Pressemeddelelse:
Studerende: Nedskæringer på HUM/SAMF gør studerende til kastebold i
finanslovsforhandlingerne
Løfte ikke med i finansloven
I regeringens finanslovsudspil foreslås løftet af de humanistiske og samfundsvidenskabelige taxametre
på de videregående uddannelser afskaffet. Det skaber dybe panderynker hos landets studerende, der
ikke ved, om deres undervisere står til fyring fra årsskiftet. Afskaffelsen af HUM/SAMF taxametrene vil
betyde en besparelse på op imod 280 millioner fordelt på de humanistiske, samfundsvidenskabelige,
teologiske og juridiske fakulteter i hele landet. Taxameterløftet er de sidste mange år blevet videreført
hvert år, ud fra erkendelsen af, at det er nødvendigt for, at økonomien kan hænge sammen på de
videregående uddannelser.
Det vækker derfor bekymring hos Danske Studerendes Fællesråd (DSF), hvor formand, Johan
Hedegaard Jørgensen udtaler: “Vi studerende er dybt bekymrede for, at universiteterne nu igen skal
skære ned. Og for at være ærlig, sender det et underligt signal, at man stopper omprioriterimgsbidraget,
men alligevel tillader nedskæringer her.”
Løftebrud gør studerende til kastebold
Under folketingsvalget lovede Mathias Tesfaye (A), at Socialdemokratiet med “åbne øjne” ville
videreføre taxameterløftet. Det lader ikke til at være tilfældet, hvilket vækker vrede hos DSF, hvor man
frygter, at de studerende gøres til kastebold i forhandlingerne.
Hertil udtaler formand, Johan Hedegaard Jørgensen: “Vi finder det dybt problematisk, at
Socialdemokratiet ikke holder deres valgløfte om at videreføre taxameterløftet. Det er grundlæggende
ikke rimeligt, at vi studerende skal gøres til kastebold i finanslovsforhandlingerne, fordi
Socialdemokratiet ikke vil stå ved, hvad de lover”
Han uddyber: “Det her har reelle konsekvenser ude på universiteterne, hvor der, hvis ikke løftet
videreføres, igen lægges op til fyringsrunder og reduceret kvalitet. Det vil betyde mindre feedback, større
hold, og mindre tid til den enkelte studerende på humaniora og samfundsvidenskab.”
Løftet bør gøres permanent for at sikre stabilitet
Hos DSF mener man, at økonomisk stabilitet er væsentligt for universiteterne således, at undervisere
og studerende kan regne med stabile budgetter og rammer omkring uddannelserne. Derfor anbefaler
DSF, at løftet af HUM/SAMF taxametrene gøres permanent, så det ikke skal genforhandles hvert år,
men der i stedet kan komme ro på området.
Hertil udtaler formanden: “Vi håber, at man vil gøre det her løft permanent, så der kan komme ro omkring
budgetterne. Man har videreført løftet i mange år, og det vil være klædeligt, at vi ikke igen til næste år
skal stå med usikkerheden om, hvorvidt vores uddannelser skal skæres på igen”.
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