DN - Nyheter - Doktorander utnyttjas som billig arbetskraft

1 av 2

Annons:
Tisdag 31 maj 2005
NyheterEkonomiDebattLedareSportKulturPå stanMer ur DNMat & DryckResorLokalerJobbBostadMotorFyndmarknad
• Hem • Sverige • Stockholm • Världen • Politik/EU • Vetenskap • Väder
• Arkivet • Nyhetsdygnet
Publicerad 26 maj 2005 06:14

Sverige
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Doktorander utnyttjas som billig arbetskraft
Sök

Svenska universitet utnyttjar utländska doktorander som billig
arbetskraft. På Karolinska institutet i Solna tvingades en utländsk
student att arbeta ett halvår för 8.000 kronor.
- Jag tycker att det är rent slavarbete. Det finns ju minimilöner
som vi har i Sverige och varför ska utländska doktorander
acceptera en lägre lön än minimilönen eller ingen lön alls, säger
Kerstin Beckenius, doktorandombudsman på Karolinska institutet
(KI), till Sveriges Radios Ekoredaktion.
För två och ett halvt år sedan protesterade medicinska föreningen
på KI mot att en man från Asien fått 8 000 kronor, motsvarande 1
300 kronor i månaden, för sex månaders arbete. En professor hade
lovat mannen en plats på forskarutbildningen som doktorand, men
han fick i stället arbeta som laboratorieassistent.
I två och ett halvt år har KI utrett om eventuella fel begåtts utan
att fatta något beslut. Under tiden har mannen tröttnat och åkt
hem.
Rune Fransson, universitetsdirektör på KI, säger till Ekot att nya
striktare regler för antagningen av doktorander har införts men
något straff kommer professorn som rekryterade doktoranden inte
att få. Med det är han nöjd.
Problemen kvarstår. Doktorandombudsmannen Kerstin Beckenius
har handlagt tio ärenden under det senaste året där utländska
doktorander har utnyttjats.
En doktorand på KI tvingades klara sig helt utan lön det sista
halvåret innan han disputerade. Han var bostadslös och sov på en
väns kontor.
Men liknande problem finns på flera stora svenska universitet,
säger doktorandombudsmän och doktorander till Ekot.
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