
DAGSORDEN SAIHs ÅRSMØTE 2017 

Dato: 29.- 30. april 2017 
Sted: Mariboesgate 8, 5. etasje 

1 Åpning side 8
1.a Valg av ordstyrere 
1.b Godkjenning av innkalling  
1.c Godkjenning av dagsorden 
1.d Godkjenning av nye medlemmer 
1.e Godkjenning av Forretningsorden 

2 Konstituering  side 16  
2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene 
2.b Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 
2.c Valg av redaksjonskomiteer for prinsipprogram, solidaritetsstrategi, 

handlingsprogram, resolusjoner og politisk tema. 

3 Årsrapport fra lokallagene   side 18 
3.a Presentasjon av foreløpige årsrapporter 

4 Årsrapport 2016    side 19 
4.a Presentasjon av Årsrapport 2016 
4.b Debatt 
4.c Godkjenning 

5 Statuttendringer    side 42 
5.a Presentasjon 
5.b Debatt 
5.c Votering 

6 Prinsipprogram    side 60 
6.a Presentasjon av styrets forslag til Prinsipprogram 
6.b Debatt 
6.c Votering 

7 Solidaritetsstrategi    side 67 
7.a Presentasjon av styrets forslag til Solidaritetsstrategi 
7.b Debatt 
7.c Votering 

8 Handlingsprogram    side 83 
8.a Presentasjon av styret sitt forslag til handlingsprogram 
8.b Debatt  
8.c Votering 
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9 Tema for politisk kampanje   side 87  
9.a Presentasjon 
9.b Debatt 
9.c Votering 

10 Resolusjoner     side 121 
10.a Presentasjon 
10.b Debatt 
10.c Votering 

11  Nytt prosjektland: Myanmar   side  122 
11.a Presentasjon 
11.b Debatt 
11.c Vedtak 

12 Regnskap 2015    side 124 
12.a Orientering 
12.b Godkjenning 

13 Revidert Budsjett 2017   side 136 
13.a Presentasjon av innsamlingsbudsjett 
13.b Presentasjon av administrasjonsbudsjett 
13.c Presentasjon av informasjonsbudsjett 
13.d Presentasjon av totalbudsjett 
13.e Debatt  
13.f Votering 

14 Valg      side 145 
14.a Presentasjon av kandidater til AU 
14.b Presentasjon av øvrige kandidater 
14.c Presentasjon av innstilling til AU 
14.d Presentasjon av øvrige innstillinger 
14.e Valg 
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SAIHs ÅRSMØTE 2017
TIDSPLAN  

Lørdag 29. april 

08.30 Frokost, oppmøte og registrering 

09.00 1.0 Åpning  
09.05 1.a Valg av ordstyrere 
09.10 1.b Godkjenning av innkalling 
09.15 1.c Godkjenning av dagsorden 
09.20 5.c Votering statuttendringsforslag 1: endring av 

medlemskategori 
09.30 1.d Godkjenning av nye medlemmer
09.35 1.e Godkjenning av forretningsorden 

09.40 Velkomsttale og hilsningstaler 

09.50 2.0 Konstituering 
09.50 2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene 
10.10 2.b Valg av referenter, fullmaktskomité 

protokollunderskrivere, og tellekorps 
10.15 2.c Valg av redaksjonskomiteer for prinsipprogram, 

solidaritetsstrategi, handlingsprogram, 
resolusjoner, og politisk tema. 

10.25 11.0 Nytt prosjektland: Myanmar 
10.25 11.a Presentasjon
10.35 11.b Debatt
10.45 11.c Vedtak

10.50 3.0 Årsrapport fra lokallagene 
3.a Presentasjon 

11.30 5.0 Statuttendringer 
11.30 5.a Presentasjon 
11.40 5.b Debatt 

12.10 Lunsj 
12.55 5.c Votering statuttendringsforslag 5,6,7,8 

13.05 6 Prinsipprogram 
13.05 6.a Presentasjon av Styrets forslag til prinsipprogram 
13.15 6.b Debatt  
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13.55 10 Resolusjoner 
13.55 10.a Presentasjon
14.00 10.b Debatt

14.10 7 Solidaritetsstrategi 
14.10 7.a Presentasjon av Styrets forslag til solidaritetsstrategi 
14.20 7.b Debatt 

15.00 Pause 

15.15 8.0  Handlingsprogram 
15.15 8.a Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram 
15.25 8.b Debatt 

16.05 9.0 Tema for politisk kampanje 
16:05 9.a Presentasjon 
16:20 9.b Debatt 

16.50 Middag 

17.30 13 Valg 
17.30 13.a Presentasjon av kandidater til AU
18.15 13.c Presentasjon av innstillinger til AU
18.25 13.b Presentasjon av kandidater til øvrige verv
18.50 13.d Presentasjon av innstillinger til øvrige verv

19.00 Møteslutt 

Årsmøtefest! 
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Søndag 30. april 

09.00 Frokost, oppmøte og registrering 

09.30 4 Årsrapport 2016 
09.30 4.a Presentasjon  
09.45 4.b Debatt  
09.55 4.c Godkjenning 

10.00 Hilsningstaler 

10.10 11 Regnskap 2015 
10.10 11.a Presentasjon
10.20 11.b Godkjenning

10.30 5.0 Statuttendringer 
10.30 5.c Votering 

10.50 Pause 

11.00 6 Prinsipprogram 
11.00 6.c Votering 

11.20 7 Solidaritetsstrategi 
11.20 7.c Votering 

11:40 8  Handlingsprogram 
11.40 8.c Votering 

12.00 Lunsj 

12.45 12 Revidert Budsjett 2017 
12.a Presentasjon av innsamlingsbudsjett
12.b Presentasjon av administrasjonsbudsjett
12.c Presentasjon av informasjonsbudsjett
12.d Presentasjon av totalbudsjett

12:55 12.f Debatt

13.35 Pause 
13.50 12.g Votering

14.10 13 Valg 
14.10 13.c Votering
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15:00 Pause 

15.15 9.0 Tema for politisk kampanje 
15.15 9.c Votering  

15.30 10 Resolusjoner 
10.c Votering

15.45 Avslutning 
16.00 Møteslutt 
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Sak 1  Åpning 
Vedlegg: 
Styrets forslag til forretningsorden. 
1.a Valg av ordstyrere 
Forslag til vedtak: 
Jonas Holmquist og Stian Amadeus Antonsen som ordstyrere 
 
Styrets innstilling: 
Styret fremmer forslag og innstilling på Årsmøtet  
1.b Godkjenning av innkalling  
Første innkalling ble sendt ut 09. februar 2017. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapir 
ble i tråd med Statuttene sendt ut 1.april, 4 uker før Årsmøtet. 2. utsending av sakspapirene 
med Styret sine innstillinger ble sendt ut 20. april. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkalling. 
 
1.c Godkjenning av dagsorden 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner dagsorden. 

 
Styret sin innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til dagsorden.  
1.d Godkjenning av nye medlemmer  
Fra Statuttene:  

§ 3.1 Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner innmelding 
ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte med en gang etter 
vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for utsendelse av endelig 
innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs lokallag skal ha en SAIH‐
kontaktperson. 

Innmelding i SAIH skal godkjennes av Årsmøtet før eventuelle nye medlemmer får 
stemmerett. 
 

1. Høyskolestyret ved Høyskolen i Oslo og Akershus søkte i februar om å bli medlem av 
SAIH. 

2. SAIH Drammen vedtok høsten 2016 at de ønsker å bli medlem av SAIH, og de ble 
midlertidig godkjent som lokallag av Landsrådet i oktober 2016.  

3. ANSAs styre vedtok 18. mars at de ønsker å bli medlem av SAIH. For at ANSA skal 
bli medlem krever det også en endring av §3.B i SAIHs statutter, slik at også 
landsomfattende interesseorganisasjoner for norske studenter i utlandet kan være 
medlemmer av SAIH. Se statuttendringsforslag 1. Styret innstiller på at denne 
statuttendringen gjøres i begynnelsen av møtet slik at ANSA kan gis fulle 
delegatrettigheter under hele Årsmøtet.   
 

 
Forslag til vedtak: 
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1. Årsmøtet godkjenner Høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo og Akershus som medlem av SAIH 
2. Årsmøtet godkjenner SAIH Drammen som medlem av SAIH 
3. Årsmøtet godkjenner ANSA som medlem av SAIH 

 
 
Styret sin innstilling: 
Styret innstiller på samtlige vedtaksforslag  
 
1.e Godkjenning av Forretningsorden  
Forslag til forretningsorden ligger vedlagt.  
I løpet av det siste året har flere universiteter og høyskoler slått seg sammen, og dermed har 
også studentdemokratiene deres slått seg sammen. Statuttene slår fast at det er det høyeste 
studentorganet ved universiteter og høyskoler som kan være medlem av SAIH.  
Arbeidsutvalget har kontaktet de studentdemokratiene det gjelder, og oppfordret dem til å 
gjøre vedtak om å videreføre medlemskap og SAIH-tiere. Vi har ikke mottatt noen 
kontrabeskjeder. Vi har oppdatert listen over medlemmer i forretningsordenen.  
 
Siden sist Årsmøte er lokallaget SAIH-Hedmark nedlagt grunnet manglende aktivitet og 
aktivistgrunnlag, og de er dermed fjernet listen over medlemmer.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar forretningsorden for 2017. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslaget til forretningsorden. 
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Forretningsorden for SAIH sitt ÅRSMØTE 2017, 29.-30. april 
1) STEMME-, FORSLAGS- OG TALERETT  
Valgte representanter fra de ulike medlemskategoriene beskrevet i SAIH sine statutter har 
stemmerett ved Årsmøtet. Alle lokallag kan stille med to delegater hver. Alle andre 
medlemsorganisasjoner kan stille med en delegat hver.  
A. Høyeste studentorgan:  
Allmøtet ved Det teologiske Menighetsfakultet 
Studentforeningen ved Norges Handelshøyskole 
Studentorganisasjonen Nord 
Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Hedmark 
Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Lillehammer 
Studentorganisasjonen ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
Studentorganisasjonen ved Universitetet i Agder 
Studentparlamentet ved NLA Høgskolen 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
Studentparlamentet i Nord-Trøndelag 
Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold  
Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet  
Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen 
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo  
Studentparlamentet ved Universitetet i Stavanger  
Studenttinget ved Høgskolen i Molde 
Studenttinget ved Høgskolen i Volda 
Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet 
Studenttinget ved NMBU 
Studenttinget ved NTNU  
Studentstyret ved Samisk Høyskole  
Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høgskole 
  
B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universitet og høgskoler i 
Norge. 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) 
Pedagogstudentene (PS) 
Industri Energi Student 
International Students' Union of Norway (ISU) 
 
C. Styret ved universitet og høgskoler i Norge.  
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Norsk teknisk-naturvitenskaplige universitet 
UiT Norges arktiske universitet 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo   
 
D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge.  
Akademikerne 
Fellesorganisasjonen (FO) 
Forskerforbundet 
Norsk Tjenestemannslag 
Samfunnsviterne 
UNIO (Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede) 
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Utdanningsforbundet 
 
E. Lokallag av SAIH  
SAIH-Bergen 
SAIH-Bislet 
SAIH-Blindern 
SAIH-Bodø 
SAIH-Kristiansand 
SAIH-Lillehammer 
SAIH-Stavanger 
SAIH-Tromsø  
SAIH-Trondheim 
SAIH-Ås  
 
Dersom Årsmøtet godkjenner de følgende som nye medlem, vil også de legges til i 
forretningsorden:  
ANSA (under kategori B, dersom statuttendringsforslag går igjennom) 
Høgskolen i Oslo og Akershus (under kategori C) 
SAIH-Drammen (under kategori E) 
 
Høyeste mulige tall på delegater med stemmerett (uten nye medlemmer) er: 58 
Høyeste mulige tall på delegater med stemmerett (inkludert nye medlemmer) er: 62 
Styret, Landsrådet og Sekretariatet har observatørstatus med tale- og forslagsrett. Andre 
gjester kan også gis observatørstatus med tale- og forslagsrett. Styrerepresentanter kan ikke 
stille som delegater på Årsmøtet. 
Dersom delegater med stemmerett forlater lokalet skal de levere inn stemmekortet sitt til 
fullmaktskomiteen.  
 
2) FULLMAKTSKOMITEEN 
Fullmaktskomiteen skal ha oversyn over tallet på delegater med stemmerett i rommet til 
enhver tid. Fullmaktskomiteen skal hjelpe ordstyrerne med å telle stemmer når dette er 
nødvendig. Fullmaktskomiteen blir valgt av Årsmøtet etter innstilling fra styret. 
Fullmaktskomiteen kan suppleres med tellekorps dersom ordstyrerne ser det som nødvendig. 
Fullmaktskomiteen har ansvaret for at alle delegaters ankomst og reise fra saker blir loggført. 
Alle forslag og vedtak skal også bli loggført i egen loggbok. 
 
3) DEBATT 
Etter hvert innlegg er det mulig å komme med 2 replikker og 1 svarreplikk. Replikken må 
forholde seg til det foregående innlegget. Støttereplikker eller replikk på replikk er ikke tillatt. 
Rettledende taletid: Innlegg – 3 minutt 
   Replikk – 1 minutt 
   Svarreplikk – 1 minutt 
Ordstyrer kan foreslå endringer i debattregler, taletid og mulighet for replikkveksling. Slike 
forslag kan vedtas med alminnelig flertall. Ordstyrer setter strek for debatten. Vedtak om å 
oppheve strek, overprøve ordstyrer eller andre avvik fra debattreglene krever alminnelig 
flertall. 
Påmelding til talerlista skjer ved å rekke nummerkortet i været og samtidig vise tegn for 
innlegg (en finger) eller replikk (to fingre).  
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For å få ordet til forretningsorden (hvordan en sak blir behandlet), saksopplysning, eller 
voteringsorden (hvordan votering skal foregå) viser en flat hånd over nummerkortet. Den som 
ber om ordet til forretningsorden, saksopplysning eller voteringsorden får ordet umiddelbart, 
før andre på talerlista. 
 
4) FORSLAG 
Alle nye forslag til vedtak skal meldes fra talerstolen før strek er satt, slik at forslaget skal 
kunne debatteres. Forslaget må også leveres skriftlig til ordstyrerbordet med navn og delegat-
/observatørnummer før saken blir lukket.  
 
5) VOTERING 
Votering skjer normalt ved håndsopprekking. Personvalg blir gjennomført med skriftlig 
votering dersom minst en delegat krever det. Skriftlig votering kan benyttes dersom minst ti 
delegater krev det. Det er ikke tillatt å forlate eller komme inn i lokalet mens votering pågår. 
 

 
  

Ulike former for flertall 
• Alminnelig flertall betyr mer enn halvparten av alle stemmene som er gitt (uten å 

telle med blanke/avholdende stemmer). De fleste vedtak krever alminnelig flertall. 
 

• Absolutt flertall krever mer enn halvparten av alle stemmer, inkludert 
blanke/avholdende.  

 
• 2/3 flertall krever 2/3 av alle stemmer, inkludert blanke og avholdende. Endring av 

statutter krever 2/3 flertall. 
 

• Simpelt flertall betyr flere stemmer enn andre alternativer, men mindre enn 50% 
avgitte stemmer 

 
Dersom det ikke er mulig å komme fram til et flertall i et valg eller en votering, vil 
innstillingen som ligger til grunn for voteringen bli vedtatt. I saker uten innstilling vil en 
da avgjøre saken ved loddtrekning. 
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5a) GENERELL VOTERINGSORDEN 
Votering skjer ved at en innstilling til vedtak blir lagt til grunn. De som er for innstillingen 
holder seg i ro, mens de som er mot viser det med stemmetegn. Ordstyrer kan be om en 
”kontra” for å være sikker på resultatet. Da viser alle som er for innstillinga stemmetegn. Ved 
spørsmål om avholdende, viser alle avholdende stemmetegn. 
Ved flere forslag skal en benytte følgende prosedyre: Først voterer en over utsettelsesforslag. 
Så tar en avvisingsforslag opp til avstemming, før en behandler de andre forslagene. 
Voteringen skjer da ved at de mest ytterliggående forslagene blir satt opp mot innstillingen 
først. Dersom det ikke er formålstjenlig å organisere stemmerekkefølgen ut ifra hvilket forslag 
som er mest ytterliggående, stemmer en over alle forslagene samtidig. Vedtak krever da 
alminnelig flertall. Dersom ingen av alternativene får alminnelig flertall, setter en de to 
alternativene som har fått flest stemmer opp mot hverandre. 
Ordstyrerbordet fastsetter voteringsorden og kan konferere med forslagstillere om de trenger 
det. Dersom det er uenighet om voteringsorden, blir dette lagt fram for årsmøtet til votering.  
Årsmøtet kan ved simpelt flertall utsette voteringen i en sak til et senere tidspunkt på 
sakslisten, slik at redaksjonskomiteen kan få mulighet til å se på innkomne forslag. 
Votering over Handlingsprogram, Resolusjoner og Politisk tema: 
Under votering i de enkelte sakene, legger redaksjonskomiteen fram sin innstilling. Det skal 
ikke åpnes for debatt, men årsmøtet kan stille oppklarende spørsmål til redaksjonskomiteen. 
Redaksjonskomiteens innstilling ligger til grunn for voteringen.  Politisk tema skal velges ved 
alminnelig flertall. 
 
