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Universiteten bryter mot regler
när doktorander utnyttjas

Regeringen och universiteten får hård kritik efter Ekots

rapportering om hur utländska doktorander utnyttjas som

billig arbetskraft på svenska universitet. Universiteten

bryter mot högskoleförordningen.

Utländska doktorander är mer utsatta

Utländska doktorander utnyttjas som billig arbetskraft

Bland annat har vi rapporterat om hur en asiatisk man fick 8 000

kronor för sex månaders jobb på Karolinska institutet.

Axel Darvik är ansvarig för studentfrågor på folkpartiet och sitter

i utbildningsutskottet.

– Man utnyttjar ju utländska doktorander på det här sättet

genom att de får leva på slavlöner egentligen. Det tycker inte jag

är bra för Sverige som forskningsnation. Om vi ska ha en

högkvalitativ forskning så måste vi också våga satsa på

doktoranderna. Då går det inte att ha det på det här sättet, säger

han.

Struntar i reglerna

I Sverige finns tusentals utländska doktorander. Ett universitet

eller en högskola är skyldig att se till att varje doktorand har en

adekvat finansiering under hela forskarutbildningen. Men särskilt

på naturvetenskapliga och medicinska institutioner tycks vissa

professorer strunta i de här reglerna och utnyttjar utländska

doktorander som billig arbetskraft i labben.

Det här berättar doktorander och doktorandombudsmän på flera

stora universitet för Ekot.

Johan Modée är doktorandombudsman på Lunds universitet.

– Hur forskarutbildningen ska läggas upp och skötas är reglerat i

högskoleförordningen. Det är spelreglerna för hur det ska gå till.

Det här är utanför spelreglerna så att man ska kunna sko sig på

andra personers drömmar, säger han.

Utländska doktorander mer utsatta

Även svenska doktorander vittnar om hur de blivit dåligt

behandlade, men de utländska doktorandernas situation är

särskilt utsatt, eftersom många är rädda att bli utvisade ur landet

om de klagar.

Tobias Smedberg, ordförande på Sveriges förenade studentkårer

är kritisk.

– Dels beror det på att lärosätena har en bedrövlig attityd, man

behandlar utländska akademiker och doktorander som någon

slags andra klassens medborgare. Dels beror det på en frånvaro

av tydliga nationella regler som reglerar lärosätenas ansvar

gentemot doktorander.

– Vi vill ju att Sverige ska vara en konkurrenskraftig utbildnings-

och kunskapsnation. När vi nu behandlar utländska akademiker

som andra klassens medborgare i akademin, då kommer vi

verkligen inte att lyckas med de målen, säger han.

Tidigare protester

För två och ett halvt år sedan protesterade medicinska

föreningen på Karolinska institutet mot behandlingen av en

utländsk man. En professor hade lovat mannen en plats på

forskarutbildningen som doktorand. Istället fick han jobba som

nästan oavlönad labbassistent. Universitetsdirektör Rune

Fransson är självkritisk.

– Jag tycker inte att det är bra skött från vår sida. Vi borde ha

skiljts på det sättet att personen hade ersatts för den tid han var

här, säger han.
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ja Tornionjoen varrella

Nyheter på 18 språk

Resursbrist

Den vanligaste förklaringen till varför utländska doktorander

utnyttjas på det här sättet är att resurserna inte räcker till för

den forskning man vill utföra. Regeringen har under de senaste

åren prioriterat att öka antagningen av doktorander utan att

avsätta mer resurser, anser folkpartiets Axel Darvik.

– Man prioriterar att öka antalet platser väldigt kraftigt, istället

för att ge doktoranderna trygga levnadsvillkor. Man kan inte leva

på luft utan måste också ha ett skyddsnät och en

doktorandanställning som gör att man är trygg i sin livssituation,

säger Axel Darvik.

