Motion om Ergos framtid
Uppsala universitets studenter
Uppsala studentkårs tidning Ergo har bevakat studenternas intressen sedan 1924. Den har gjort det
som en oberoende och kritisk instans gentemot såväl Uppsala universitet som Uppsala studentkår.
Sedan kårobligatoriets avskaffande har dock Ergos roll och syfte diskuterats både internt och externt.
Uppfattningarna om tidningens roll går isär. Är Ergo en informationskanal för kåren, ett medel för att
rekrytera medlemmar, en oberoende, kritisk tidning för alla studenter vid Uppsala universitet eller en
fristående tidning som drivs av egna journalistiska ambitioner?
Förutom diskussionen kring Ergos roll i den nya verkligheten har klagomål hörts om problem med
distributionen. Det verkar vara så att en hel del studenter inte får sin Ergo. De studenter vi talat med
som har detta problem både bor i Uppsala och är medlemmar i Uppsala studentkår. Problemet med
distributionen gör sig än mer påtaglig när det första numret för höstterminen inte når fram. De
nyanlända studenterna i Uppsala är en otroligt viktig målgrupp för Uppsala studentkår och för
tidningen som sådan. Detta är på intet sätt ett nyligen uppkommet problem, men UUS anser att det nu
är god tid att ta utreda varför detta problem uppstår, hur vanligt det är och vad vi eventuellt kan göra
för att vår tidning ska nå ut till de som ska få den.
Ergo utgör i dagsläget en stor del av Uppsala studentkårs omsättning, vilket i praktiken innebär att en
stor del av de pengar som Uppsala studentkår tilldelas av Uppsala universitet för att företräda alla
studenter och verka för alla studenters bästa går till att finansiera Ergo. Det ursprungliga syftet med
Ergo och finansieringen av densamma hänger således samman, men distributionen av tidningen gör
avsteg från detta. Ergo delas i dagsläget endast ut till dig som student om du bor i Uppsala eller om du
bor utanför Uppsala men dessutom är medlem i Uppsala studentkår. Denna förändring genomfördes
under verksamhetsåret 2010/2011 för att distributionskostnaderna för Ergo skulle minska, och önskad
effekt har uppnåtts. Dock går det att ifrågasätta om detta beslut verkligen var i enlighet med tidningens
syfte. Ska en tidning som finns till för studenterna vid Uppsala universitet göra skillnad på dessa?
Frågan blir än mer aktuell då sammanslagningen av Högskolan på Gotland och Uppsala universitet är
ett faktum. En stor del av studenterna vid vårt lärosäte kommer vara bosatta utanför Uppsala, men
dessa studenters har även de ett behov av behov av att lära känna sitt universitet och läsa
granskande artiklar om detsamma.
Uppsala studentkårs inkomster kan inom några år komma att kraftig minska. För att säkerställa att
Ergo kan fortsätta leva upp till sitt syfte även i detta fall är det viktigt att redan nu ha ett
kostnadsmedvetet synsätt när vi angriper frågeställningen. Vill vi att Ergo ska distribueras till samtliga
studenter vid Uppsala universitet måste vi kanske öppna en diskussion angående såväl format som
utgivningsfrekvens.
Med tanke på tidningens kommande utmaningar, bland annat att tidningens ändamål även kommer att
beröra studenterna på Campus Gotland, anser vi att det är hög tid att en gång för alla reda ut
distributionen. Efter alla resurser som läggs på tidningen, såväl i form av arbete som pengar, är det av
yttersta vikt att den når fram till sina potentiella läsare. Uppsala studentkårs styrelse jobbar intensivt
med att förbereda organisationen inför de förändringar som kan uppstå i och med vårens
kårstatusansökningar och sammanslagningen med Gotland. Även Tidningsutskottet måste arbeta med
detta, och bör därmed lägga fokus på en långsiktig strategi och inleda en diskussion om Ergos framtid
och syfte.

Uppsala universitets studenter föreslår därför att Uppsala studentkårs fullmäktige beslutar
att Tidningsutskottet utreder problemen med distributionen av Ergo, så att den når fram till alla som
ska ha tidningen, samt att resultatet av utredningen presenteras på nästkommande
fullmäktigesammanträde.
att Tidningsutskottet inleder diskussioner med Rindi, Farmis och UTN om Ergos framtid som
studenttidning vid Uppsala universitet och därmed ser över frågan om hur Ergo kan komma att
påverkas av ett eventuellt förändrat verksamhetsområde för Uppsala studentkår efter konsistoriets
beslut om kårstatus.
att de eventuella förändringar som föreslås av Tidningsutskottet ska vara i balans med det äskande
som ligger till grund för Uppsala universitets anslag till studentkårerna.

