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Till Sveriges förenade studentkårers fullmäktige, 

Än idag finns det flertalet barriärer för att ta del av högre utbildning i ett 
land som säger att utbildningen är fri. I SFS Bostadsrapport för 2020 
stipuleras det att sju av Sveriges studentstäder har en reell brist på 
bostäder och Studentbostadsföretagen menar att det till och med rör sig 
om nio utbildningsorter där studenter har svårare än andra att få bostad. 
Det rör sig också om hundratalskronor som den generella studenten går 
back varje månad, enligt SFS senaste studentbudgetrapport, och att arbeta 
vid sidan om sina studier har idag blivit nästintill ett måste snarare än en 
möjlighet. I en tid när var fjärde student inte ens känner till studenthälsan 
och fler och fler studenter anger att de lider av symtom på psykisk ohälsa är 
det tydligt att vi måste ta hårda tag för skapa hållbara incitament och 
strukturer för att studera - och må bra under sina studier. 

Mitt namn är Oskar M Wiik och jag har i nästan hela mitt liv brunnit för 
utbildningsfrågor. I mina tidigare engagemang förenklade jag lagtext för unga 
elever, utbildade i arbetsmiljöfrågor och kampanjade för elevers 
demokratiska rättigheter. Sedan 2015 har jag tagit plats i studentrörelsen på 
såväl lokal som regional och nationell nivå - senast som nuvarande 
ordförande för SSCO - Stockholms studentkårer. Vi har en lyx som övriga 
utbildningsrörelsen saknar; det lagstadgade uppdraget. Detta måste vi värna 
om och våga utveckla. 

Studentkårerna har sedan början av 1900-talet spelat en oersättlig funktion 
i frågan om studenters studiemiljö och utbildningens kvalitet och jag anser 
att den nationella politiken inte nog har bekräftat vår roll. Studentkårernas 
statliga stöd räcker knappt till utbildningsbevakningen och det ofta 
villkorade extra stöd som lärosätena bidrar med gör att verktyg för 
jämlikhetsarbete, arbetsmarknadsanknytning, campusevenemang och 
kvaliteten på arbetet med internationella studenter hamnar olika mellan 
kårerna beroende på hur ”generösa” det egna lärosätet är. 

Jag vill att mitt engagemang ska präglas av mänsklighet. Av jämlikhet och 
inkludering, av oliktänkande och gemensamma krafter. I studentrörelsen har 
så många gånger av dessa värden förkroppsligats samtidigt som vi vet vad 
som fortsatt behövs göras. Jag ställer mig till förfogande till Sveriges 
förenade studentkårers presidium för verksamhetsåret 2021/22. Jag vill 
tredubbla stödet, öka incitament för studentbostadsbyggandet och stärka 
studenters ekonomiska förutsättningar. Kunskapsnationen Sverige ska vi 
bygga tillsammans. 
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I mitt engagemang och mina uppdrag inom såväl student- och 
utbildningsrörelsen till andra delar av civilsamhället anser jag mig ha 
införskaffat flera och stora relevanta kunskaper och kompetenser för att 
axla uppdraget som presidial för Sveriges förenade studentkårer. 

Jag har genomfört små och stora organisatoriska utvecklingsprojekt, 
argumenterat för studentkårers ekonomiska förutsättningar med 
förvaltningschefer och statsråd, debatterat akademiens och studenters 
förutsättningar i radio, tv och paneler och författat remissvar att utveckla 
våra lärosäten och lagstiftningar. Jag har också genomgått utbildningar i 
chefskap inom civilsamhället och värdebaserat ledarskap. Med fyra års 
ordförandeskap i en medlemskår, två år som styrelseledamot för Sveriges 
förenade studentkårer (2017-2019) och gott samarbete med SFS i min 
nuvarande position anser jag även ha god insyn och förståelse för 
organisationen, dess medlemskårer, styrelsearbetet och dess 
påverkansarbete. 

Som medlemskår och styrelseledamot engagerade jag mig mycket i frågor 
om Sveriges förenade studentkårers medlemsvärde och medlemsavgift och 
organisationens transparens gentemot sina medlemskårer. Dessa frågor 
ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och kommer att vara ett stort fokus i 
det fall jag ges förtroendet att bli en del av presidiet. 

Vad gäller åtaganden vid sidan om presidieskapet sitter jag i dagsläget som 
förste vice ordförande för Stockholms studentbostäder; ett uppdrag jag har 
kvar till och med juni 2022. 

Vid frågor inför SFSFUM får ni gärna ställa dem till mig via mina 
kontaktuppgifter ovan. Annars hör ni mig i kommande presidiehearing och 
hörs mer ömsesidigt på SFSFUM 2021. 

Oskar M Wiik 
Solna, 27 januari 2021
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