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Kårvalstidning 2008

– den mest aktiva grupperingen 
inom kårfullmäktige



Åbobandet Cats on fire skall i mars ge ut 
efterföljaren till den rosade debutski-
van the Province Complains. Sångaren  
Mattias Björkas berättar om hur arbetet 
med skivan framskrider.

– Skivan börjar allt mer ta form nu, vi har 
spelat in alla låtar men jobbar som bäst med 
mixandet av dom. Vi har tio eller elva låtar 
som vi tror kommer med på skivan, och fyra 
av dom börjar kännas som att de ganska långt 
är färdiga.

Under höstens spelning på Kåren fick åbo-
publiken höra en del av de nya låtarna. 

Håller du Mattias med om att de nya låtarna 
låter mera finska än vad the Province Complains 
gör?

– Inte nödvändigtvis, låtarna kanske är lite 
mera i moll men det är en nyansskillnad.
Många läser in Leevi and the Leavings -influ-
enser i de nya låtarna, och visst har vi lyssnat 
på bandet en hel del, men det här är nog inget 
som är nytt i och med den nya skivan.
Jag tror folk gör den tolkningen delvis ock-
så för att vi nu spelar in den nya skivan för 
samma skivbolag som Leavings var på, det är 
helt enkelt en lätt koppling att göra fast den 
kanske bara delvis stämmer. Det har nog inte 

skett någon radikal förändring sedan förra ski-
van, men jag känner att vi har utvecklats både 
låt- och spelmässigt, och jag tror starkt på det 
nya materialet.

Ert nya skivbolag är Johanna Kustannus. Varför 
bytte ni bolag?

– Vi ville ha någon som vi trodde skulle 
kunna göra mer för oss än vårt gamla bolag, 
och hittills har allt fungerat perfekt. De har 
inte blandat sig i själva inspelandet av skivan, 
men deras arbete gör att vi inte behöver oroa 
oss för varenda liten sak, och vi känner att vi 
har deras stöd. Med hjälp av det nya bolaget 
hoppas vi på att vi kan få större spridning än 
vad vi fick med the Province Complains.

Cats on fire har medverkat i många evenemang 
ordnade av Åbo Gröna Vänster, och också in-
för höstens kommunalval ställer Mattias upp 
och spelar på ÅGV:s valfest. 

Oroar du dig för att ert engagemang skulle in-
verka på hur folk uppfattar er som band?

– Klart att man kan tycka olika om att som 
musiker eller band förknippas med politik, 
men vi vill kunna uttrycka våra åsikter och det 
måste folk kunna ta.

Markus Varjonen

Cats on fire
Cats on fire på en 
båt i Hamburg. Den mest aktiva grupperingen?

ÅGV har, i samarbete med Feministpartiet, 
varit den klart mest aktiva grupperingen i 
fullmäktige under det senaste året. ÅGV har, 
sin lilla storlek till trots, ansett att det är viktigt 
att utnyttja det mandat man fått av sina väljare 
till att aktivt köra frågor i fullmäktige, istället 
för att bara sitta och rulla tummarna. Förutom 
de frågor som listas under har ÅGV ställt ett 
flertal frågor till kårstyrelsen och ekonomi-
direktionen, samt arbetat aktivt i jämlikhets- 
och miljö och biståndsutskotten. 

–ÅA – ett rättvisemärkt universitet
Efter att ha kört frågan om att ÅA skall bli 
ett rättvisemärkt universitet i kårvalet 2007 
fick ÅGV in följande mening i ÅAS godkända 
verksamhetsplan för år 2008:  ”ÅAS strävar 
efter att ÅA skall bli ett rättvisemärkt univer-
sitet och jobbar för att studentrestaurangerna 
skall använda ekologiska produkter.”. Arbetet 
fortskrider nu med att miljö- och bistånd-
sutskottet skriver  en beredning av ärendet, 
som sedan går vidare till Akademin.

