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”KRAVALLER I ARGENTINA, ockupationer i
Grekland, demonstrationer i Palestina

och slagord som kan ge dödsstraff i
Iran. Världens alla studenters
motstånd är som ett smörgås-
bord, det är bara att välja vil-
ken kamp man vill följa lite
närmare.”

Så skrev jag när jag arbe-
tade som chefredaktör på
Stockholms universitets stu-
dentkårs tidning Gaudeamus
när vi införde utrikessidor i 

tidningen. De blev aldrig svåra att
fylla. Inför varje pressläggning hade nya protester inträffat
på studentscenen i världen. 

SÅ ÄVEN I DAG. På reportageplats i veckans Arbetaren kan
du läsa om den iranska studentrörelsen som tio år efter
den stora revolten i juli 1999 ännu inte har dött ut. Allt
sedan 1979 har studenterna i Iran kämpat för demokrati,
frihet och ett slut på utländsk inblandning – precis som

sina föregångare, den generation som i dag är studenter-
nas föräldrar och som kämpade för samma rättigheter,
under en annan diktatur. 

UNDER EN REPORTAGERESA i Iran 2004 träffade jag Roza
Javan, ”den unga Rosa”. Det var hennes engagemang på
Teherans universitet som senare ledde till att hon blev
aktiv i den underjordiska arbetarrörelsen. Som student
brukade hon skriva ”krossa kapitalismens” på universite-
tets toalettväggar. Och innan hon var medveten om att
regimen fängslar och dödar socialister, satte hon upp en
bild på Karl Marx på sin pärm och höll den på ett sätt så
att alla skulle se. 

Roza Javan berättade för oss att hon inte trodde på 
studentrörelsen som en tillräcklig stark opposition – på
egen hand. Men när den slår ihop sig med kvinnorörelsen
och arbetarrörelsen, menade hon, kan den utgöra ett verk-
ligt hot mot den islamiska regimen. Och kanske är det där-
för som så många kvinnor, studenter och arbetare har
fängslats de senaste åren – för att de är ett reellt hot. 

SHORA ESMAILIAN

Redaktionssekreterare

Hur stärks 
studentrörelsen?

David Färm, 26 år, 
ordförande för Vänsterns 
studentförbund i Lund, Lund.

– På senare tid har det
verkligen inte varit någon
fart på studentrörelsen.
Den allmänna inställningen
är lite att man ska vara
tacksam att man får stude-
ra så att man kan få ett jobb. Men ibland blos-
sar det upp sådant som får folk att vakna till.
Jag kan se flera frågor som borde få folk att
engagera sig mer. Till exempel studiemedlet
och bostadsbristen. Det är sådant som borde
gå att lyfta till något större, inte bara en lokal
fråga för kåren.

På flera håll i världen,
till exempel i Iran (se sidorna
8–11), spelar studentrörelsen
en central roll i politiken. 
I Sverige är det annorlunda.

AV DAVID JONSTAD

Tanya Holm, 27 år, 
studiemiljösekreterare på
Stockholms Universitets 
Studentkår, Stockholm.

– Utmaningen när man ser
på studentrörelsen är att ta
den för vad den är. Den är
inte som den var 1968, men
jag skulle vilja säga att vi
ändå har en stark studentrörelse i dag. Dels
har vi de traditionella studentorganisatio-
nerna, dels finns det massor av kårföreningar
som driver olika frågor parallellt med varan-
dra.

Kajsa Borgnäs, 26 år, 
förbundsordförande för 
S-studenter, Stockholm.

– När en studentrörelse blir
stark är det oftast någon
form av auktoritetsuppror,
oavsett om det är mot dik-
taturen i Iran eller patriar-
katet i Sverige. I Sverige
där auktoriteterna inte är lika uppenbara som
i till exempel Iran är det svårare att skapa ett
enat studentintresse.

– Det skulle kunna förändras om den bor-
gerliga regeringen till exempel fullföljer sina
försök att bryta ner studentinflytandet, det
kan bli något som enar studenterna.
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