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SU-system i verdensklasse 
 
Forleden strejkede og demonstrerede gymnasielever rundt omkring i Danmark, herunder i Viborg, for at 

vise deres utilfredshed med regeringens omlægning af SU-systemet. Det glæder mig, at unge deltager i den 

offentlige debat og viser politisk interesse. Når det så er sagt, mener jeg, at der er brug for at skabe et mere 

nuanceret billede af SU-systemet – inden de unge unødigt viser deres utilfredshed. 

De danske studerende har glædeligvis rigtig gode rammer. Det vil de også have fremover. I helhedsplanen, 

vil Venstre reducere SU-stipendiet med 20 pct. og ikke 50 pct., som nogle ellers hævder. Fremadrettet vil 

Danmark stadig have det absolut mest generøse SU system i verden.  

Når vi siger, at der fortsat vil være fri og lige adgang til uddannelser, så mener vi det. Påstanden om, at 

omlægningen vil ramme undervisningsmaterialer, lærere og studerende, er helt komplet forkert. Med 

helhedsplanen bliver fordelingen af SU-lån og SU-stipendium 50-50, samtidig med at vi kan investere 8 mia. 

kr. til bedre uddannelser. I dag bliver der brugt lige mange penge på SU og kvaliteten i uddannelserne, her 

vil vi gerne have en bedre balance. Kvaliteten i uddannelserne skal være endnu højere. Vi tror i Venstre på 

Danmarks unge som et afgørende råstof i vores land. Og vi tror på at bedre uddannelser giver et stærkere 

kort. Derfor synes vi, at der skal investeres mere i de unge og uddannelser i Danmark. Men det kræver mod 

til at prioritere i Folketinget.   

Det er dejligt at læse, at de unge engagerer sig i den politiske dagsorden. Men de skal vide, at vi politikere 

ikke er interesseret i at drive samfundet i en dårligere retning. Tværtimod er vi optaget af at sikre en 

fremtid for de kommende generationer. Derfor holder vi fast i gode uddannelser og vil fortsat have et SU 

system i verdensklasse. 

 


