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Utbildning för ett bra liv
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Äntligen fler utbildningsplatser!
TCO har under en längre tid argumenterat för fler utbildningsplatser. Sverige har
ett behov av fler välutbildade människor och dessutom ökar ungdomskullarna
kraftigt. Det är inte rimligt att en persons födelseår ska vara avgörande för hennes
chanser att få utbilda sig.
Regeringen föreslår i höstbudgeten att fler ska få möjlighet att studera från
och med 2010 inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och
högskolan.
– Fler utbildningsplatser är en mycket lovvärd satsning, kommenterar TCOs
utbildningspolitiska utredare Kristina Persdotter satsningen. Däremot borde
satsningen på fler utbildningsplatser ha kommit tidigare, menar hon.
– Behovet av fler utbildningsplatser har varit tydligt under en längre tid.
Regeringen borde ha agerat tidigare och utbildningsplatserna borde ha funnits på
plats redan denna höst för att fler skulle ha kunnat ägna hösten åt studier. Nu är i
stället så många som en av tio arbetslösa. Vare sig den höga arbetslösheten eller
de stora ungdomskullarna borde ha kommit som en överraskning för regeringen,
säger Kristina Persdotter.

TCO om den studiesociala utredningen
Studiemedlet bör höjas, det bör finnas en möjlighet att få ersättning vid vård av
sjukt barn, och prövningen av rätten till bostadsbidrag bör göras varje kalenderhalvår. I de här frågorna är TCO och den studiesociala kommittén överens.
Däremot finns det andra förslag från den studiesociala kommittén som regeringen kan stoppa i en byrålåda och glömma bort. Möjligheten till bostadsbidrag
bör inte försämras, tiden en student kan få studiemedel bör inte kortas, villkoren
för studerande på gymnasienivå bör inte försämras och möjligheten till avskrivning
av studielån tagna för behörighetsgivande studier bör inte tas bort.
Därtill har kommittén misslyckats med att hitta en fullödig lösning för studenters tillgång till trygghetssystemen. Studenter som blir sjuka, föräldrar eller
arbetslösa efter studierna måste få tillgång till sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen på rimliga villkor, menar TCO. Inget annat anstår en kunskapsnation.
Läs TCOs remissvar på den studiesociala kommitténs betänkande här.

Läs TCO:s
bostadspolitiska rapport

”Usel bostadssituation
för unga och studenter
– men vem tänker göra
något åt den?”

®

”Bostadsbristen för unga och studenter”

Ny utbildnings- och
forskningspolitisk
utredare på TCO

Ni har väl inte missat TCO och SSCOs
upprop för högre utbildning? Läs mer
om och skriv under uppropet här

Det behöver byggas fler bostäder anpassade till ungas och
studenters behov. Det är den
entydiga slutsatsen av en studie
som TCO har gjort tillsammans
med Stockholms universitets
studentkår. Bostadsbristen har
ökat och dessutom är förutsättningarna de rätta. Den nuvarande lågkonjunkturen är ett
sällsynt bra tillfälle – det är som
billigast att bygga nu samtidigt
som byggprojekt skapar nya
jobb.
TCO:s engagemang i frågan
bygger på vår syn på utbildning
som en möjlighet för alla som
vill och kan studera. Nu hotas
i praktiken möjligheten genom
bristen på bostäder för studenter och unga.
Det är inget nytt problem
men bostadssituationen har
förvärrats då ungdomskullarna
är stora och allt fler söker sig till
högskoleorterna för studier.
Därför behöver vi bygga
mer. Men också andra lösningar
finns. Med vår rapport och ett
seminarium vill vi ta initiativ till
en debatt kring hur vi
förbättrar unga och
studenters bostadssituation.
Sture Nordh

Germán Bender-Pulido vikarierar som utbildnings- och forskningspolitisk utredare under
Jana Fromms föräldraledighet.
Germán nås på German.Bender
@tco.se och 08–782 91 85.
L ä s s e n a st e r a p p ort e rn a

It’s the Education, Stupid!

Rätt tidpunkt
att bygga bostäder

® Hur förbättras forskar-

utbildningen?

® Studenter i jobbkrisen

Läs våra bloggar
om aktuella
®
		
utbildningsfrågor

®

® Vidareutbildning behövs
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