5b) VOTERING VED PERSONVALG 
Ved personvalg med mer enn en kandidat skal valget skje skriftlig.  
Leder og nestledere velges med alminnelig flertall. Øvrige verv velges med simpelt flertall. 
Ved likt resultat etter to valgrunder, skal det avgjøres ved loddtrekking. Ved likt stemmetall 
mellom kandidater til frie styreplasser og vara eller til lokallagsplasser, frie plasser eller vara 
i landsrådet avgjøres det ved loddtrekning mellom de kandidatene som deler stemmetallet.  
 
Valg av styre: 
Nestlederne blir valgt hver for seg, organisatorisk nestleder blir valgt først, deretter politisk 
nestleder. Om det er flere enn to kandidater til ett nestlederverv, og ingen har oppnådd 
alminnelig flertall etter første runde, eliminerer en den kandidaten med færrest stemmer før 
neste valgrunde. Dersom to kandidater står igjen med likt stemmetall etter to runder, skal 
valget avgjøres ved loddtrekking. Opptelling av valgene skal gjøres ferdig før en går videre til 
neste valg. 
 
Dersom statuttendringsforslag 5-8 om å endre navn på nestlederrollene går igjennom, vil 
begge nestlederne velges under ett ved preferansevalg. Den av nestlederkandidatene som får 
flest stemmer vil bli leders stedfortreder.  
 
Det gjennomføres ikke valg av NSOs representant eller ansatterepresentant. Disse er oppnevnt 
og velges ikke av årsmøtet. Valg av representant oppnevnt av akademikerorganisasjon, 4 frie 
plasser og vara gjennomføres samlet. Det stemmes til de ulike vervene i én valgomgang. Like 
mange kandidater som tilgjengelige plasser kan føres opp på valgseddelen per undergruppe, 
kandidatene med flest stemmer i den enkelte undergruppe velges. Det deles ut spesifiserte 
stemmesedler. 
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Valg til landsrådet: 
Valg til landsråd foregår i tre valgomganger. I første valgomgang velges representant for 
landsomfattende studentorganisasjon, representant for akademikerorganisasjon, representant for 
høyeste studentorgan ved universitet eller høyskole. I andre valgomgang velges representanter for 
8 av SAIHs lokallag. I tredje valgrunde velges en frie representanter og tre varamedlemmer. 
For alle valgomganger gjelder det at like mange kandidater som tilgjengelige plasser kan føres 
opp på valgseddelen per undergruppe, kandidatene med flest stemmer i den enkelte 
undergruppe velges. Det deles ut spesifiserte stemmesedler. Ansatterepresentant velges ikke, 
men oppnevnes av sekretariatet.  
 
6) BEHANDLING AV ÅRSRAPPORT 
Årsmøtet kan godta eller forkaste en årsrapport, men ikke endre den. Deltakere med 
forslagsrett kan fremme merknader til rapporten. Eventuelle merknader blir lagt ved 
Årsmøteprotokollen uten avstemming, med mindre dette blir krevet. Etter en eventuell 
avstemming blir merknaden lagt ved Årsmøteprotokollen med stemmetall for og mot. Etter 
Årsmøtet vil regnskap for 2016, godkjent av Styret, legges til rapporten.  
 
7) RESOLUSJONER 
Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før lukking av debatt under saken 
om resolusjoner. 
 
8) REDAKSJONSKOMITEENE 
Redaksjonskomiteene kan redigere forslag til vedtak ut i fra forslag som er overlevert 
komiteen før strek er satt i debatten om handlingsprogram, resolusjoner og politisk tema. 
Redaksjonskomiteene skal gå gjennom alle forslag, systematisere og nummerere de og levere 
en innstilling («vedta», «avvises» eller «er innbakt i X»). De har fullmakt til å komme med nye 
forslag der meningsinnholdet er i tråd med ett eller flere eksisterende forslag. De skal se på 
helheten i det endelige dokumentet.  
Komiteen skal gjøre greie for konsekvenser av vedtak i sammenheng med helheten og avvise 
forslag som står i strid med allerede vedtatte forslag. Dersom redaksjonskomiteen ikke 
kommer fram til en enighet om innstilling, kan komiteen legge fram delt innstilling. Flertallet 
grunngir kort sin innstilling, det samme gjør mindretallet. Flertallet sin innstilling blir lagt til 
grunn for avstemming. 
 
8a) Innstilling til handlingsprogram: Styret sin innstilling ligger til grunn. Alle tilleggs- og 
endringsforslag som er kommet inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 
foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 
skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget er ivaretatt av et 
annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de 
mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere.  
 
8b) Innstilling til resolusjoner: Det originale forslaget til resolusjon ligg til grunn. Alle tilleggs- 
og endringsforslag som er kommet inn skal merkes med fete typer. Alle ord og setninger en 
foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om hvert forslag 
skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise er at en ser forslaget ivaretatt av et annet 
forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til å komme med forslag de mener 
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kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. Redaksjonskomiteen skal også innstille 
på om de enkelte resolusjonene skal vedtas eller avvises. 
 
8c) Innstilling til politisk tema: Alle innkomne forslag til politisk tema skal behandles av 
Årsmøtet. I tillegg kan delegater komme med tilleggs- endrings- og strykingsforslag. Alle 
tilleggs- og endringsforslag som er kommet inn skal merkes med fete typer. Alle ord og 
setninger en foreslår å stryke skal merkes i kursiv. Redaksjonskomiteen skal innstille på om 
hvert forslag skal vedtas eller avvises. Dersom grunnen til å avvise et forslag er at en ser 
forslaget ivaretatt av et annet forslag, skal dette spesifiseres. Redaksjonskomiteen står fritt til 
å komme med forslag de mener kan ivareta intensjonen til en eller flere forslagsstillere. 
Redaksjonskomiteen skal også innstille på hvilket forslag Årsmøtet skal vedta. Komiteen står 
også fritt til å komme med en annen innstilling enn Styret. Redaksjonskomiteen sine 
innstillinger ligger til grunn ved votering. 
 
9) PROTOKOLLTILFØRINGER 
Protokolltilføringer må leveres skriftlig før Årsmøtet blir hevet. Det er bare delegater og 
årsmøtegodkjente observatører som kan kreve protokolltilføringer. 
 
10)  SLUTTBESTEMMELSER 
Dersom et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden skal plenum avgjøre med 
simpelt flertall hvilken praksis som skal gjelde. Plenum kan med simpelt flertall fravike denne 
forretningsorden.  2/3 flertall av delegatene kan vedta endring av forretningsorden under 
møtets gang. 
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Sak 2 Konstituering 

2.a Godkjenning og presentasjon av delegatene 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner delegater som er påmeldt innen fristen, registrert og har fullmakt fra en 
av SAIHs medlemmer til å representere organisasjonen.  

Styrets innstilling: 
Styret fremmer sin innstilling til delegatliste på Årsmøtet. 

2.b Valg av referenter, fullmaktskomité, protokollunderskrivere og tellekorps 

Styrets innstilling: 
Innstilling presenteres én uke før Årsmøtet, og fullstendig innstilling på Årsmøtet. 
Personer som kunne tenke seg å bidra i en av disse gruppene, bes melde fra til 
leder@saih.no 

2.b.1 Styrets innstilling på referenter:
Sunniva Folgen Høiskaar (SAIH-Blindern), Julie Janssen (IK) og Harmeet Kaur

2.b.2 Styrets innstilling på fullmaktskomité:
Jens Hunsbeth Schreuder (SAIH-Bergen) og Antoníus Smári (SAIH-Tromsø)

2.b.3 Styrets innstilling på protokollunderskrivere:
Thea Willoch Njaastad (organisatorisk nestleder) og Kristoffer Kinge (Styret)

2.b.4 Styrets innstilling på tellekorps:
Kristin Marie Skaar (sekretariatet), Kristine Lindmann (Styret), Hien-Minh Van Tran (SAIH-
Blindern) og Siri Johnsen (Styret)

2.c  Valg av redaksjonskomiteer for handlingsprogram, prinsipprogram, 
solidaritetsstrategi, resolusjoner og politisk tema 

Styrets innstilling: 
Innstilling presenteres én uke før Årsmøtet, og fullstendig innstilling på Årsmøtet. 
Personer som kunne tenke seg å bidra i en av redaksjonskomiteen, bes melde fra til 
leder@saih.no 

2.c.1 Styrets innstilling på redaksjonskomité for handlingsprogram:
Jakob Lorentzen (Landsråd), Karoline Kaldråstøyl (Sp-HiOA), Ingeborg Skov Høye (SAIH-Bergen) og
Sahar Azari (Styret)

2.c.2 Styrets innstilling på som redaksjonskomité for resolusjoner:
Frida Wirum (SAIH-Lillehammer), Håkon Randgaard Mikalsen (Sp-UiB) og Inga Marie Nymo
Riseth (leder)
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2.c.3 Styrets innstilling på redaksjonskomité for politisk tema:
Marte Mørk (SAIH-Trondheim), Pål Adrian Ryen (NSO), Silje Totland (SAIH-Drammen) og Hans
Christian Paulsen (Styret)

2.c.4 Styrets innstilling på redaksjonskomité for prinsipprogram:
Kristina Klakegg (SP-UiO), Rebekka Ringholm (SAIH-Trondheim), Anine Berntsen (SAIH-
Kristiansand) og Jorunn Bakke Johannessen (Styret)

2.c.5: Styrets innstilling på redaksjonskomité for solidaritetsstrategi:
Cassandra Myhre (SAIH-Tromsø), Ingrid Vonen (SAIH-Bislet), Jorunn Føllesdal (SAIH-Blindern)
og Marianne Haugh (Styret)
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Sak 3 Foreløpig årsrapport fra lokallagene 

Vedlegg: 
• Foreløpig årsrapport fra lokallagene blir utdelt på Årsmøtet.

3.a  Presentasjon av årsmøterapport fra lokallagene
Formålet med denne saken er å orientere Årsmøtet om aktivitetene i SAIH sine lokallag.
Hvert lokallag velger seg ut to ulike aktiviteter som de presenterer for Årsmøtet. Dette kan
være fra kampanjen eller fra andre aktiviteter igjennom året og det oppfordres til å vise
bilder. Hvert lokallag får 3 minutter til presentasjon.

Fra SAIH sine interne retningslinjer for Frifond: 

Årsmøte (innen utgangen av april): 
Årsmøte - lokallagene presenterer foreløpig årsrapport muntlig for Årsmøtet, og oversender 
den skriftlig i standardskjema for Årsmøterapport en uke før Årsmøtet. 

15. juni:
Frist for lokallagene til å sende endelig årsrapport og endelig regnskap til sentralt. 

Lokallagene er en av de viktigste ressursene i SAIH sitt informasjonsarbeid. De jobber aktivt 
opp mot studenter og akademikere som er SAIH sine viktigste målgrupper. Lokallagene 
sprer informasjon om tier-ordningen og SAIH sitt arbeid, samt ulike former for informasjon 
om globale utviklingsspørsmål. Samtidig er lokallagene viktige i arbeidet for politisk 
påvirkning, særlig igjennom den årlige politiske kampanjen. Noen eksempler på aktiviteter 
er: seminar, debatter, stunt, stand, skoleringsmøter, kampanjeuke og arrangementer med 
besøk fra partnere og lignende. 

Lokallagene sitt aktivitetsnivå for 2016/2017 har vært svært høyt, og mange spennende 
arrangementer har blitt gjennomført. SAIH har i skrivende stund elleve lokallag. 
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Sak 4 Årsrapport 2016 

Vedlegg: 
• Årsrapport for 2016

4.a Presentasjon av Årsmelding 2016 
Styret presenterer Årsrapporten. 

Årsrapporten er Styrets rapport fra foregående år.1 Årsmøtet kan godta eller forkaste en 
årsrapport, men ikke endre den. Deltakere med forslagsrett kan fremme merknader til 
rapporten. Eventuelle merknader blir lagt ved Årsmøteprotokollen uten avstemming, med 
mindre dette blir krevet. Etter en eventuell avstemming blir merknaden lagt ved 
Årsmøteprotokollen med stemmetall for og mot. Etter Årsmøtet vil regnskap for 2016, 
godkjent av Styret, legges til rapporten.  

4.b Debatt 

4.c Votering
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner Årsrapporten for 2016.

1 Merk: Statuttendringsforslag 2 foreslår at fra nå av skal Årsmøtet 
godkjenne årsrapport for foregående kalenderår, ikke inneværende 
valgperiode.  
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 2016 
• Operation Day’s Work 2016
• Training multicultural 

teachers in Nicaragua
• Opening doors to to higher 

education in Zambia
• The World`s Best News

• Reaching further with Radi-Aid
• Historical victory for academic  

freedom in Swaziland
• Combating discrimination in  

Myanmar 
• Expanding SAIH

annual report
 

 
  
Some highlights:

w w w . s a i h . n o
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At a conference last summer, I met a student activist from 
Egypt. In the midst of telling me about the situation in 
Egypt and the authoritarian regime’s repression of the 
student movement, he paused and said he did not want 
me to become depressed from all the horrifying stories. I 
had to tell him that speaking with him had the opposite 
effect. I already know that the world can be a dark place, 
so speaking with individuals who risk everything for a 
more just and free society only fills me with hope.   
       The last year, we have seen the pressure against 
higher education institutions, students and academics 
increase. The attacks against higher education commu-
nities and their members are alarming, and we should be 
worried. However, we should also remember that these 
attacks happen precisely because someone dares to ask 
critical questions about the societies they are part of, and 
dare to push for positive change. 
       As the winner of the Student Peace Prize 2017, Hajer 
Sharief, said in her acceptance speech; “Imagine how 
much worse the state of the world would be if no one 
were working for a better tomorrow”. 
       This is also one of the messages we want to con-
vey through our two campaigns; World’s Best News 
and Radi-Aid. We are advocating for a different way of 
communicating about development. Day by day, the 
world is becoming a better place to live in for more and 
more people. The progress would never happen if people 
did not work hard to create change. Therefore, media 
and aid organisations must communicate in a way that 
make people believe that change is possible, rather than 
fostering feelings like apathy and xenophobia. We need 
more stories of strong actors that are making a difference 
in their societies. 
       Throughout the last year, I have had the pleasure of 
getting to know many such strong actors – through the 
Students at Risk-program, the Scholars at Risk network, 
and meetings with SAIHs partner organisations. Through 
these meetings, I have learnt that although we live in 
different countries and contexts, the challenges we meet 

The President’s Greeting

I N G A  M A R I E  N Y M O  R I S E T H
P R E S I D E N T  O F  S A I H

are overwhelmingly similar. Therefore, global cooperation 
and global solidarity is crucial. 
       With this in mind, I wish to thank all the students 
contributing with SAIH-tenners through their semester 
fee and all the SAIH-supporters for their generous dona-
tions. Your support makes a huge difference for SAIH and 
our work.  
       Lastly, I want to thank our activists. As will become 
apparent when reading this report, SAIHs successes 
would not have been possible without the creativity and 
engagement that all of you manage to create throughout 
the country. Just as the student activist from Egypt, our 
activists stand out as a great source of inspiration.  
       Inspiration is also the feeling I hope you will be left 
with after reading this report – moved by issues we 
struggled against in 2016, and inspired to work for a 
better 2017. 
 
Enjoy the reading!
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For more than 50 years, SAIH has been fighting for the right to quality higher education in 
solidarity with students and academics worldwide. We support projects initiated and run by local 
organizations. In 2016 we expanded our activities to Swaziland and Myanmar. Today we cooperate 
with 41 organizations in 8 different countries.  

WHERE WE WORK

In Latin America, we 
cooperate with  
partners in Nicaragua, 
Bolivia and Colombia.

