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UDDANNELSE: Den nye ud-
dannelses- og forsknings-
minister mener, at staten 
bruger for mange penge på at 
udbetale SU til studerende og 
i stedet bør bruge pengene på 
at øge uddannelsens kvalitet. 

Universiteterne er ganske 
rigtig presset. Men Venstre-
regeringen er selv skyld i, at vi 
er havnet i den situation.

29. februar fik landets uni-
versiteter ny minister, og hun 
har allerede markeret sig 
med markante synspunkter 
på uddannelsesområdet. 

Statens udgifter til SU fyl-
der for meget på uddannel-
sesområdet i forhold til den 
samlede udgiftspost, forkla-
rer ministeren i Politiken 11. 
marts. Pengene fra SU’en skal 
i stedet bruges på at øge ud-
dannelseskvaliteten. 

Der er de seneste år også 
sket markante forandrin-
ger på uddannelsesområdet, 
og man har fra politisk hold 
valgt at detailstyre uddan-
nelserne med rigide krav til 

de studerende om hurtig de-
mentering eller økonomisk 
straf til institutionerne. 

Alene på Aarhus Universi-
tet skal der spares 300 millio-
ner kroner frem til 2019. Der-
udover bliver universiteterne 
straffet økonomisk, hvis ik-
ke de får de studerende hur-
tigt nok igennem, som frem-
driftsreformen foreskriver.

Oveni kommer SU-refor-
men, dimensioneringen og 
nedskæringer som bevis for, 
at vores nye minister ikke bør 
undre sig over, at kvaliteten 
på de videregående uddan-
nelser er faldet. Det gjorde 
40.000 studerende også rege-
ringen opmærksom på, da de 
mødte op og demonstrerede 
i oktober sidste år. Det er da 
tilfredsstillende, at Venstre-
regeringen har fået øjnene op 
for problemstillingen, men at 
finansiere det med SU-ned-
skæringer, som ministeren 
langt fra er afvisende overfor, 
virker ikke hensigtsmæssigt. 

Løsningen vil fratage den 
enkelte studerende mulighe-
derne for at udleve sit poten-
tiale og i værste tilfælde gøre, 
at færre fra især uddannelses-
fremmede hjem får en lang 
videregående uddannelse.

Den private forening og 
såkaldte ekspertgruppe Ax-
celfuture med Carsten Koch 
i spidsen, som består af fle-
re erhvervsfolk, foreslår, at 
SU’en afskaffes på kandidat-
uddannelserne. I stedet skal 
de være lånebaseret med vi-
sionen om, at det motiverer 

dårligere uddannede stude-
rende ud på et arbejdsmar-
ked for bacheloruddannede, 
som ikke eksisterer.

Det er samtidig et direkte 
asocialt forslag, da det kan 
mindske den sociale mobili-
tet og indskrænker mulighe-
derne for unge mennesker, 

hvis forældrene ikke kan give 
økonomisk støtte. 

Man vil dække et hul, som 
man selv har gravet. Men 
at tage pengene fra SU’en er 
urimeligt over for de stude-
rende.

Så kære Ulla, hvis du vil 
være minister for de stude-

rende og ikke for ekspert-
grupper og erhvervslivet. Så 
hold fingrene fra SU’en. 

Hav visioner for uddan-
nelserne, der rækker længe-
re end en produktionslogik, 
hvor uddannelsesinstitutio-
nerne reduceres til producen-
ter af arbejdskraft. 

Skal SU skæres ned 
for at dække 
det hul, regeringen 
selv har gravet?
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Krigserklæring mod os alle CHEFREDAKTØR
JAN SCHOUBY

Så skete det igen. Et stort kujonagtigt 
terrorangreb ramte i går formiddag 
Europa for fuld kraft, da Bruxelles blev 
ramt af tre bomber. Rabiate muslimer 
angreb denne gang Belgien, men som 
ved de foregående angreb, er det langt 

fra kun et angreb mod det enkelte land, men 
et angreb imod alt det vi står for i Europa. Et 
forfærdeligt angreb på vores åbne frie vest lige 
 levevis. Det er sagt så mange gange før, men 
når terroren viser sit afskyelige ansigt, er det 
nødvendigt at sige det igen og igen:

Vi må ikke lade terroristerne vinde. Og det 
gør de, hvis vi som reaktion begynder at  leve 
anderledes, end vi hidtil har gjort. Vi skal ved-
blive at leve vores liv i vores demokratiske 
samfund. Og nej, dette er ikke en krig mellem 
religioner og ikke en kamp mellem kristne og 
muslimer. Det er en krig mod den hadefyldte 
fanatisme, og den skal vi gøre alt, vi kan for at 
begrænse og bekæmpe med al den kraft, vi har 
til rådighed.

Allerede inden terrorangrebet havde Dansk 
Folkeparti planer om at fremsætte et lovfor-
slag, der netop skal gøre op med de imamer, 
der prædiker had og fanatisme. Ifølge for-
slaget skal det gøres langt lettere at fratage 
statsborger skab og udvise de rabiate imamer. 
Kort sagt vil DF indskrænke religionsfriheden 
med en følgelovgivning til Grundloven. Et for-
slag, der ser ud til at opnå stort flertal.

Det kan virke fristende, ikke mindst set i 
 lyset af gårsdagens begivenheder, men det er 
en utrolig svær balancegang, vi dermed be-
giver os ud på. Og vi skal være ekstremt var-
somme, når vi begynder at begrænse helt 
 basale ting som ytrings- og religionsfrihed. 

Modstandere af forslaget vil helt sikkert og-
så råbe om »tankepoliti, Big Brother og ens-
retning«, og de vil endnu en gang opfordre til 
dialog. Men hvad nu, når dem vi ønsker dialog 
med, ikke ønsker dialog med os? Hvad hvis de 
nægter at være en del af det fællesskab, vi invi-
terer dem med i, men i stedet vil leve efter eg-
ne regler og normer i et parallelsamfund? Skal 

vi give plads til det, eller er tiden kommet til at 
 sige stop og alligevel ikke invitere dem indenfor?

Det altafgørende er, at eventuelle nye regler 
naturligvis er i tråd med Grundloven, og at det 
altid er domstolene, der afgør, om udvisning/
ophævelse af statsborgerskab kan komme på 
tale. 

Uanset hvad vi gør, kan vi naturligvis aldrig 
sikre os 100 procent mod terror. Den vil med 
garanti ramme os snart igen. Men forhåbentlig 
kan vi gøre det sværere for de potentielle ter-
rorister og tilhængere af had og middel alderlig 
 levevis at få fodfæste i vores land. Og det vil-
le være et stort skridt fremad for alle, der vil 
kæmpe for demokrati, frihed og vestlig levevis.

 

» 
Uanset hvad 
vi gør, kan vi 

naturligvis aldrig 
sikre os 100 procent 
mod terror. Den vil 
med garanti ramme 
os snart igen. Men 
forhåbentlig kan vi 
gøre det sværere for de 
potentielle terrorister 
og tilhængere af had 
og middelalderlig 
levevis at få fodfæste 
i vores land.DELTAG I 
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Hvad mener du? Du er meget velkommen 
til at kommentere avisens leder. 
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