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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.

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.
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