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Rättvis tillgång till studielokaler 
Motion till Uppsala studentkårs fullmäktige 
 
Idag har studenter vid Uppsala universitet möjlighet att kvittera ut ett 
passerkort. Denna magiska gråa tingest som dinglar vid våra höfter är en viktig 
förutsättning för att kunna bedriva sina studier på det sätt man själv finner bäst. 
Det kan ge tillgång dygnet runt till hundratals studieplatser i bibliotek, 
korridorer och grupprum. På det sättet får studenter utnyttja universitetets 
utmärkta studielokaler när som helst, och det ger den närmast mysiga 
stämningen som råder på vissa campus under kvällar och nätter i tentatider. 
 
Men varför skrev jag kan ovan? Jo, beroende på vilka kurser studenter för 
närvarande läser och de aktuella intendenturernas godtycke har 
Uppsalastudenter väldigt olika räckvidd på sina passerkort. Kemisten har 
kanske tillgång till vidsträckta områden som Pollax, Ångström och BMC, men 
som alla ligger ocentralt. Juristen å andra sidan kanske knappt har tillgång till 
några studielokaler. I praktiken så cyklar ofta mängder av teknologer förbi de 
mer eller mindre tomma Engelska parken och Blåsenhus på väg mot trängseln 
på Ångström i sina tentaperioder, medan ekonomer trängs på Ekonomikum 
utan att kunna ta sig till lediga platser utanför stadskärnan. 
 
Självklart bör tillgången till laboratorier och liknande begränsas till de som bör 
vara där. Men vi är alla studenter vid Uppsala universitet – oavsett om vi för 
tillfället bär med oss en bok i kemi eller språkvetenskap. Det finns ingen 
anledning till att de allmänna utrymmena på våra campus ska vara öronmärkta 
för de som för tillfället har föreläsningar i samma hus. Det innebär endast 
krångel och bidrar till de klyftor som finns mellan olika grenar av vetenskapen. 
 
Jag yrkar därför  
 att det i det studiesociala åsiktsprogrammet under Studie- och 
arbetsmiljö i brödtexten läggs till “Endast studenterna själva kan avgöra hur de 
bäst kan studera. Universitetet ska därför erbjuda en god miljö för självstudier 
som måste vara öppen för studenterna att utnyttja i så stor mån som det är 
praktiskt möjligt.”  
 
        att det i det studiesociala åsiktsprogrammet under Studie- och 
arbetsmiljö bland kräver-satserna läggs till “att studenters passerkort ska gälla 
för tillgång till självstudieplatser på alla campus oavsett studieinriktning.”  
 
 
 
     Arvid Hedén Gynnå 
     Ledamot i fullmäktige 
     (Uppsala universitets studenter) 
 


