Arbejdsplan DSF 2013
INDLEDNING
Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en organisation, der i stigende grad bliver
dagsordensættende for det uddannelsespolitiske område og ungdommen i Danmark. Gennem en stor
synlighed, målrettede kampagner og en tæt dialog med politikere og interessenter er det lykkes DSF
at blive anerkendt som en uomgængelig uddannelses- og studenterpolitisk organisation.
Det er en udvikling, DSF i 2013 skal bygge videre på. For at gøre dette, er det nødvendigt, at DSF
bliver ved med at udvikle sig. Vores politik står stærkest, når der er et stærkt organisatorisk
fundament under det. Det vil DSF i 2013 arbejde videre med gennem tæt samarbejde og koordinering
med medlemsorganisationerne, udvidelse af kontaktflader til studerende og strategisk prioritering af
årets indsatsområder. Landsforum udformer et handlingsprogram med konkrete målsætninger for
hver af de i arbejdsplanen skitserede prioriteringer.
KAMPAGNER OG PRIMÆRE POLITISKE PRIORITERINGER
DSF er en indflydelsesrig politisk organisation. Det viser sig hvert år, ved at DSF opnår konkrete sejre
for de studerende. Når vi sammen kan opnå disse sejre, er det oftest som følge af gennemtænkte,
strategiske kampagner, med deltagelse af mange studerende og medlemsorganisationer.
I det kommende år vil DSF styrke og udvide kampagneindsatsen for at opnå større politisk
gennemslagskraft, såvel som øget synlighed på de enkelte uddannelsesinstitutioner.
For at øge den nationale koordinering af kampagnearbejdet, vil det kommende afsnit omhandle tre
større kampagner, DSF som udgangspunkt vil føre i 2013. Det er forventeligt, at det politiske fokus
kommer til at ligge inden for de tre beskrevne temaer. Skulle andet vise sig at være tilfældet, kan
Forretningsudvalget prioritere DSF’s kampagner og aktiviteter i et tæt og forpligtende samarbejde
med Landsforum.
SU og gennemførsel
Regeringen har annonceret en SU-reform, der har det formål at få de studerende til at gennemføre
hurtigere og på den måde tjene to milliarder. DSF anser SU’en som nødvendig for at sikre de
studerende ordentlige levevilkår under deres studier, og SU’en skal derfor hverken forringes eller
bruges til at regulere gennemførselstiden.

	
  

	
  

Desuden giver det ikke mening i en tid med ungdomsarbejdsløshed at skynde os igennem studiet.
DSF vil holde skarpt øje med regeringens planer, og vil gå forrest i at opstarte et bredt initiativ, der
har til formål at gå imod ”hurtigere igennem”-dagsordenen og SU-forringelser i det hele taget. SU og
gennemførsel har også karakter af en central politisk prioritering i løbet af hele året, hvor DSF vil
arbejde for:
•
•

En SU, der er til at leve af – ingen nedskæringer eller forringelser på SU-området.
At studerende ikke presses hurtigere igennem uddannelsessystemet, heller ikke med trusler om at
fjerne deres levegrundlag.

Studiestartskampagne - finansiering, optag og fysiske rammer
Studiestarten er en oplagt periode til at komme ud til nye studerende med dette aktuelle synspunkt,
der samtidig styrker kendskabet til DSF. DSF vil her arbejde med at knytte en politisk dagsorden
sammen med den virkelighed, der møder mange nye studerende. Kampagnen vil fokusere på
finansiering af uddannelser i sammenhæng med optaget og de fysiske rammer omkring
undervisningen, såsom pladsmangel og social og faglig integration af de studerende. Finansiering har
også karakter af en central politisk prioritering over hele året, hvor DSF vil arbejde for:
•
•
•

Investeringer i uddannelse og et økonomisk løft pr. studerende.
At investeringerne sker gennem ubundne midler frem for strategiske.
At løftet i finansiering prioriteres til sikring af bedre uddannelse og studiemiljø.

For bedst muligt at kunne arbejde med finansiering til studiestartskampagnen skal holdningspapiret
konkretiseres med et politikpapir på forårets politikkonference. DSF har derfor i det første halvår af
2013 fokus på finansiering af de danske uddannelser og uddannelsesinstitutioner, herunder
taxametertilskud og allokering af basismidler.
Lokale krav i forbindelse med kommunalvalget
I efteråret 2013 er der kommunalvalg i Danmark, og DSF vil udnytte valget til at hjælpe
medlemsorganisationerne med at forpligte lokalpolitikere til at gøre en aktiv indsats for at skabe
studievenlige byer og kommuner. DSF vil understøtte de enkelte medlemsorganisationer, både ved
konkret at være til stede ved arrangementer og events, samt ved at sætte lokale initiativer på
dagsordenen i pressen. DSF ville eksempelvis kunne tilbyde en national kampagneramme bestående
af virtuelle koncepter og fysiske arrangementer som paneldebatter og lignende.
ØVRIGE POLITISKE PRIORITERINGER
Ud over de tre prioriterede kampagner skal DSF løbende kunne reagere på relevante politiske
områder. I det kommende år vil DSF derfor særligt arbejde med følgende emner i uprioriteret
rækkefølge:

