Studenterdemokrati på tynd is
Studenterdemokratiet lider på store dele af landets universiteter. I et flertal af tilfælde er det mere
reglen end undtagelsen, at valgdeltagelsen er under 25 procent. Den lave valgdeltagelse er
alarmerende. Særligt set i lyset af diskussioner om, hvorvidt de forskellige råd og nævn på
universiteterne, som f.eks. studienævnene, har en reel eksistensberettigelse. De skal udgøres af dygtige
ansatte, men de vil aldrig være fuldendte, så længe de ikke også udgøres af dygtige studerende. Hvis
studerende potentielt fratages muligheden for at være med til at forme egen uddannelse, vil en
værdifuld ressource gå tabt. Det vil svække universiteternes evne til at uddanne bedst.. Grunden til
dette skal bl.a. findes i, at vi kommer til at gå glip af viden der kan sige noget om, hvad der motiverer
studerende, hvordan de lærer bedst, samt hvad der i de studerendes øjne virker godt, og hvad der virker
mindre godt på de enkelte uddannelser. Frit Forum mener derfor, at:

Universiteterne skal investere flere ressourcer i løbende at informere og oplyse studerende, om deres
mulighed for, og vigtigheden af deltagelse ved universitetsvalgene.Ligeledes skal der løbende informeres
om de studerendes mulighed for at stille op til valg ved forskellige råd og nævn, herunder hvad
arbejdsopgaverne i disse består i.

Der
skal
delegeres
mere
beslutningskompetence
ned
til
de
studerende.
Som det ser ud lige nu, er diverse råd og nævn primært rådgivende. Ved løbende at informere de
studerende om vigtigheden af at stemme til universitetsvalgene, vil sandsynligheden for øget
valgdeltagelse blive større. Ved yderligere at informere om studerendes mulighed for at stille op til
valgene, og gøre dem opmærksomme på den faktiske indflydelse, de kan opnå som
studenterrepræsentanter i diverse råd og nævn, vil det om muligt have en selvforstærkende indvirkning
på valgdeltagelsen. Delegeres mere beslutningskompetence ned til de studerende, og tages der dermed
afstand fra, at studenterrepræsentanter i studienævnene, institutrådene og de akademiske råd primært
har en rådgivende funktion, fordres med stor sandsynlighed også en større motivation hos de
studerende for at deltage i studenterdemokratiet.
Vedtagtet på Frit Forums kongres oktober 2018.

