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-'För ·att' u~· sfizd'~;a och
~vlägga ~xaliiina'vid Stockholms' hpgskolamåste •en .
elev .tillhör~ studentkåren.
Medieri;~a"gifteii är f. n.
64 ,kr:per, läsår. Härtill
kornmer" en mindre avgift
till. vederliörlig. fakultetsförening' 'iii!.' vilken med·
lemshpet: ,ocksåär obliga- I
toriskt. '..l;Iögsk~lesrudierna
som slditli,\'iir med undan·
tag'·I~r.exäIriensavgiIterna:.
avgiftsfria: '"
,
'StudentkArer( h~·r tll!((elats v'fsa
funktioner:' Den:· skall t. ex.. u~se
elevernas representanter',.vlssa av
högskolans· organ .. Dessutom ställ ler den fant:iärare 'o. d. ·tlll förfot garide när aka"den'\iska fester gAr
av stap"eln. I "huvwIsak· är", dock
kåren eh "l-n·tre.ss e o r g an Is Il.
t I o n, som arhetar;pA ~aft l~sa
stUdenternas hostads- och matpro~
hJern, ordnar kamratlig: Sam\lCLl'O.
utger en ,tidning etc: . .:....... Förenings.
medlemrnnnas aktivitet är mycket
lAg. OmkrIng:1 proc. av.över 4,000.
medlemmar brUkar bevista' kårens
sammanträden. Som .!öljd ,härav
har ett kotteri' s;'k, kArknuttar ,utkristalliserats, .:vlIka ganska lsole~'
rade 'från' medlemmarnä i', övrigt
leder. verksamheten; Det har vIsat
sig att. kärarbet.et: är:en god "skola
för blIvande. politiker. Jag formC!~
dar' att, rnotsv~ande 'för~ållan,den
även råd'er' vid andra' akademISka
undervisningsanstalter, eh,uru .storstaden:' naturligtvIs' ,.erbjuder . spe·
elella... pro~le~"l ;....
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'* Fö~ frn;tliiihet

Kåravg'lite~; .kAn preS9aS upp till
att bil en- b6rda för:' mIndre be..
medlade ,studentår ·1' å\l-sikt" att tIll..
godose tör många hel~'~ perifeJ;'8.
ändamål. ',' ·Enp.A .nt6jl1gtleten, :at~
slippa, undt(il", 'är·'.8.tt..8.vb.ryUl. , s,tudlerfla.;· Vl1ket'~j~":Ji1te" gär~a' .,'kan
komma.·t. fråga. ;""-. Nu .ligger det
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Splittrad ,grupp

Jag vill nämligen påstå, att studerandena. vid .en läroanstalt utgör
en ganska lös Intressegrupp. Vad de
'tillsaau:tiåns har att bevaka är att
undeP.V'r'initlgen· 'är så bra ordn,o.tl
som tnö~~,~~~a~~ast, .;lJl..&rll,:,',
Men ~-a-ian an, ilr inte den
py. ~'emensa.mt Intresse? På det vill
jag sv~ra så här. Om inte alla elever' ·vld Stockholms högskola kan
få en bostad'
hygglig standard
Ull .. rimligt prIs är detta naturligtvis en ållvarllg sak. Men jag
kan 'lnte fatta varför den frågan
sknlI angå' studenter med familje'. . bostad ·1 Stocl(bolm mer ',än den
angår övriga medborgare. Personligen har jag djup medkänsla, med
alla bostadssökande studenter ,_
inte för ätt. jag själv är student,
utan' för att j~g är medmänniska,
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F)}ra .frågor

. Låt mJg' ställa problemet på sinspets genom )iågra - s<?m jag ~n
se'r - .retorIska frågor: Ar .det förenllgt med något som helst frihetsbegrepp, akademiskt eller annat,
• att 't,vångsansluta personer till
en intresseorganisation,
• att tvinga människor att betala
för en tidning 'som .de inte ·vill ha.
• 'att tvinga. personer' .s0!n själ"lI
inte har 'råd' 'att . resa" att bet"-1"för' organls-atlonspampars .utrike...
resor;
~
• ntt tvinga människor att .u.
'bakom . opinionsyttringar framförda i petltloner och medlemstIdninR'.
som går stick', 1 stäv mot den,J
egna åsikter? ~,., . ;
UppräknllJgcn. skulle. kunna a-l5,._ _
ra,s lähgre,' men det sagda rlek""
för' att en undran skall IMtllla dr
ahgAende ,vilk'en· sida om jirnridAn
man stundom befinner sig.
Göran A.lbf"~

. nä~a,:tlll :.~~~ds .,_.t~:'~,ä~~a, at~~.~v
gifternas 'storlek ',tastställs ,genOm
majoritetsbeslut: på . k~rens_möten ..
Det 'står var':o,ch·en ;aV kårmedlemmarna [rltt, "tt·· argu'menteta och
söka samla .meniilgifränder 'ftsr vilken Uppfåttpl.~g,isO.ni:ll~I$,~"8;n"gå~h
'de avgllternas' ~h6jÖ'':':.I>~n:,s0!Jl för..
sitter den chansen .skall sed~n 1n.te
klaga: -"Som-jäg "ser~der är kärnfrågan ::lnte·, kåravgiItens" ,storlek
utan avgiCtens~vara'eUet'~lnte v41'a:
Jag 'vlll-tia ~1c}8.ra;'gr§.nser\plelIan
studentkåren ,80m val'kbrporaUon
och ~stude""'tkåren' ,som ,'In.~r~ss~or~
'ganlsation" ....T1ll, ·llerrib.krB.tfen'! ··~pel~
regler ..hör, väl, ·~tt_g:ruPp.intressen,a - - - s1qlJl' tillvaratas ge'ntm l r 1 v 1I l ,1 i'
aktiv~~~t: "
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