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STUDERENDE: De studeren-
des værste fjende – frem-
driftsreformen – bliver nu 
synet på Christiansborg for 
tredje gang. 

Reformens konsekvenser 
har allerede vist sit sande væ-
sen i statistikkerne indenfor 
stress, re-eksamener og ad-
ministration, og derfor har 
politikerne set sig nødsaget 
til at genforhandle reformen. 
Indtil videre kender vi rege-
ringens udspil, som blandt 
andet går ud på at afskaffe 
tvangstilmelding af 30 ECTS 
pr. semester og erstatte den 
med muligheden for, at uni-
versiteterne kan indføre akti-
vitetskrav på op til 60 ECTS-
point. 

I dag bliver studerende 
automatisk tvangstilmeldt 
fag svarende til 30 ECTS pr. 
semester. Dumper man et el-
ler flere fag, bliver man stadig 
tilmeldt 30 ECTS yderligere 
til næste semester. 

Det er yderst krævende for 
studerende at tage 40 eller 
50 ECTS på et semester, men 
man bliver trods alt ikke ky-
let ud af universitetet. 

Som revisionen af frem-
driftsreformen lægger op 
til med aktivitetskravet, vil 
de studerende ikke blive 
tvangstilmeldt fag overhove-
det. I stedet bliver der indført 
et krav om, at du skal bestå et 
vist antal fag om året, ellers 
smider de dig ud. 

Før blev man tvangstil-
meldt 60 ECTS, nu vil man 
kunne blive smidt ud.

Men er det et realistisk sce-
narie, at studerende i højere 
grad vil blive smidt ud af de-
res studie, som konsekvens af 
ændringerne? 

Det korte svar er, ja. 
Som det ser ud nu, vil for-

ligspartierne med al sand-
synlighed ikke ændre ved re-
formens økonomiske ram-
me, den såkaldte ’Studetids-
model’, som giver Aarhus 
Universitet en bøde på 235 
mio., hvis de ikke kan mind-
ske gennemførselstiden med 
4,3 måneder for studerende 
frem mod 2020. 

Det betyder, at Aarhus Uni-
versitet på trods af revisionen 
af fremdriftsreformen stadig 
skal nå sit mål i 2020. 

Allerede nu kan vi konsta-
tere, at vi ikke når målet for 
2015, hvilket udløser første 
del af bøden. Derfor kan Aar-
hus Universitet blive nød-
saget til at indføre et meget 

strengt aktivitetskrav i et de-
sperat forsøg på at vinde nog-
le af de tabte penge tilbage. 

Det klandrer jeg dem ikke for, 
men som revisionen lægger 
op til nu, har problemerne 

med fremdriftsreformen ik-
ke udsigt til at blive løst. 

Vi som studerende kan 

kun håbe på, at der er en ny 
på vej.

Revision af frem-
driftsreformen kan 
blive en stramning
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»
Artiklerne i 
dagens avis viser, 

at der er behov for 
hjælp til kriseramte 
mænd. Mandecenteret 
i Aarhus må årligt afvise 
næsten 600 mænd, der 
beder om hjælp. Det er 
11 mænd om ugen hos 
et center, som Aarhus 
Kommune har givet 
55.000 kroner til i år. 
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Skal kvinder i krise have mere hjælp 
end mænd i krise? 

Nej, lyder det nemme og hurtige 
svar. Hvorfor ikke? Fordi der grund-
læggende ikke bør være forskel på 
mænd og kvinder på grund af køn.

Det drejer sig om ligestilling. Kvinder og 
mænds ligeværdige ret til det samme uanset 
om det er uddannelse, løn eller offentlige ydel-
ser.

Debatten om ligestilling har rumlet i rigtigt 
mange år. Og vil fortsætte mange år frem.

Debatten har kørt helt fremme på forsiderne 
af landets aviser og i primetime på tv, den har 
kørt i det skjulte ved middagsbordene rundt 
om i landet, og den har en tendens til at dukke 
op og gemme sig igen med jævne mellemrum.

Nu titter debatten så småt frem igen her i 
Aarhus, hvor Lene Horsbøl - Venstre-medlem 
af Aarhus Byråd - i dagens udgave af Århus 
Stiftstidende siger, at Aarhus Kommune opfø-
rer sig fejt i behandlingen af kriseramte mænd.

Hun smider nogle tal ind i debatten; Aarhus 

Kommune bruger i år 12,3 millioner kroner 
på at hjælpe kriseramte kvinder, mens sam-
me kommune kun bruger 800.000 kroner på 
krise ramte mænd.

Nu er der både i Aarhus og på landsplan 
langt flere kriseramte kvinder end mænd, og 
derfor er der selvfølgelig også samlet afsat flere 
penge til kvinderne, end der er til mændene.

Men Lene Horsbøl har fat i noget, når hun 
hiver ligestilling ind i problematikken.

Faktum er, at en stor del af de kriseramte 
kvinder desværre også bliver udsat for fysisk 
vold og derfor skal søge beskyttelse i centre for 
voldsramte kvinder. Mænd i krise er sjældent 
udsat for fysisk vold, men er mere ramt af det 
voldsomme mentale slag, som en skilsmisse 
kan være. 

Forskning peger på, at mænd har tre gange 
så stor risiko for at begå selvmord, end kvin-
der, hvis de møder en krise i livet. Eksempel-
vis nævner en professor fra RUC, at cirka 800 
hjemløse mænd er havnet på gaden efter en 
skilsmisse. Dertil kan nævnes, at der i 2015 

blev optalt 6.138 hjemløse i Danmark og cirka 
5.000 af disse er mænd. Så det er altså en stor 
del, der er havnet på gaden på grund af skils-
misse.

Måske kunne nogle af disse være blevet 
samlet op, hvis eksempelvis Aarhus Kommu-
ne havde en plan for, hvordan de ville hjælpe 
mænd, der pludselig havner i en krise. Artik-
lerne i dagens avis viser, at der er behov for 
hjælp til kriseramte mænd. Mandecenteret 
i Aarhus må årligt afvise næsten 600 mænd, 
der beder om hjælp. Det er 11 mænd om ugen 
hos et center, som Aarhus Kommune har givet 
55.000 kroner til i år.
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