn och mäns våld mot kvinnor i
utbildningsplaner och kursplaner för att säkerställa att de behandlas inte bara i
form utan också kvalitativt.
LUS vill även betona vikten för blivande lärare att känna till hur hedersrelaterat
våld kan drabba barn. Något som inte tas upp i rapporten.
I tjänsten,
Björn Sanders
Ordförande
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