Daniel Öhman

daniel.ohman@sr.se
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03:00 - Utländska doktorander utnyttjas som billig arbetskraft

04:00 - Utlänningsnämnden kvar ytterligare tre månader

04:04 - Försäkringskassan prövar pisksnärtoperation

05:00 - Timmerbilar struntar i trafiksäkerheten

05:00 - Ukraina vill bli fullvärdig Natomedlem

05:00 - Stort säkerhetspådrag inför fotbolls-VM

05:00 - En miljon människor vräks i Zimbabwe

05:00 - 300 000 dör av dålig luft i Kina varje år

05:00 - EU kräver textilförhandlingar med Kina

05:20 - FN-kommitté stoppar svensk avvisning

05:30 - Guantánamo-fångar gjorde anmälan till FBI

05:45 - Posten vill dela ut brev på eftermiddagen

06:55 - Whiplash-skador ska minska

07:12 - Delade meningar om rovdjur i Östergötland

07:56 - Kommunals kvinnor oftare långtidssjukskrivna

08:06 - Bockstensmannen får nytt ansikte

09:02 - Serbisk krigsförbrytare gripen

09:03 - Snöröjningsansvarig dömd för pojkes död

10:08 - Nya fredssamtal om Aceh i Finland

10:15 - Delfiner i Kosterfjorden på Västkusten

10:42 - Legionella på pappersbruken undersöks

10:46 - Sexköpande domare får tjänst i lagrådet

10:50 - KI spår måttlig tillväxt för industrin

10:53 - Stockholm inför lägstalön för Kommunalmedlemmar

10:56 - Plåtslageri döms för dödande istapp

11:36 - Gunnar Lund ny ambassadör i Washington

12:09 - Allt fler Gaza-bosättare redo att flytta

12:11 - HD-chefen ångrar tidningsuttalande

12:12 - Universiteten bryter mot regler när doktorander utnyttjas

12:12 - Plåtslageri döms för dödande istapp

12:17 - Svenskar över 50 år mår relativt bra

12:19 - Kalmar föreslås få 200 statliga jobb

12:22 - Skarp kritik mot behandlingshem

12:30 - ”USA kommer att invadera Syrien också”

12:34 - ”Sverige bryter mot regler om arbetstid”

12:44 - FBI bekräftar att Koranen skändades på Guantánamo

12:50 - Ulf Olsson förstår men minns inte

13:02 - ”Ny asylprocess blir mer human”

14:00 - Ingen legionellasmitta i Västra Götaland

14:01 - 40 000 man ska bevaka Bagdadområdet

Följ debatten om EU:s

utvidgning och EU:s

framtidsfrågor.
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14:20 - Åtal för bombdådet i Omagh

14:54 - Mobiltelefoner fortsatt stort problem på fängelser

15:32 - Lärare anhållen misstänkt för våldtäkt

15:32 - Gömda barns rätt att gå i skolan utreds

15:37 - Majoritet vill inte häva vapenembargo

15:57 - Pisksnärtsskadad måste få bättre diagnos

16:01 - Häktad för överfall i tunnelbanan

16:33 - Lärare misstänks för våldtäkt på elev

16:39 - Skarp kritik mot tv-granskat ungdomshem

16:45 - Även utländska forskare utnyttjas av svenska

myndigheter

16:45 - Persson försvarar Jämtin-uttalande

16:59 - Södra försvarar timmertransporter

17:06 - Åtal sju år efter bomben i Omagh

17:38 - 140 tunnelbanevagnar dras in

17:58 - USA-stöd till palestinska myndigheten

17:59 - Ingen internationell utredning om dödsskjutningarna i

Andizjan

18:05 - Häggström ny ordförande i Handels

18:28 - USA-stöd till palestinska myndigheten

19:07 - Misstänkt sprängladdning i Södertälje

20:45 - Misstänkt sprängladdning i Södertälje

21:04 - Nato-jakt på krigsförbrytaren Karadzic

22:49 - FC Köpenhamn bäst i Norden

22:52 - Lettland lovar skydda minoriteter
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