– Fungerande beslutsfattande för studerande?
ÅGV förde fram frågan om ämnesrådsla-
gens funktion under kårfullmäktigemötet i 
februari 2008. Frågan gällde huruvida den 
förändring som år 2006 ledde till att man 
övergick från institutionsråd till ämnes-
rådslag försämrat studerandenas formella  
påverkningsmöjligheter. Styrelsen fick i upp-

drag att aktivt pådriva ”att Åbo Akademi utred-
er hur studenternas påverkningsmöjligheter 
tryggas då institutionsråden har avskaffats och 
ersatts med informella ämnesrådslag.”. Frågan 
har ytterligare följts upp genom den utredning 
om ämnesrådslagen som pågått under hösten. 

– Mera pengar åt utskotten?
Under kårfullmäktigemötet den 23 april be-
handlades ÅGV:s motion om att Studentkå-
rens utskott skall tilldelas mer pengar i bud-
geten. Motiveringen var att Studentkårens 
utskott fungerar som förlängningar av in-
tressesektorn och är ett effektivt sätt att invol-
vera intresserade och engagerade studerande i 
verksamheten. Genom att skapa möjlighet till 
tilläggsfinansiering för samtliga utskott skapar 
man förutsättningar för ökad verksamhet och 
bättre synlighet. Motionen godkändes inte. 

– Uttalande om torgaparkeringen
Under fullmäktigemötet den 23 april föreslog 
ÅGV även att Studentkåren skall uttala sig i 
media mot torgparkeringsprojektet i Åbo, 
samt lyfta upp frågan inför kommunalvalet. 
Motiveringen var betydelsen av att Åbo stad 
satsar på kollektivtrafik och lättrafikleder 
istället för privatbilismen, och den vikt detta 
har för alla studerande. Förslaget godkändes 
av fullmäktige och styrelsen kommenterade 
projektet i en insändare i Åbo Underrättelser 
i våras.

Vi tror på ideal som solidaritet, hållbar utveckling och feminism, och vill skapa ett sam-
hälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer.

Vi strävar efter en aktivare studentkår, som tar ställning och representerar de studerande i 
frågor som gäller såväl universitetsvärlden som samhället i stort.



Åbo Gröna Vänster

Den nya universitetslagen ökar universitetens autonomi men utsätter universiteten för risken 
att bli styras externt.
– Studerandekåren bör informera studerandena om de följder reformen för med sig
och vara aktiv i att försvara studerandenas intressen.
– Universitetens oberoende får inte äventyras av marknadskrafterna.

Den ämnesvisa studentrepresentationen bör innebära reella påverkningsmöjligheter för de 
studerande.
– Utredningen om ämnesrådslagens funktion, som ÅGV initierade, skall följas upp.
– Kåren skall jobba för bättre transparens, och samlad information om   
studentrepresentationen vid olika instanser behövs.

Studentkåren bör aktivt ta ställning i frågor som indirekt rör de studerande, och bevaka studeran-
denas intressen såväl nationellt som lokalt.
– ÅAS skall fortsätta jobba för t.ex. utbyggnad av lättrafikleder och fungerande  och
mera förmånlig kollektivtrafik i staden.
– ÅAS skall gå med i Den Brännande Frågan - kampanjen, för en lag om utsläppsminskningar.
– Gulisarna bör förses med information om avfallshantering och dagliga miljötips, samt vad 
man kan göra för miljön på ÅA

Studieliv i all ära, men specialföreningarnas verksamhet är ofta för sitzcentrerad och en samling-
splats för alla kåreniter saknas.
– Fler kulturevenemang skall ordnas på Kåren
– ÅAS skall bistå de studerande med information om stadens kulturevenemang, trots ett ganska 
bra utbud så når inte informationen om det alltid fram till studerandena.

kårvalsteser 2008
Universiteten förändras - lyssnar någon på oss?

