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Vi är kårpartiet för Uppsalas studenter med hjärtat till vänster. Vi tycker att 

studenter ska behandlas som jämlikar i utbildningen med rätt till inflytande och 

rätt att påverka sina studier. Vi sätter människan före marknaden och säger 

därför nej till privatiseringar av universitetet och andra berörda instanser, som 

till exempel studenthälsan. Vi tror inte att man kan leva på gamla meriter och 

tycker därför att Uppsala studentkår ska bli en modern organisation där det är 

enkelt att engagera sig.   

  

Ett kårparti med en socialdemokratisk värdegrund vilar på en tanke om 

jämlikhet, frihet och solidaritet. Det betyder att vi ser till hela studietiden, inte 

bara det som händer på campus.  

 

Vi vill att studentlivet ska förknippas med en rimlig levnadsstandard och 

att det inte ska vara en ekonomisk uppoffring att börja studera. Vi tycker 

också att bilden av vad en student är måste ändras, alla har olika livssituationer 

och förutsättningar och det tycker vi universitetet ska ta hänsyn till. Den sociala 

snedrekryteringen till högskolor och universitet måste brytas. 

 

 



Kårpartiet S-studenter vet att studentlivet inte stannar i föreläsningssalen 

eller på campus. Problem som kan uppstå i studentlivet är långt fler än att kön 

till mikron är lång eller att föreläsningssalen är lite kylig. Du kan exempelvis bli 

sjuk och behöva sjukskrivas, bli illa behandlad av universitetspersonal eller akut 

behöva hitta en ny bostad. Att vara student innebär för många en ständig 

ekonomisk oro, en otrygg bostadssituation och hög arbetsbörda. 

  

Många studenter lider av psykisk ohälsa relaterat till sina studier och vi ser 

allvarligt på det. Stress och prestationskrav tillsammans med en otrygg 

levnadssituation underlättar inte studenters mående. Vi vill att alla studenter ska 

må bra och känna att högre studier är lustfyllt och utvecklande, inte ett 

stressmoment och orsak till ångest.  

 

Studenthälsan är en viktig garant för studenternas välmående som 

dessutom är kostnadsfri. Vi säger därför nej till att den ska upphandlas eller 

säljas ut, det är en tjänst universitetet ska tillhandahålla. Hälsa handlar inte bara 

om huvudet, utan även kroppen. Vi i kårpartiet S-studenter tycker att munnen är 

en del av kroppen och att kåren borde verka för att fri tandvård borde gälla alla 

studenter, inte bara de under 23. Ingen student ska gå med tandvärk på grund 

av ekonomiska förutsättningar. 

  

Klasskillnader blir påtagliga när det kommer till studenters livssituation - 

exempelvis möjligheten att få en bostad. Vissa har akademikerföräldrar som 

skrivit in sina barn i bostadskö i de populäraste studentstäderna och vissa 

studenter är den första i deras familj att studera vidare. Så länge det behövs 

kapital till en kontantinsats för en lägenhet i de populära studentstäderna 

kommer inte den sociala snedrekryteringen till högre utbildning att upphöra.  

 

Alla studenter förtjänar någonstans att bo och vi vill att Uppsala studentkår 

varje dag ska ställa krav på makthavare att ta tag i den akuta bostadssituationen 

fram till dess att en bostadsgaranti är uppnådd. Hyrorna måste även vara satta 

på en nivå som studenter kan ha råd med utan att behöva arbeta utöver sina 

studier. Vi säger därför nej till marknadshyror och ja till hyror som inte överstiger 

en tredjedel av CSN. 

  



Kårpartiet S-studenter vill därför: 

  

 att studenthälsan fortsatt ska drivas i universitetets regi med avgiftsfri 

vård 

 

 att kontakten mellan studenthälsan och primärvården ska utvecklas för 

att studenter ska få rätt vård 

 

 att Uppsala studentkår verkar för att tandvård blir avgiftsfritt för alla 

studenter  

 

 att Uppsala studentkår verkar för att en bostadsgaranti ska bli verklighet 

för Uppsalas studenter 

 

 att hyrorna på studentbostäder inte överstiger en tredjedel av CSN 

 

 att Uppsala studentkår tydligt säger nej till marknadshyror 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uppsala studentkår har sedan kårobligatoriets avskaffande upplevt ett allt 

större medlemstapp och att sektioner brutit sig loss för att bilda nya kårer. Vi i 

kårpartiet S-studenter uppmuntrar studenters självständiga organisering men 

det skapar ett behov för en stark och enad röst som kan företräda studenternas 

intressen vid beslut som fattas centralt av universitetet. Vi vill därför se en stärkt 

kårsamverkan som driver universitetsgemensamma frågor. 

