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Kommunistisk Parti i Danmark
Her er Kommunistisk Parti i Danmarks krav i
forbindelse med unge og uddannelse:






Uddannelse til alle unge
Højere lærlingeløn og bedre SU
Praktikpladser til alle
Stop forringelserne af uddannelsesstøtten
Flere og billigere ungdomsboliger

Uddannelse til folket
I en lang årrække er forskellige dele af vort såkaldte
velfærdssamfund blevet beskåret drastisk. Især en
målgruppe bliver gang på gang ofre for den økonomiske elites
kyniske politik nemlig os den unge generation.
Bolig situationen især for førstegangs udflyttende og
studerende taler sit eget tydelige sprog, nemlig at der føres
en boligpolitik, hvor spekulanter og det frie marked styrer
priserne, hvilket betyder, at rigtige mange unge ikke har den
ret, som det er og bør være at have tag over hovedet.
Uddannelsessystemet bliver i stadig højere grad dårligere og
dårligere senest med de nedskæringer på 8,7 milliarder, som
regeringen har indført med deres finanslovsforlig for 2016.
Det vil ramme uddannelsessystemet de næste 4 år.
For de unge studerende betyder nedskæringerne
forringelser i kvaliteten på uddannelserne og eventuelt
yderligere begrænsninger i optaget. Vi har allerede set
fremdriftsreformen, dimensioneringsplanen,
gymnasiereformen, samt indførelse af karakterkrav på vores
erhvervsskoler og de tusindvis af manglende lærepladser,
hvis negative konsekvenser nu er begyndt at vise sig.

Nu siger vi stop!
Uddannelsessektoren er sat på markedsmekanismer, helt i
tråd med EU´s udliciteringspolitik. Fra folkeskolen til
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser
ledes og styres der efter en forretningsmodel, der med

reform efter reform har til formål at skabe profit, som var det
en privat virksomhed.
Elevers læring skal give overskud, derfor sættes
omkostningerne ned på et absolut minimum. Der fokuseres
benhårdt på, at vi unge hurtigst muligt skal vrides igennem
maskinen for så at komme ud på den anden side alene til
gavn for profitmagerne.
Vi kommunister mener, at et velfungerende samfund skal
prioritere investeringer i uddannelse. Ikke alene er
uddannelse vejen til økonomisk stabilitet og velfærd, det er
også vejen ud af social ulighed, undertrykkelse og mistrivsel.
Når magthaverne med regeringen i spidsen skærer på
uddannelsesområdet for til gengæld at give flere
skattelettelser til den rigeste del af befolkningen, fører de en
grotesk klassepolitik, der favoriserer de, der allerede har
nok i forvejen, og tager muligheder og fremtid fra alle
andre, der er mindre godt stillet økonomisk og socialt.
Alle har ret til gratis uddannelse og uddannelsesstøtte.
Derfor er det bydende nødvendigt, at vi den unge generation
organiserer os mod den folkefjendtlige politik, som den
økonomiske elite fører imod arbejderklassen. Det er vigtigt
og nødvendigt at deltage i og støtte op om kommunisternes
kamp for et andet samfund, et socialistisk samfund, hvor
politikken føres af mennesker for mennesker.
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