ÅA är en del av samhället

Inte bara intressebevakning

– För alla oss som vill åt vänster med världen!
Åbo Gröna Vänster fungerar både som en organisation för gröna  
vänstersinnade på Åbo Akademi och som Vänsterförbundets  
svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo.

Gå in på vår hemsida 
abogronavanster.wordpress.com eller 
kontakta Li Andersson, li.andersson(at)abo.fi, 0405088687 (tel.) för mer 
information

The Green Left Alliance of Turku (Åbo Gröna Vänster)

Åbo Gröna Vänster believes in ideals like solidarity, sustainable development and feminism, 
and we want to create a society that is guided by collective responsibility and respect for all 
individuals. We strive for a more active Student Union at Åbo Akademi, a union that takes 
a stand and represents the students not only in matters related to the university, but also 
in broader matters that are related to the community as a whole. Åbo Gröna Vänster is an  
organization for all green leftists at Åbo Akademi and the local Swedish-speaking organization 
of the Left Alliance in Turku. 

We have done a lot in student politics during the previous year, initiating many projects that 
will continue on into the next. Examples of projects initiated by ÅGV include:

– the investigation about the role and function of the subject councils (ämnesrådslag)
– the project to make Åbo Akademi a Fair Trade University
– the Student Union’s stand against the parking hall project underneath the market square in 

Turku.
For all of us that want the world to go left!

Visit our homepage abogronavanster.wordpress.com or contact 
Li Andersson, li.andersson@abo.fi, 0405088697 for more information.

Themes 
for the Student Union Parliament Elections 2008

– The Student Union should inform the students about the impacts of the university law reform 
and actively defend the students interests. 
– The independence of the universities should not be jeopardized by the market forces
– The enquiry about the function of the subject councils should be followed up 
– The Union should work for more transparency, and provide information about student repre-
sentation in different organs.

– The Union should continue working for more bicycle routes and affordable public transport 
in the city
– ÅAS should join the campaign ”Den Brännande Frågan”, for a law about emission reduc-
tions
– The freshmen should be provided with information about recycling and daily environment-
friendly actions, and also inforamtion about what can be done for the environment at ÅA.  

– More culutral events should be arranged at Kåren
– ÅAS should provide the students with information about the cultural events that are arranged 
in the city.

The universties are changing – is anyone listening to us?

ÅA is a part of the community

There's more to do than defending our interests



Kandidaterna
# 53 Kenneth Höglund

Konceptet med rättvis 
handel är i grunden 
ganska enkelt. De som 
befinner sig längst ner 
i produktionskedjan 
skall helt enkelt få sin 
beskärda del av kakan. 
I praktiken betyder 

detta förutom en skälig lön även stabila ar-
betsförhållanden och de mest fundamentala 
arbetsförmånerna. Jag vill se att Åbo Akademis 
studentkår fortsätter sin strävan mot att bli ett 
fair trade university.

På samma sätt som jag vill se att Åbo Akade-
mi inte försummar sitt ansvar mot människor 
långt borta vill jag också att Åbo akademi skall 
ta sitt ansvar mot dem som finns nära.

Jag vill att Åbo Akademi skall vara ett uni-
versitet som inte utesluter någon.  Det
betyder allt från att skapa en inkluderande 
miljö för handikappade till mångsidiga kul-
turaktiviteter för alla.

# 54 Hans Henriksson

En obotlig flum-
mare med en förkär-
lek för deadlines och 
klasskamp, men även 
en inbiten och garvad 
kårpolitiker med ett 
antal högskolepolitiska 
meriter bakom sig. Jag 

är redo för nästa års kårfullmäktiges utmanin-
gar - men är kårfullmäktige redo för MIG?