In Southern Africa, we 
cooperate with partners 
in Zimbabwe, Zambia, 
Swaziland and South 
Africa.

Zambia National Education Coalition 
(ZANEC) has successfully lobbied for 
a new student loan scheme. This is an 
important victory in a country were 
higher education still is a privilege for 
those who have the economic conditions 
to attend quality schools and pay for 
expensive university fees.

Teachers are the single most important 
drive for access and quality in education. 
In Nicaragua, FADCANIC provides a 
multicultural teacher training programme 
for empirical teachers. Throughout 2016, 
329 empirical teachers were enrolled. 

SUCCESS STORIES FROM OUR PARTNERS:

 15 
partners

4
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In Asia, we started a 
partnership with  
Colours Rainbow in  
Myanmar in 2016.

The student organization SAYWHAT 
has successfully lobbied to broaden the 
scope of health and life skills syllabus 
at 13 teacher-training colleges in 
Zimbabwe. The new syllabus will benefit 
more than 7000 students per year. 

Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) 
has successfully lobbied for a new health 
clinic with LGBT-friendly services. This 
is an important victory in a country were 
homosexuality is criminalized and LGBT-
people can`t seek health care without 
risking harassment and discrimination.

 25 
partners

1 
partner

5
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Finally,  after many attempts and fierce competition, Norwegian 
high school students chose to give Operation Days Work 2016 to 
SAIH.  

Operation Day’s Work 2016

Every year, Norwegian secondary and high school 
students choose one international aid project that 
they want to support with money raised during 
Operation Day’s Work. Many organisations apply and 
the final winner is announced at the Student Council 
(Elevtinget) in March. Finally, it was SAIH`s turn. 
 
Education - a powerful weapon
After 50 years of civil war, Colombia is a society 
characterized by violence and mistrust. Although a 
peace agreement was signed in 2016, this is only the 
first step in the right direction. To achieve peace, 
the entire community needs to be involved and work 
together. SAIH aims to equip youth to take the lead. 

 

      The project will be implemented in the period 
2017-2021. In close collaboration with seven Colom-
bian grassroots, our main objectives are: 

• Youth should be trained in conflict management 
and leadership, in order to engage in politics locally, 
nationally and internationally. They have the right to 
be heard. 
• Youth should have knowledge of their rights, in or-
der to claim them. They should be able to recognize 
when their rights are being violated, and be able to 
speak out without facing reprisals. 
• Schools should be an arena for learning, not mil-
itary recruitment. Children and youth recruited as 
soldiers should be welcomed back to their communi-
ties and schools. 

Thanks to all  the volunteers
Operation Day’s Work provided a unique opportunity 
to reach out with information on the situation for 
youth in Colombia. In total, 48 volunteers held 226 
lectures at 111 schools across the country. 
       As a result, 120 555 students across the country 
wanted to raise funds for SAIH, amounting to 23 
million kroner. A big thank you to everyone involved! 

 
SAIH’s Executive Commitee 2015-2016 taking a selfie at the announcement 
at Elevtinget, March 2016. 

 
Youths from SAIH`s partner organization, NOMADESC
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Being a student is not a crime

In many countries,  peaceful student activists are subjected to 
violence, arrests,  torture and expulsion from universities.  One 
of SAIH’s main political goals is to make the Students at Risk 
programme permanent in Norway. 

«Because of my activism, I have been in and out 
of prison and police cells” said Bheki Dlamini from 
Swaziland, one of the first students to arrive in Nor-
way through the Students At Risk programme (StAR) 
in 2015. 
       StAR became a reality after long-term lobbying 
and strategic work by SAIH and the National Union 
of Students in Norway (NSO). StAR gives students 
who have experienced persecution or been expelled 
from their learning institution because of political 
activism, the possibility to complete their education 
in Norway. 

A permanent solution
The StAR programme was originally set up as a pilot 
project for a period of two years (2014-2016), and 
20 students have been enrolled so far. In 2016, the 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, who funds 
the project, announced an expansion of one year 
(2016-2017). 
       - Our goal is to make StAR a permanent pro-
gram in Norway. Attacks targeting students is 
nothing new and will not end by 2017. By giving 
refuge to student activists fighting for human rights, 
Norway is sending a strong message to repressive 
regimes, says SAIH’s President Inga Marie Nymo 
Riseth. 

    In 2017, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs 
will carry out an evaluation of the pilot project. 
We hope the evaluation will further develop and 
strengthen the programme. SAIH is also cooperating 
with NGOs and relevant actors within the higher ed-
ucation sector in Sweden, Finland and Denmark on 
spreading the programme to the Nordic countries. 

 
Bheki Dlamini, Swaziland

DID YOU KNOW? 
From May 2015 to September 2016, 
158 attacks on higher education 
in 35 countries were reported 
through the Scholars at Risk 
Network. 39 incidents were related 
to organized student activities.
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In 2016 SAIH`s political  
campaign went viral in social  
media. After Moroccan forces 
kicked out the largest delega-
tion ever trying to enter West-
ern Sahara, people from all  over 
the world are demanding  
a #Referendum Now. 

Hopeful symbol of a blue finger

Since the 1960s, SAIH has been fighting for decol-
onization, democracy and justice. We were active 
in the struggle against apartheid in South Africa 
and for the decolonization of East Timor. Therefore, 
it was only natural that our annual campaign 2016 
focused on Western Sahara, Africa’s last remaining 
colony. 
       More than 40 years after Moroccan forces first 
marched into Western Sahara, the struggle is still 
ongoing. While this forgotten crisis continues to 
be overlooked by the international media, around 
160 000 Saharawi refugees live in the neighbouring 
country Algeria. The patience and strength that the 
people has shown through peaceful and non-violent 
struggle is remarkable, but we know that the impa-
tience among the youth is growing. 

New report from SAIH
On behalf of SAIH, human rights lawyer Christian 
Ranheim wrote the report “Peace in sight?” The re-
port gives a unique introduction to Western Sahara’s 
history and the background of the conflict. It also 
looks into why this has become a deadlock-situa-
tion. 

       The following questions are addressed: What 
does international law say about the Saharawi peo-
ples demand for a referendum? What role does the 
world’s major powers play? In addition, what can 
the Norwegian government do to promote peace?  
 
#ReferendumNow
To highlight the demand for a free referendum, 68 
activists travelled to Western Sahara in January 
2016, as a bipartisan peace initiative. The largest 
delegation ever to travel to the occupied territory. 
Despite the international media attention created, all 
68 activists were deported by Moroccan police, and 
only one person reached the Western Sahara city of 
El Aaiún. 
       Following the deportations, a social media 
campaign using the hashtag #ReferendumNow was 
launched. The campaign was picked up by Sahara-
wi activists together with sympathizers worldwide 
and went viral on social media. With their fingers 
painted blue, people demonstrated their support of 
the Saharawi people and shared a common demand; 
referendum now!  
       One year later (January 2017) the hashtag has 
been used more than 250 000 times on social media. 

The Please Prize
In March, SAIH awarded President of the Western 
Sahara H.E. Mohamed Abdelaziz, His Majesty King 
Muhammed VI of Morocco and the Prime Minister of 
Norway Erna Solberg, with the «Please Prize». The 
unusual trio was awarded the prize for their poten-
tial to solve the disputes over Africa’s last remaining 
colony and achieve peace. Only the representative of 
Western Sahara attended the ceremony.

The delegation to Western Sahara represented a broad spectre of 
political youth parties and civil society organizations. Here with 
Inga Marie Nymo Riseth (SAIH) and Emilie Bersaas (AUF). 
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Around 160 000 Saharawis live in refugee camps in the  
neighbouring country Algeria. 
 
Photo: Paul Patrick Børhaug28



1 0

In September 2016, the 
World’s Best News-campaign 
was launched for the second 
time in Norway. 100.000 
newspapers starring positive 
and constructive news were 
distributed throughout the 
country.

Did you hear the good news?

Originally a Danish initiative, the purpose of the 
campaign is to increase people’s knowledge about 
international development, by highlighting some of 
the areas in which the world is moving forward.
       - Surveys show that people think the reality of 
the world is much worse than it actually is. This is 
partly because positive developments rarely make 
the headlines, says SAIH President Inga Marie Nymo 
Riseth.

“Progress happens every day”
By highlighting some of the positive trends and 
developments, the World’s Best News campaign 
seek to inspire journalists to take a different and 
more constructive approach to journalism, offering 
solutions to the challenges we are facing. 
       The campaign is run by SAIH, together with 
Spire and Changemaker. 
       - If we want to make the world a better place, 
we need to see the whole picture. Progress happens 
every day. If the media only focus on the negative 
news, it is hard to believe that change is possible, 
says project coordinator, Ann-Therese Kildal.

People want positive news
There has been a huge interest in the campaign; 
from civil society actors, politicians and business-
es. More than 300 volunteers in over 30 different 
towns and cities all over Norway helped handing out 
100.000 newspapers.
       Thanks to our collaboration with Flytoget,  
passengers had the pleasure of reading World’s Best 
News articles on the train during the campaign, and 
Stavanger Aftenblad dedicated an entire section of 
their newspaper to positive world news.
       After last year’s campaign, SAIH frequently  
receives requests from people who want to contrib-
ute. This indicates that people need to know that we 
are in fact moving in the right direction. 
       - The requests and engagement from the public 
and all the volunteers demonstrate that we are 
tapping into something that people in general feel 
strongly about. People need the World’s Best News, 
says Riseth.

Prime Minister Erna Solberg also received the World’s Best News on th 
campaign day, during a visit in Trondheim.

Project coordinator, Ann-Therese Kildal.
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Reaching further with Radi-Aid

Another successful campaign 
and awards in 2016, proved 
that Radi-Aid has become an 
established “watch dog” within 
the international development 
community.

The Radi-Aid Awards is an annual event that was 
created by SAIH in 2013, after the satirical campaign 
and music video Radi-Aid: Africa for Norway in 2012.
       By highlighting the best and worst charity ads 
of the year, the goal with the Radi-Aid Awards is to 
change the way fundraising campaigns communi-
cate and to engage people in issues of poverty and 
development. Both the awards and SAIH’s satire 
videos have received wide attention internationally, 
and the annual campaign has spawned a renewed 
public debate about fundraising communication and 
stereotypical presentations within the NGO sector.
       This year, SAIH published the new spoof video 
Change A Life With Just One Swipe, the fourth in a 
series using humour and satire to illustrate the per-
ceptions many people have of the global South.
       In addition to massive response on social me-
dia – assumably the highest activity SAIH has ever 
seen during a campaign period – the campaign was 
mentioned in 31 articles in national and internation-
al media outlets. This year’s theme was also debated 
widely in Norwegian media; in NRK Ytring, NRK 
Dagsnytt 18 and Bistandsaktuelt. 

The 2016 winners
The Radi-Aid Awards ceremony was held in Oslo on 
December 8th. The Golden Radiator Award 2016 was 
given to the most creative and engaging fundraising 

video of the year, “Love A Positive Life”, created by 
the International HIV & Aids Alliance. Adverts from 
Amnesty Poland and Plan International UK were also 
among the finalists.
“The Wait Is Over” by the Christian sponsorship 
organization Compassion International won the 
Rusty Radiator Awards, the least prestigious prize. 
“It promotes deep-rooted perceptions of Western 
superiority over the South”, said the jury about the 
film. World Vision Australia and Save the Children 
Netherlands were the other nominees for the Rusty 
Radiator.
       An international jury has selected the final 
nominees, while winners are awarded through open 
voting online. During the last four years, the jury 
have witnessed an increasing number of examples 
on creative and engaging fundraising videos. 

Radi-Aid at museum in Berlin
As a result of the Radi-Aid campaign, SAIH is fre-
quently invited to speak and participate in seminars 
and panels in Norway and abroad, and receives sev-
eral requests from students and others who would 
like to use the campaign in their work and projects. 
       - The Radi-Aid Awards is not only an event, but 
an important awareness campaign for SAIH. We are 
really honoured to see that the campaign is reaching 
further and further every year, and that the awards is 
referred to as an established “watch dog” within the 
international development network, says Thea Wil-
loch Njaastad, Vice President of SAIH and Radi-Aid 
2016 project manager.
       One of the highlights in 2016 was the request 
from The German Historical Museum in Berlin, ask-
ing for permission to use the film Radi-Aid: Africa 
for Norway and one of the Golden Radiator trophies 
to highlight the awards. The exhibition German 
Colonialism – fragments past and present opened in 
October, open for the public until May 2017.
       SAIH also contributed to  “Africa’s Media Image 
in the 21st Century”, published by Routledge (2016) 
– the first book in over twenty years to examine 
the international media’s coverage of sub-Saharan 
Africa.

Radi-Aid exhibited at the 
German Historical Museum

Radi-Aid Awards 2016
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From our activists 

“In 2016 I especially 
enjoyed the summer 
gathering. It was 
the introduction 
to Operation Day’s 
Work and everybody 
liked the campaign, 
and I felt like 
everyone became 
super engaged and 
excited because of 
it.” 

“My best memory 
from 2016 is the birth 
of SAIH-Drammen. 
We have worked 
for a long time to 
establish a local 
chapter at campus 
and finally in 2016 
we did it!”

“What I like the most 
about being part of 
SAIH is the chance 
to meet and discuss 
with likeminded 
people while getting 
new experiences.”

Cassandra Myhre
SAIH Tromsø

Silje Totland
SAIH Drammen

Martinus Førde
SAIH Kristiansand

      
Fall gathering 2016, at Nærsnes.32
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Going on exchange with SAIH

During the last year, SAIH has had two exchange 
programs in collaboration with our partner organi-
zations in Southern Africa. In total, 18 people have 
gotten the chance to work with issues related to 
women`s and student’s rights in Norway, Zimbabwe 
and South Africa. 

Important advocacy work
The exchange participants from Norway and Zim-
babwe were some of the key players behind the ini-
tiative gathering student leaders from six countries 
in Southern Africa to re-launch SASU, the Southern 
Africa Student Union. They have also been valuable 
partners in the process of nominating students to 
the Students at Risk (STAR) program, in Norway.  
      All the participants have been involved in 
advocacy work and have been important represent-
atives for SAIH and our partner organizations. For 
instance, a group of participants organized a debate 
about the role of social media in the democratization 
process in Zimbabwe, and others received resound-
ing applause for talking about the problem of sexual 
harassment of female students at Zimbabwean 
universities. 

       The exchange participants have also held many 
workshops to sensitize young politicians, SAIH 
activists, and others on the topic of sexual and 
reproductive rights, and why lack of this in many 
cases are an obstacle to higher education in several 
countries. 

Creating FEMHUB
During her exchange, Patience Malunga from the  
Female Students Network (FSN) in Zimbabwe, initi-
ated and launched the FEMHUB, a global platform 
for female students. 
       - The aim of FEMHUB is to gather stories from 
female students across the globe, in order to high-
light the structural difficulties they face as well as 
their achievements for inspiration, says Malunga. 
       In the long term, she wants the FEMHUB to be-
come a significant global interest group, improving 
the conditions of women in learning institutions.

“I have used this opportunity 
to reinforce the ties between 
female students in Norway and 
Zimbabwe”, says Patience from 
Female Students Network (FSN). 
She is one of 18 people who 
has attended SAIH`s exchange 
programs in 2016. 

Patience Malunga in a debate during the HRHW film festival 2016. 
Photo: Monica Lovdahl. 

 

                        Participants in SAIH`s exchange program, 2015/2016
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In September 2016, student activist Maxwell Dlamini was finally 
released from all  charges against him in the constitutional court of 
Swaziland. His case illustrates the reality for numerous students 
and student movements that SAIH collaborates with around the 
world.

Historical victory in Swaziland

- This is a victory for all students and organizatons 
who believed in my innocence and campaigned vig-
orously for my release, Maxwell Dlamini told SAIH 
after receiving the good news in court.  

Accused under the terrorist act
Maxwell was first charged with sedition in 2013 for 
questioning the King of Swaziland’s luxurious ex-
penditure when the people of Swaziland are facing 
extreme poverty. Maxwell demanded free educa-
tion and improved allowances for tertiary students.        
Despite of the charges, he continued to use his voice 
for academic freedom and democratization through 
organizing public community meetings. 
       In May 2014, he was arrested again, charged 
with two counts of terrorism and two counts of 
sedition, after speaking on behalf of students in a 
1st of May Day celebration. Several student leaders 
opposed the charges, saying that they conflicted 
with the constitution of Swaziland and should be 
declared invalid.
       Judgement was issued in September 2016, and 
declared that the terrorism act of 2008 and sedition 
act are both unconstitutional. The section which 
Maxwell was charged under was declared invalid.  