  

Två av tre partier som ställer upp i kårvalet 2019 vill avskaffa partipolitiskt 

anknutna kårpartier. Vi anser inte att vägen framåt leds av en opolitisk kår och 

att det finns stora risker med att inte ha insyn i vilka som styr kåren. Vi vill 

exempelvis inte att kårval ska bli en popularitetstävling eller att medlemmars rätt 

till inflytande och insyn kompromissas bort.  

 

Kårens medlemmar förtjänar att veta om deras främsta företrädare 

exempelvis är för marknadshyror eller vill införa terminsavgifter. Vår analys 

av samhället är att konservatismen är på frammarsch. Det innebär att alla 

organisationer som står upp för grundläggande demokratiska ideal måste ta 

avstånd från de idéströmningar som hävdar det motsatta. Under kårfullmäktige i 

oktober 2018 vägrade kårstyrelsen bestående av Allians för Kåren och Uppsala 

Universitets studenter fatta ett formellt beslut om att ta avstånd mot 

Sverigedemokraterna. Vi vill att Uppsala studentkår ska ta avstånd från 

Sverigedemokraterna och andra högerextrema sammanslutningar för att värna 

om den akademiska friheten. 

  

Organisatoriskt ser vi också utmaningar för kåren. Idag är det höga trösklar 

för att engagera sig och den interna kulturen främjar inte engagemang. Vi vill att 

Uppsala studentkår ska vara en naturlig mötesplats för studenter, som ger ett 

mervärde till studietiden. Därför vill vi att kåren utreder möjligheterna för att 

starta studiesocial verksamhet utan att behöva kompromissa med vårt 

studiebevakande arbete. Kåren behöver ett ansiktslyft och vi vill att den digitala 

kommunikationen och miljön utvecklas. Kåren ska vara bra på att marknadsföra 

sig och ha digitala kanaler som kommunicerar ut vårt budskap på ett effektivt 

sätt. 

  



Vi ser inte att vägen framåt för Uppsala studentkår är att förvandla den till 

en megafon för konservatismen. En borgerlig kår kan inte driva 

studentfackliga frågor, vem som styr kåren och vilka intressen som företräds 

måste vara transpararent för medlemmar. Vi vill göra Uppsala studentkår till en 

modern organisation som står upp för alla studenters lika rätt och värde. 

  

Kårpartiet S-studenter vill därför: 

  

 att kårsamverkan utvecklas till ett formellt kårsamarbete som driver 

universitetsgemensamma frågor 

 

 att Uppsala studentkår tar avstånd från högerextrema organisationer och 

partier som Sverigedemokraterna 

 

 att kårfullmäktige behålls i sin nuvarande form med kårpartier och 

demokratiska val 

 

 att Uppsala studentkår utreder möjligheterna för studiesocial verksamhet 

 

 att Uppsala studentkårs digitala kommunikation och marknadsföring 

stärks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

Klimatet kan inte vänta. Elever och studenter organiserar sig världen över för 

att rädda planeten, unga är bland de mest klimatmedvetna. Vi tycker att man ska 

främja studenters engagemang i frågan och vill att Uppsala studentkår driver på 

universitetet till en radikal klimatomställning.  

 

Över hälften av de 100 000 ton koldioxid svenska myndigheter släppte ut 2017 

kom från myndigheter som tillhörde utbildningsdepartementet, mycket tack vare 

långa flygresor. Karolinska institutet, Lunds universitet och Uppsala universitet 

hade mest utsläpp. Vi tycker inte att Uppsala universitet ska vara med och bidra 

till klimatkrisen, tvärt om. Vi vill därför verka för en radikal klimatomställning där 

Uppsala universitet senast 2022 ska ha halverat sina utsläpp av växthusgaser. Vi 

tror inte att någon forskarkonferens i världen är viktigare än att rädda planeten. 

Vi vill verka för att anställda vid Uppsala universitet i så stor utsträckning som 

möjligt ska ha flygfria tjänsteresor, detta ska även gälla de som reser för Uppsala 

studentkårs räkning. 

  

Vi vill se ett hållbarhetstänk i alla utbildningar där det är relevant, en 

universitetsutbildning ska aldrig uppmuntra till miljöförstörelse. Vi vill att elen 

som används på campus ska komma ifrån hållbara källor, att klimatsmart mat är 

norm i caféer som finns på campus och att universitetet instiftar ett 

klimatstipendium som varje år delas ut till en student vid Uppsala universitet 

som gjort utmärkande insatser för klimatet. Vi vill också att Uppsala Universitet 

redovisar tydligare vad deras holdningbolag investerar i, så att risken för att de 

investerar i företag och projekt som har negativ inverkan på klimatet minimeras. 