# 55 Fredrik Rönnlund
Jag studerar sociologi 
för fjärde året, är sty-
relsemedlem i Åbo 
Gröna Vänster och 
viceordförande i socio-
logföreningen Anomi. 
Gällande kårpolitiken 
anser jag att Kåren 

måste väckas ur sin passivitet och samla sina 
studerande till en synlig och aktiv kamp mot 
reformer och förändringar som inverkar ne-
gativt på studerandes livssituation. Inom sin 
egen verksamhet bör Kåren fokusera mera på 
förmånliga evenemang som musik-, filmkväl-
lar eller utflykter för att knyta samman stu-
denter från olika fakulteter.

# 56 Cessi Clayhills
Jag är andra årets 
psykologistuderande 
som också gått en del 
kurser i bl.a. filosofi 
och sociologi. 

Arbetar på ÅU med 
gallerirundan, det 
vill säga recensioner 

av utställningar i Åbo. Jag är konstintresse-
rad med gröna värderingar och jag vill arbeta 
och stöda kulturevenemang. Jag är en posi-
tiv naiv världsförbättrare, som tror att både 
moder jord och tellusborna skulle må bättre 
av att odla sina egna morötter och byta ut 
sin Volvo mot en häst. För att lindra min ex-
istentiella ångest läser jag böcker och umgås 
med vänner. Tidvis tycker jag om att resa nån-
stans där man kan rensa sina tankar trots att  

MNF, matematik ESF, sociologi

HF, filosofi

HF, psykologi

lande arbetsuppgifter ständigt hade bråttom. 
Ju mer de slapp röra på benen, desto bättre, 
och i spjuverns butik fanns ju allt man be-
hövde under ett tak.

Men bland Tubos rika män blev det panik. 
De såg framför sig hur folket övergav det fula 
torget och deras tidigare så populära byg-
gnader inte längre intresserade människorna. 
Fastighetspriserna sjönk och de rika männens 
humör med det.

När de rika männen stod där och jämrade 
sig med blickarna mot marken fick de en idé:

– Vi bygger en grotta under torget! Det ska 
bli den finaste grotta som finns, med en park-
eringshall och butiker. Om vi ger folk det de 
vill ha så kommer de igen till torget eftersom 
de får all service utan att knappt behöva stiga 
av sina kärror och våra byggnader blir omty-
ckta och vi blir rika igen!

I Tubo påbörjades nu en process vars om-
fattning aldrig tidigare skådats i dessa region-
er. De rika männen lockade hit såväl dyra visa 
män från universitetet som billiga grovarbetare 
från öst. De lärde räknade i sju dagar och sju 
nätter och var så dyra så de rika männen var 
tvungna att sälja både slottet och kyrkan.

– Det är det värt, tänkte de rika männen, 
bara våra investeringar ger avkastning.

Så stor var ivern att arbetarna från öst bör-
jade gräva redan innan de visa männen från 
universitetet hunnit räkna klart. Leran tömdes 
bort, hink efter hink, trots att dammet som 
yrde från den torrare jorden gjorde luften svår 
att andas och det fula torget rentav fulare. Det 
tidigare så trivsamma torget var nu en enda 
lerpöl och stadens invånare började kalla sitt 
kära men nu ännu fulare torg för en ho.

Arbetarna från öst grävde inte ett år, inte 

två, utan tre år grävde de under torget. När 
dammet lagt sig såg inget ut som det brukade 
men åtminstone låg det där igen, torget, med 
stenarna bättre placerade än tidigare och om-
givet av nya, snygga byggnader. De rika män-
nen hade nu ett väldigt vackert torg man skröt 
om land och rike runt.

Staden som blivit så fattig under bygget 
skulle nu tjäna tillbaka pengarna. Kyrkan och 
slottet skulle köpas tillbaka och mer med det.

Men kommersen började lite trögt. Under 
de tre år som gått hade också de sista butik-
erna kring torget antingen lagt ner eller flyt-
tat till spjuverns butik i grannstaden. Och de 
enda som besökte torget var pilgrimerna, som 
kom för att bevittna det de hört talas om: tor-
get som levde under jorden.

