Ingen flere drittpakker, støtt
studentene nå!
Vedtatt på årsmøtet 30/1-21
Det ble rakt ut en hjelpende hånd i form av pengestøtte for de permitterte for å
kompensere for de økonomiske tapene ved koronaens innmarsj i fjor. Det vil si; så
lenge du ikke var student. Studenter har nemlig ikke rett på dagpenger dersom de
skulle blir pålagt arbeidsfritak fra sin arbeidsgiver. Dette på tross av at studenter, som
alle andre ansatte, betaler skatt og bidrar til fellesskapet. Forskjellen er at studentene
ikke får støtte når de trenger det. Løsningene som blir gitt fra regjeringen viser tydelig
hvor lite regjeringen bryr seg om studenters situasjon, velvære og rettigheter. Dette
er noe vi ønsker å endre, og derfor vi er stolte over at SV har studenter i fokus.
I tillegg til denne notoriske nedprioriteringen av studenter, viser regjeringen få tegn til
forståelse for studenters realitet. Som en generalisert gruppe blir vi pålagt
egenskaper, karaktertrekk og holdninger som tilsvarer bortskjemte, naive luksusdyr
som kun vil melke staten for penger. Dette er langt fra realiteten. Tvert imot, flere
studenter lever under fattigdomsgrensen og er nødt til å jobbe ved siden av studiene
for å kunne betale regninger. Heltidsstudier kombinert med deltidsjobb er nødvendig
for mange for å få økonomien til å gå rundt. I tillegg til at dette medfører en stor
arbeidsbelastning har den nåværende situasjonen vist at den ikke medbringer
økonomisk sikkerhet heller.
Rett over jul kom også en ny anbefaling fra regjeringen om å utsette hjemreisen til
studiebyen for å redusere smitte, og dette dagen før diverse studiesteder åpnet.
Dermed fikk titusenvis av studenter én dags varsel på å heller holde seg hjemme på
ubestemt tid. Dette er enda et bevis på at det ikke er en forståelse for studenters
økonomi. Ikke bare kan prisene være veldig høye på kort varsel, en av mange
grunner til at studenter flest hadde kjøpt disse lang tid i forveien. Det er også et
eksempel på fullstendig mangel på forståelse av mange studenters situasjon. Selv
200 kroner uten forvarsel kan være forskjellen på om noen har råd til det de trenger
av mat den måneden, eller får betalt bussbilletten. For en gruppe som generelt sett
har dårlig økonomi er forutsigbarhet ekstra viktig, og dette noe som igjen tas fra dem.
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Regjeringen bærer preg av en nonsjalant holdning overfor studenter og vi opplever å
bli oversett og ignorert, og fortalt at vi ikke kan prioriteres nå. Men i et samfunn der
studenter aldri settes først, kan vi ikke fortsette å dytte deres problemer bakerst. At
studenter er fattige er en kjent klisjé, men hvorfor? Studenter fortjener på lik linje med
andre arbeidstakere og samfunnsborgere generelt en forutsigbar økonomi.
Heltidsstudenten må ikke bare være en drøm, det burde også bli en reell mulighet.
Ut fra dette ønsker Vestland SV å sette studenter på dagsorden, og jobbe målretta for:
•

At studenter sikres økonomisk kompensasjon ved permittering.

•

Øke studiestøtta til 2,5 G, med innføring av 12 måneders studiestøtte.

•

Reversere innskrenkningen i stipendordningen.
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