Social mobilitet på vejen til Ph.d.
For Frit Forum er det altafgørende at sikre den social mobilitet gennem hele livet. I Danmark skal det
ikke være din socioøkonomiske baggrund, som definerer muligheden for, om du kommer ind på din
drømmeuddannelse, eller om du bliver på uddannelsen. Den sociale mobilitet er en kerneværdi for Frit
Forum og for vores samfund, og derfor er det væsentligt, at den ikke går i stå ved de videregående
uddannelser. Hvis dette skal undgås, er der en række problemstillinger, som der skal tages hånd om.
I Frit Forum mener vi, at boligmanglen i og omkring universitetsbyerne, hvor forskellen mellem udbud
og efterspørgsel og de stigende priser tvinger studerende længere væk fra de centrale byområder eller
til at acceptere urimeligt høje huslejer, skal bekæmpes. Dette for at den studerende nemmere kan
deltage i det sociale miljø på sin uddannelse og ikke skal bruge mange penge på transport.
En anden problemstilling er, at ikke alle studerende er vant til akademiske arbejdsformer og metoder,
og derfor mener vi, at det er essentielt at sikre grundlæggende ens rammer for studerende, når de
starter på en videregående uddannelse gennem et fælles udgangs- og referencepunkt i et moderne
filosofikum.
Forbedret infrastruktur og offentlig transport
Ikke alle kan eller vil bo centralt i byen, og derfor er det også nødvendigt at se på infrastrukturen og den
offentlig transport. Ofte er det dyrt og besværligt at transportere sig til sin uddannelse, og der bør
indføres flere bus- og togafgange, evt. prioriterede ruter til og fra uddannelsesinstitutioner, som vil gøre
det nemmere at bo uden for de centrale byområder. Ligeledes mener vi, at egenbetalingen for et
Ungdomskort tilbageføres til et 2015-niveau.
Opgør med de lukrative forhold ved forældrekøb
Køb af egen bolig i de større universitetsbyer er i høj grad gået hen og blevet lukket land for studerende,
hvis man da ikke er barn af forældre, som har råd til et såkaldt forældrekøb og samtidig få en lukrativ
skatteordning. Der er intet forkert i at hjælpe sit barn, men i Frit Forum mener vi, at der bør tages et
endeligt opgør med forældrekøbsordningens lukrative skatteforhold, som er med til at skævvride
efterspørgslen på boligmarkedet, hvilket resulterer i prisstigninger på mange af de boliger, som ellers
kunne være en vej ind på boligmarkedet for studerende og nyuddannede.
Indførelse af et moderne filosofikum
Det moderne filosofikum skal fungere som en introduktion til de akademiske dyder i starten af de
studerendes universitetsuddannelse. Derudover skal faget præsentere de studerende for forskellige

metodiske tilgange samt grundlæggende etiske og filosofiske overvejelser i relation til deres fag. Denne
introduktion til akademisk tankegang og normer vil skabe et fælles grundlag for alle studerende uagtet
familiær og uddannelsesbaggrund, og vil dermed sikre de bedste forudsætninger for den enkelte til at få
det største udbytte af sin universitetsuddannelse.
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