De passade på att titta in medan de ändå 
skulle vallfärda till spjuverns butik i grannsta-
den, där de skulle köpa billiga möbler att spika 
ihop själva.

De rika männen klarade sig i och för sig 
utmärkt tack vare pilgrimerna men i övrigt 
var den tidigare så levande staden död. Och 
när efter sju år en grupp studerande kom från 
Tammerfors för att hoppa på torget gav de 
nya byggnadsstrukturerna efter för trycket och 
torget föll ner i ån och spolades ut till sjöss. 
Då man byggde grottan var man nämligen så 
ivriga att få den klar att man aldrig lyssnade på 
vad de vise männen hade att säga.
Ingen fanns längre kvar att sörja torget, föru-
tom de rika männen som nu plötsligt var bar-
skrapade.

Vad hade då hänt med människorna i sta-
den, de som tidigare tyckte så mycket om sitt 
fula torg? Jo, de hade tröttnat på beslutspoli-
tiken i Tubo och flyttat till Tammerfors.
Där levde de lyckliga i alla sina dar.



Jag fungerar som ordförande för ÅGV och 
har under det senaste året även basat för jäm-
likhetsutskottet vid ÅAS. Efter ett år i kår-
fullmäktige vill jag gärna fortsätta. Jag vill job-
ba för ökad transparens in om det kårpolitiska 
beslutsfattandet, för att ÅAS skall ta ställning 
i kommunalpolitiska frågor, arbeta mer med 
attitydfrågor och se över sin miljöprofil.  

I övrigt tycker jag om cyklar, metropolte-
orier och bokrea.   

# 59 Jacob Boström

Jag är en 22 år gammal 
studerande av offentlig 
förvaltning som bott i 
Åbo hela mitt liv.
Som bakgrund har jag 
en stor mängd olika 
förtroendeuppdrag. 
Jag intresserar mig för 

det mesta mellan himmel och jord och vet för 
det mesta vad jag håller på med. På fritiden
spelar jag bas och umgås med vänner och be-
kanta. Ni vill alla ge mig eran röst eftersom
jag har ett brett kunnande och eftersom jag vet 
att era intressen står högst på er agenda, något 
som jag aldrig tänker glömma att ta i betrak-
tande. Vår kår behöver bra ledare.

# 58 Li Andersson

Andra årets folkrätt- 
-studerande med ryska 
som kärt och tidskrä-
vande biämne. En-
gagerad i allt möjligt 
samhällsrelaterat, från 
skola och jämställdhet 
till studentkårs- och 

partipolitik. Engagemang är roligt. Långa dis-
kussioner, dansnätter, feminism, kulturaktiv-
ism och yllesockor är också bra grejer. Jag är en 
obotlig världsförbättrare, mitt mål är att vårt 
nuvarande världssystem skall förändras i en 
rättvisare, humanare, miljövänligare och mer 
demokratisk riktning. 

flygresorna lämnar stora oekologiska fotspår. 
Som person är jag ofta pigg och glad, skapande 
impulsiv, fundersam, kinkig med maten, och 
en evig grubblare. 

Jag vill jobba för det som själen mår bäst 
av – gröna ideal, sociala tillställningar, konst 
och kultur!

# 57 Marianne Robertsson

Jag studerar etnologi 
för fjärde året, med  
kvinnovetenskap och 
visuella studier som 
biämnen. Jämlikhets-
frågor intresserar mig 
och jag ser på världen 
ur ett genusperspektiv. 

Jag sitter i Humanistiska föreningens styrelse 
och har under mina studieår varit aktiv i flera 
föreningar. Får jag någon tid över strävar 
jag efter att fylla den med fotografering och  
teckning.

