Pressemeddelelse:
Ny studenterformand: Vi skal drømme om et bedre uddannelsessystem
Den 1. februar får de danske studerende ny formand i 24-årige Johan Hedegaard Jørgensen. Han
overtager posten efter Sana Mahin Doost, der har været forkvinde de sidste to år.
Johan har sin studenterpolitiske fortid på Roskilde Universitet, hvor han hidtil bl.a. har været formand
for Studenterrådet.
For Johan er det vigtigt at kæmpe for at få visionerne tilbage i uddannelsessystemet, der i alt for høj
grad dikteres af regneark og en tilgang til, at studerende skal styres igennem uddannelsessystemet i
stedet for at give plads til fordybelse og fleksibilitet.
”I stedet for kun at se på, hvor hurtigt vi kan haste unge igennem uddannelsessystemet, bør vi
anerkende, at studerende er unge mennesker, der ikke nødvendigvis har planlagt resten af deres liv i
detaljer. Der skal være plads til, at studerende kan prøve ting af og begå lærerige fejl uden, at de skal
straffes for det.”
Stigende mistrivsel blandt studerende fylder meget på dagsordenen hos Danske Studerendes Fællesråd
det næste år, hvor det bliver set som problematisk, at flere unge bliver ramt af stress og ensomhed.
”Det er et stort problem, at alt for mange unge mistrives i vores nuværende uddannelsessystem og at
det konstante fokus på fremdrift, karakterer og præstationer gør, at studerende simpelthen får ondt i
livet. Vi bør ganske enkelt ikke have et system, der skaber syge studerende.”
Af andre emner vil DSF det næste år fortsætte kampen for at sikre internationale studerende lige
adgang til uddannelse og arbejde for, at universiteterne bliver mere klimavenlige.
”Det kan ikke passe, at vores udenlandske medstuderende skal dæmoniseres og udsættes for urimelig
hetz, de er unge mennesker med håb og drømme ligesom alle andre studerende. Lige nu er der alt for
mange barrierer, der gør det svært for dem at studere i Danmark, og dem der gør, skal navigere
igennem en lang række urimelige administrative krav.”
”Vores universiteter kan ikke fortsætte med at investere uhæmmet i kul, olie og gas. Vi er nødt til at se
på universiteternes ansvar og rolle i samfundet.”
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