Studentkåren Malmös Språkpolicy
Inledning
Malmö universitet är ett internationellt synligt universitet, vilket även återspeglas i
Studentkåren Malmö. Detta innebär en ökad mängd internationella studenter, som därmed
inte har svenska som modersmål. Följande dokument är framtaget för att skapa en gemensam
hållning gentemot de språkbarriärer som kan uppstå i och med att Studentkåren Malmö både
representerar och engagerar internationella studenter.
Studentkåren Malmö har haft som praxis att utföra sitt arbete på engelska. Detta har inneburit
allt från att fullmäktigemöten primärt hålls på engelska till att information på Facebook delas
både på svenska och engelska. Följande dokument är framtaget för att försöka skapa en
enhetlig bild av hur vi på Studentkåren Malmö arbetar och vill arbeta med tvåspråkighet
(svenska och engelska) på en svensk arbetsplats där det officiella arbetsspråket och officiella
språket, i enlighet med högskolelagen, är svenska.
Studentkåren Malmö anser…
● Att en student som vill engagera sig ska i minsta möjliga mån stoppas av att deras
modersmål inte stämmer överens med kårens arbetsspråk.
○ Med engagemang menas; Kårstyrelsen, Fullmäktige, Föreningar och evenemang
som hålls av kåren.
● Att den dokumentation som sker av Kåraktiviteter ska finnas tillgängliga på både
svenska och engelska.
● Att tvåspråkigheten på arbetsplatsen ska uppmuntras, där studenter ska kunna tala i det
språk som är mest bekvämt för dem.
○ När tvåspråkighet inte är möjligt, ska svenska användas. I den mån som
tillgänglighet finns ska en engelsk tolk erbjudas.
● Att den kommunikation vi har med studenterna ska vara primärt tvåspråkig
(Facebook, hemsidan etc.).
● Att Studentkåren Malmö, i den mån som är möjligt, ska erbjuda stöd och hjälp för att
internationella studenter ska kunna delta i regionala och nationella organ.
I och med att arbetsspråket på Universitetet är svenska och antagligen kommer fortsätta vara
det, behöver Studentkåren Malmö fortsätta arbeta mot en acceptans av tvåspråkighet på
Universitetet. Men att vi även ska vara medvetna om den svårighet det kan innebära, både för
studenten och universitetet, om studentrepresentanten inte känner sig bekväm att arbeta på
svenska.
Antagen av Studentkåren Malmös Fullmäktige den 14 december 2017
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