Pressemeddelelse:
Elever og Studerende lancerer rapport om flygtninge i uddannelse
Torsdag d. 5. marts lancerer Elev -og Studenterbevægelsen rapporten “Flygtninge i Uddannelse” der er
en analyse af flygtninge der påbegynder ungdoms og videregående uddannelser i Danmark. Rapporten
kortlægger flygtninges adgang til uddannelse, og viser bl.a. at der er store forskelle på, om man som
flygtning påbegynder uddannelse. Ligeledes er der store forskelle på hvilke uddannelser flygtninge
deltager i.
Rapporten lanceres i samarbejde med Oxfam Ibis i Landstingssalen på Christiansborg kl. 15:00 hvor der
vil være præsentation og debat af rapporten.
Udpluk af rapporten:
Uddannelse er et gode, både for samfundet og den enkelte - et redskab til at sikre beskæftigelse,
ligestilling, demokratisk sindelag og meget mere. Den frie og lige adgang til uddannelse, som vi normalt
bryster os af i Danmark, gælder dog ikke for alle samfundsgrupper. Vi kan se, at der for nogle grupper,
herunder især mennesker med flygtningestatus, er massive barrierer, der begrænser deres reelle adgang
til uddannelse.
Det er vores håb, at denne rapport kan kaste lys over nogle af de problematikker og tendenser, der gør sig
gældende og forhåbentligt lede til en grundig granskning af vores uddannelsessystems evne til at favne
mennesker med flygtningebaggrund.
Barrierer for uddannelse kræver politisk handling
Elev -og Studenterbevægelsen håber med rapporten at kunne sætte fokus på flygtninges adgang til
uddannelse. Herunder er der to områder der særligt kræver politisk handling: Egenbetaling for
uddannelse for flygtninge med FN’s 7.3 status og at uddannelse ikke tæller med i forhold til at opnå
permanent opholdstilladelse.
Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler:
Det er dybt problematisk at flygtninge med 7.3 status reelt ikke har fri adgang til uddannelse. For mange
flygtninge er egenbetaling en massiv barriere der gør at de fravælger uddannelse af økonomiske behov.
Vi bør som samfund prioritere at fjerne egenbetaling for flygtninge med 7.3 status, så flere kan tage en
uddannelse.
Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard udtaler:
Så længe at uddannelse ikke tæller med i forhold til at opnå permanent opholdstilladelse frygter vi, at
mange med flygtningebaggrund fravælger uddannelse for at tage erhvervsarbejde. Vi mener man burde
øge incitamentet til at tage en uddannelse ved at lade det tælle med for at opnå permanent ophold.
Rapporten er udgivet af:
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO)
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)

Lærerstuderendes Landskreds (LL)
Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS)
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)
Vedhæftet er resumé af rapporten
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