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Policy för Chalmers Studentkårs
oberoende ställning
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som via
Chalmers Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn.
Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av Chalmers Studentkår och personer som är
förtroendevalda inom Chalmers Studentkår samt verksamhet i Chalmers Studentkårs lokaler 1.

Bakgrund
Kårobligatoriet gör att varje person som studerar på Chalmers måste vara medlem i Chalmers
Studentkår. Kårstyrelsen anser därför att Chalmers Studentkår har extra höga krav att vara en
transparent och oberoende organisation. Alla chalmerister ska när de börjar på Chalmers och under
resten av sin studietid känna sig välkomna i kårens gemenskap oavsett religion eller partipolitisk
ställning. Detta finns i stadgan under §1:3 Oberoende: ”Kåren är partipolitiskt obunden samt religiöst
neutral.”
Det är viktigt att alla känner sig välkomna som medlemmar i Chalmers Studentkår – ingen medlem
ska känna att Chalmers Studentkår bekänner sig till en viss religion eller följer ett visst partis
ideologi. Denna policy ska vara en guide för att olika delar inom organisationen ska kunna ta beslut
som rör Chalmers Studentkår.

Innebörd av en oberoende ställning
Stageformuleringen använder två olika ord för att tydliggöra Chalmers Studentkårs ställning kring
partipolitiskt och religiöst beroende. Dessa skiljer sig eftersom:
•
•

Partipolitik: Kåren ska kunna ta ställning i politiska frågor för att kunna påverka frågor som
rör studenter men inte ta ställning för ett visst parti.
Religiöst: Kåren ska inte ta ställning i religiösa frågor samt inte vara för eller mot en viss
religion. Organisationen behöver inte uttala sig rörande religion.

Nedan beskrivs hur detta påverkar Chalmers Studentkårs beslut och organisation. Då Chalmers
Studentkår genom denna policy inte förespråkar vissa typer av organisationer eller arrangemang
inom organisationen eller dess lokaler så bör också poängteras att denna typ av verksamheter finns
tillgänglig i Göteborg genom andra organisationer.

Partipolitisk obunden
Chalmers Studentkår är en politisk organisation men beslut som tas inom kåren ska tas utifrån
studenternas bästa, inte på en parti- eller blockpolitisk ideologisk grund. Kåren är sällan neutral i
frågor som rör studenterna inom lokal, regional eller nationell politik men ska argumentera för
studenternas bästa och inte för utefter vilket politiskt parti eller block som driver åsikterna. Det är
viktigt att Chalmers Studentkår kan uttala sig i politiska frågor och då göra det som en oberoende part

Lokaler som nyttjas av eller upplåts av eller via Chalmers Studentkår. Exempelvis kårhusen, förenings- och
kommittélokaler i och utanför kårhuset Johanneberg, sektionslokaler samt fritidsanläggningen i Härryda.
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med studenternas intresse i fokus. Politiken som kåren driver utgår däremot inte från en partipolitisk
ideologi och är alltså partipolitisk oberoende.
Att Chalmers Studentkår är partipolitiskt obunden innebär också ramar för organisationen inom
vilken typ av föreningar och andra knutna organisationer som får finnas inom kårens verksamhet.
Detta berör främst kårföreningar samt kårfullmäktige men får i övriga delar av organisationen
bedömmas från fall till fall. Arrangemang i kårens lokaler får också bedömmas från fall till fall med
studentnyttan i fokus och huvudsaken är att politiker som deltar är från olika politiska block.
Kårföreningar är intresseförningar vilket innebär att medlemmar ska ha möjlighet att samlas kring ett
visst intresse. Då stora delar av partipolitiken går ut på att framföra sina åsikter och propagera sitt
budskap är det därför inte lämpligt att Chalmers Studentkår har kårföreningar med partipolitiskt eller
blockpolitisk uttryckta åsikter.
I frågan om Fullmäktiges valförbund så är resonemanget liknande det resonemang som berör kårens
arbete i agerande inom politiska frågor. Fullmäktige bör driva frågor utefter studenternas bästa och
med studenterna i fokus snarare än att ha en partipolitisk ideologisk grund att ta beslut utifrån.
Därför bör valförbund i Fullmäktige ha fokus på studenter snarare än politiska partier.

Religiöst neutral
Då medlemmarna inom Chalmers Studentkår representerar många olika religioner och att Chalmers
Studentkår är religiöst neutral innebär att kåren inte ska ta ställning i religiösa frågeställningar. Det
innebär också ramar för verksamheten inom organisationen.
Ett ställningstagande som religiöst neutral innebär att kåren som organisation inte tar ställning i
religiösa frågor, varken rörande enskilda medlemmar eller övergripande frågor. Religion är en
personlig livsåskådning som varje medlem har och alla, oavsett religion, ska känna sig trygga med att
Chalmers Studentkår inte uttalar sig eller förespråkar en viss religion framför en annan.
Kårföreningar får finnas som ett sätt prata om olika religioner och det ska vara fritt att starta upp
kårföreningar för varje religion. Kårföreningarnas syfte ska vara att underlätta för medlemmar med
samma religion att träffas kring en intressefråga, men dess syfte ska inte vara missionerande om sin
tro till andra medlemmar. Dock får kårföreningar informera om föreningen och att den finns för att
medlemmar ska ha möjlighet att delta. Kårföreningar med religiös ställning har samma rättigheter
som andra kårföreningar att använda kårens kommunikationskanaler för att marknadsföra sin
verksamhet och sina arrangemang. Kårens lokaler får användas för kårföreningar i deras verksamhet.

Första versionen av denna policy antogs av Fullmäktige 2014-05-14.
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