 

A long way to go
Historically, students in Swaziland have been in the 
forefront in the struggle for social justice. They have 
been vocal in the rejection of the undemocratic gov-
ernment and not afraid to criticize the king. 
       When Maxwell was released, his fellow students  
welcomed the victory as a stepping stone towards 
total freedom for students. Maxwell emphasizes that 
the situation for student activists continues to be 
very difficult in Swaziland:
       - The students are being victimised and perse-
cuted for their bold and courageous call for democ-
ratisation and improved spending in the education 
sector. Several students are systematically failed and 
chased out of university, forced into exile, arrest-
ed and charged under draconian laws. Others are 
beaten, tortured, abducted and persecuted on a daily 
basis, he says. Still, he has hope for the future:
      - I hope that the constitutional judgement is a 
partial victory for students and activists. I hope it 
means they can now freely associate, assemble and 
exercise the right to speak without fear of being 
charged with terrorism and sedition, Maxwell says. 
       

 
Maxell Dlamini has a long history as a stdent activist in Swaziland.  
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What does it  mean to train ‘qualified teachers’  in a marginalized 
and multiethnic community? SAIH`s partner FADCANIC has 
addressed this challenge by implementing the most comprehensive 
program for multi-cultural teacher training in the Caribbean Coast 
of Nicaragua.

Training multicultural teachers

SAIH has had a long-term commitment to the Car-
ibbean Coast in Nicaragua since the early 1970s. 
Since 1997, SAIH has supported FADCANIC’s efforts 
in shaping education policies for the autonomous 
regions by training bilingual intercultural teachers 
as drivers of change at community level. 

A new generation of teachers 
By developing a multicultural approach to teach-
er’s professional training, FADCANIC has managed 
to form a new generation of teachers working at 
primary level that have the competence to deal 
with multicultural contexts, where different ethnic 
groups and languages coexist. During school vaca-
tions, empirical teachers undergo training sessions 
where they learn about methods of critical pedagogy 
oriented towards increasing reflexive capacities. It 
also emphasizes strengthening educational practice 
in multilingual contexts and raising awareness of 
issues of social justice, human rights and gender.  
       Pedagogical follow-up ensures that the teachers 
deploy the new methods of teaching when they are 
back in the community classrooms. After follow-up 
sessions, teachers experience relevant changes 
in their teaching practice, with better planning of 
classes and better learning interface with the com-
munity beyond the classrooms. Students learning in 
their first languages also perform better.
    

Poorest region taking the lead
FADCANIC’s teacher training program is part of a 
broader long-term strategy to strengthen the auton-
omy and multiculturalism of the Caribbean Coast, 
under which intercultural bilingual education is a 
cornerstone. The target is to train 100 percent of 
the teachers until 2021. To date, the only ongoing 
initiative working towards this goal in the South 
Caribbean Autonomous Region (RACCS) is FAD-
CANIC`s training program, supported by SAIH. 
       The positive impact of the program is also 
reflected in the national statistics. The percentage 
of empirical teachers in the RACCS is much lower 
than in the rest of the country, meaning teachers 
are better qualified. FADCANIC alone has trained 
64 percent of all teachers in primary education 
at RACCS, since the start of the partnership with 
SAIH. The academic performance of the primary 
students has also improved, and the efforts have 
broad support amongst the parents. 
 
More than 300 teachers in 2016
Throughout 2016, 329 empirical teachers were 
enrolled in the FADCANIC/SAIH training program; 
100% of them remained in the program and were 
promoted to the subsequent level. Forty-five of 
these teachers graduated and are ready to further 
their education at the regional universities located 
in Bluefields, during the 2017 vacation programs. 

          llustration. Photo: SAIH
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Combating discrimination in Myanmar

SAIH has joined forces with the LGBT organization Colours 
Rainbow in Myanmar. Through this collaboration, we aim to 
combat discrimination and work towards a more inclusive 
education system. 

In June 2016, SAIH signed our first contract in 
Myanmar. The LGBT organization Colours Rainbow 
works against discrimination and stigmatization 
of LGBT people and is part of the larger and high-
ly reputable human rights organization, Equality 
Myanmar. The organization is also head of a national 
network of LGBT organizations with a wide  
geographical outreach.

Suffer double discrimination
Like many former British colonies, Myanmar still has 
legislation stemming from the colonial era. In Myan-
mar, this affects LGBT people through Article 377 of 
the Criminal Code, which prohibit sexual intercourse 
“against the order of nature.” Other parts of the leg-
islation are also used to stigmatize, intimidate and 
demand bribes of transgender people. 
       Although the legislation is rarely used in con-
victions, it has major consequences for LGBT people, 
who are often considered criminals and experience 
harassment by the police. LGBT people have also 
been a double discriminated group in a country 
where civil society in general, and human rights  
defenders in particular, has been under severe pres-
sure during decades of dictatorship.

A highly relevant partner
With support from SAIH, Colours Rainbow aim to 

make the education system in Myanmar more open 
and inclusive, and to reduce violence and discrimi-
nation against LGBT youth. The partnership is part 
of SAIH`s global program for young LGBT people’s 
rights and non-discrimination. In 2016, this program 
consisted of eight partner organizations in six differ-
ent countries.
       - There have been major political changes and 
reforms influencing Myanmar in recent years, like 
the inauguration of the first democratically elected 
government since the 1960s in spring 2016. All of 
this makes the potential for improving the legal and 
social situation of LGBT people very real, and our 
partnership with Colours Rainbow is therefore time-
ly and highly relevant, says SAIH’s program advisor 
Andreas Røise Myhrvold.

Several challenges
Violence, harassment and discrimination of students 
and teachers, who challenge the norms of sexuality 
and gender identity, is only one of many challeng-
es facing the education system in Myanmar. In the 
years to come, SAIH will continue to keep in touch 
with actors working for academic freedom and 
educational reform in Myanmar, parallel with the 
further development of our partnership with Colours 
Rainbow.

 
Illustration. Photo: Colours Rainbow
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Opening doors to higher education

With a new student loan scheme, ZANEC- Zambia National 
Education Coalition is opening the doors to Zambian universities. 

Unless you were lucky enough to be born a boy in a 
rich family living in a metropolitan area, chances are 
that you will hardly make it to the university in Zam-
bia. Overcoming these hurdles through networking 
and advocacy is the main mission of SAIH’s partner 
ZANEC – Zambia National Education Coalition.
       Since the 1970s, Zambia has endeavored to 
increase access to higher education by giving out 
bursary grants to students that did not have money 
to pay for it. With time, economic recession com-
bined with an increased demand for access to higher 
education turned this solution into something way 
too expensive for the government in the long run. 
       From 1990s onwards, the government imple-
mented a cost-sharing policy whereby tuition fees, 
boarding fees and other user charges were created 
to help fund higher education institutions. 

A successful lobby
By promoting students’ discussion forums on  
academic freedom in several Zambian universities, 
ZANEC has managed to build successful advocacy 
strategies that has led to a positive impact at policy 
level. From non-violent street demonstrations to 
public budget analysis and political advocacy at 
executive and legislative levels, ZANEC has man-
aged to hold authorities accountable and to push for 
increased access to higher education. 
       ZANEC has consistently advocated for lower 
education fees and for the financial sustainability of 
education in Zambia. During discussions on the 2016 
public budget, ZANEC demanded that a minimum 

of 20% of the total budget should be allocated to 
education (against 17% proposed by the government). 
They urged the government to move towards more 
domestic financing of education policies by maxi-
mizing the collection of revenues from the mining 
sector, thereby reducing dependency on international 
cooperation partners. 

A new loan scheme
With the support of SAIH’s networks and funding,  
ZANEC together with the Zambian National Student 
Union managed to press for new legislation creat-
ing a student loan scheme, whereby students may 
receive a loan for their education, including tuition 
fees, books and a living allowance. 
       In 2015, the Zambian parliament approved a 
Higher Education Loan and Stipend Board and in May 
2016 the president passed the Students Loan Scheme 
Bill, which was enacted by Parliament in June 2016. 
The regulation is welcome and expected to meet the 
demand of the Zambian youth – about 70% of the 
overall population in the country – for access to a 
good higher education. 
       However, the law still has a long way to go to 
prove that it is feasible. How students are going to 
repay their loans, where the resources will come 
from, and how the loan scheme will be managed are 
key questions to determine if the law will work in 
practice. ZANEC and the students’ networks, with 
the support of SAIH, are at the forefront of these  
debates and will continue to be key stakeholders in 
the struggle for a more inclusive higher education.

 
        Grace Manyonga, Director of ZANEC
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Winner of Operation Day’s Work 2016
We are proud to say that 2016 was the year when 
Operation Days Work “came home”. Our cooperation 
with the largest solidarity movement for Norwegian 
high school students has given us the possibility to 
amplify our work with both existing and new part-
ners in Colombia. This is an important victory for 
SAIH and for Colombian youths fighting for peace.

Expanding to Asia
For the first time since 1980 we have a partner 
organization in an Asian country. Together with the 
LGBT organization Colours Rainbow, we will fight to 
make the education system in Myanmar more open 
and inclusive. 

Giving you the world’s best news
SAIH’s info-political work is being acknowledged. 
In 2016, we received an all-time high funding from 
our main donor, Norad. The increase in funds made 
it possible to further develop our campaign The 
World’s Best News, together with Spire and Change-
maker. There is still a need for a more balanced view 
of development in the South, and SAIH is ready to 
provide it.

Expanding SAIH

New member: Industri Energi Student 
SAIH has 50 member organizations and we con-
stantly work to broaden our supporter base. We were 
pleased to welcome one new member to the SAIH 
family in 2016; Industri Energi Student. 

SAIH tenners 
Without the great support we have from Norwegian 
students through the “SAIH-tenners” we would not 
have been able to maintain, and even increase, the 
high level of activities nationally and internation-
ally. Together with funding from Norad, the tenners 
represent our greatest source of funding. In 2015 this 
support amounted to 10,6 million NOK. 
 
Private donors
Although our total income has increased over the 
past years, it is important for an organisation like 
ours to have a broad funding base. This is the reason 
SAIH in 2016 decided to take the step into the world 
of fundraising. It is now possible for anyone to sup-
port our fight for higher education, via our website 
or simply by sending a SMS. 

H Å V A R D  H O V D H A U G E N

S A I H ’ S  D I R E C T O R

SAIH has grown substantially over the last couple of years, with 2016 
marking a peak in the organisation’s history. Here are some of the  
highlights: 
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Electoral period fall 2015/spring 2016: 

The Board
Nicklas Poulsen Viki (President) 
Martine Jahre (Organisational Vice President) 
Inga Marie Nymo Riseth (Political Vice President) 
Kristoffer Kinge 
Stine Navarsete 
Jonas Ådnøy Holmqvist 
Lise Resvold
Helge Schwitters (NSO) 
Johanna Vaagland (deputy board member, NSO) 
Siri Johnsen (rep. for academic organisations)
Ocean Marambanyika (deputy board member, rep. for 
academic organisations)
Kari Lindemann (employees’ representative)
Eva Maria Fjellheim (deputy board member, employees)
Rikke Andersen (deputy board member)

National Council
Sigrid Valberg (rep. for academic organisations)
Daniel Hernandez (rep. for national student organisations) 
Heidi Kristiansen (SAIH Lillehammer)
Thea Willoch Njaastad (SAIH Bergen) 
Sondre Stai (SAIH Trondheim) 
Silje Åkre (SAIH Ås)
Hanna Skjerven (SAIH Tromsø) 
Aurora Salmelid (SAIH Bislet) 
Vivian Tvedt  
Gagan Chabra 
First deputy member: Elise Runde 
Second deputy member: Majed Abusalama 
Third deputy member: Sergio Chavez 

Information Committee
Mikael Østhus Schärer
Nora Dokken Harboe (to Dec 31. 2015)  
Tord Grasmo (to Jan 15. 2016)
Tora Regina M. Deglum (From Jan 1. 2016)
Aurora Salmelid (From Feb 27. 2016)

Election Committee
Nora Paus 
Anja Bakken Riise 
Emilie Langbråten Wilberg 

Control Commitee 
Julie Ness
Ulrikke Thomsen
Mats Haug 

Electoral period fall 2016/spring 2017: 

The Board
Inga Marie Nymo Riseth (President)
Thea Willoch Njaastad (Organisational Vice President)
Beathe Øgård (Political Vice President)
Kristoffer Kinge
Hans Christian Paulsen
Emil André Erstad
Kristine Lindberg
Christine Adriane Svendsrud (NSO)
Sondre Stai (deputy board member, NSO)
Siri Johnsen (rep. for academic organizations)
Ayse Bulak (deputy board member, rep. for academic 
organisations)
Marianne Haugh (employees’ representative)
Eva Maria Fjellheim (deputy board member for employees)
Jorunn Bakke Johannessen (deputy board member)

National Council
Rikke Bergseth (rep. for academic organisations) 
Kristina Klakegg (rep. for national student organisations)
Kerime van Opijnen (rep. for student democracies) 
Julie Wood (SAIH Trondheim)
Heidi Kristiansen (SAIH Lillehammer)
Martinus Førde (SAIH Kristiansand)
Aslak Bjørge Hermstad (SAIH Bergen) 
Morsalin Al Anbary (SAIH Hedmark)  
- replaced by Mari Asbjørnsen (SAIH Stavanger), 18.02.17 
Jakob Lorentzen (SAIH Blindern) 
Karoline Wergeland Kaldråstøyl (SAIH Bislet) 
Anne Marit Pettersen (SAIH Tromsø)  
- replaced by Cassandra Myhre (SAIH Tromsø) 18.02.17
Amalie Ekløf 
First deputy member: Kelly Then
Second deputy member: Åshild Svensson 
Third deputy member: Daniel Hernandez

Information Committee
Tora M. Deglum
Julie Jansen
Elise Runde
Aqib Chaudry

Election Committee
Jørn Wichne Pedersen
Niclas Poulsen Viki
Emilie Wilberg

Control Committee
Mats Molland Haug
Silje Poulsen Viki
Anette Remme

Representatives & Employees

39



2 1

Employees 2016:

Håvard Hovdhaugen – Director 
Kari Anette Lindemann – Team Leader and Program Adviser
Live Bjørge – Program Adviser 
Eva Maria Fjellheim – Program Adviser 
Andreas Røise Myhrvold – Program Adviser 
Marianne Haugh – Program Adviser 
Kjersti Augland – Program Adviser (on leave)
Christian Bull – Political Adviser 
Trine Grüner – Information Adviser 
Kristin Marie Skaar – Information Adviser (on leave until May)
Ann-Therese Kildal – Coordinator, World’s Best News (50%, May – December 2016)  
Marianne Holden – Operation Day’s Work Coordinator (May – December 2016)
Ola Alnæs – Finance and Administration Adviser (until March 2016)
Juliane Granly – Finance and Administration Adviser (50%, June – August 2016)
Carina Hansen – Finance and Administration Adviser (50%, October – December 2016)
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Sak 5 Statuttendringer 

Vedlegg: 
• SAIH sine statutter vedtatt av Årsmøtet 2016.

5.a Presentasjon
Statuttene er de mest grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for organisasjonen
sin struktur og arbeidsform.

Det er strenge krav til hva som skal til for å endre statuttene; endringsforslag skal sendes inn seks 
uker før Årsmøtet og trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt.  
Det er spesifisert i hvert forslag hvem som har fremmet det.  

5.b  Debatt
Det er ikke mulig å komme med nye forslag eller å endre ordlyden i eksisterende forslag, men
Styret kan foreta grammatiske endringer på styremøter. Nye forslag til statuttendringer kan
eventuelt sendes inn til neste ÅM.

5.b Votering
Endringer i statuttene krever 2/3 flertall.
Styrets innstilling følger etter hvert forslag.

Styret har innstilt på at forslag 1 skal voteres over under konstitueringen av møtet slik at ANSA 
eventuelt kan bli godkjent som medlem og få delegatstatus i begynnelsen av møtet.  

Styret har innstilt på at statuttendringsforslag 5,6,7,8 skal voteres over like etter lunsj på lørdag, 
slik at resultatet er klart før presentasjonen av kandidater gjøres senere på dagen.  
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Forslag 1:  
Forslagsstiller:  Inga Marie Nymo Riseth 
 
Endringsforslag: 
§ 3B  
Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. 
Organisasjonene må være livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler i Norge og norske 
studenter i utlandet. Organisasjonene må være livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. 
 
