
Ärade rektor, bästa studerande, personal och vänner.  
Dear rector, fellow students, personnel and friends. 
 
Hösten och studiestarten hör till den mest spännande tiden inom 
universitetsvärlden. Campus fylls av ivriga, nervösa och energiska studerande, 
färdiga att inleda sin väg på det akademiska spåret.  
 
Tyvärr inleds hösten i annorlunda tecken än förut. Efter en utmanande vår går vi 
inför ett nytt läsår, denna gång med hybridlösningar. Det har varit glädjande att 
se första årets studerande inleda sina studier på campus. Både studerande och 
personal, som jobbat hårt för att beakta direktiven, förtjänar ett stort tack. Nu 
väntar vi med iver att få välkomna resten av studerande till campus, så fort läget 
så tillåter.  
 
Utöver personalen och tutorerna har även föreningarna varit med aktivt och 
välkomnat nya studerande. Föreningarna är den grund som Åbo Akademis 
gemenskap är byggd på. Föreningarna bidrar med stöd, samhörighet och nätverk 
som sträcker sig långt förbi studietiden. I tider då minskandet av fastighetsytor är 
en realitet på Åbo Akademi, är det tröstande att se föreningarnas utrymmen 
prioriteras i Åbo Akademis fastighetsstrategi. Vi på Studentkåren ser fram emot 
samarbetet mellan Åbo Akademi och föreningarna. Allt för att säkerställa att den 
rika och livliga studietiden, som så många har fått ta del av, även lever i 
åtminstone 100 år till.  
 
För att stödja samhället i återhämtning från coronakrisen, har regeringen beslutat 
att satsa på utbildning. Universiteten har ökat antalet nybörjarplatser i årets 
antagning och utökar antalet ytterligare för nästa år. Det gör mig väldigt glad att 
regeringen delar vår åsikt om att utbildning är det som även i framtiden driver vårt 
land. 
 
Men när jag i dagens läge ser på en studerandes ekonomiska förutsättningar, kan 
jag bara fråga vad som gick fel. Under årtionden har studiestödet gått från en 
jämlikhetsgaranterade funktion till ett statens styrmedel. Ett studiestöd med för 
strikta inkomstgränser är icke ändamålsenligt och binder studerande till 
fattigdom. Samtidigt höjdes studentlunchens maximipris utan att samtidigt höja 
måltidsstödet från FPA. Oro över egen utkomst är inte ett fungerande koncept för 
effektivare studier.  
 



Glädjande för studentkåren är de stora kliv utvecklingen av verktyg och 
färdigheter för distansundervisning har tagit detta år. I dagens läge ska 
utbildningen vara mer flexibel för studerande. Distansdeltagande ska dock 
fungera som ett komplement för närundervisning, inte ersätta den. En 
studievardag där det sociala umgänget kapas bort, är ett recept för ökad ensamhet 
och psykisk ohälsa. Det är väldigt viktigt att universiteten sitter ner med 
studerande för att fånga de fungerande koncepten och verktygen, som sedan kan 
användas i framtiden. 
 
 
In general, a well functioning and constantly evolving university requires good 
dialogue between the university and its students. During these difficult times, 
exchange students and students studying at international masters programs have 
been amongst the most affected, since many are away from their social safety net. 
It’s important that ÅAU, the Student Union and both local and national authorities 
continue working together to ensure that all students are offered conditions where 
they only need to concentrate on their studies and gather new experiences. To 
all  international students I say, welcome to Åbo Akademi and welcome to 
Finland. I hope you have the opportunity to get to know the Finnish culture with 
its many peculiar attributes. I hope you make friendships that last for a lifetime. 
We are here to help and support you. 
 
Bästa nya studerande. Ni har fantastiska år framför er. Jag är så otroligt stolt över 
er och er insats. Vägen hit har inte varit den lättaste men ni har överkommit alla 
motgångar. Kom ihåg att klappa er själva på axeln. Men sluta inte där, utan kom 
ihåg att även i fortsättningen vara stolta över små vinster i vardagen. Kom ihåg 
att inte vara för hårda mot er själva. Dagens prestationsdrivna samhälle gör att 
man inte inser behovet av att stanna upp för att se på allt det man uppnått, för att 
inte tala om den personliga utvecklingen som skett. Var nyfiken och våga påverka 
din utbildning och miljö. Njut av den sociala samvaron som våra campus erbjuder. 
Kom ihåg att koppla av då det behövs.  
 
Avslutningsvis vill jag påminna om framtidstro. Tappa inte hoppet, gör planer, 
våga drömma! I vardagen, se inte bara hinder, utan även möjligheter inom de 
ramar som omständigheterna utgör. Det är ingen lätt sak, men jag tror starkt på att 
det är vi som ska leda med exempel. Optimism smittar av sig lätt, låt oss sprida 
det. 
Jag vill å mina egna och Studentkårens vägnar önska er alla en trevlig höst. 


