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Nationsvän – Östgöta Nation 

En nationsvän är en vuxen oberoende person med expertkompetens inom krishantering. Det är 

något som flera nationer har börjat införskaffa och samarbetar med nu. Jag önskar upprätta ett 

samarbete med Studentprästerna i Lund med en personlig kontaktperson, en så kallad nationsvän, 

kopplad till Östgöta Nation. Denna person skulle komma till nationen minst en gång per termin 

för att presentera sig för nationens medlemmar, aktiva och förmän för att skapa en närmare 

kontakt som man kan vända sig till om man önskar prata om något med en oberoende person.  

Oavsett vad det rör sig om, stort som litet, har Studentprästerna en lång erfarenhet av att arbeta 

med ungdomar vid Lunds Universitet. Något som många av studenterna vid Lunds Universitet 

har gemensamt är att de är väldigt högpresterande individer som ofta både studerar, engagerar sig 

ideellt och stundtals även arbetar vid sidan av studierna. Då kan det vara bra att ha en kontakt att 

vända sig till om man känner att stressen blir påfrestande eller om något händer i ens liv.  

Studentprästerna arbetar som präster för Svenska kyrkan, vilket innebär att de har total 

tystnadsplikt. Studentprästerna i Lund arbetar dock inte religiöst mot de studenter som söker 

hjälp hos dem utan främst som krishanteringsexperter. Man kan alltså ta hjälp av dem oavsett om 

man har någon av alla trosuppfattningar eller ingen alls. Fokus ligger på krishantering och har 

inget med religion att göra.  

För att Östgöta Nation ska kunna upprätta ett samarbete med Studentprästerna krävs ett beslut 

från nationsmötet. Enligt Östgöta Nations stadga 1.1 (se nedan) så är nationen politiskt och 

religiöst oberoende. Därför måste nationsmötet besluta om det accepteras att ha ett samarbete 

med Studentprästerna för deras expertkompetens inom krishantering trots att de är präster. Det 

kommer inte innebära något kopplat till religion mer än att deras yrkestitel är präst.  

1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid Lunds 

universitet.  

---- 
 
I nationens tjänst 
 
Julia Carldén 
Qurator 2018 

 


