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Utbildning för ett bra liv
TCOs NYHETSBREV OM HÖGRE UTBILDNING

Partier tävlar om den
bästa högskolepolitiken
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Studieavgifter ger färre studerande
På senare tid har röster höjts för införandet av studieavgifter för alla
studenter. För oss på TCO är det en fullständigt främmande tanke.
En ny TCO-rapport visar att ett införande av studieavgifter för alla studenter skulle få
allvarliga konsekvenser. Så allvarliga att tankar på att införa studieavgifter i Sverige
för alla studenter genast bör avfärdas.
– Ett införande av studieavgifter för alla högskolestudenter skulle leda till färre
studerande och öka den sociala snedrekryteringen, säger TCOs utbildningspolitiska
utredare Kristina Persdotter.
Studieavgifter är inte heller nödvändigt för att öka genomströmningen i den högre
utbildningen.
– Snabbare genomströmning kan uppnås på andra sätt, till exempel genom mer
välorganiserad undervisning, mer lärarledd tid och möjlighet att läsa sommarkurser som kan ingå i examen, fortsätter Kristina Persdotter.
Det spelar roll vilken typ av jobb vi i Sverige förmår skapa framöver. Det räcker inte
med att öka antalet arbetade timmar i ekonomin och skapa ﬂer jobb. Jobben måste
dessutom i genomsnitt bli mer värdeskapande. Ett införande av studieavgifter skulle
medföra att arbetskraftens utbildningsnivå inte höjs tillräckligt. Det får konsekvenser för tillväxttakten i ekonomin och möjligheten att tillhandahålla de välfärdstjänster som medborgarna efterfrågar. Ett införande av studieavgifter skulle också leda
till minskad social rörlighet i Sverige och därmed till en sämre fungerande ekonomi
eftersom det innebär att vi inte tar tillvara potentialen i befolkningen.
– Ett införande av studieavgifter skulle få så allvarliga konsekvenser att tankar på att
införa studieavgifter i Sverige genast bör avfärdas, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Den gångna våren har debatten om
den högre utbildningen stundtals
varit brännhet. I dagarna avgick
landets högsta tjänsteman i
sektorn, universitetskanslern
Anders Flodström, till följd av en
konﬂikt med utbildningsminister
Tobias Krantz. Det är beklagligt
att arbetet med att ta fram ett nytt
kvalitetsutvärderingssystem för den
högre utbildningen skapat sådan
oenighet och stött på sådant motstånd från lärosätena och studentrörelsen. Om systemet inte är
förankrat i högskolesektorn är det
ytterst utbildningskvaliteten som
blir lidande.
Oenigheten har också varit politisk. Och när nu valet närmar sig
hoppas vi på TCO att de olika
alternativen lämnar tydliga besked
i en rad viktiga utbildningsfrågor.
Därför ordnar vi en debatt, eller
egentligen en tävling, under den
årliga politikerveckan i Almedalen.
Riksdagspartierna får i korta
debatter försöka vinna publikens
stöd för sin högskolepolitik. Det
segrande partiet belönas med äran
och ett ﬁnt pris!
Vi ses på SM i högskolepolitik
tisdag den 6 juli kl 16
i Bryggarsalen vid
Strand Hotell!

4 av 10 studenter saknar arbetsmarknadskontakt
I en stor TCO-undersökning svarade drygt 12 000 studenter på frågor om vilken
kontakt med arbetsmarknaden deras utbildning ger. Resultaten är nedslående.
Fyra av tio studenter har ingen kontakt med arbetsmarknaden överhuvudtaget i sin
utbildning. Bland humaniorastudenter är siﬀran
hela sex av tio.
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Ansvarig utgivare: Kristina Persdotter TCO, Linnégatan 14, 114 94 Stockholm Tel 08 – 782 91 00
Vill du inte ha vårt nyhetsbrev i fortsättningen? Mejla oss på Nejtack-utbildning@tco.se

