Pressemeddelelse:

Fortsatte sparekrav samler uddannelsessektoren i unikt samarbejde #STOP2pctNU
-

De vedvarende besparelser på to pct. om året, som rammer uddannelsesområdet får nu for første
gang hele uddannelsessektoren fra Efterskoler, gymnasier, erhvervsgymnasier, private gymnasier,
VUC & HF, Erhvervsskoler, Landbrugsskoler, Erhvervsakademier, SOSU-uddannelsen,
Professionshøjskolerne, de kunstneriske uddannelser og Universiteterne til at gå sammen om at
råbe politikere og befolkning op.

-

Besparelserne rammer nu så dybt at kvaliteten i de uddannelsesudbud vi leverer til danskerne er
truet. Det kan vi som uddannelsessektor ikke sidde overhørig. Derfor er vi gået sammen i det
forpligtende samarbejde #STOP2pctNU

-

Fra 2016 til 2021 er der sparet næsten 15 milliarder kroner på uddannelsesområdet, og den
bevistløse grønthøster stopper ikke der.

-

Med finanslov 2019 lægger regeringen reelt op til at fortsætte besparelserne på de enkelte
uddannelsesinstitutioner også i 2022.
For selvom regeringen siger, de vil tilbageføre pengene til sektoren, så er det uklart, hvem der får
gavn af pengene hvornår.

-

Det samme gælder Socialdemokratiets udspil, som også vil fortsætte med at tage to procent om
året, som så skal fordeles internt mellem uddannelsesinstitutionerne

-

Vi vil ikke være med til at finansiere hinanden
a) fordi en fortsat omprioritering fører til uigennemskuelighed og kortsigtede løsninger som går ud
over uddannelsernes kvalitet, når institutionerne pgr.a besparelserne er nødt til at fyre eller
undlade at fastansætte dygtige lærere
b) fordi fortsatte besparelser fører til lukning eller sammenlægning af uddannelsesinstitutioner go
dermed en centralisering af uddannelsesudbud til skade for elever og studerende i de mindre byer.
c) Går omprioriteringsbidraget til særlige puljer, giver det ekstraudgifter for
uddannelsesinstitutionerne, som tages fra undervisningen, hvis man er nødt til at ansætte folk, som
kan søge puljepenge til f.eks. projekter.

-

Det er uhensigtsmæssigt og det er i første omgang eleverne, der betaler prisen i form af færre
lærere, mindre nærvær og længere vej til uddannelse.

-

Men på sigt er det hele samfundet der taber, fordi dårligere uddannelse fører til lavere vækst,
mindre velstand og ringere velfærd.

-

Vi kan ikke stiltiende se til, mens fundamentet for vores fremtid undermineres #STOP2pctNU

