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Höjda busstaxor slår hårt mot studenterna -

I  dag  förväntas
landstinget  i  Uppsala  län  besluta  om  att  höja  busspriserna  för
stadstrafiken.  Förslaget  har  mötts  med  omfattad  kritik  då  det  slår
hårt  mot  flera  grupper  i  samhället,  däribland  Uppsalas  studenter.
http://www.unt.se/inc/print/default.aspx?name=Skriv+ut&articleid=2885070

1/2

2014-6-30

Höjda busstaxor slår hårt mot studenterna -

En  prishöjning  med  ett  par  hundralappar  låter  kanske  inte  så
dramatiskt,  men  för  studenter  med  snäva  ekonomiska
marginaler  kommer  det  med  största  sannolikhet  att  göra  stor
skillnad  i  en  redan  ansträngd  budget.
Enligt  Sveriges  förenade  studentkårers,  SFS,  senaste
studentbudget  går  studenter  i  genomsnitt  759  kronor  back  varje
månad.  Höjningen  av  busspriserna  i  Uppsala  är  därmed  en
synnerligen  oönskad  extrautgift.  Speciellt  hårt  kommer  detta  att  slå
mot  redan  ekonomiskt  ansträngda  grupper  såsom  studerande
föräldrar.  De  ökade  utgifterna  är  uppenbarligen  inte  något  som
kommer  att  underlätta  studierna,  då  det  för  många  studenter  kan
medföra  att  fokus  måste  flyttas  från  studierna  till  att  leta  extrajobb.
Vi  tycker  att  det  är  positivt  att  pendlingskostnaderna  minskar
för  de  som  bor  i  andra  delar  av  länet  men  för  den  allra  största
delen  av  Uppsalas  40  000  studenter  innebär  det  dock  en  rejäl
prishöjning.
Bostadssituationen  för  studenter  i  Uppsala  är  ansträngd,  det  borde
inte  vara  en  nyhet  för  någon.  Det  leder  allt  som  oftast  till  en  dålig
ekonomi  och  stressfylld  situation  för  den  enskilda  studenten.  Att
Uppsala,  som  ska  vara  en  storslagen  universitetsstad,  välkomnar
studenter  till  vårterminen  med  såväl  bostadsbrist  som  höjning  av
busspriserna,  är  under  all  kritik.
Studentkårerna  i  Uppsala  har  inte  erbjudits  någon  möjlighet
att  uttala  sig  rörande  förslaget  om  de  nya  busspriserna.  Vår
begäran  om  en  minut  av  landstingsfullmäktiges  tid,  för  att
framföra  vår  åsikt  rörande  förslaget,  nekades  av  fullmäktiges
ordförande.
Det  är  anmärkningsvärt  att  landstinget  inte  i  något  led  inkluderat
studenterna  i  arbetet  med  priserna  för  kollektivtrafiken.
Genomför  inte  det  här  förslaget.  Att  aktivt  skapa  försämrade
förutsättningar  för  att  leva,  arbeta  och  studera,  det  är  inte
värdigt  en  universitetsstad.  Uppsala  förtjänar  bättre.
Fredrik  Pettersson,  ordförande  Uppsala  studentkår
Emma  Lindbjer,  ordförande  Uppsala  teknolog-  och  naturvetarkår
Gabriella  Andersson,  ordförande  Farmacevtiska  studentkåren
Beatrice  Ramnerö,  ordförande  Ultuna  studentkår
Elin  Holmroos,  ordförande  Veterinärmedicinska  föreningen
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