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SU til alle – eller?
Folketinget diskuterer netop nu en reform

udsigt til job og indtægt, den anden rent fak-

af SU, Statens Uddannelsesstøtte. Primært

tisk ”blanket af” og kun svage udsigter til job

for at få unge hurtigere og billigere gennem

og indtægt.
Et fromt nytårsønske kunne være, at Fol-

Men det er som om der mangler noget i
diskussionerne.

ketinget ved reform af SU-systemet og evaluering af STU-uddannelsen vil sikre, at unge

Da Folketinget i 2007 vedtog loven om

reelt stilles ens i udannelser og jobmulighed.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

Det kan være i form af SU til alle eller en STU-

unge med særlige behov, var det et væsent-

ydelse på lige fod med EGU- og produktions-

ligt skridt mod ligestilling af unge i uddan-

skoleydelse, og en finansiering af STU, så de

nelse.

unge reelt frit kan vælge et forløb med kvali-

Desværre blev STU-eleverne ikke omfattet af SU og uddannelsen blev en kommunal

ficeret indhold og meningsfuld retning for
deres fremtid.

opgave modsat øvrige ungdomsuddannel-

I modsat fald øger vi kun den sociale ud-

ser, der er statslig finansieret. STU-elevernes

stødning. Og det var vel ikke lige det, der var

forsørgelsesgrundlag er derfor bistands-

meningen?

hjælp eller egen formue, og de kan ikke frit
vælge uddannelsessted.
Urimeligheden kan bedst beskrives i et
eksempel med to næsten jævnaldrende søskende. Den ældste fik et normalt fødselsforløb. Den anden manglede ilt og blev født
med et mindre handicap. Bedsteforældrene
etablerede en børneopsparing for at sikre
dem en god start på voksenlivet. Den ældste
påbegynder en uddannelse som sygeplejerske, bliver færdig og etabler sig i eget hjem,
godt hjulpet af SU og børneopsparingen.
Den anden henvises til et STU-forløb med
forsørgelse fra børneopsparingen. Da han er
færdig med STU-forløbet er børneopsparingen brugt. Begge har gennemført en anerkendt ungdomsuddannelse – den ene med

Landsforeningen Ligeværd UFL – Unge for Ligeværd FUS – Foreningen af
DHI – Netværket Den Helhedsorienterede Indsats
Uddannelsessteder
Sammenslutningen af Skoler under Ligeværd B-U-S – Bo- og Udviklingsfonden
for borgere med særlige behov

Al henvendelse til: foreningsfællesskabet ligeværd, vejlbjergvej 8a, 8240 risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.

en uddannelse.