	
  

	
  

Demokrati på uddannelsesinstitutionerne
Det forberedende arbejde til sammenskrivningen af lovgivningerne for de videregående uddannelser
er allerede i gang. DSF tror på, at de studerende er hverdagens eksperter. Det er studerende, der bedst
kan vurdere, hvordan undervisningen foregår bedst, og derfor skal studerende have øget indflydelse
på deres hverdag. Det skal sikres, at en sammenskrivning af loven der forbedrer studerendes
indflydelse. Det skal sikres, at en sammenskrivning af loven forbedrer de studerendes formelle
indflydelse.

Brugerbetaling
DSF mener, at økonomiske forhold ikke bør være en hindring for at kunne tage en uddannelse. DSF vil
derfor arbejde for at danne et overblik over omfanget af og modarbejde den indirekte brugerbetaling,
der desværre stadig er en realitet på mange uddannelser. Derudover vil DSF arbejde for en lov imod
brugerbetaling.
Bolig
Boligproblematikken bliver stadig mere relevant i forbindelse med det øgede optag, og mange steder
er det svært for studerende at finde en bolig. DSF vil arbejde for en national garanti for, at
kommunerne igen kan sælge grunde til under markedspris i forbindelse med byggeri af
ungdomsboliger og for at sikre studerende bedre retssikkerhed på boligområdet.
Eliteuddannelser og talentudvikling
Uddannelsesinstitutionerne udvikler i videre omfang talentstrategier og fokuserer på eliten på
uddannelserne. Det er en politisk virkelighed, DSF skal forholde sig til, og spille kvalificeret ind i
debatten herom og DSF vil arbejde for et generelt kvalitetsløft af uddannelserne, så alle studerende
tilbydes den bedst mulige uddannelse.
Kvalitet i uddannelsen
DSF arbejder for høj faglig og pædagogisk kvalitet på alle uddannelser. Det skal sikres, at det
kommende minimumstimetal, som de fleste universiteter nu har vedtaget, implementeres under
hensyn til vores behov. Vi er nødt til at have hævet kvaliteten af vores undervisning markant.
Dimittendarbejdsløshed
Der er stadig s stigende dimittendarbejdsløshed i Danmark. DSF vil arbejde for, at der bliver flere job
til færdiguddannede akademikere, og at de dermed ikke tvinges til at tage job fra andre faggrupper i
samfundet, der ligeledes oplever høj arbejdsløshed.

	
  

	
  

Praktik
I mange tilfælde kan et godt praktikforløb være nøglen til beskæftigelse efter endt uddannelse,
ligesom det kan indgå som en værdifuld del af den studerendes samlede uddannelsesforløb. DSF vil
arbejde for at alle studerende, der ønsker det, får adgang til praktikforløb med reelt fagligt indhold.
Internationalisering og udveksling
Flere og flere studerende tager på udveksling til udlandet, og internationale studerende bliver i
stigende grad en del af uddannelsesinstitutionernes hverdag i Danmark. DSF vil sikre, at der er en
ordentlig faglig og social integration af internationale studerende samt arbejde for nemmere og
mindre bureaukratiske udvekslingsforløb. Samtidig vil DSF arbejde for, at internationale studerende i
Danmark oplyses om og har mulighed for at opnå indflydelse i de rådgivende og styrende organer på
uddannelsesinstitutionerne.
Sammenskrivning af lovgivning
Der er lige nu en proces i gang om at sammenskrive lovgivningen for alle de videregående
uddannelser. Dette vil give nye muligheder og udfordringer for det danske uddannelsessystem, og
skal DSF derfor samarbejde med MVU- og KVU-organisationerne om at modgå en negativ
konkurrence om finansiering, og sikre at en bedre mobilitet i uddannelsessektoren ikke betyder en
yderlig standardisering af uddannelserne.

ORGANISATORISKE PRIORITERINGER
DSF er en levende organisation i løbende udvikling. Styrken i DSF er netop muligheden for at udvikle
sig selv og omstille sig nye udfordringer.
Den organisatoriske linje for arbejdet gennem det kommende år vil være, gennem målrettet
kampagnearbejde, at øge den enkelte studerendes kendskab til DSF.
Desuden vil arbejdet centrere sig om de enkelte medlemsorganisationer i hele landet. DSF’s bredde og
styrke er netop synlig når vi arbejder sammen. Overordnet vil DSF i 2013:
•
•
•

Arbejde med et kampagneorienteret fokus
Komme bredt ud til studerende og medlemsorganisationer
At øge integrationen af det lokale og nationale niveau i organisationen.

Her følger de områder DSF vil sætte fokus på organisatorisk i uprioriteret rækkefølge.

