Pressemeddelelse:

Organisationer og unge i fælles opråb: Urimeligt krav skal ændres nu!
Nadia*, Ali og mange andre unge skal droppe deres uddannelse, hvis de vil opnå permanent
ophold i Danmark. Kan det virkelig passe, at vi i Danmark, hvor vi opfordrer alle unge til at
uddanne sig, rent faktisk tvinger en gruppe studerende til at fravælge uddannelse og tage et
ufaglært arbejde i stedet?

Unge er nødsaget til at droppe studiet
Nadia på 19 år studerer astrofysik på Københavns Universitet og drømmer om at lave en Ph.d., men lige
nu overvejer hun at droppe ud og finde sig et ufaglært arbejde:
“Da jeg læste om kravene, fik jeg et chok, for der står jo at min uddannelse slet ikke tæller. Det eneste som
faktisk gavner min sag er, at jeg dropper ud nu og finder et fuldtidsarbejde de næste 3,5 år. Det
ødelægger hele min fremtidsdrøm om at blive astrofysiker og lave en Ph.d. Lige nu føler jeg, at hele mit liv
går fuldstændig i den forkerte retning, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre”, fortæller Nadia, en ung
i Foreningen FISKEN.
Ændringen af kravene kom i 2016, hvor den daværende regering skærpede reglerne for at opnå
tidsubegrænset opholdstilladelse. Med de gældende regler opfordres unge til at fravælge uddannelse til
fordel for et ufaglært arbejde, fordi uddannelse ikke tæller med i opgørelsen af beskæftigelseskravet.
Azra fra Foreningen FISKEN vejleder unge i at søge om statsborgerskab og opholdstilladelse. Hun har
over de sidste par år frivilligt hjulpet unge, som bliver ramt af de stramme krav, som hun selv har
kæmpet med:
“Jeg oplever, at rigtig mange unge føler sig fortabte i processen om at søge opholdstilladelse. Der er flere
krav, som rammer dem hårdt, og især det her med uddannelse giver slet ikke mening. Jeg kan næsten ikke
få mig selv til at sige det, men ofte vil rådet være, at hvis de vil opfylde kravene, så skal de droppe deres
uddannelse og finde et fuldtidsarbejde i stedet”, fortæller Azra.

Stor opbakning fra organisationer
Organisationerne DFUNK, Foreningen FISKEN, Danske Studerendes Fællesråd og Danske
Gymnasieelevers Sammenslutning råber op om lovgivningens urimelige krav til unge studerende. Der
er ekstra fokus på problematikken i forbindelse med, at der d. 10. december er fremsat et
beslutningsforslag om at ændre beskæftigelseskravet så uddannelse tæller med. Beslutningsforslaget
bliver behandlet i Folketingssalen d. 10. december.
“At tage en ungdomsuddannelse er mere tidskrævende end et fuldtidsarbejde – at forlange begge dele er
helt urimeligt. Men hvis man som ung flygtning vil tage en uddannelse og også sikre at man får
permanent opholdstilladelse, så skal man både møde i skole for at undgå fravær, efter skole skal man
læse lektier og lave afleveringer samtidig med at man arbejder 37 timer om ugen. Det giver slet ikke tid til
at man kan være ung og tage del i det sociale liv omkring ens uddannelse.” Udtaler Ingrid Kjærgaard,
formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, supplerer: ”Uddannelse er en
investering for den enkelte, men også for samfundet. Uddannelse til f.eks. unge flygtninge kan være med
til at nedbryde ulige magtforhold og styrke ligestilling, foruden også at være en gevinst for
samfundsøkonomien. Ud over de økonomiske argumenter er der også noget principielt i, at vi har fri og
lige adgang til uddannelse og at uddannelse grundlæggende anses for en fuldtidsbeskæftigelse.”
Organisationerne samler historier fra unge under hashtagget #uddannelseTæller og vil frem mod d. 10
december forsøge at sætte fokus på denne problemstilling.
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