Til Stortinget og regjeringen

Studentenes krav til Stortinget og regjeringen om en
studentkrisepakke
Studentene har gjennom hele pandemien falt mellom flere stoler og vært den eneste
delen av befolkningen som har fått støtteordninger i form av lån. Studentorganisasjonene
har blir kontaktet av studenter som har mistet deltidsjobben og ikke har rett på
dagpenger, studenter som er tvunget til å flytte hjem, studenter på små hybler med
hjemmeundervisning og studenter som har psykiske utfordringer. Når det nå ser ut til at
pandemien og smittevernstiltak også kommer til å prege våren 2022, har disse
studentorganisasjonene samlet seg om noen felles krav til regjeringen og Stortinget.
Dagpenger
Under pandemien har vi bedt om at studenter inkluderes i dagpengeordningen slik som
andre arbeidstakere. Det er fortsatt mange studenter som er permittert fra jobbene sine,
og flere vil bli det med ytterlige nedstengninger og restriksjoner. Vi krever igjen at
studenter blir inkludert i dagpengeordningen, og at endringen gjøres permanent slik at
studenter har de samme rettighetene som andre arbeidstakere.
Studenter uten jobb
Under pandemien har det vært svært vanskelig for studenter å få seg en deltidsjobb.
Dette har spesielt gått ut over første- og andreårsstudenter som ikke har hatt mulighet til
å få seg jobb på grunn av pandemien. Mange studenter har derfor ikke den nødvendige
inntekten de trenger for å klare seg, all den tid studiestøtten er for lav til å kunne leve av.
Flere perioder med nedstengingen har gått utover mange av de arbeidsplassene hvor
studenter vanligvis har deltidsjobber, som i serveringsbransjen og sesongarbeid. For
utenlandsstudentene, som ikke har lov til å arbeide i utlandet uten å miste plassen sin i
folketrygden, er dette også et stort problem.
Psykisk helse
Studenter er en utsatt gruppe for symptomplager innen psykisk helse. Tallene fra
studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er dystre, og vi vet at mange
studenter hadde det tøft også før pandemien. Gjennom pandemien har mange studenter
vært mye alene, og mange har vært ensomme. Nå trenger vi at det settes i gang tiltak
som bedrer studentenes psykiske helse. Ventetiden for å få hjelp må ned, og det må
opprettes gode lavterskeltilbud slik at flere fanges opp før det går for lang tid.
Studentfrivilligheten
Studentfrivilligheten trenger et løft for å kunne rekruttere studenter til å holde aktiviteter,
lag og foreninger i gang. Å satse på frivillighet er en liten investering, som plukker opp
studenter som ellers ville falt utenfor, gir dagene mening og mange en plass å gå til, for

ikke å snakke om egenverdien og kulturen som skapes her. Vi må sørge for at
studentfrivilligheten kommer seg gjennom pandemien. Studentfrivilligheten er en viktig
aktør i arbeidet med å forebygge psykisk og fysisk uhelse, samtidig som den skaper
sosiale møteplasser for studentene. Dette er en investering av de sjeldne.
Vaksiner og praksis
Videre trenger vi avklaringer på at studenter i praksis skal ha de samme rettighetene
som ansatte. Studenter med praksis, eller jobb i utsatte yrker bør prioriteres for 3.
vaksinedose. Det gjelder også studenter som skal studere i utlandet.
Åpne campus
Vi forventer at campus kan fortsette å holde åpent, og at det legges til rette for at så mye
som mulig av undervisningen skal kunne holdes fysisk. Utdanningsinstitusjonene har
vært forbilledlige på smittevern, og de bør fortsette å avgjøre hvilken undervisning det er
forsvarlig at gjennomføres fysisk, og ikke. 1- metersregelen må fjernes i
undervisningssituasjoner.
Vi forventer at studentene nå blir tatt på alvor og prioritert fremover. Vi trenger å bli
boende i boligene våre, og vi trenger mulighet til å fullføre utdanningene våre. Det å
satse på studenter er å satse på framtiden- arbeidskraften vi blir i morgen sikrer næring
for årene framover.
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