HF, etnologi

ESF, offentlig förvaltning

ESF, folkrätt

Det var en gång en stad som hette Tubo och 
var känd för sitt slott och sin kyrka. Det var en 
liten stad på jorden, men rätt stor för sitt land 
och väldigt stolt över sin anrika historia.
I stadens hjärta fanns ett stort torg. Det var ett 
rätt fult torg om man jämförde med många 
andra platser runtom i världen (och det gjorde 
man ofta, eftersom den här historien utspelade 
sig i ett land där man var väldigt oroliga över 
vad andra tänkte). I torgets yttre kanter fanns 
långa låga fula mörka byggnader och runt om-
kring torget fanns hus i de mest olika stilar och 
färger.

I sin helhet var det inget vackert torg alls.
Tubos invånare sökte sig ändå till torget. Kan-
ske berodde det på att de var folkliga och inte 
förstod bättre, men här möttes de och idkade 
byteshandel i godan ro samtidigt som de un-
drade vad stadsplanerarna och arkitekterna 
egentligen hade tänkt när de byggde ett torg 
som var så fult och samtidigt så trevligt att 
umgås på.

I Tubo fanns också rika män som ägde byg-
gnaderna runt omkring torget. De tvinnade 
sina mustascher, klappade sig på sina runda 
magar och skrockade förnöjt över att stadens 
invånare tyckte så mycket om torget.

De rika männens byggnader var eftertrakta-
de och eftersom det rådde marknadsekonomi 
i landet också mycket värdefulla.

– Huset jag äger vill alla andra också ha, 
sade de rika männen nöjt och skålade så pun-
schen skvätte.

Att äga något som andra män vill ha är 
nämligen mycket viktigt för män, oberoende 
av om de är små barn eller övre medelålders 
gubbar.

Men så en dag kom det en liten spjuver till 
Resio, en av de små städerna strax utanför vår 
stad. Han hade med sig en ny affärsidé från 
den stora världen, en idé som mötts med kyla 
i Tubo eftersom de rika gubbarna var nöjda 
med läget som det var.

– Här behövs inget nytt, väste de rika gub-
barna så cigarröken kom ut genom näsan och 
skrattade sedan åt den löjliga idén så mycket 
att de höll på att sätta fasanen i fel strupe.

– Bygg du bara, Dummerjöns, du har ingen 
chans mot vårt torg!

I Resio var man däremot nöjda över att 
någon äntligen ville göra något för att liva upp 
tillvaron, så man gav spjuvern marken mycket, 
mycket billigt. Och spjuvern började bygga. 
Butiken han murade upp var den största man 
sett i de här trakterna och syntes ända över 
stadsgränsen.

Då den var klar vände sig spjuvern till folket 
i Tubo och sa:

– Jag kan erbjuda er alla varor ni får runt 
torget! Jag kan garantera er en parkeringsplats 
för ert fordon direkt utanför dörren!! Och om 
något år lockar jag dessutom hit en butik som 
säljer er billiga möbler som ni själva får spika 
ihop!!!

Det fanns ingen hejd på kommersen. De små 
butikerna kring torget i Tubo ville alla ha sin 
del av framgången och flyttade ut till spju-
verns butik. Människorna övergav sakta men 
säkert sitt kära men fula torg och fröjdades i 
konsumtionslusta där de färdades till butiken 
i sina bensindrivna vagnar och kärror.

Det här utspelade sig nämligen på den tiden 
då den stora medelålders medelklassen var lät-
tjefyllda och på grund av sina otillfredsstäl-

En storglig historia
av Nicklas Hägen



På de finländska universiteten råder bråda 
dagar. Inom förvaltningen förbereder man 
sig på den nya universitetslagen, eller univer-
sitetsreformen, och på de krav den ställer. Tid-
tabellen är minst sagt stram, från och med år 
2010 skall alla våra högskolor fungera enligt 
ny modell. 

Syftet med reformen sägs vara att stärka 
universitetens autonomi 
och deras ekonomiska 
handlingskraft. Vilka de 
goda avsikterna bakom 
reformen än må ha varit, 
innebär den i själva verket 
stora förändringar i fråga 
om högskoleutbildningens 
oberoende ställning, hur 
den skall tryggas och hur dessa oberoende äm-
beten skall förvaltas.

