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Carl Tham får SFS Jämställdhetspris
Varje år delas SFS Jämställdhetspris ut på Sveriges förenade studentkårers
fullmäktige. I år går priset till den tidigare utbildningsministern Carl Tham för
hans arbete för jämställdheten inom svenska högskolor och universitet. Priset
delas ut på SFSFUM som hålls i Göteborg i morgon, söndag, klockan 13.00.
Motiveringen lyder: Carl Tham tilldelas SFS jämställdhetspris 2008 för sitt
arbete för jämställdheten inom svenska högskolor och universitet. Vi vill med
denna utmärkelse visa vår uppskattning för Carls insatser. Carl Tham har visat
att påtryckningar och reformer faktiskt kan ge resultat. Med de så kallade
”Tham-professurerna” och ”Tham-reformen” har han visat en vilja till
förändring i en mansdominerad akademisk värld. ”Tham-professurerna”
bidrog till att på ett starkt och konstruktivt sätt lyfta ett allvarligt
jämställdhetsproblem och genom den kontroversiella metoden skapades en
debatt som bidrog till ökad jämställdhet inom akademin. "Tham-reformen"
har lett fram till tryggare och bättre villkor för doktorander, något som enligt
Doktorandspegeln 2003 innebär tryggare villkor och fler kvinnor som
doktorerar. ”Tham-reformen” bidrog också till att göra antagningsprocessen
till forskartjänster mer formell och öppen. Informella antagningsstrukturer
missgynnar kvinnor och gynnar män, på grund av att män väljer män. Detta
mönster bidrog Carl Tham till att bryta. Dessa insatser vill SFS
uppmärksamma med denna utmärkelse! Den 9-11 maj hålls Sveriges
förenade studentkårers fullmäktige som är SFS högsta beslutande organ.
SFSFUM hålls på Konferenscentrum Wallenberg och ligger på
Medicinaregatan 20 A på Medicinareberget i Göteborg. Handlingar och mer
information finns på www.sfsfum.se För med information, kontakta: Elin
Rosenberg, ordförande, 070-54 57 045 Carl Tham, 073-801 46 04 Cecilia
Engström, pressansvarig, 070-247 75 40 Sveriges förenade studentkårer, SFS,
är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor.
SFS har idag sextio medlemskårer, vilka sammanlagt omsluter cirka 250 000
studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt
bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala
frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida:

www.sfs.se

Sveriges förenade studentkårer, SFS, arbetar för studenternas bästa genom
att påverka den nationella politiken. Vi arbetar med studenters trygghet och
rätten till en bra utbildning. Vi samlar landets studentkårer och representerar
över 300 000 studenter och doktorander.
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