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UDDANNELSE Vi bør reducere optaget på den del af de lange
videregående uddannelser, som i overvejende grad er rettet mod
jobs i det o!entlige.
DET BLIVER af nogle udlagt som et generationstyveri, at Axcelfuture
og andre gerne vil sænke SU'en. Nogle mener endda, at der er tale
om en konspiration, hvor magteliten er gået sammen om at pelse
de studerende. Negativt ladede prædikater som priming, konkurrencestat og lukkede
netværk hænger i lu!en.
Lad mig fortælle, hvorfor vi, der er en privat tænketank grundlagt og finansieret af
Axcels investeringsmedarbejdere, interesserer os for uddannelse. Det korte svar er, at
uddannelse gør os dygtigere.
Vi har derfor inddraget erfarne og uafhængige kræ!er som Carsten Koch, Stina Vrang
Elias og Jørgen Søndergaard til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan
prioritere anderledes i uddannelsessystemet til gavn for velstanden i Danmark. Vi skal
styrke kvaliteten på de videregående uddannelser i stedet for at uddanne alt for mange
alt for dårligt.
Hele 28 procent af en ungdomsårgang vil tage en lang videregående uddannelse, og
det er der ikke brug for. Et godt måltal kunne være 20 procent, hvilket betyder, at
mange bør sadle om. Det enorme meroptag af akademikere sker, samtidig med at
kvaliteten af det almene gymnasium og hf er faldet, fordi der optages langt flere, end
der er egnede, nemlig 40 procent af en ungdomsårgang. Det betyder, at mange ikke får
mulighed for at gøre det, de er bedst til, i deres arbejdsliv.
Vi bør reducere det store optag på den del af de lange videregående uddannelser, som
i overvejende grad er rettet mod beskæ!igelse i den o"entlige sektor, hvor væksten nu
er bremset op. Ellers vil mange stå med en ubrugelig uddannelse, der fører til
arbejdsløshed eller et dårligt betalt arbejde. Eksempelvis siger hver femte djøf'er selv,
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at de i nogen eller høj grad har et ikkeakademisk job.
Vi skal styrke image og kvalitet i erhvervsuddannelserne, så vi når målet om, at 25-30
procent af en ungdomsårgang påbegynder en erhvervsuddannelse e!er 9. eller 10.
klasse. Sagen er, at der mangler medarbejdere til de produktionsvirksomheder, der for
en stor dels vedkommende finansierer vores velfærd gennem eksport. Om nogle år er
problemet vokset os over hovedet, hvis ikke vi gør noget nu.
Og ja - vi vil også gerne omlægge ressourcer fra SU til mere uddannelseskvalitet.
Navnlig på de toårige kandidatuddannelser kan SU konverteres til lån, og hvis man
dropper det sjette SU-år, kan man helt afska"e fremdri!sreformen.
Mange - også i fagbevægelsen - har bakket os op. Uddannelse er noget af det, vi skal
leve af, og det er afgørende for både dannelse og velstand i Danmark, at vi løbende har
en konstruktiv og kritisk debat om prioriteringerne. Fortsætter vi som hidtil, bliver vi
måske klogere, men vi bliver med sikkerhed også fattigere.

Hele 28 procent af en ungdomsårgang vil tage en lang videregående uddannelse, og
det er der ikke brug for.
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