Begrunnelse: 
ANSA, interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet, har vedtatt at de ønsker å bli 
medlem av SAIH. Da de organiserer norske studenter ved institusjoner i utlandet vil det kreve en 
statuttendring for at de skal kunne bli medlem. ANSA var medlem av SAIH tidligere, men trakk 
sitt medlemskap tidlig på 90-tallet. De siste årene har ANSA og SAIH hatt god kontakt. AU vil 
veldig gjerne å ønske dem velkommen i organisasjonen, da dette vil bety at SAIH representerer 
større deler av den norske studentbevegelsen.  
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 2:  
Forslagsstiller:  Inga Marie Nymo Riseth 
 
Endringsforslag: 
§ 5.6 B  
Godkjenne årsrapport for inneværende valgperiode. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Godkjenne årsrapport for inneværende valgperiode foregående kalenderår 
 
Begrunnelse: 
I 2014/2015 endret SAIH årshjul fra å følge kalenderåret til å følge skoleåret. Før 
årshjulsendringen godkjente Årsmøtet i oktober Årsrapport fra foregående periode. Da årshjulet 
ble endret, ble statuttene endret til at Årsmøtet, som nå avholdes i april, skal «Godkjenne 
årsrapport for inneværende valgperiode». Dette ble for første gang gjennomført i forrige valgperiode. 
AU synes denne praksisen er lite hensiktsmessig da det gjør at Årsmøtet skal godkjenne en 
rapport for en periode som ikke er ferdig. Når Årsmøtepapirene sendes ut i mars er det fortsatt 
tre måneder igjen av perioden. Ved å godkjenne Årsrapport for foregående kalenderår vil 
rapporten kunne være ferdigstilt til Årsmøtet.   
 
Vi ønsker også å distribuere Årsrapporten til medlemmer, partnere og samarbeidsaktører, og tror 
det for utenforstående gir mer mening med en Årsrapport som følger kalenderåret, ikke 
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skoleåret. Siden SAIHs budsjetter og regnskap følger kalenderåret, ser vi heller ikke noe problem 
med at Årsrapporten også gjør det.  
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 3:  
Forslagsstiller:  Inga Marie Nymo Riseth 
 
Strykningsforslag: 
§5.6 G 
Velge eventuelle nye og vedta utfasing av eksisterende prosjektland. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Velge eventuelle nye og vedta utfasing av eksisterende prosjektland. 
 
Begrunnelse: 
Se samlet begrunnelse for forslag 3 og 4 under forslag 4.  
 
Forslag 4:  
Forslagsstiller: Inga Marie Nymo Riseth 
 
Strykningsforslag:  
§7.2 K 
Vedta oppstart av prosjekter i nye land som ikke har vært lansert på årsmøtet. Dersom prosjektdriften skal 
fortsette utover ett år må landet lanseres på Årsmøtet. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Vedta oppstart av prosjekter i nye land som ikke har vært lansert på årsmøtet. Dersom prosjektdriften skal 
fortsette utover ett år må landet lanseres på Årsmøtet. 
 
Samlet begrunnelse for forslag 3 og 4: 
Styret mener at det faglige og tematiske fokuset skal være det som veier tyngst i SAIHs 
bistandsarbeid, og ikke landfokuset. Årsmøtet vedtar SAIHs grunndokumenter, inkl 
prinsipprogram og solidaritetsstrategi, og legger slik føringer for hvem SAIH skal være og hva vi 
skal arbeide med. Deretter er det Styrets ansvar at disse dokumentene følges opp, blant annet ved 
å vedta nye tilskuddssøknader og totalbudsjetter for programvirksomheten. Avgjørelser om 
hvilke land SAIH skal ha partnere i må tas på bakgrunn av vedtatte strategier.  
 
Videre er det slik at Styret har vedtatt at SAIH skal opprette en satsing kalt Student Activist 
Academy hvor formålet er å styrke studentorganisasjoner som opplever 
menneskerettighetsbrudd og angrep på akademisk frihet. Denne satsingen vil blant annet 
innebære regionale og/eller landspesifikke samlinger med fokus på kapasitetsbygging av 
studentorganisasjoner. Vi ønsker å inkludere studentorganisasjoner fra andre land enn de vi i 
dag har partnere i, og vi mener dagens statutter, hvor prosjektland må godkjennes av Årsmøtet 
etter ett år, vil være et hinder for at satsingen skal fungere slik vi ønsker det.   
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Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  
 
Forslag 5:  
Forslagsstiller:  Thea Willoch Njaastad 
 
Endringsforslag: 
§ 5.6 I 
Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør styrets arbeidsutvalg 
(AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, kontrollkomité og revisor. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder og to nestledere som utgjør styrets 
arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, kontrollkomité og revisor. 
 
Begrunnelse: 
Se samlet begrunnelse for forslag 5, 6, 7 og 8 under forslag 8. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  
 
Dissens:  
Styrets mindretall har tatt ut dissens på forslag 5, 6, 7, 8. Se samlet begrunnelse for dissens under 
forslag 8.  
 
Forslag 6:  
Forslagsstiller:  Thea Willoch Njaastad 
 
Endringsforslag: 
§ 7.1 
Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er leder, 
organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av de ansatte i 
SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra akademikerorganisasjoner som er 
medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige styremedlemmene. Alle varamedlemmer har 
møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med tale og 
forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte sak. Styret velges på Årsmøtet. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære medlemmene er 
leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder to nestledere og sju styremedlemmer. Et styremedlem 
med personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et styremedlem med personlig vara blir 
oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med personlig vara velges etter oppnevning fra 
akademikerorganisasjoner som er medlem av SAIH. En person velges som vara for de øvrige 
styremedlemmene. Alle varamedlemmer har møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. 
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Daglig leder møter i Styret med tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte 
sak. Styret velges på Årsmøtet. 
 
Begrunnelse: 
Se samlet begrunnelse for forslag 5, 6, 7 og 8 under forslag 8. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Dissens:  
Styrets mindretall har tatt ut dissens på forslag 5, 6, 7, 8. Se samlet begrunnelse for dissens under 
forslag 8.  
 
Forslag 7:  
Forslagsstiller:  Thea Willoch Njaastad 
 
Endringsforslag: 
§ 8.1 
Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og politisk 
nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU representerer styrets interesser og 
ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste myndighet i SAIH mellom styremøter. AU er 
SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte løpende beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs 
grunndokumenter, handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i 
organisasjonen.  
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk nestleder og politisk 
nestleder og to nestledere. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU representerer styrets 
interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste myndighet i SAIH mellom 
styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte løpende beslutninger mellom styremøtene, i 
henhold til SAIHs grunndokumenter, handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det 
politiske arbeidet i organisasjonen.  
 
Begrunnelse: 
Se samlet begrunnelse for forslag 5, 6, 7 og 8 under forslag 8. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Dissens:  
Styrets mindretall har tatt ut dissens på forslag 5, 6, 7, 8. Se samlet begrunnelse for dissens under 
forslag 8.  
 
Forslag 8:  
Forslagsstiller:  Thea Willoch Njaastad 
 
Endringsforslag: 
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§ 8.2 
Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder, og politisk nestleder er organisatorisk nestleders 
stedfortreder. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Organisatorisk nestleder Nestlederkandidaten som får flest stemmer på Årsmøtet er leders 
stedfortreder, og kandidaten med nest flest stemmer politisk nestleder er organisatorisk nestleders 
dennes stedfortreder. 
 
Begrunnelse: 
Se samlet begrunnelse for forslag 5, 6, 7 og 8 under forslag 8. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Dissens:  
Styrets mindretall har tatt ut dissens på forslag 5, 6, 7, 8. Se samlet begrunnelse for dissens under 
forslag 8.  
 
Samlet begrunnelse for forslag 5, 6, 7 og 8: 
Den siste tiden har det vært jobbet for å rendyrke AU som politisk ledelse og for at flere 
administrative oppgaver skal utføres av sekretariatet. For eksempel har økonomi- og 
administrasjonsrådgiver fra januar 2017 avlastet AU med oppfølging av Frifond og 
informasjonsrådgiver med ansvar for inntektsbringende arbeid har fra høsten 2016 avlastet AU 
for oppfølging av deler av medlemmene. Organisatorisk nestleder har de siste årene ledet Radi-
aid-kampanjen, noe som gjør høstsemesteret svært hektisk for dette vervet. Det er derfor 
nåværende AUs mening at lokallagsoppfølgingen bør fordeles på de to nestlederne, da vi mener 
dette vil føre til bedre lokallagsoppfølging samtidig som det vil gjøre at begge nestlederne har 
kapasitet til å drive infopolitisk arbeid.  
 
Med disse endringene gjenspeiler ikke «organisatorisk» og «politisk» lenger de faktiske rollene til 
nestlederne og fordelingen av arbeidsoppgaver innad i AU. Statuttene bør være overordnede slik 
at de kan gjelde for SAIH i uoverskuelig fremtid. SAIH som organisasjon og AUs arbeidshverdag 
er i hyppig endring, og vi mener at det er uheldig at statuttene gjennom navn legger føringer for 
hvilke roller nestlederne skal ha. Gjennom Handlingsprogrammet legger Årsmøtet føringer for 
hva AU skal arbeide med. Det er så opp til AU å spille på hverandres styrker, erfaringer og 
ønsker når man operasjonaliserer handlingsprogrammet og fordeler arbeidsoppgaver seg 
imellom. Forslagsstiller foreslår at endringene skal tre i kraft umiddelbart, og at de to nestledere 
velges i én runde på Årsmøtet.  
 
Samlet begrunnelse for dissens på forslag 5,6,7 og 8:  
Tidligere valgte man i SAIH to nestledere som delte oppgavene fritt mellom seg etter valget, 
tilsvarende modellen som her foreslåes. Etter en lang prosess med flere diskusjoner i Landsråd, 
Styret og Årsmøtet ble dette endret på SAIHs Årsmøte 2013 til én organisatorisk og én politisk 
nestleder. Styrets mindretall, ved Kristoffer Kinge, mener at Styret nå innstiller på å gå tilbake til 
en ordning som fungerte dårlig tidligere. 
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SAIH har dratt stor nytte av en klar arbeidsfordeling i Arbeidsutvalget (AU), noe man kan se på 
stadig mer slagkraftige kampanjer, en mangedobling av deltakere på samlinger og en stadig 
økning i antall aktive lokallag (fra 7 i 2013 ti 11 i dag).  Ved å velge én person til en klart definert 
nestlederstilling, som man vet har kompetanse og kvalifikasjoner for nettopp arbeidsoppgavene 
denne stillingen krever, sikrer man en god ressursbruk i organisasjonen. Dersom man, slik dette 
forslaget tilsier, velger to nestledere som så fordeler oppgaver mellom seg, må kandidatene 
forberede seg på begge stillinger og Årsmøtet risikerer at de vil jobbe med noe annet enn det som 
er tiltenkt. Dette har tidligere også ført til et høyt konfliktnivå innad i AU, da begge nestledere 
f.eks har hatt ønske å jobbe med den politiske kampanjen etter de ble valgt. 
 
Å arbeide som nestleder i SAIH er en svært spennende og krevende jobb, og det er mange nye og 
spennende arbeidsoppgaver man kan ta på seg gjennom året. Dersom man fordeler lokallagene 
mellom de to nestlederne, frykter jeg at lokallagsoppfølgingen fort kan bli en nedprioritert 
arbeidsoppgave.  Takket være god lokallagsoppfølging har vi nå elleve sterke lokallag, men de 
fleste av disse har minst en gang i løpet av de siste tre årene vært tilnærmet uten aktivister eller 
aktivitet. Et delt oppfølgingsansvar skaper også lite insentiv for å opprette nye lokallag. 
 
 
Forslag 9:  
Forslagsstiller:  Thea Willoch Njaastad 
 
Endringsforslag: 
§ 11.1  
Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan vedta 
supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU. Valgperioden er fra 1/7 inneværende 
kalenderår til 30/6 påfølgende år. Informasjonskomiteen får mandat fra Styret og blir ledet av AU.  
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. Landsrådet kan vedta 
supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU. Valgperioden er fra 1/7 inneværende 
kalenderår til 30/6 påfølgende år. Informasjonskomiteen får mandat fra Styret. og blir ledet av AU. IK 
konstituerer seg selv med en leder som har ansvaret for å lede arbeidet gjennom perioden i 
samråd med AU. 
 
Begrunnelse: 
Informasjonskomiteen er et viktig bindeledd mellom lokallagene og sentralt i 
organisasjonen og avlaster AU der det er hensiktsmessig. I dag er det slik at AU 
delegerer oppgaver og kaller inn til møter i IK. For å avlaste AU, samt effektivisere 
arbeidet foreslås det at IK har en egen leder. Under denne lederen kan IK selv kalle inn til 
møter og initiere prosesser i større grad enn i dag. I tråd med dette forslaget, bør det 
gjennomføres overlapp mellom avtroppende og påtroppende IK, samt skrives et 
overlappsnotat. Dette kan bidra til å sikre at IK har nok kunnskap til å arbeide mer 
selvstendig. Forslagsstiller foreslår at endringene trer i kraft umiddelbart. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
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Forslag 10:  
Forslagsstiller:  Beathe Øgård 
 
Endringsforslag: 
§ 2 
SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber for 
frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere hovedsakelig i sørlige 
Afrika og Latin-Amerika, informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber for 
frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere hovedsakelig i sørlige 
Afrika og Latin-Amerika, informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 
SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt 
og internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med 
særlig fokus på høyere utdanning.  
 
Begrunnelse: 
Prinsipprogramutvalget for perioden 2016-17, ledet av politisk nestleder Beathe Øgård, har utført 
en rekke omfattende endringer i revidert prinsipprogram. Utvalget tilstrebet en kort og presis 
formålsparagraf som tydelig forklarer hva og hvem SAIH er. Vi har derfor valgt å utelate 
geografisk avgrensning i utviklingssamarbeidet og spesifisering av arbeidsmetoder innenfor 
dette. Ønsket om å fjerne geografisk avgrensning må sees i en sammenheng hvor vi ønsker å 
tilpasse oss 2030 agendaen og de nye bærekraftsmålene, hvor man ikke skiller mellom nord og 
sør.   
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 11:  
Forslagsstiller:  Beathe Øgård 
 
Endringsforslag: 
§ 5.6 E  
Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Solidaritetsstrategi, Informasjonsstrategi, 
Politisk Plattform, Prinsipprogram og Akademikerstrategi. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket):  
 
Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Solidaritetsstrategi, Informasjonsstrategi, 
Politisk Plattform, Prinsipprogram og Akademikerstrategi. 
 
Begrunnelse: 
I dagens gjeldende statutter står det nedfelt at prinsipprogrammet både skal vedtas som en 
flerårig strategi og skal vedtas hvert fjerde år. For å tydeliggjøre når prinsipprogrammet skal 
revideres anser prinsipprogramutvalget det som hensiktsmessig at det kun står nevnt i paragraf 
5.6 F. Dette endringsforslag må sees i sammenheng med forslag 12 vedrørende paragraf 5.6.F.    
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Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 12:  
Forslagsstiller:  Beathe Øgård 
 
Endringsforslag: 
§ 5.6 F  
Vedta nytt prinsipprogram hvert fjerde år. Innenfor denne fireårsperioden kan Årsmøtet vedta endringer i 
prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før 
årsmøtet. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
Vedta nytt prinsipprogram hvert fjerde femte år. Innenfor denne femfireårsperioden kan Årsmøtet vedta 
endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag skal være SAIH sentralt i hende 
senest 6 uker før årsmøtet. 
 
Begrunnelse: 
Prinsipprogramutvalget for perioden 2016-17 anser det som hensiktsmessig at 
prinsipprogrammet ikke utgår og må revideres samme år som solidaritetsstrategien.  I revidert 
utkast til solidaritetsstrategien er det foreslått en levetid for dokumentet på fire år som samsvarer 
med rammeavtale søknad til Norad. Prinsipprogrammet blir ansett som å være et av SAIHs 
viktigste grunndokumenter som fastsetter organisasjonens formål, visjon, ideologi og 
verdigrunnlag, og har derfor høyere rangering enn andre grunndokumenter, med unntak av 
statuttene. Med en levetid for dokumentet på fem år vil vi sikre at viktige flerårige strategier ikke 
vil motstride prinsipprogrammet.  
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 13:  
Forslagsstiller:  Inga Marie Nymo Riseth 
 
Endringsforslag: 
§ 5.6 E  
Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Solidaritetsstrategi, Informasjonsstrategi, 
Politisk Plattform, Prinsipprogram og Akademikerstrategi. 
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket):  
 
Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Solidaritetsstrategi Strategi for 
utviklingssamarbeid, Informasjonsstrategi, Politisk Plattform, Prinsipprogram og Akademikerstrategi. 
 
