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 Alle skal have 
samme muligheder

Daniel Noti er en ung med særlige behov. Han 
er også politisk aktiv med et vigtigt budskab 
om STU, og han gør noget ved sagen. Senest 
gennem et læserbrev i den lokale dagspresse i 
fællesskab med en lokal folketings- og byråds-
kandidat. Te
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n - Der må være en grænse for, hvad man kan være be-

kendt at byde unge med særlige behov. Alle menne-

sker kan udvikle sig, hvis de får den rigtige hjælp i ti-

de og bliver anerkendt som den man er. Uden den 

rette hjælp udvikler man sig ikke og risikerer at være 

afhængig af samfundet hele sit liv. Det er dårligt for 

samfundet, og det er ikke rimeligt for de unge, siger 

Daniel Noti.

Daniel Noti er 28, født og opvokset i Struer. Han 

er førtidspensionist, bor i egen lejlighed og har fået 

en fastansættelse i et skånejob hos Struer Smørre-

brød, som han bor i cykelafstand til i sin hjemby. Han 

arbejder 15 timer om ugen.

Vejen dertil er gået over et efterskoleophold på 

Fenskær Efterskole og siden en STU, som han indled-

te på Sdr. Lundgaard (institutionen eksisterer desvær-

re ikke længere – red.), men der faldt han ikke rigtig 

til, så han fuldendte sin STU på Mariebjerg i Vemb. 

På STU fik han arbejdet med sig selv, prøvet praktik-

ker af og fik faglig undervisning på en måde, der pas-

sede til ham. Hjemvendt til Struer fik han som 22-årig 

en førtidspension.

- Der fik jeg hjælp til mine udfordringer og fandt 

ud af, hvad jeg er god til, og hvad jeg har svært ved. 

Hvad jeg ville med mit liv, når STU’en var afsluttet. 

Jeg blev ikke mødt med et nej og blev påtvunget et 

bestemt uddannelsessted. Jeg fik lov at vælge, hvor 

jeg ville tage min STU, og det var heller ikke noget 

problem at flytte min STU. Det var en virkelig stor 

hjælp for mig, fortæller Daniel Noti.

Daniel Noti, der selv er politisk aktiv socialdemo-

krat, opfordrer alle politiske ungdomspartier til at ta-

ge stilling og beskæftige sig med den særligt tilrette-

lagte ungdomsuddannelse.

- Det skal ikke gå op i gymnasie- og erhvervssko-

Disse organisationer har samlet sig om evalueringen af STU: For-

eningsfællesskabet Ligeværd, Danske Handicaporganisationer, LEV, 

Consentio, Spastikerforeningen, Hjerneskadeforeningen, ADHD for-

eningen, Autismeforeningen, Muskelsvindfonden, Produktionssko-

leforeningen, Foreningen af Frie Fagskoler, Efterskoleforeningen, Sko-

lelederforening v. Faglig klub for ledere i specialskolerne, LOS – de 

private sociale tilbud, Glad Fonden, Uddannelsesforbundet, Social-

pædagogerne, Selveje Danmark og Danmarks Lærerforening.

Organisationerne ønsker bl.a. at sikre:

•	 at STU forsat er et retskrav

•	 at mangfoldigheden af STU tilbud sikres

•	 at sikre en finansiering der fremmer det frie valg for de unge 

STU Alliancen er groet ud af Foreningsfællesskabet Ligeværds invita-

tion til en række rundbordssamtaler om STU’ens fremtid. Der har al-

tid tidligere været samlet en så bred kreds om fælles interesser ved-

rørende STU.

som jeg fik

organisationerne 
samler sig om STU
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Som det er nu, så skal unge med særlige behov tage 

det STU tilbud, der er i deres hjemkommune, fordi kom-

munerne modtager bloktilskud for at tilbyde dette. Vi 

vil sammen opfordre til at STU i stedet bliver statsfinan-

sieret via taxameterordning, således at de unge, som 

det faktisk var før, selv kan vælge mellem tilbuddene, 

fremfor som nu at blive stavnsbundet i deres egen kom-

mune. 

Nogle unge har behov for at komme væk fra foræl-

drene, eller måske at få en anden omgangskreds, for at 

kunne udvikles og blive klædt på til et selvstændigt vok-

senliv. Men som det er nu, så har de reelt ingen mulig-

heder for at vælge selv. De er nødt til at tage det kom-

munale tilbud, der er i deres egen kommune.

Det er kassetænkning, hvor kommunerne tænker 

mere på økonomien nu og her, end på hvor vigtigt det 

er at udvikle disse unge. Det er unge mennesker som 

har haft svære vilkår i livet, og som nemt kan risikere at 

være helt afhængige af samfundet resten af livet.

Når vi tænker i kasser på den måde, så tænker vi 

meget kortsigtet. Det er så vigtigt at tænke på livsfor-

løb og skabe individuelle forløb målrettet den enkelte. 

Derfor foreslår vi at man flytter STU´en fra kommune til 

stat, så det bliver på lige vilkår som vore andre ung-

domsuddannelser. 

AF: FoLketingskandidat PaLLe Lykke ravn (a) 
og danieL noti.

skal frigøres 
fra kommunerne

STU

- Jeg synes de skal have samme 
mulighed for det, som jeg havde 
da jeg skulle på stu, nemlig at 
vælge mellem en mangfoldighed 
af muligheder der skal være et 
langt større samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne.

Daniel Noti: - De politiske ungdomspartier skal tage stilling og 
beskæftige sig med STU. Det hele skal ikke gå op i gymnasiere-
form og erhvervsskolereform.

lereformer det hele. Der skal være plads til os alle, og det er vig-

tigt, at ungdomspartierne også varetager interesserne for unge 

med særlige behov, understreger han.

- Problemerne i dag er jo, at alt for mange ikke får mulighed 

for at vælge. Jeg synes de skal have samme mulighed for det, 

som jeg havde da jeg skulle på STU, nemlig at vælge mellem en 

mangfoldighed af muligheder. Der skal være et langt større sam-

arbejde på tværs af kommunegrænserne. Det vil være bedst, at 

STU bliver finansieret gennem staten, slutter Daniel Noti, der har 

kontakt med både folketingspolitikere om problemerne og med 

en folketingskandidat i Struer, Palle Ravn, som han har skrevet et 

læserindlæg sammen med. 


