Pressemeddelelse:
Studerende: Stigning i misligeholdt SU-gæld afspejler at studerende ikke
realistisk kan leve af SU.
Stigningen i misligeholdt SU-gæld afspejler at SU’en er på et niveau hvor mange studerende
ikke kan leve af den. I Danske Studerendes Fællesråd frygter man at andelen af misligholdt
SU-gæld vil stige i takt med at studerendes økonomiske råderum bliver udhulet.
Fra slutningen af 2013 har SU’en ikke fulgt den generelle lønudvikling i samfundet, sammenholdt med
stigende boligpriser er studerende relativt set blevet fattigere år for år. I Danske Studerendes Fællesråd
(DSF) ser de det som problematisk at der er en markant stigning i misligholdt SU-gæld, men de frygter
at det særligt vil ramme bestemte grupper af studerende.
”Vi er bekymrede for, at der pga. udhulingen af SU’en siden slutningen af 2013 i fremtiden vil være flere
studerende, der har svært ved at tilbagebetale deres SU-gæld.” udtaler formand Johan Hedegaard
Jørgensen, han fortsætter: ”Det er især problematisk for de grupper, der allerede er særligt økonomisk
udfordrede, der kan have problemer med høj SU-gæld og derfor ende med at misligholde deres gæld.”
Låneaversion kan i nogle tilfælde forhindre studerende i at starte på en uddannelse, det har ifølge DSF
en række udfordringer:
”En anden bekymring ved det stigende behov for at tage lån er, at undersøgelser viser, at det afholder de,
der ikke har de akademiske koder med hjemmefra fra at starte på en uddannelse fordi de generelt ikke i
samme grad er villige til at optage lån.”
Studier fra Norge viser at der efter at uddannelsesstipendier i højere grad blev lånebaserede er der
højere frafald blandt særligt udsatte grupper som f.eks. enlige mødre, og studerende af anden etnisk
baggrund der ikke har forældre med akademikerbaggrund. I DSF er man bekymrede for at en lignende
udvikling kan ske i Danmark. ”Det er uhyre problematisk hvis nogen fravælger at tage en lang
videregående uddannelse fordi de ikke har råd til det, uddannelse burde være et samfundsgode som
staten bidrager til uanset dine forældres baggrund”.
I DSF mener man, at SU’en bør gå tilbage til at blive reguleret efter lønudviklingen:
”Helt grundlæggende bør der være lige adgang til uddannelse uanset hvilken baggrund man har, og det
er en SU man reelt kan leve af, og som ikke er lånebaseret er helt fundamental for at sikre dette”
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