Begrunnelse: 
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Det styrenedsatte utvalget som har skrevet forslag til ny solidaritetsstrategi foreslår å endre 
navnet på strategien til «Strategi for utviklingssamarbeid», da vi mener dette er en tydeliggjøring 
av hva strategien handler om. Informasjonsarbeid og politisk påvirkning i Norge kan også 
omtales som solidaritetsarbeid. Derfor er «solidaritetsstrategi» et upresist navn.   
 
Styrets innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas.  
 
Forslag 14:  

Forslagsstiller:  Ingrid Vonen, SAIH Bislet 

 

Endringsforslag: 

§ 14.1 

Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan dannes ved universiteter 
og høgskoler i Norge 

 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 
§ 14.1 

Lokallag av SAIH, som kan stille seg stiller seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan dannes ved 
universiteter og høgskoler i Norge 

Begrunnelse: 

Jeg synes formuleringen ’som kan stille seg bak’ er underlig, for i teorien åpner det opp for 
dannelse av lokallag som ikke stiller seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag. Da er ’som 
stiller seg bak’ tydeligere og bedre.  

Innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget vedtas. 
 
Forslag 15:  

Forslagsstiller:  Ingrid Vonen, SAIH Bislet 

Tilleggsforslag: 

§14.2 SAIHs lokallag konstituerer seg selv med et styre, som minst må bestå av leder og 
økonomiansvarlig.   
 
Foreslått endret til (strykning er gjennomstreket, tillegg er uthevet):  
 

§14.2 
SAIHs lokallag konstituerer seg selv med et styre, som minst må bestå av leder og økonomiansvarlig.  
SAIHs lokallag arrangerer eget årsmøte årlig. 
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Begrunnelse: 

Lokallagenes Årsmøte burde være nedfelt i SAIHs statutter. Gjennomføring av lokallagsårsmøte 
er viktig for å sørge for at lokallagene er demokratiske, og burde være et minstekrav for at et 
lokallag skal kunne fortsette å eksistere. 

Innstilling:  
Styret innstiller på at forslaget ikke vedtas.  
 
Begrunnelse for Styrets innstilling:  
Veldig lite av lokallagenes aktivitet er regulert i statuttene til SAIH. Kun opprettelse og 
oppløsning av lokallagene er nevnt. En av grunnene til dette er at lokallagene har egne statutter 
som de vedtar selv. SAIH sentralt har et forslag til statutter, hvor det står at de skal avholde 
Årsmøte årlig og organisatorisk nestleder passer på at dette skjer. Vi mener det er uheldig å 
nedfelle for mye om lokallagenes aktivitet i SAIHs statutter, fordi dette vil overstyre lokallagenes 
egen demokratiske makt. 
 
 

52



Vedlegg sak 5 - Statutter 

 

  Side 1 av 7 

 1 
Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 2 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 3 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. 4 
 5 

§ 1  NAVN 6 
§ 1.1  Organisasjonens navn er: 7 
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond - SAIH 8 
 9 
§ 1.2  Den engelske oversettelsen er: 10 
Norwegian Students’ and Academics' International Assistance Fund. 11 
 12 
§ 1.3  Den spanske oversettelsen er: 13 
El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. 14 
 15 
§ 1.4  Den samiske oversettelsen er: 16 
Norgga Studeanttaid ja Akademihkkariid Álbmogiidgaskasaš Veahkkefoanda 17 
 18 
§ 1.5 Den portugisiske oversettelsen er: 19 
O fundo de assistência internacional dos estudantes e acadêmicos norugueses 20 
 21 

§ 2 FORMÅL 22 
§ 2.1 SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og 23 
bistandsorganisasjon. SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og 24 
opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-25 
Amerika, informasjonsarbeid om globale utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 26 
 27 

§3 MEDLEMSKAP 28 
§ 3.1  Innmelding i SAIH skjer ved skriftlig søknad til SAIH. Årsmøtet godkjenner 29 
innmelding ved simpelt flertall. Nye medlemmer i SAIH oppnår stemmerett på Årsmøte 30 
med en gang etter vedtaket, dersom søknad om innmelding er mottatt senest ved frist for 31 
utsendelse av endelig innkalling og sakspapirer. Alle medlemsorganisasjoner og SAIHs 32 
lokallag skal ha en SAIH-kontaktperson.  33 
 34 
§ 3.2  Medlemskap i SAIH er åpent for: 35 

A. Høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge. 36 
B. Landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter ved universiteter og høgskoler i 37 

Norge. Organisasjonene må være livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengige. 38 
C. Styret ved universiteter og høgskoler i Norge. 39 
D. Landsomfattende arbeidstakerorganisasjoner for akademikere i Norge. Organisasjonene 40 

må være partipolitisk uavhengige og livssynsmessige nøytrale. 41 
E. SAIHs lokallag. For å bli fullverdig medlem i SAIH må lokallaget bestå av minst fem 42 

medlemmer, derav én leder og én økonomiansvarlig. Se også §14. 43 
 44 
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§ 4 ORGANISASJON 45 
§ 4.1 SAIHs organer er: 46 

A. Årsmøtet 47 
B. Styret 48 
C. Arbeidsutvalget 49 
D. Sekretariatet 50 
E. Landsrådet 51 
F. Informasjonskomiteen 52 
G. Kontrollkomiteen 53 
H. Valgkomiteen 54 
I. SAIHs lokallag 55 

 56 

§ 5 ÅRSMØTET 57 
§ 5.1 Årsmøtet er SAIHs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av  58 
april måned. 59 
 60 
§ 5.2 Følgende frister skal overholdes ved innkalling til Årsmøtet: 61 

A. Senest tre måneder i forveien fastlegger styret tidspunkt og sted for Årsmøtet og sender 62 
foreløpig innkalling til de som har møterett. 63 

B. Senest en måned i forveien sender styret ut endelig innkalling med dagsorden og 64 
sakspapirer. 65 

 66 
§ 5.3 Styret innstiller på saker til Årsmøtet. 67 
 68 
§ 5.4 SAIHs lokallag har to delegater på Årsmøtet, andre medlemsorganisasjoner har én. 69 
Hver delegat har tale-, forslags- og stemmerett. Ingen person kan ha mer enn én stemme på 70 
Årsmøtet, og styremedlemmer har ikke stemmerett på Årsmøtet. 71 
 72 
§ 5.5 Dersom delegater som representerer samme organisasjon, være det fra nasjonalt eller 73 
lokalt ledd, har mer enn halvparten av stemmene på Årsmøtet kan ikke statuttene endres på 74 
dette Årsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. SAIHs lokallag regnes ikke som 75 
representanter for noen av SAIHs medlemsorganisasjoner. Dersom en slik situasjon oppstår kan 76 
imidlertid Årsmøtet med 4/5 flertall vedta at statutter skal behandles etter vanlige regler.  77 
 78 
§ 5.6 Det ordinære Årsmøtet skal: 79 

A. Vedta forretningsorden for Årsmøtet. 80 
B. Godkjenne årsrapport for inneværende valgperiode. 81 
C. Vedta revidert administrasjons-, informasjons- og innsamlingsbudsjettet, samt 82 

totalbudsjett, for inneværende kalenderår.  83 
D. Vedta handlingsprogram for kommende valgperiode.  84 
E. Vedta flerårige strategier som omhandler SAIHs arbeid, slik som Solidaritetsstrategi, 85 

Informasjonsstrategi, Politisk Plattform, Prinsipprogram og Akademikerstrategi. 86 
F. Vedta nytt prinsipprogram hvert fjerde år. Innenfor denne fireårsperioden kan 87 

Årsmøtet vedta endringer i prinsipprogrammet med 2/3 flertall. Slike endringsforslag 88 
skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet.  89 

G. Velge eventuelle nye og vedta utfasing av eksisterende prosjektland. 90 
H. Vedta eventuelle statuttendringsforslag, meddelt i samsvar med paragraf 17. 91 
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I. Velge styre, inkludert leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder som utgjør 92 
styrets arbeidsutvalg (AU), landsråd, informasjonskomité, valgkomité, 93 
kontrollkomité, og revisor. 94 

J. Velge tema for kommende periodes politiske kampanje. Politisk tema skal følge 95 
valgperioden. 96 
 97 

§ 5.7 Årsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte 98 
dagsorden, men kan beslutte å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 99 
 100 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 101 
§ 6.1 Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av 102 
medlemsorganisasjonene og SAIHs lokallag krever det, og samtidig angir hvilke saker de 103 
ønsker behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes sammen med dagsorden og 104 
sakspapirer minst én måned før møtet. 105 
 106 

§ 7 STYRET 107 
§ 7.1 Styret består av ti ordinære medlemmer og fire varamedlemmer. De ordinære 108 
medlemmene er leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder og sju styremedlemmer. Et 109 
styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av Norsk studentorganisasjon. Et 110 
styremedlem med personlig vara blir oppnevnt av de ansatte i SAIH. Et styremedlem med 111 
personlig vara velges etter oppnevning fra akademikerorganisasjoner som er medlem av 112 
SAIH. En person velges som vara for de øvrige styremedlemmene. Alle varamedlemmer har 113 
møterett. Styremedlemmer kan ikke ha verv i Landsrådet. Daglig leder møter i Styret med 114 
tale og forslagsrett, med mindre annet er bestemt av Styret i den enkelte sak. Styret velges på 115 
Årsmøtet. 116 
 117 
§ 7.2 Styret skal: 118 

A. Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene etter de retningslinjer Årsmøtet har 119 
vedtatt  120 

B. Fastsette AUs oppgaver og fullmakter. 121 
C. Ha overordnet arbeidsgiveransvar.  122 
D. Ha ansvar for at det blir sørget for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel. 123 

Styret skal godkjenne årsregnskap for foregående år før rapportering til donor. 124 
Årsregnskap ferdigstilt foregående periode skal fremlegges årsmøtet. 125 

E. Styret skal fremlegge årsrapport for inneværende valgperiode på årsmøtet. 126 
F. Vedta totalbudsjetter for program/prosjektporteføljer for 127 

programvirksomheten, vedta administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett til 128 
påfølgende år før utgangen av inneværende kalenderår, og 129 
revidere administrasjons-, informasjons- og totalbudsjett når endelig tilsagn fra 130 
givere foreligger. 131 

G. Vedta økonomiske retningslinjer for SAIH, etiske retningslinjer, Code of 132 
Conduct og instruks for valgkomiteen. 133 

H. Vedta strategier som ikke er flerårige, samt nye tilskuddssøknader, i tråd med 134 
organisasjonens økonomiske retningslinjer  135 

I. Nominere styrerepresentanter for SAIH i andre organer. 136 
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J. Vedta mandat for informasjonskomiteen, arbeidsinstruks for valgkomiteen og 137 
utvalg nedsatt av styret. 138 

K. Vedta oppstart av prosjekter i nye land som ikke har vært lansert på årsmøtet. 139 
Dersom prosjektdriften skal fortsette utover ett år må landet lanseres på 140 
Årsmøtet.  141 

L. Avholde, og innstille på saker til Årsmøtet. 142 
M. Få fremlagt og godkjenne årsregnskap fra kalenderåret som endte i forrige 143 

valgperiode 144 
 145 
§ 7.3 Styret velges for en periode, og skal møtes minst 6 ganger i løpet av valgperioden. 146 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende kalenderår. Gyldige 147 
styrevedtak krever minst 5 avgitte stemmer. SAIHs leder har dobbeltstemme ved lik 148 
stemmeavgivning.  149 
 150 
 151 
§ 7.4 Styremøtene er åpne. Styret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.  152 
 153 
§ 8 ARBEIDSUTVALGET 154 
§ 8.1 Arbeidsutvalget (AU) er styrets arbeidsutvalg og består av leder, organisatorisk 155 
nestleder og politisk nestleder. AU er nedsatt av Årsmøtet og rapporterer til styret. AU 156 
representerer styrets interesser og ansvar mellom styrets møter, og innehar følgelig øverste 157 
myndighet i SAIH mellom styremøter. AU er SAIHs daglige politiske ledelse og kan fatte 158 
løpende beslutninger mellom styremøtene, i henhold til SAIHs grunndokumenter, 159 
handlingsprogram og beslutninger fattet i styret. AU leder det politiske arbeidet i 160 
organisasjonen.  161 
 162 
§ 8.2 163 
Organisatorisk nestleder er leders stedfortreder, og politisk nestleder er organisatorisk 164 
nestleders stedfortreder. 165 
 166 
§ 8.3 AU har ansvaret for å innkalle til og forberede styremøter og landsrådsmøter. AU 167 
leder informasjonsarbeidet i SAIH, i samarbeid med daglig leder, informasjonsrådgiver og 168 
informasjonskomiteen. AU ivaretar styrets løpende kontakt med daglig leder. 169 
 170 
§ 8.4 Styret delegerer ansvar til AU gjennom økonomiske retningslinjer og retningslinjer 171 
for AU sitt arbeid. 172 
 173 
§ 8.5 Gyldig AU-vedtak krever minst 2 avgitte stemmer. Ved lik stemmeavgivning skal 174 
saken tas til Styret. 175 
 176 
 177 
§9 SEKRETARIATET 178 
§ 9.1 Sekretariatet i SAIH jobber med å følge opp bistandsarbeidet, informasjonsarbeidet 179 
og det politiske påvirkningsarbeidet i SAIH i tråd med årsmøte-, styre- og AU-vedtak. 180 
Daglig leder ivaretar sekretariatets løpende kontakt med AU og styret. Styret delegerer 181 
ansvar til daglig leder og sekretariatet gjennom stillingsinstrukser og økonomiske 182 
retningslinjer.  183 
 184 
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§ 10 LANDSRÅDET 185 
§ 10.1 Landsrådet består av 13 landsrådsmedlemmer og 3 varamedlemmer med møteplikt. 186 
Disse velges på Årsmøtet, med unntak av de ansattes representanter som oppnevnes direkte 187 
av og blant de ansatte. Kandidater fra lokallag og medlemsorganisasjoner er valgbare i dette 188 
valget. SAIHs leder har møteplikt og tale- og forslagsrett. Landsrådet er sammensatt av: 189 

A. En representant for landsomfattende studentorganisasjoner  190 
B. En representant for akademikerorganisasjoner  191 
C. En representant for høyeste studentorgan ved universiteter og høyskoler  192 
D. En representant for de ansatte i SAIH  193 
E. Representanter fra 8 av SAIHs lokallag 194 
F. En fri representant  195 
G. Tre varamedlemmer som blir valgt i prioritert rekkefølge. 196 

 197 
§ 10.2 De av SAIHs lokallag som ikke er representert har observatørstatus i landsrådet. 198 
SAIHs styre har møterett på landsrådsmøter.  199 
 200 
§ 10.3 Landsrådet skal foreta nødvendige suppleringsvalg. Dersom oppnevnte 201 
styremedlemmer fra medlemsorganisasjoner skal suppleres inn mellom Årsmøter, må disse 202 
godkjennes av Landsrådet. Innmelding i og utmelding av andre organisasjoner skjer ved 2/3 203 
flertall i landsrådet. Landsrådet behandler forslag til handlingsprogram for kommende 204 
periode, samt forslag til strategier som omhandler SAIHs arbeid over lengre perioder og kan 205 
midlertidig godkjenne nye lokallag mellom Årsmøtene. Utover dette har landsrådet en 206 
rådgivende funksjon, og kan ikke overprøve vedtak gjort i styret. Landsrådet skal orienteres 207 
om endringer i årsbudsjett av betydning for organisasjonen og skal gis anledning til å 208 
komme med innspill til kommende års budsjett. Landsrådet skal på første møte i 209 
valgperioden komme med innspill til valgkomiteens arbeid i perioden. 210 
 211 
 212 
§ 10.4 Landsrådet velges for én periode, og skal møtes minst to ganger i løpet av 213 
valgperioden. Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. 214 
Gyldige landsrådsvedtak krever minst 7 avgitte stemmer. SAIHs leder får stemmerett ved 215 
stemmelikhet. 216 
 217 
§ 10.5 Referat fra Landsrådsmøter skal tilsendes Styrets medlemmer. 218 
 219 

