Studentkårerna vid LiU tar fortsatt ansvar för
att begränsa smittspridningen
Utifrån den ökande smittspridningen i Östergötland och de skärpta råden den 29
oktober, har kårerna vid Linköpings universitet beslutat att fram till den 19 november
helt stänga ned all pub-, fest- och sittningsverksamhet i sina kårhus.
Studenter är och har länge varit en utsatt grupp i samhället. Redan innan Corona noterades
en överlag sämre psykisk hälsa hos studenter än deras motsvarigheter i arbetslivet.
Personer i samma ålder som inte studerar tenderar alltså att må bättre. Orsakerna är
många. En hög press att prestera i sina studier. En komplicerad bostadssituation där många
precis flyttat hemifrån och bor ensamma. Ett svagare socialt skyddsnät då förutsättningar för
sjukskrivning är sämre i jämförelse med när du är anställd.
Pandemin och de restriktioner som följt har accelererat denna utsatthet. Studiemiljön har
ställts om till att för många helt ske på distans. Undervisning och examinationer sker på nya
och till viss del obeprövade sätt. Samtidigt har det studiesociala livet kraftigt begränsats. Det
har blivit allt svårare att träffa sina vänner, dela sina utmaningar och få det stöd som är
absolut nödvändigt för att säkerställa psykiskt välbefinnande.
Det är mot bakgrund av detta som studentkårernas hållning under hela pandemin varit att
studiesociala aktiviteter så långt det går ska ställas om, inte ställas in. Den ökande
smittspridningen och nya lokala restriktioner gör dock att vi fram till den 19 november helt
kommer stänga ned all pub-, fest- och sittningsverksamhet i våra kårhus.
-

Det är ett oerhört tungt och tråkigt beslut att stänga all kvällsverksamhet på våra
kårhus, säger Annica Norlander, tf. VD Kårservice. Samtidigt måste vi alla, nu mer än
någonsin, ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att begränsa smittspridningen. Det är
valen vi gör idag som påverkar vilket samhälle vi vaknar upp till imorgon!

Det organiserade studentlivet vid LiU har tagit och fortsätter ta ett stort ansvar i hanteringen
av pandemin. Kårer, kårhus, sektioner och enskilda studenter har sedan i mars snabbt
anpassat all sin verksamhet för att minimera risken för smittspridning i enlighet med gällande
restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Vi ser också i studentgruppen en stor följsamhet till
gällande restriktioner och råd. Det är många som vill göra rätt. Men precis som i alla
samhällsgrupper finns det tyvärr undantag.
-

Jag känner mig väldigt delad, säger August Goldhahn, Kårordförande StuFF. Främst
oerhört stolt över det ansvarstagande, engagemang och medmänsklighet så många
visar. Samtidigt är jag ledsen över de som väljer att ignorera Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och utsätter oss alla för onödiga risker.

Nu är inte tiden för fester, vare sig på stan eller hemma. Vi vill därför tills vidare avråda från
alla slags fysiska möten, fester och evenemang. Låt inställda evenemang vara just inställda.
Ta det ansvar du kan utifrån dina förutsättningar och din förmåga - Oavsett om du är
student, privatperson eller näringsidkare. Och glöm inte att ta hand om dig själv och de i din
absoluta närhet. Det är bara tillsammans vi har kraften att vända den negativa utvecklingen.
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