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Oslo SV   
  

Bedre studentøkonomi nå 1 

Nok en gang har vi fått en ny regjering, en ny regjeringsplattform, og nok en gang har 2 

studentene blitt skuffa. Arbeiderpartiet lovet økt stipend, Senterpartiet lovet økt kjøpekraft, 3 

men i Hurdalsplattformen ble det gjort svært lite for å bedre studentenes økonomiske 4 

situasjon. En samlet studentbevegelse har lenge slått alarm om studentenes økonomi, men 5 

likevel er det stille fra regjeringa. Det er på tide å ta studentenes krav på alvor. 6 

 7 

Målet om fulltidsstudenten synes å være langt unna. Å studere skal være en fulltidsjobb, men 8 

med dagens stipendordning er det umulig. Studenter ligger langt under fattigdomsgrensa, noe 9 

som gjør at mange studenter er avhengige av deltidsjobber eller hjelp hjemmefra for å få 10 

hverdagen til å gå rundt. Dette bidrar til å skape et forskjellssamfunn: skillet mellom de som 11 

får hjelp hjemmefra, og de som ikke gjør det. Heltidsstudier kombinert med deltidsjobb er 12 

nødvendig for å få økonomien til å gå rundt, dette fører til høy arbeidsbelastning og stor 13 

usikkerhet i hverdagen. Kampanjer som Reduser Husleia og aksjoner for økning av 14 

studiestøtta har vokst kraftig de siste årene. Dette sier noe om behovet for en ny 15 

studentpolitikk, der vi får en slutt på at studenter alltid havner i bakerste rekke, en 16 

studentpolitikk der studenters økonomiske situasjon blir tatt på alvor. 17 

 18 

Den borgerlige regjeringa innførte gradsomgjøringslånet hvor 15% av studielånet kan 19 

omgjøres til stipend dersom man fullfører graden man har begynt på.  Stipendandelen er 20 

allerede lav nok, og vi krever at SV jobber for å reversere dette, i tillegg til å jobbe for å øke 21 

stipendandelen utover de 40% vi får i såkalt omgjøringslån. 22 

 23 

Koronapandemien har rammet hele landet kraftig, og studenter er intet unntak. Studenter har 24 

slitt med ensomhet, og mange har blitt permittert. Mens bedrifter har fått store krisepakker, og 25 

permitterte får gode dagpengeordninger, får permitterte studenter ingenting. Studenter som er 26 

avhengige av deltidsjobbene sine har ingen rett på dagpenger, som gjør den økonomiske 27 

situasjonen umulig, og viser tydelig at studenter ikke får støtte og hjelp når de trenger det. 28 

 29 

Romantiseringen av studenters fattigdom gjør at aksepten er stor for billige politiske 30 

løsninger. Studenter opplever å bli oversett og ignorert, og løsninger på studenters 31 

pengeproblemer har de siste årene vært mer lån. Dette er noe vi aldri ville godtatt for andre 32 

dårligstilte grupper. Vi er stolte over at SV er et parti som tar studentene på alvor, strømstøtte 33 

var et viktig skritt på veien, nå må vi fortsette kampen og kreve at studenters økonomi blir tatt 34 

på alvor. 35 

 36 

Oslo SV ønsker å sette studenters økonomiske situasjon på dagsorden, og jobber 37 

målretta for: 38 

▪ å øke studiestøtta til 2,5G, og at det innføres 12 måneders studiefinansiering 39 

▪ å reversere gradsomgjøringsandelen i stipendordningen og jobbe for å øke 40 

stipendandelen til 60% av studiestøtta 41 

▪ at studenter sikres dagpenger ved permittering på lik linje som andre arbeidstakere.  42 


