Samfundsmøte
23. januar 2021

Uighur- etnisk rensning i
moderne tid?
Beslutningsprotokoll
1. Møtet er satt 18.06
2. Styreprotokoll
Styret har ikke noe å melde fra uken som har vært.
3. Åpen talerstol
Ingen ytringer.
4. Innledning ved Muetter Iliqud
5. Innledning ved Kristoffer Rønneberg
6. Kunstnerisk innslag ved Studentersamfundets
Symfoniorkester
7. Pause 18.45-18.57
8. Sofaprat med spørsmål fra salen
8.2: Eirik Sande: Kina gjør alt de kan for å dysse dette ned. Disney
benyttet seg av slavearbeid for å lage den nye filmen Mulan. Hva kan
man gjøre som privatperson for å belyse uigurenes situasjon? Boikott?
Andre måter?
9. Presentasjon av kommende vedtektsforslag ved Finansstyret
Agnete Djupvik presenterer hva som foregår under et forprosjekt.
Djupvik er prosessleder for nybygg. Dag Herrem, leder av Finansstyret
presentere de økonomiske aspektene av nybyggsituasjonen slik den
foreligger nå. Videre presenterer han vedtaksforslaget som storsalen

skal votere over kommende lørdag i storsalen, den 30. januar. Vedtaket
lyder:

“Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 30. januar 2021, gir tilslutning
til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette med et forprosjekt.
Skisseprosjektet fra Eggen arkitekter legges til grunn for prosjektering av nybygget.
Forprosjektet legges fram for Samfundsmøtet for godkjenning i løpet av vårsemesteret 2021.
Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det etterhvert påløpe omlag 6,2
mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet
byggekostnad.”

10. Eventuelt
10.1: Ekrem Hesenbekk: My name is Ekrem and I am a refugee from
East Turkestan living in Trondheim today. Muetter and Kristoffer give a
very detailed picture of what is going on, but I am also very committed to
this situasjon and would like to add some additional information about
this issue. I have talked to people coming out of this region, out of a
concentration camp, so I have some information about what is going on.
I get the impression that people think that if the concentration camps are
closed, everything will be fine. Therefore I need to inform you about the
massive scale of forced sterilisation. A lot of women get sterilised, and
what will happen to the uighur people in 10-15 years when so many
women have been sterilised.
Also there are 500 000 missing Uighur men spread across China, not
sitting in the concentration camps in the provins, but all around the
country. Two security guards from these prisons have told that these are
made for only one person per cell, with nothing inside and no
opportunities of going outside or being with other prisoners. Total
isolation. This is absolutely horrible. I need you to spread this information
and thank you for talking about this very important topic.
11. Kritikk av møtet
11.1: Eirik Sande: Jeg vil igjen rose Styret for å arrangere dette møtet.
Jeg vil også rose KSG, teknikerne og styret for å være så
omstillingsdyktige og får hatt fysiske samfundsmøter nå. Videre vil jeg

nevne at det i dag er plass til 68 personer i Storsalen, men det er ikke
fult her. Det er mange som har meldt seg på og fått plass som ikke har
møtt opp. Det er veldig dumt i en tid som dette da det er begrensede
plasser og veldig mange som har lyst til å få dra på Samfundsmøtene.
Jeg vil be dere om å være litt mer fleksible og dukke opp dersom dere
har fått en plass.
12. Møtet er hevet 20.20