  

Kårpartiet S-studenter vill därför: 

  

 att Uppsala studentkår ska driva på en radikal klimatomställning av 

Uppsala universitet 

 

 att Uppsala universitet ska ha halverat sina växthusgasutsläpp senast 

2022 

 

 att alla tjänsteresor som sker på uppdrag av Uppsala universitet ska vara 

flygfria om flyg inte är absolut nödvändigt. 



 

 att resor som sker för Uppsala studentkår ska vara flygfria om flyg inte är 

absolut nödvändigt. 

 

 att ett hållbarhetstänk implementeras i alla utbildningar där det är 

relevant 

 

 att elen som används på campus är hållbarhetsmärkt 

 

 att Uppsala universitet instiftar ett klimatstipende som varje år utdelas till 

en student som gjort utmärkande insatser för klimatet 

 

 att Uppsala universitets holdingbolag redoviserar tydligare vilka företag 

de investerar i och vilken effekt det har på klimatet 

 

 

  

Vi i kårpartiet S-studenter vill att universitetsstudier ska präglas av bildning 

och livslångt lärande. Studieresultat ska inte vara beroende av studentens 

bakgrund, vi vill skapa ett jämlikt universitet för alla. Livslångt lärande betyder att 

man ska kunna ombilda sig när som helst i livet, utbildning ska inte enbart finnas 

tillgängligt för de som precis tagit studenten. Det ställer kravet på ett flexibelt 

CSN som tillåter fler år med bidragsberättigade heltidsstudier samt en höjd ålder 

för när CSN kan berättigas. Att vid 19-års ålder veta vad man ska göra resten av 

livet är ett privilegium reserverat för överklassen. 

  

Kurslitteratur är en hög kostnad för många studenter, framförallt efter att 

kårstyrelsen 18/19 lagt ner Studentbokhandeln. Studentbokhandeln hade 

rollen att pressa priserna på kurslitteratur nationellt och utan den reglerande 

instansen har priserna på kurslitteratur skjutit i höjden. Onödigt dyr 

kurslitteratur får inte bli ett hinder i utbildningen, universitetet har därför ett 

ansvar att i största mån erbjuda den obligatoriska litteraturen digitalt, det bör 

vara en riktlinje att 70% av kurslitteraturen bör kunna hittas som avgiftsfri ebok 

via universitetsbiblioteket. 

  



Ojämlikhet syns också i vad du studerar, prestigeutbildningarna får betydligt 

mer resurser och uppmärksamhet än humanister och vissa typer av 

samhällsvetare. Exempelvis har det gjorts en storsatsning på nya läsesalar i 

Tryckeriet på Ekonomikum, men det kommer inte alla studenter till nytta. 

Fördelningsfrågan handlar också om hur mycket undervisningstid studenterna 

får, genomsnittliga humaniststudenten får bara fyra timmars lärarledd 

undervisning i veckan. Vi ser allvarligt på att en sådan liten del av undervisningen 

är schemalagd tid. Vi vill införa en norm där alla kurser minst bör ha åtta 

timmars lärarledd undervisning i veckan. Vi vill också garantera rättssäkerheten 

vid examinationer, en examinators uppfattning om en student får inte påverka 

betygen och därför vill vi införa en norm där alla tentor rättas anonymt. 

  

Det är många strukturer och traditioner inom akademin som är 

exkluderande. Vi har därför ett ansvar tillsammans med universitetet att göra 

akademin så inkluderande som möjligt. En inkluderande akademi handlar för oss 

om att ingen av de sju diskrimineringsgrunderna ska vara ett hinder för 

möjligheten till utbildning på lika villkor samt att det ska tas hänsyn till 

studenters livssituation, exempelvis ska det finnas möjlighet att vabba (vård av 

sjukt barn) även som student. 

  

Kårpartiet S-studenter vill därför: 

  

 Att Uppsala studentkår verkar för maxantalet veckor med CSN lån höjs 

från 240 till 320 

 

 Att Uppsala studentkår verkar för att den övre åldersgränsen för CSN-lån 

slopas 

 

 Att Uppsala studentkår verkar för att 70% av den obligatoriska litteraturen 

ska finnas digitalt 

 

 Att åtta timmars lärarledd undervisning i veckan ska vara norm 

 

 Att alla tentor ska skrivas och rättas anonymt  

 


