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Uppmaning till Lunds universitet att möjliggöra för internationella studenter att
representera i universitetets alla styrelser och nämnder
Under hösten och början av våren har Lunds universitets studentkårer (LUS)
uppmärksammats om att internationella studenter inte fått tillträde till vissa styrelser
då dem inte talar eller förstår flytande svenska . Vi vill med denna skrivelse
kommentera detta och ge våra förslag på alternativa lösningar.
Många utbildningar vid Lunds universitet är internationella och universitetet
marknadsför sig som ett framstående universitet vad gäller internationalisering. Att
Lunds universitet har XX % av den totala internationella studentpopulationen i
Sverige ses som ett tecken på framgång för lärosätet. Nu bör universitetet anpassa sig
för denna situation och utveckling . Vissa utav kurserna har en majoritet av
internationella studenter som kommer från en väldigt aktivt studentkårskultur på
tidigare lärosäten världen över.
Vi ser det som en självklarhet att studenten medverkar i alla de beslut som styr över
dennes utbildning. Att studenten inte skulle vara det skulle strida mot de demokratiska
värdena som universitetet är måna om. Studenterna väljer sina representanter till dessa
styrelser och nämnder på liknande vis så som exempelvis lärarna väljer sina
representanter. Att någon part skulle ifrågasätta den andra partens representanter med
argumentet att de inte är kvalificerade pga. exempelvis språkkunskaper skulle vara
diskriminerande.
Vi tycker det är synd ifall universitetet ser språkkunskaper som ett hinder för att på ett
effektivt sätt representera andra. Dessa representanter är många gånger mer
kvalificerade än svensktalande men hindras att representera inte bara sig själv men
andra. För funktionshindrade används tolkar för att tillåta samtliga att göra sig hörda
även om det arbetsspråk som används i sammanträdena inte är det huvudsakliga för
själva representanten. Vi ser att internationella studenter bör ges tillgång till liknande
stöd för att upprätthålla deras rättigheter samt möjliggöra god kvalitetsgranskning med
internationellt perspektiv.
Att Lunds universitet fortsatt ska vara ett internationaliserat universitet bör vara av
stor vikt då vi attraherar en så stor grupp internationella studenter. Internationella
studentbarometern beskriver hur internationella studenter är kritiska till sina
möjligheter till informell och formell påverkan av utbildningen. Med detta sagt bör
även internationella studenter vara en del i de processer som granskar och beslutar i
utbildningsfrågor vid Lunds universitet.
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Vi ställer oss alltså frågande till varför Lunds universitet utestänger
studentrepresentanter från sina styrelser med anledning till att de inte talar flytande
svenska. Vi vill se att detta åtgärdas med tydliga riktlinjer om styrelse- och
nämndrepresentation där de ledamöter som p.g.a. hinder får stöd. I nuläget
förekommer det att representanterna nekas stöd även när studentkåren erbjuder sig
arrangera med tolk på egen bekostnad. Vi ser väldigt kritiskt på detta då vi känner till
styrelser som behandlar alla sina punkter på engelska inom Lunds universitets
verksamheter. Detta med anledning av att representanterna från universitetet har
engelska som modersmål .
I tjänsten,

Nicolai Slotte
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