Högskolorna skall nu bli antingen offentli-
grättsliga inrättningar eller stiftelser och den 
statliga basfinansieringen skall kombineras 
med extern finansiering som högskolorna 
själva förskaffar sig. Den hastigt påkomna 
reformen har mött kritik från flera olika håll, 
inte minst från högskolevärlden. Den ökade 
ekonomiska autonomin är enligt många en 

form av privatisering av utbildningen. Refor-
men innebär förändringar för universitetens 
finansiering, styrelse och rättsliga ställning.

Trots att staten även i fortsättningen skall 
stå för basfinansieringen innebär reformen att 
högskolorna nu desperatare än någonsin kan 
och skall gå in för att söka extern finansiering 
från den privata marknaden. Regeringen anser 

att reformen på så sätt ska-
par förutsättningar för att 
på effektivaste sätt trygga 
högskolornas fortlevnad. 
Privata aktörer och företag 
får helt enkelt gå in och 
lappa hålen där de statliga 
anslagen inte räcker till. 
I och med den finansier-

ingsmodell man gått inför vid Aaltohögskolan 
har alla universitet nu samma möjlighet till 
mer finanser av staten, men dessa korrelerar 
med hur mycket externa pengar man anför-
skaffat sig. Ju mera pengar utifrån, desto mer 
av staten. Och nej, pengar från kommuner 
eller stiftelser går inte, det är näringslivet som 
gäller.  Den ökade ekonomiska autonomin 
blir istället ett nytt beroende, denna gång av 
extern finansiering och privat stöd.

Snabb universitetsreform 
hägrar i Innovationsfinland

”Att tro att dessa  
finansiärer inte skulle 
vilja se valuta för sitt 
investerade kapital är 

naivt.”

Li Andersson

Förutom det ökade ekonomiska inflytandet 
ges privata finansiärer även möjlighet till rep-
resentation i styrelsen, vilket innebär ett stort 
steg i riktning bort från den oberoende ställn-
ing högskolorna tidigare haft. 

Att tro att dessa finansiärer inte skulle vilja 
se valuta för sitt investerade kapital är naivt. 
Då styrelsesammansättningarna nu reformer-
as är det fram för allt studeranderepresenta-
tionen som hänger på en skör tråd. Hälften av 
styrelsen skall utgöras av externa medlemmar 
medan den andra hälften skall utses internt. 
Risken är att studeranderepresentationen blir 
orimligt liten eller helt obefintligt (som i fallet 
Aalto-högskolan). 

Plats ges istället åt de ”utomstående ex-
perter” som har tillräckligt med pengar och 
inflytande. Reformen leder även till att man 
ger ett marknadsvärde åt olika ämnen och 
vetenskapsområden. Då ämnen och uni-
versitet mäts mot varandra på marknaden 
försätts de i ett ojämlikt läge. Ämnen med 
litet marknadsvärde får det svårt att hävda sig 
i konkurrensen. 

Aalto-högskolan visar även i detta fall med 
en krass tydlighet hur jämlikt det nya systemet 
kommer att bli. Ämnen som på den privata 

marknaden eller i regeringen klassas som po-
tentiellt produktiva kan räkna med att klara 
sig, medan resten får försöka hanka sig fram 
med reducerade anslag.

Med denna reform går regeringen stick i 
stäv med de principer på vilka man byggt upp 
hela högskoleväsendet. I innovationsfinland 
vill man nu skapa högskolor som fungerar 
som företag, där möjligheten att stöda och 
styra kunskapsutvecklingen säljes till högstb-
judande, dessutom enligt stramast möjliga tid-
tabell. Den stora obesvarade frågan kvarstår: 
hurdan valuta skall fås för pengarna?


