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Universiteten utnyttjar utländska doktorander som billig
arbetskraft. Doktoranderna får arbeta upp till 80 timmar i
veckan för mycket låg lön.
-Det är rent slavarbete, säger Kerstin Beckenius,
doktorandombudsman på Karolinska institutet (KI), till Ekot.
På KI fick en student 8.000 kr för ett halvårs arbete som
laboratorieassistent. KI har utrett fallet i två och ett halvt år men
inte fattat beslut.
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Beckenius har det senaste året handlagt tio liknande ärenden.
Samma problem ska finnas på andra universitet.

Vågar inte klaga
En doktorand vid ett stort universitet säger till Ekot att handledaren
förklarat att han rekryterats för att jobba som laboratorieassistent
åt andra doktorander. -Vi ser dig som en billig arbetskraft, hade
handledaren yttrat.
En annan doktorand på KI tvingades klara sig helt utan lön det sista
halvåret innan han disputerade, enligt Ekot.
Utländska forskarstudenter anställs ofta innan de formellt
registrerats som doktorander och blir då osynliga för högskolans
ledning, uppger Ekot. Och av rädsla för att inte få stanna i Sverige
vågar få klaga.
Universitet och högskolor ska enligt föreskrifterna se till att
doktoranderna klarar sin ekonomi under forskarutbildningen.

Utskriftsvänligt format
Spara artikeln som bokmärke
Tipsa någon om denna artikel

En dröm om sommar
Sommarlovet kommer allt närmare och i
skolan pratar barnen om familjernas
semesterplaner. Men en del har knappt
ens råd att åka på utflykt. Läs mer »
Många barn blir hemma i sommar
Vetenskapligt

Sverige är bäst
Sveriges som varumärke
får toppbetyg i en ny
brittisk undersökning.
10.000 människor runt
om i världen har frågats
ut, och de sätter Sverige
på första plats.
Läs mer »
Se inslaget
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Alla husfärger
angrips av mögel

11:49 - Ylva Johansson: Monopolet blir kvar
11:35 - Kvinna skjuten i lägenhet
11:10 - Borgerliga partierna välkomnar domen
10:40 - Annika Östbergs fall prövas igen
10:20 - Apotekets urval själva kärnfrågan
09:59 - Ams: Arbetslösheten blir 5,1 procent
09:59 - C: Kärnkraft får ej hindra maktskifte
Fler nyheter Inrikes »
Toppnyheterna

Apoteket förlorar sitt monopol
Apotekets monopol på försäljning av läkemedel i Sverige strider
mot gemenskapsrätten. Det anser EU:s domstol. Läs mer »
Borgerliga partierna välkomnar domen
Läs hela domen (pdf)

Ylva Johansson: Monopolet blir kvar
Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson sade i dag att

Det är nästan omöjligt
att undvika
mögelangrepp på målade
hus. Men det är stor
skillnad på olika färger,
visar Folksams test av ett 40-tal av de
mest sålda utomhusfärgerna. Läs mer hela listan»
Fildelning

Ny lag höjer priset
på tomma cd
Riksdagen har antagit
den nya lagen om
upphovsrätt. Det innebär
att det från och med den
1 juli blir förbjudet att
ladda ner film och musik från internet utan
upphovsmannens godkännande. Dessutom
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Apoteksmonopolet blir kvar, men att vissa anpassningar till
reglerna måste göras. Läs mer »

Kvinna skjuten med flera skott i lägenhet
En kvinna sköts i en lägenhet i Hässelby i norra Stockholm i
förmidddags. Det bekräftar Västerortspolisen för SVT
Text&webb. Läs mer »

Nio års fängelse för
Chodorkovskij

Villepin ny fransk
premiärminister

Det ryska oljebolaget Yukos
förre vd Michail Chodorkovskij
döms till nio års fängelse. Det
meddelade en domstol i
Moskva i dag. Läs mer »

Frankrikes premiärminister
Jean-Pierre Raffarin avgick i dag
efter ja-sidans nederlag i
folkomröstningen om EU:s
konstitution. Läs mer »

höjs avgiften på tomma cd och dvd
kraftigt. Läs mer »
Bodström vill förbjuda kopieringsskydd
Läs mer om lagförslaget
Diskutera lagen på SVT Opinion
Partiledarduellen

Svenska folket: Jämnt i
partiledarduellen
Det blev en jämn kamp i partiledarduellen
mellan Fredrik Reinfeldt och Göran
Persson som ägde rum i SVT:s Agenda.
Det visar Sifo-undersökningen som SVT:s
Rapport låtit göra. Läs mer »
Hela Sifo:s undersökning (pdf)
Kända ståndpunkter i partiledardebatten
KG Bergsgtröm: Jobben var viktigaste frågan
Till Agendas sajt
Ersättningsnivåerna laddad ideologisk fråga
Reinfeldt fick bäst betyg av tittarna
Diskutera debatten på SVT Opinion
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