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Medlemskap i Scholars at Risk

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår SFS fullmäktige

att SFS ansöker om medlemskap i Scholars at Risk.

Följebrev

Studentrörelsen är internationell, bortom nationens gränser. Som organisation anser

SFS att rätten att studera är en mänsklig rättighet och att denna rättighet kräver att

individer kan leva fritt utan risk för förtryck och krig. Under verksamhetsåret 2020/21,

likt många tidigare år, bevittnas hur förtryckande krafter hotar individers liv såväl som

framtid. Detta verksamhetsår har vi sett maktövertagandet i Afghanistan, nedtryckta

demonstrationer i Belarus och kriget i Ukraina. Tidigare verksamhetsår har vi sett

demonstrationer vid universitet i Hongkong, fängslande av forskare i Iran och

nedstängningen av det Centraleuropeiska universitetet i Budapest.

Som symboliskt ställningstagande föreslår styrelsen genom Komit att SFS går med i

Scholars at Risk, SAR. Organisationen, där bland annat Sveriges universitets- och

högskoleförbund och European Students' Union är medlemmar, värnar och främjar den

akademiska friheten och ger skydd åt akademisk personal och studerande som är

hotade, förföljda eller riskerar att bli censurerade.

Varje år får över hundra forskare skydd vid lärosäten i andra länder. Att SFS ska gå

med i Scholars at Risk är ingen ny diskussion utan har förekommit, särskilt inom Komit,

vid tidigare tillfällen. Ett medlemskap i Scholars at Risk är symboliskt och bidrar till att

stärka SFS legitimitet och även solidaritet i frågor. Komit interagerar redan med SAR

och ett medlemskap skulle befästa det. Risken för utökad arbetsbelastning för presidiet

anses obefintlig, och eventuellt deltagande kan delegeras inom exempelvis kansliet.

Organisationens medlemsavgift är frivillig, däremot finns en rekommendation om 5000

USD per år. Givet att SFS deltagande primärt är symboliskt och att förslaget

presenteras sent i processen inför SFSFUM 2022 föreslår styrelsen att ingen avgift

betalas under verksamhetsåret 2022/23. Därtill rekommenderas att avgiften kvarstår

vid en låg summa efterkommande verksamhetsår.

För mer information om organisation i fråga, vänligen läs på Scholars at Risks hemsida.
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https://www.scholarsatrisk.org/