§ 11 INFORMASJONSKOMITEEN 220 
§ 11.1 Informasjonskomiteen består av to eller tre medlemmer som velges på Årsmøtet. 221 
Landsrådet kan vedta supplering av ytterligere medlemmer etter innstilling fra AU. 222 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. 223 
Informasjonskomiteen får mandat fra Styret og blir ledet av AU.  224 
 225 
§ 11.2 Informasjonskomiteen skal samarbeide med AU og informasjonsrådgiver om SAIHs 226 
informasjonsarbeid, politiske påvirkningsarbeid og organisatoriske oppgaver.  227 
 228 
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§ 12 KONTROLLKOMITEEN 229 
§ 12.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges på Årsmøtet. Valgperioden er 230 
fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. Kontrollkomiteen har møterett og 231 
talerett på styremøter, landsrådsmøter og Årsmøtet. 232 
 233 
§ 12.2 Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives forsvarlig innenfor norske 234 
lover og i samsvar med statutter, retningslinjer og vedtatte budsjetter. Kontrollkomiteen skal 235 
avgi rapport til Årsmøtet om sitt arbeid i perioden, samt underskrive årsmøteprotokollen.  236 
  237 
§ 12.3 Kontrollkomiteen kan gi råd ved arbeid med retningslinjer og statutter, men kan ikke 238 
delta i utforming av disse. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv eller 239 
posisjoner i SAIH. 240 
 241 
§ 12.4 Årsmøtet kan vedta et utvidet mandat for kontrollkomiteen. 242 
 243 

§ 13 VALGKOMITEEN 244 
§ 13.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til 245 
valg på Årsmøtet, og til eventuelle suppleringsvalg på Landsråd. Valgkomiteen innstiller på 246 
kandidatene på Årsmøtet. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet. 247 
Valgperioden er fra 1/7 inneværende kalenderår til 30/6 påfølgende år. 248 
 249 

§ 14 SAIHs LOKALLAG 250 
§ 14.1 Lokallag av SAIH, som kan stille seg bak SAIHs formål, visjon og verdigrunnlag, kan 251 
dannes ved universiteter og høgskoler i Norge 252 
 253 
§14.2 SAIHs Lokallag konstituerer seg selv med et styre, som minst må bestå av leder og 254 
økonomiansvarlig.  255 
 256 
§ 14.3    SAIHs lokallag er selv ansvarlige for sin økonomi. Ved oppløsning tilfaller eventuelle 257 
midler lokallagenes egen søkepott, som administreres av SAIH sentralt. Nye lokallag kan 258 
motta økonomisk oppstartsstøtte og prosjekstøtte før de oppfyller kravene til fullt 259 
medlemskap, jfr. §3.2. AU kan innvilge støtten. 260 
 261 
 262 
 263 
§ 15 VALG 264 
§ 15.1 Alle personvalg krever simpelt flertall med unntak av leder og nestledere, som krever 265 
alminnelig flertall. Ved likt resultat, gjennomføres valget på nytt. Dersom valget fortsatt gir 266 
likt resultat, avgjøres valget ved loddtrekning. Ved personvalg med likt antall kandidater 267 
som plasser kan akklamasjon benyttes. Dersom én eller flere kandidater eller delegater 268 
krever det, skal det gjennomføres skriftlig votering. 269 
 270 

§ 16 OPPLØSNING 271 
§ 16.1 Oppløsning av SAIH kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på to 272 
påfølgende årsmøter med minst 6 måneders mellomrom. Dersom organisasjonen oppløses skal 273 
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Årsmøtet bestemme hvordan SAIHs midler skal brukes, og av hvem. Midlene skal øremerkes 274 
utdanningsrelaterte prosjekter i Sør. 275 
 276 

§ 17 ENDRING I STATUTTENE 277 
§ 17.1 Disse statuttene kan bare endres på ordinære årsmøter med 2/3 flertall. 278 
Endringsforslag skal være SAIH sentralt i hende senest 6 uker før årsmøtet. Styret sender 279 
innkomne forslag, egne forslag og eventuelle justeringsforslag til alle med møterett i tråd 280 
med § 3.2 og § 5.2B. Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av 281 
et enstemmig styre, dersom kontrollkomiteen ikke har innsigelser. Vedtak om endringer trer 282 
i kraft etter endt møte, med mindre annet er spesifisert i vedtaket. 283 
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1 SAIHs ÅRSMØTE 2017 

Sak 6 SAIHs Prinsipprogram 2017-2022 

Vedlegg:  
• Gjeldende Prinsipprogram
• Forslag til Prinsipprogram for SAIH for perioden 2017-2022

6.a Presentasjon av forslag til nytt prinsipprogram
Styret presenterer forslag til nytt prinsipprogram.

SAIHs gjeldende prinsipprogram er for perioden 2014-2017. SAIHs Årsmøte 2017 skal vedta 
nytt prinsipprogram for organisasjonen. SAIHs statutter fastslår gyldighetsperioden for 
prinsipprogrammet.  

Flere av endringsforslagene til utvalget fordrer endringer i SAIHs statutter. Utvalget har 
sendt inn statuttendringsforslag til SAIH sentralt innen fristen fastsatt for 
statuttendringsforslag som skal fremmes på årsmøtet. Endringene omfatter § 2 Formål og § 
5.6 E og F. De to sistnevnte bør revideres i sammenheng med hverandre ettersom de 
fastsetter levetid for dokumentet.  

På første styremøte for perioden 2016-17 (SM01-16/17) ble det nedsatt et eget utvalg med 
mandat til å utarbeide et forslag til nytt prinsipprogram som skulle presenteres for SAIHs 
medlemmer på ÅM 2017. Utvalget har blitt ledet av politisk nestleder Beathe Øgård og 
bestått av Andreas Røise Myhrvold fra sekretariatet, Håvard Hovdhaugen fra sekretariatet, 
Tora Deglum fra Informasjonskomiteen og Synnøve Moe fra SAIH-Blindern.  

I sitt arbeid har utvalget lagt det gjeldende prinsipprogrammet til grunn og fokusert på å 
konkretisere innholdet, korte ned enkelte avsnitt og i helhet gjøre dokumentet mer 
oversiktlig og tilgjengelig for SAIHs medlemmer. Som del av arbeidsprosessen har utvalget 
hentet inspirasjon fra tilsvarende grunndokumenter til lignende organisasjoner som SAIH. 
Utvalget har også samkjørt arbeidet med solidaritetsstrategiutvalget.  

Styret og Landsråd fikk mulighet til å komme med innspill tidlig i prosessen på felles 
landsråd- og styreseminar 24.oktober 2016. Utvalgets utkast til nytt prinsipprogram ble sendt 
ut på høring til SAIHs medlemmer 11. januar, med frist for å komme med høringsinnspill 20. 
februar. Styret kom også med innspill som del av høringsrunden 2.februar på SM03-16/17, og 
landsråd 18.-19. februar på LR02-16/17. Styret behandlet prinsipprogram-utvalgets forslag til 
nytt prinsipprogram på styremøte den 27. mars, og innstilte på versjonen som her 
oversendes Årsmøtet. 

Utkast til revidert prinsipprogram legges til grunn for årsmøtebehandling.  

6.b Debatt
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til prinsipprogrammet, som vil bli vurdert av
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. Vær
obs på at formålsparagraf og dokumentets levetid reguleres av statuttene og endringsforslag
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til dette må sendes inn 6 uker før. Når strek1 settes i debatten er det ikke mulig å komme 
med flere endringsforslag.  
 
6.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar SAIHs Prinsipprogram for 2017-2022. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslaget.  
  
 

                       
1 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr 

at ingen flere kan tegne seg til debatt eller komme med 
endringsforslag. 
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SAIHS PRINSIPPROGRAM 

SAIHS FORMÅL 

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. 

SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med 

partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-Amerika, informasjonsarbeid om globale 

utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid. 

SAIHS VISJON  

SAIHs visjon er at alle unge mennesker har tilgang til god utdanning som gjør dem i stand til 

å skape en rettferdig verden. 

1. SAIHS VERDIGRUNNLAG

SAIHs slagord,” Utdanning for frigjøring”, er utgangspunktet for organisasjonens

virksomhet. SAIH ser god utdanning som et viktig middel for å oppnå frigjøring. God

utdanning er basert på lokale forhold og behov, og opplyser, bevisstgjør, utvikler og frigjør

enkeltindivider, grupper og samfunn. God utdanning utdannelse styrker muligheten til

deltagelse og medbestemmelse, og gir redskaper til kritisk og selvstendig tenkning.1

SAIHs kjerneverdier er solidaritet, deltagelse og gjensidig respekt. SAIH er en 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. SAIHs arbeid er rettighetsbasert 

med FNs menneskerettighetserklæring som grunnlag. 

Solidaritet er grunnsteinen i SAIHs ideologi. SAIHs solidaritetsarbeid innebærer en 

bevisstgjøring og ansvarliggjøring av studenter og akademikere i Norge. Solidaritet er ikke 

det samme som veldedighet eller medlidenhet, men står for samhørighet, likeverd, gjensidig 

ansvar og felles mål. SAIH mener økt felles kunnskap, deltagelse, respekt, 

menneskerettigheter og frigjøring er av interesse for studenter og akademikere verden over. 

For å skape solidaritet er det nødvendig med nyansert kunnskap og bevissthet om egen og 

andres situasjon. 

SAIH mener god utdanning er et redskap for fri, kritisk og konstruktiv tenkning og skaper 

økt politisk bevissthet. God utdanning styrker mulighetene til politisk, sivil, økonomisk, 

sosial og kulturell frigjøring, som er en forutsetning for en rettferdig samfunnsutvikling 

bygget på folkelig deltakelse, kultur og identitet. Gode utdanninger er basert på objektiv, 

oppdatert og fri forskning. Dette forutsetter ytringsfrihet og akademisk frihet. 

Utdanning er en menneskerett og SAIH mener derfor at ethvert samfunn har et kollektivt 

ansvar for å utdanne sine unge. Videre har et lands myndigheter et overordnet ansvar for 

utdanningens relevans, gjennomføring, kvalitet og tilgjengelighet. Et mangfold av 

organisasjoner, institusjoner og sivilsamfunnsaktører utfyller den offentlige utdanningen og 

har en viktig rolle som pedagogiske kritikere. 

Både formell og uformell utdanning er viktig for et samfunns kunnskapsutvikling. Skal 

utdanning være frigjørende, må undervisning og kunnskapsutvikling ta utgangspunkt i 

lokale forhold og inkludere alle grupper i et samfunn.  

1 SAIHs verdigrunnlag er inspirert av Paolo Freires begrepsapparat i «De undertryktes pedagogikk».
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2. SAIHs ARBEID  

SAIH arbeider gjennom utdanningsbistand, informasjonsarbeid og politisk 

påvirkningsarbeid for å realisere sin visjon. Disse arbeidsområdene utfyller og er gjensidig 

avhengige av hverandre. SAIH mener det er viktig å arbeide for et politisk fokus på 

utvikling og internasjonal solidaritet, og for å endre rammeforhold på et strukturelt nivå. 

Likestilling og ikke-diskriminering ligger til grunn for SAIHs arbeid og SAIH er spesielt 

bevisst på kjønnsrelasjoner i alt arbeidet. I Latin-Amerika er urfolk og afroetterkommere er 

prioriterte målgrupper. 

 

2.1 UTDANNINGSBISTAND  

SAIHs utdanningsbistand retter seg mot utdanning som en rettighet og utdanning som et 

middel for å oppnå frigjøring. Hovedmålgruppen for SAIHs bistandsarbeid er studenter og 

unge mennesker i alderen 15 til 35 år. Akademikere tilknyttet utdanningssektoren er en 

sekundær målgruppe, også når disse faller utenfor denne aldersgruppen. 

 

SAIH driver langsiktige bistandsprogrammer, og støtter prosjekter med vekt på høyere 

utdanning, uformell opplæring og bevisstgjøring. Prosjektene SAIH støtter skal være 

innrettet mot underliggende årsaker som hindrer utvikling, og ikke bare behandle 

symptomer. Gjennom å mobilisere unge mennesker til samfunnsansvar og medbestemmelse, 

arbeider SAIH og samarbeidspartnerne for å styrke demokratiske prosesser på lokalt og 

nasjonalt nivå. SAIH samarbeider med institusjoner og organisasjoner som er aktive i 

samfunnsdebatter og endringsprosesser, og som følger prinsipper om respekt for 

menneskerettigheter, demokrati og ikke-vold. 

 

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner eller institusjoner med 

lokal forankring. Prosjektene skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i målgruppens kultur, 

og målgruppene skal ta aktiv del i utformingen av prosjektene. SAIH vektlegger prosjekter 

som bruker deltakende metoder i sitt arbeid. 

 

SAIH legger vekt på dialog med våre samarbeidspartnere, samt utveksling av erfaringer og 

kunnskap. SAIHs medlemsorganisasjoner er viktige aktører for å fremme solidaritetsarbeid. 

 SAIH legger til rette for kunnskapsutveksling og etablering av nettverk mellom SAIHs 

samarbeidspartnere, og mellom partnere og norske organisasjoner og institusjoner. 

 

SAIHs bistandssamarbeid er konsentrert til få geografiske og tematiske områder for å skape 

synergieffekter og legge til rette for nettverksbygging mellom partnerne. SAIH legger vekt 

på å ha god kjennskap til disse områdene for å kunne være en mest mulig deltagende 

partner.  

 

SAIH støtter bare unntaksvis humanitær bistand og nødhjelp, og kun i tilfeller der våre 

lokale partnere har kapasitet og/eller våre målgrupper og partnere er rammet av en 

katastrofe. 

2.2 INFORMASJONSARBEID  

SAIHs informasjonsarbeid har studenter og akademikere som hovedmålgrupper. SAIHs 

lokallag er organisasjonens viktigste informasjonsaktører, og styrking og opprettelse av 
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lokallag er høyt prioritert. Akademikere og deres fagorganisasjoner er viktige ressurser i 

SAIHs informasjonsarbeid. 

 

SAIH arbeider for å sette utdanning og utvikling på den politiske dagsorden. Vi skal bidra 

med nyansert og bevisstgjørende informasjon om globale utviklingsspørsmål som inviterer 

til refleksjon og deltagelse. SAIH mener nyansert informasjon er grunnleggende for å endre 

holdninger og handlinger, og oppnå reell frigjøring.  

 

Samarbeid med våre partnere er viktig i informasjonsarbeidet. Informasjonsarbeidet bygger 

på kunnskap om og respekt for partnerne. De skal kunne kjenne seg igjen i SAIHs 

fremstillinger av deres arbeid.  

 

SAIH skal sette saker vi mener er viktige på dagsorden, og være en ressurs på våre 

kjerneområder. For å kunne oppnå dette, og nå bredt ut til målgruppene, bruker SAIH aktivt 

media og andre informasjonskanaler.  

 

2.3 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID  

SAIH arbeider politisk for bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt. Dette 

innebærer også endring av holdninger og handlinger i Norge. SAIH jobber opp mot politiske 

beslutningstakere for å få gjennomslag for vår utviklingspolitikk. Vårt informasjonsarbeid 

skal underbygge dette gjennom bevisstgjøring og mobilisering, særlig av studenter og 

akademikere. I dette arbeidet er lokallagene viktige aktører. De viktigste målgruppene for 

SAIHs politiske påvirkningsarbeid er politikere, organisasjoner og institusjoner i Norge, 

samt norske representanter i internasjonale organisasjoner og nettverk. Som studentbasert 

organisasjon har SAIH også et spesielt ansvar for å jobbe opp mot ungdoms- og 

studentpolitikere. 

 

2.4 FORVALTNING AV INNSAMLEDE MIDLER 

SAIHs egne midler består av økonomiske bidrag fra studenter gjennom SAIH-tierne, og fra 

akademikere gjennom faste månedlige bidrag. SAIH skal bruke mest mulig av egne midler 

til SAIHs formål. SAIH skal ha en faglig og økonomisk forsvarlig administrasjon, og være 

medlem av Innsamlingskontrollen. 

