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Nye stramninger rammer de unge under uddannelse urimeligt hårdt
Folketingets Uddannelsesudvalg er disse dage ved at hastebehandle et ændringsforslag til
Lov om befordringsrabat til studerende. Hvis lovforslaget vedtages, som det er fremlagt, vil
det få alvorlige konsekvenser for unge med uddannelseskort. De vil blive pålagt en øget
egenbetaling på op til 70 % ekstra i forhold til, hvad de betaler i dag. De øvrige passagerer
må højst udsættes for en stigning i billetpriserne på 3-4 %.
I Trafikselskaberne i Danmark mener vi, at det er en yderst uheldig udvikling for den
kollektive trafik. Hvis størstedelen af den fremtidige trafikale vækst skal ske i den kollektive
trafik, som næsten alle partier har aftalt i ”En grøn transportpolitik”, skal den kollektive
trafik være attraktiv for de unge. Det fremsatte lovforslag vil have den modsatte effekt: En
stor del af den kollektive trafiks passagerer uden for de større byer vil blive tvunget til at
overveje andre muligheder. De unge med uddannelseskort udgør 75 000 daglige brugere
af den kollektive trafik, især uden for de større byer.
Trafikselskaberne i Danmark har haft foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg og
Trafikudvalg, hvor vi har redegjort for vores holdning til de foreslåede ændringer. Vi ser
meget gerne en harmonisering af rabatten til de forskellige unge under uddannelse, som
der også ligger i forslaget.
Men hvis den kollektive trafik skal bidrage til at sænke de offentlige udgifter, er forslaget en
meget dårlig måde at gøre det på. Det vil være mindre skadeligt for den kollektive trafik og
mere solidarisk, hvis man i stedet skaffer pengene ved at ændre på taksterne mere
generelt. Så vil alle passagerer i den kollektive trafik få en lille stigning, men man vil undgå
at skubbe de unge – fremtidens kunder – fra sig.
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