
Angående #inationensintresse 

 

Hösten 2017 uppmärksammades sexuella trakasserier runt om i hela världen under hashtagen 

#metoo. Uppsalas studentliv är inget undantag och i början av 2018 ställde sig 826 personer bakom 

ett upprop under hashtagen #inationensintresse. Uppropet som publicerades i Upsala Nya Tidning 

innehöll skakande historier om sexuella trakasserier, kränkningar, och skadliga strukturer i och 

omkring Uppsalas nationsliv. Det ställdes även tre krav på Uppsalas studentnationer: Nationerna 

ska fostra en kultur där utsatta vågar träda fram och där allas berättelser blir tagna på allvar. 

Nationerna ska vidta åtgärder då sexuella övergrepp förekommer. Nationerna ska arbeta proaktivt 

istället för reaktivt med dessa frågor.  

 

Uppsalas studentnationer anordnade en öppen diskussion med temat sexuella trakasserier inom 

studentlivet genom sitt samarbetsorgan; Kuratorskonventet. Många från Västgöta nation deltog i 

samtalen, däribland nationens kuratel, proinspektor, och jämlikhetsombud. Totalt deltog cirka 150 

personer och under diskussionen kom det fram många bra synpunkter. Dessa synpunkter 

sammanställdes i ett dokument som Kuratorskonventet och nationerna kommer att arbeta vidare 

med. Västgöta nation kommer att arbeta aktivt i hela organisationen för att möta de ställda kraven.   

 

Frågan diskuterades även av nationens styrelse på terminens första styrelsemöte och dessa 

ställningstaganden gjordes:   

* Styrelsen har tagit del av uppropet #inationensintresse och anser att de ställda kraven är relevanta 

och kommer att arbeta för att uppfylla kraven. 

* Styrelsen uttalar att nationen är en plats där trakasserier inte ska accepteras eller att interna 

strukturer används för att skydda ett oacceptabelt beteende.  

* Styrelsen uppdrar åt arbetsmiljöutskottet att identifiera professionella kontakter som kan vara 

nationen behjälplig med ärendehantering och utbildning. 

* Styrelsen kommer att verka för att det arbetas proaktivt med frågan på alla nivåer i hela 

organisationen.  

 

 

Kuratelet tycker att det är bra att dessa problem uppmärksammas och att tystnadskulturen bryts. 

Ett studentliv skall vara välkomnande och inkluderande för alla.   

 

Västgöta nations styrelse och jämlikhetsombud, Uppsala vårterminen 2018.  