	
  

	
  

DSF’s kursussektor – opkvalificering af aktive
De nye aktive og medlemsorganisationerne skal møde et opkvalificerende og inspirerende DSF.
Derfor arbejdes der i 2013 grundigt med at finde et format for DSF’s kursussektor, som referencepunkt
for formidling af viden og erfaring til de mange aktive. En styrket opkvalificerende indsats har også til
formål at skabe mere sammenhold og fællesidentitet mellem DSF’s mange aktive. DSF vil således
arbejde for at kunne udbyde både politisk og organisatorisk opkvalificering til alle dele af
organisationen. En mulighed er at DSF kommer rundt i landet og afholder kurser lokalt.
Forretningsudvalget vil desuden afsøge muligheden for afholdelse af en form for social og
opkvalificerende aktivitet i sommeren.
Et lokalt nærværende DSF
For at sikre en stærk og sammenhængende organisation er det vigtigt for DSF at have god kontakt til
medlemsorganisationerne. Indsigt i lokale forhold og større kendskab til DSF’s arbejde lokalt
muliggør en gensidig styrkelse og koordinering af det politiske arbejde.
Lynkampagner
DSF vil arbejde målrettet med at reagere hurtigt og kreativt på den aktuelle politiske dagsorden ved
brug af lynkampagner. En lynkampagne kører over kort tid, rummer få fysiske aktiviteter og benytter
sig af virtuelle og virale netværk og medier. Lynkampagner har det klare eksplicitte mål at forme eller
vinde en politisk dagsorden i medierne.
Landsforum
Landsforum er centrum for den organisatoriske integration og koordination i DSF og på mange måder
et organ, der er i gang med at finde sit ståsted. I det kommende år skal DSF fortsætte arbejdet med at
finde det bedste format for Landsforum og finde ud af, hvordan de forskellige organer i DSF bedst
muligt kan spille sammen. Forretningsudvalget vil i det kommende år i samarbejde med
medlemsorganisationer, landsforum, de politiske udvalg og Økonomisk Råd om at evaluere
landsforum som institution, herunder landsforums samspil med DSF’s øvrige organer. Landsforum
skal undersøge mulighederne for at afholde en sommerlejr for alle aktive i og omkring DSF og alle
dens medlemsorganisationer.
Analysearbejde
En af de måder DSF for alvor kan være definerende for den politiske dagsorden er at udvikle og
formidle kvalificerede analyser på det studenter- og uddannelsespolitiske område. DSF vil i det
kommende år afsøge mulighederne for i højere grad at igangsætte og udvikle analyser og rapporter
på centrale politiske områder.

	
  

	
  

Frivillige og aktivister
DSF's politiske styrke er i høj grad de dygtige og engagerede aktive. Jo flere studenterpolitisk aktive,
der målrettet arbejder sammen jo større politisk styrke. Derfor vil DSF i 2013 arbejde målrettet med at
skabe et netværk, hvorigennem studerende, hvis integration i en medlemsorganisation er omstændig,
kan møde DSF og lave udadvendt politisk arbejde. Samtidig vil DSF arbejde for at mangfoldiggøre
måderne man kan være aktiv på lokalt såvel som nationalt.
Forretningsudvalget vil det kommende år arbejde for, at sekretariatet i endnu højere grad udvikler et
godt og inkluderende frivilligt miljø.
Politikkonferencerne
DSF’s politikkonferencer er de mest samlende og definerende enkeltstående politiske begivenheder i
DSF’s arbejdsår. I det seneste år har man udvidet debatmulighederne og dermed demokratiseret den
politiske diskussion på konferencerne, hvilket har haft en positiv og inkluderende effekt. Denne
udvikling skal understøttes og styrkes det næste år, så vi i DSF vedtager handlinger og holdninger på
politikkonferencerne som vi bagefter alle føler os forpligtede af.
Elev- og studenterbevægelsen og ungebevægelsen
Som studerende er vi en del af en levende og udviklende elev- og studenterbevægelse og
ungebevægelse sammen med andre politiske interesseorganisationer og forbund. I 2013 forventer vi,
at en mulig SU-reform og forringelser af finansieringen af uddannelserne kan nødvendiggøre et tæt
samarbejde med relevante organisationer. DSF vil spille en aktiv rolle i at opbygge elev- og
studenterbevægelsen og ungebevægelsen og dermed muliggøre et tæt og forpligtende samarbejde.
Internationalt samarbejde
Studenterpolitik er ikke alene et nationalt anliggende. I løbet af 2013 vil DSF derfor fortsætte det gode
arbejde der gennem international gruppe lægges i European Students' Union (ESU), Nordisk
Ordførende Møde (NOM) og andre projekter. Forretningsudvalget har et særligt ansvar for at støtte
International gruppe og de skal i fællesskab vurdere hvordan DSF's ressourcer bruges bedst
internationalt, i samarbejde med Landsforum. FU forpligtes til at finde en form hvorigennem viden
om International gruppes arbejde kan komme ind i resten af DSF og medlemsorganisationerne.
	
  

	
  

	
  

