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Utländska doktorander
utnyttjas som billig arbetskraft

Svenska universitet utnyttjar utländska doktorander som

billig arbetskraft, anser doktorander och

doktorandombudsmän som Ekot talat med. På Karolinska

institutet i Solna tvingades en asiatisk student jobba ett

halvår för 8 000 kronor.

”Det är rent slavarbete”

– 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? De är

helt beroende av att hålla sig väl med handledarna för att få

stanna, säger Kerstin Beckenius, doktorandombudsman på

Karolinska institutet.

För två och ett halvt år sedan protesterade medicinska

föreningen på Karolinska institutet mot behandlingen av en

asiatisk man. En professor hade lovat mannen en plats på

forskarutbildningen som doktorand, istället fick han jobba som

nästan oavlönad laboratorieassistent.

För ett halvårs arbete fick han totalt 8 000 kronor. Alltså drygt 1

300 kronor i månaden.

”Inte bra skött”

I två och ett halvt år har KI utrett om något fel begåtts utan att

fatta ett beslut. Under den tiden har doktoranden tröttnat och

lämnat landet.

– Vi borde ha skilts på det sättet att personen hade ersatts för

den tid han var här, säger en självkritisk Rune Fransson,

universitetsdirektör på KI.

Är två och ett halvt år en rimlig utredningstid?

– Nej, jag tycker inte att det här är bra skött från vår sida och

min sida, jag borde ha bevakat att det handlas färdigt helt

enkelt.

Rune Fransson berättar att nya striktare regler för antagningen

av doktorander har införts men något straff kommer professorn

som rekryterade doktoranden inte att få.

– Vi har talat om hur vi tycker att det ska skötas i fortsättningen

och med det tycker vi att vi har vidtagit lämpliga åtgärder, säger

Rune Fransson.

Problemen fortsätter

Problemen är dock långt ifrån lösta. Doktorandombudsmannen

Kerstin Beckenius har handlagt tio ärenden bara det senaste året

där utländska doktorander har utnyttjats.

En doktorand på KI tvingades klara sig helt utan lön de sista

halvåret innan han disputerade. Han var bostadslös och sov på

en kompis kontor.

Liknande problem finns på flera stora svenska universitet. Det

berättar doktorandombudsmän och doktorander för Ekot.

– Direkt efter registreringen som doktorand sa min handledare

att syftet till varför de rekryterat mig var att jag skulle jobba som

laboratorieassistent till andra doktorander. Vi ser dig som en

billig arbetskraft. Han sa det rakt ut, säger en annan doktorand

på ett stort svenskt universitet som vill vara anonym.

Kontrollsystem saknas

Ingen universitetsledning uppmuntrar officiellt ett sådant här

beteende gentemot de utländska doktoranderna, men ofta

saknas kontrollsystem för att upptäcka om de olika

institutionerna missköter sig.
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ja Tornionjoen varrella

Nyheter på 18 språk

Universitet och högskolor är skyldiga att se till att varje

doktorand har en adekvat finansiering under hela

forskarutbildningen. Men vissa professorer tycks strunta i de här

reglerna och utnyttjar utländska doktorander som billig

arbetskraft, ofta innan de formellt registrerats. De blir då

osynliga för ledningen, och av rädsla för att bli utslängda ur

landet vågar få klaga.

Många fall det senaste åreet

Per Löwdin är doktorandombudsman på Uppsala universitet. Han

känner till ett femtontal allvarliga fall det senaste året.

– Vi har sett sådana som har blivit nekade att ha någon som

helst ledighet, alltså inte ens på helger, utan de tvingas jobba 80

timmar i veckan och om de inte gör det och är professorn till lags

får de höra att de är dåliga och känner sig hotade och riskerar att

bli utslängda ur landet.

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
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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

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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