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# I NATIONENS INTRESSE 
#metoo-kampanjen har inte undgått någon, inte heller Södermanlands-Nerikes nation. Som en 

av de större nationerna i Uppsala vill även vi ta vårt ansvar för att bidra till en mer jämställd och 

inkluderande nationsvärld. 

 

Idag publicerade UNT en artikel om hur klimatet på Uppsala studentnationer ser ut. Ett upprop med 826 

underskrifter från nationsaktiva kvinnor, icke-binära och transpersoner som skrivit under uppropet mot 

fysiska övergrepp och psykiskt våld. Södermanlands-Nerikes nation står helhjärtat bakom budskapet att 

nationerna behöver bli mer jämställt och inkluderande.  

 

I uppropet ställdes tre krav, att nationerna ska fostra en kultur där utsatta vågar träda fram och där allas 

berättelser blir tagna på allvar, att nationerna ska vidta åtgärder då sexuella övergrepp förekommer samt 

att nationerna ska arbeta proaktivt i stället för reaktivt med dessa frågor. Dessa krav arbetar redan 

nationen med och kommer även fortsätta arbeta med dem tills alla kan känna sig välkomna och 

respekterade på nationen. Vi hoppas därför även att de insatser som nationen genomför ska få större 

genomslag. 

 

Nationen har sedan i början av år 2017 en jämställdhetsgrupp som aktivt arbetar med jämlikhetsfrågor. 

Gruppen har kartlagt problemområden genom att skicka ut enkäter till nationens medlemmar där fokus 

låg på hur nationen arbetar med jämställdhet och hur klimatet på våra klubbar är. Utifrån statistik över hur 

könsfördelning såg ut på de olika arbetspositionerna i restaurangen försöker nu de ansvarig anställa 

personal som bryter de typiska normerna. Gruppen har även tagit fram förslaget på könsneutral stadga 

som antogs på höstens första ordinarie landskap och senare under samma höst anordnades en workshop 

om förebyggande av sexuella trakasserier i nationsmiljö. Minst en gång per termin får nationens ideellt 

engagerade ämbetsverkare delta i diskussioner och övningar i hur vi skapar en mer jämställd och 

inkluderande nation.  

 

Nationen har även en policy om likabehandling som är under omarbetning för att vara heltäckande och 

som speglar nationen som den ser ut idag. Den ska även innehålla en handlingsplan för hur ansvariga ska 

agera vid anmälan för att underlätta både för den som tar emot anmälan men också för den som anmäler. 

 

Det är i nationens största intresse att bidra till en kultur där alla känner sig trygga och respekterade. 

Nationen har nolltolerans mot alla trakasserier, sexuella trakasserier samt diskriminering och vi stöder 

uppropet fullt ut.  

 

Linnea Alm 
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