Pressemeddelelse:
Elev og studenterorganisationer: Øget søgning på videregående
uddannelser kræver bedre forhold
Dansk Erhverv forudser, at flere unge på grund af corona-krisen vil søge videre på en uddannelse næste
år. Ligeledes opfordrer uddannelses og forskningsminister, Ane Halsboe Jørgensen unge til at søge
bredere i deres uddannelsesvalg. Men ministeren overser to store udfordringer, hvis det står til Danske
Studerendes Fællesråd og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som efterspørger flere billige
boliger og investeringer i uddannelseskvalitet.
Investeringer i uddannelse:
De kommende studerende skal møde ind til en undervisning, som er meget bedre end den som kan
leveres i dag. Over de seneste år er der nemlig blevet skåret massivt på uddannelse. På de videregående
uddannelser betyder det, at der er færre undervisere pr. studerende, bygninger er blevet opsagt og
undervisningskvaliteten er udfordret. Derfor er det essentielt at der følger yderligere midler til
uddannelse med til at sikre uddannelseskvalitet hvis søgningen stiger. Pga. omprioriteringsbidraget
blev ungdomsuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner fra 2015 til 2019 skåret i deres
budgetter med 2% om året, med katastrofale konsekvenser for kvalitet og trivsel.
“Det er helt afgørende at der følger investeringer i uddannelse med sammen med det øgede optag hvis
kvaliteten ikke skal falde.”, siger formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard
Jørgensen.
“Vi kan ikke tillade os, at lade elever og studerende gå på udsultede uddannelser. Det kræver
investeringer, hvis vi skal kunne tilbyde de mange elever og studerende nogle uddannelser, som har høj
kvalitet”, tilføjer Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
Tag over hovedet til unge
Over de sidste 10 år er boligpriserne i de større byer steget kraftigt, og flere og flere studerende bruger
hele deres SU eller mere på husleje. Et øget optag vil betyde yderligere pres og stigninger i
boligpriserne for studerende. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Studerendes
Fællesråd frygter et boligmarked, der vil blive endnu mere presset til studiestart i september. Derfor
opfordrer de til, at der bygges flere betalelige boliger til at imødekomme det stigende optag, så alle
optagne kan få tag over hovedet der er til at betale på SU.
“Det er en stor usikkerhed, hvis man ikke kan finde et sted at bo, som er til at betale. Vi frygter, at der vil
komme yderligere pres på boligmarkedet med flere unge, som skal flytte til deres uddannelsesby.
Derfor er der akut behov for, at der bliver bygget nye billige boliger til unge”, siger Martin Mejlgaard,
formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
“Boligpriserne i de større byer er steget massivt de sidste år, og mange steder er dækningsgraden så
lav, at vores studiebyer reelt er ved at blive utilgængelige for store grupper af nye studerende - det
kræver politisk handling, hvis ikke vores studerende skal sove på sofaer og i telte til sommer” tilføjer
Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd.
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