   

Av gaver i form av enkeltbeløp fra personer, organisasjoner eller institusjoner skal maks 5 

prosent gå til SAIHs administrasjon.  
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Vedlegg Sak 6 - Prinsipprogram 

SAIHs Prinsipprogram 2017-2022 1 
Vedtatt av Årsmøtet 2017 2 

 3 
SAIHs formål 4 
SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og 5 
internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus 6 
på høyere utdanning.  7 
 8 
SAIHs visjon 9 
SAIHs visjon er at alle har tilgang til inkluderende og god utdanning i en verden med rettferdig 10 
fordeling, demokrati og menneskerettigheter.  11 
 12 
SAIHs verdigrunnlag 13 
SAIHs verdier skal ligge til grunn for hele organisasjonens virksomhet. SAIH er en livssynsnøytral og 14 
partipolitisk uavhengig organisasjon. SAIHs arbeid er rettighetsbasert med FNs 15 
menneskerettighetserklæring som grunnlag. SAIHs slagord og verdigrunnlag er inspirert av Paulo 16 
Freires begrepsapparat i «De undertryktes pedagogikk».  17 

Utdanning for frigjøring 18 
SAIHs slagord er «Utdanning for frigjøring». SAIH mener at god utdanning er et redskap for kritisk og 19 
konstruktiv tenkning, økt politisk bevissthet, og at det styrker mulighetene til demokratisk deltagelse 20 
og medbestemmelse, noe som er viktige forutsetninger for en rettferdig samfunnsutvikling. God 21 
utdanning er basert på lokale forhold og behov, og opplyser, bevisstgjør, utvikler og frigjør 22 
enkeltindivider, grupper og samfunn. God utdanning er basert på fri forskning, og forutsetter at 23 
ytringsfrihet og akademisk frihet blir respektert. SAIH mener at akademisk frihet er studenters, 24 
akademikeres og institusjoners rett til å tilegne seg kunnskap uten frykt for represalier. Med god 25 
utdanning som redskap, er enkeltindivider i stand til å utfordre undertrykkende sosiale strukturer i 26 
sitt samfunn, og arbeide for en mer rettferdig verden. 27 

SAIHs kjerneverdier  28 
Solidaritet  29 
SAIH mener at solidaritet innebærer medmenneskelighet, likeverd, felles mål og gjensidig respekt på 30 
tvers av identitet, kulturer og landegrenser. For å skape solidaritet er det nødvendig med nyansert 31 
kunnskap og bevissthet om egen og andres situasjon. Partnerskap må bygge på gjensidig respekt og 32 
et ønske om å nå felles mål. Utvikling og gjennomføring av felles informasjons- og politisk 33 
påvirkningsarbeid er viktige komponenter i dette samspillet, samt at partneres syn og perspektiver 34 
skal inkluderes i SAIHs arbeid når det presenteres for politiske beslutningstagere. 35 
 36 
SAIH skal fremstå som en uredd og troverdig organisasjon, som viser solidaritet internasjonalt og 37 
utfordrer urettferdige strukturer i verden.  38 
 39 
Likestilling og ikke-diskriminering 40 
SAIH mener at alle skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet 41 
kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, alder, etnisitet, religiøs og politisk tilhørighet. SAIHs 42 
arbeid skal preges av forpliktelsen til å fremme likestilling og bekjempe diskriminering nasjonalt og 43 
internasjonalt, blant annet ved å bidra til nyansert kunnskap og bevisstgjøring.  44 
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 45 
Selv om alle har rett til utdanning, er det store forskjeller på hvem som har tilgang til god utdanning. 46 
Derfor jobber SAIH for inkluderende og god utdanning for alle. 47 
 48 
Demokratisk deltakelse 49 
SAIH mener demokratisk deltakelse er en viktig forutsetning for å ivareta individers og gruppers 50 
rettigheter, og for å sikre rettferdig utvikling i et samfunn. Alle borgere i et land har rett til å delta i 51 
det offentlige liv. For å kunne utøve denne rettigheten må individer ha informasjon og kunnskap, 52 
tilgang til arenaer der beslutninger fattes, og mulighet til reell medbestemmelse. God utdanning er 53 
utslagsgivende for at individer skal kunne kreve sine rettigheter.  54 
 55 
Gjennom SAIHs utviklingssamarbeid mobiliseres individer til samfunnsansvar og medbestemmelse, 56 
og på den måten styrkes demokratiske prosesser på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.  57 
 58 
SAIHs arbeid 59 
Utviklingssamarbeid 60 
SAIH jobber langsiktig gjennom partnerskap, og støtter i hovedsak arbeid rettet mot høyere 61 
utdanning. SAIH kan også støtte forskning og kunnskapsutvikling innenfor relevante tema.  62 
 63 
SAIH mener at ethvert samfunn har et kollektivt ansvar for å utdanne sin befolkning. Videre har et 64 
lands myndigheter et overordnet ansvar for utdanningens relevans, gjennomføring, kvalitet og 65 
tilgjengelighet. Et mangfold av organisasjoner, institusjoner og sivilsamfunnsaktører har en viktig 66 
rolle som forkjempere for akademisk frihet, og i å utfordre og utfylle offentlig utdanning. Både 67 
formell og uformell utdanning er viktig for et samfunns kunnskapsutvikling. Forskning og høyere 68 
utdanning er også avgjørende for kvaliteten i grunnutdanningen.  69 
 70 
SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner eller institusjoner med lokal 71 
forankring. Videre etterstreber SAIH å støtte partnere der målgruppene deltar aktivt i utarbeiding, 72 
gjennomføring og evaluering av prosjektene, og som bruker deltakende metoder i sitt arbeid. SAIH 73 
skal være en reell partner, ikke kun en økonomisk donor. SAIH legger vekt på dialog med våre 74 
partnere, samt utveksling av erfaring og kunnskap.  75 
 76 
SAIH støtter bare unntaksvis humanitær bistand, og kun i tilfeller der våre partnere er rammet.  77 
 78 
Politisk påvirknings- og informasjonsarbeid 79 
SAIH arbeider for å sette høyere utdanning og utvikling på den politiske dagsorden, og gjennom dette 80 
bedre rammevilkår globalt. SAIH skal bidra med nyansert og bevisstgjørende informasjon om globale 81 
utviklingsspørsmål, som inviterer til refleksjon og deltagelse. SAIH mener at nyansert informasjon er 82 
grunnleggende for å endre holdninger og handlinger. SAIHs politiske påvirknings- og 83 
informasjonsarbeid bygger på tett samarbeid – med våre partnere som viktige bidragsytere. 84 
 85 
Forvaltning av innsamlede midler 86 
SAIHs egne midler består av frivillige, økonomiske bidrag fra studenter, akademikere og andre 87 
støttespillere. SAIH skal bruke mest mulig av egne midler til organisasjonens formål. SAIH skal ha en 88 
faglig og økonomisk forsvarlig administrasjon, og være medlem av Innsamlingskontrollen.  89 
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Sak 7 Solidaritetsstrategi 

Vedlegg:  
• Gjeldene Solidaritetsstrategi
• Forslag til Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021

7.a Presentasjon av forslag til ny Solidaritetsstrategi
Styret presenterer forslag til ny strategi

I SAIHs Handlingsprogram for 2016/2017 står det at SAIHs Årsmøte skal vedta ny 
solidaritetsstrategi. Strategien er SAIHs styringsdokument for å planlegge og iverksette tiltak 
for SAIHs utviklingssamarbeid. Den nye strategien vil danne grunnlaget for en søknad om 
en ny fireårig rammeavtale med Norad (2018-2021), og strategiperioden er derfor 
sammenfallende med den nye avtaleperioden med NORAD.  

Det ble i forrige valgperiode satt ned et utvalg som gjennomførte en midtveisevaluering av 
den gjeldende strategien. Utvalget hadde en referansegruppe bestående av representanter 
fra to av SAIHs partnerorganisasjoner. Evalueringer og resultater av utviklingssamarbeidet 
så langt i perioden ble presentert for utvalget. På bakgrunn av dette presenterte utvalget en 
midtveisvurdering av strategien og kom med anbefalinger til styret om hva som burde 
gjøres for å styrke gjennomføringen av strategien og arbeidet med utarbeidelse av ny 
strategi.  

Utvalget har blitt ledet av teamleder for program Kari Lindemann, og bestått av 
programrådgiver Marianne Haugh, informasjonsrådgiver Trine Grüner, lokallagsaktivist 
Lise Resvold, tidligere Landsrådsmedlem Sigrid Valberg(NTL-Ung), tidligere SAIH leder 
Nicklas Poulsen Viki og nåværende leder Inga Marie Nymo Riseth.   

I fjor høst begynte utvalget arbeidet med en ny strategi.  Det ble gjennomført to halvdags 
prosess-ledede seminarer, et fellesseminar for både styre- og landsråd og et seminar for 
sekretariatet. I tillegg hentet utvalget innspill fra partnere på nasjonale og globale prosesser 
som vil være relevante for den høyere utdanningssektoren i den kommende 
strategiperioden. Utvalget har også lest og vurderte strategidokumenter fra sammenlignbare 
organisasjoner.  

Utkastet til ny strategi ble sendt ut på høring til alle SAIHs medlemmer samt at utkastet ble 
diskutert på forrige styremøte og på landsråd i februar. Et lite utvalg av SAIHs partnere har 
også gitt både muntlige og skriftlige innspill. Alle innspill fra diskusjonene og innsendte 
skriftlige tilbakemeldinger er blitt diskutert i utvalget. Parallelt med høringsprosessen har 
også noen medlemmer fra utvalget deltatt i utarbeidelsen av SAIH endringsteori. På 
bakgrunn av dette har utvalget revidert utkast til ny strategi. 

Dette er nå en strategi med tydelige mål og prioriteringer der vi har tatt hensyn til styre- og 
årsmøtevedtak om at SAIHs profil innen akademisk frihet og høyere utdanning må styrkes. I 
den nye strategi er høyere utdanning er et gjennomgående tema, og både student- og 
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akademikere organisasjoner er viktig aktører for å skape et rettferdig høyere 
utdanningstilbud som inkluderer og ivaretar marginaliserte grupper.   
 
Styret foreslår å endre navnet på dokumentet fra solidaritetsstrategi til strategi for 
utviklingssamarbeid for å tydeliggjøre hva dokumentet dreier seg om. Denne 
navneendringen krever også en endring av SAIHs statutter. Se eget forslag og begrunnelse 
for dette i statuttendringssaken.  
 
Utkast til ny strategi legges til grunn for årsmøtebehandling.  
  
7.b Debatt 
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til strategien, som vil bli vurdert av 
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndag. 
Årsmøtet kan også debattere dokumentet i sin helhet. Når strek1 settes i debatten er det ikke 
mulig å komme med flere endringsforslag.  
 
7.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar SAIHs strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak.  
  
 

                       
1 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr 

at ingen flere kan tegne seg til debatt eller komme med 
endringsforslag. 
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1. INNLEDNING 

OM STRATEGIEN           
Solidaritetsstrategien 2012-2017 erstatter Strategi for utdanningsbistand 2008-2012, og skal gjelde alle 
nye programmer i Sør fra 2012. Strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre og ansatte i 
planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av SAIHs solidaritetssamarbeid, og må sees i 
sammenheng med SAIHs andre grunndokumenter1.  
 
Strategien er vedtatt av SAIHs Årsmøte. Det er styrets ansvar å gjennomføre strategien, og se til at 
SAIHs programmer i perioden er i tråd med strategien. Sekretariatet har ansvaret for å forvalte 
prosjektsamarbeid i tråd med strategien og andre styringsdokumenter i SAIH. 
 
Det skal foretas en midtveisgjennomgang av strategien halvveis i strategiperioden for å vurdere 
eventuelle endringer. 

OM SAIH2            

FORMÅL 
SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. SAIH jobber 
for frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med partnere i Sør, og 
Nord/Sør-informasjon og politisk påvirkningsarbeid i Norge. 

VISJON 
SAIHs visjon er at all ungdom har tilgang til god utdanning som gjør dem i stand til å skape en 
rettferdig verden. 

VERDIGRUNNLAG 
SAIH ser utdanning som et viktig middel for å oppnå frigjøring. SAIHs slagord ”Utdanning for 
frigjøring” er utgangspunktet for organisasjonens virksomhet. God utdanning basert på lokale forhold 
og behov opplyser, bevisstgjør, utvikler og frigjør enkeltindivider, grupper og samfunn, og gir 
redskaper for kritisk og selvstendig tenkning.  
 
SAIHs kjerneverdier er deltagelse, respekt og solidaritet. SAIH er en livssynsnøytral og partipolitisk 
uavhengig organisasjon. FNs menneskerettighetserklæring ligger til grunn for SAIHs arbeid.  
 
Solidaritet er grunnsteinen i SAIHs ideologi. SAIHs solidaritetsarbeid innebærer en ansvarliggjøring 
av studenter og akademikere i Norge. Solidaritet er ikke det samme som veldedighet eller 
medlidenhet, men står for samhørighet, fellesskap, gjensidig ansvar og felles mål. SAIH mener at 
studenter og akademikere verden over har felles interesse av økt felles kunnskap, deltagelse, respekt, 
menneskerettigheter og frigjøring. For å skape solidaritet er det nødvendig med nyansert kunnskap og 
bevissthet om andre menneskers situasjon. 

                       
1 For en oversikt over viktige grunndokumenter se faktaboks på på side 2. 

2 Hele teksten i delen “Om SAIH” er hentet fra SAIHs Prinsipprogram 2010-2013. Ved nytt prinsipprogram fra 2014 vil teksten bli 
endret (dette gjelder bare avsnittene “Om SAIH”). 
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SAIHS ARBEID  
SAIHs utdanningsbistand, informasjonsarbeid og politisk påvirkningsarbeid utfyller og er gjensidig 
avhengige av hverandre. SAIH mener at det er viktig å arbeide for et politisk fokus på utvikling og 
internasjonal solidaritet, og for å endre rammeforhold på et strukturelt nivå. SAIH er spesielt bevisst 
på kjønnsrelasjoner i alt arbeid. For å oppnå frigjøring arbeider SAIH både i Sør og i Norge, med et 
spesielt fokus på Nord/Sør-informasjon og solidaritet.  

2. PRIORITERINGER I STRATEGIPERIODEN 

GEOGRAFISKE REGIONER 
I strategiperioden skal SAIH ha bistandsprogrammer i Latin-Amerika og det sørlige Afrika. 
Bistandssamarbeid i andre geografiske regioner kan vurderes i strategiperioden.  

MÅLGRUPPE  
Hovedmålgruppen for SAIHs bistandsarbeid er studenter og unge mennesker i alderen 15 til 35 år. 
Akademikere og lærere tilknyttet utdanningssektoren er en sekundær målgruppe, også når disse faller 
utenfor denne aldersgruppen. Jenter og unge kvinner har historisk sett vært diskriminerte og 
ekskluderte i mange samfunn, og likestilling og jenter/kvinners deltakelse skal prioriteres i SAIHs 
bistandsarbeidet. I områder hvor urfolk og afroetterkommere3 er marginaliserte er de en prioritert 
gruppe. 
Det skal legges til rette for at alle i målgruppen kan delta aktivt i prosjektene, uavhengig av sosial og 
økonomisk bakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisk eller språklig tilhørighet, funksjonshemming, 
politisk, religiøs eller sosial tilhørighet, seksuell identitet eller hivstatus. 

PRIORITERINGER I PERIODEN  
Utdanning er en menneskerettighet, og det er hver stat sitt overordnede ansvar at unge mennesker får 
realisert denne retten. SAIHs visjon er at all ungdom har tilgang til god utdanning som gjør dem i 
stand til å skape en mer rettferdig verden.  
 
Det er statenes ansvar å sikre god utdanning. God utdanning handler om kvalitet både i innhold og i 
undervisningsmetoder. Med god utdanning mener SAIH utdanning som bryter ned diskriminerende 
barrierer, ivaretar lokal kulturarv, gir mennesker relevant faglig kunnskap og kompetanse til å endre 
sin hverdag og påvirke samfunnets utvikling. God utdanning må basere seg på lokale ressurser og 
behov slik at et lands kompetanse blir styrket. God utdanning kan gi mennesker redskaper for kritisk, 
selvstendig tenkning og bidra til større bevissthet om individers deltakelse i samfunnsprosesser. SAIH 
mener god utdanning legger til rette for demokratisk deltakelse, har et relevant pensum tilpasset 
samfunnskonteksten, bygger på internasjonale menneskerettigheter og tar hensyn til lokale språk og 
kontekst. Forskning er også en sentral del av utdanning og kan gi nye valgmuligheter og bidra til 
bedre løsninger både for individ, grupper og for land som helhet.  
 
For å oppnå visjonen skal SAIH, sammen med samarbeidsorganisasjoner, identifisere hvilke 
hindringer som ligger i veien for realiseringen av alle unge menneskers rett til god utdanning i 
programlandene, og prioritere de gruppene som opplever størst hindringer for å få realisert sine 
rettigheter. 
SAIH skal ikke overta statens ansvar for å gi ungdom god utdanning, men kan støtte opp om 
utdannings- og opplæringsaktiviteter og påvirkningsarbeid for et bedre utdanningssystem i tilfeller 
der det offentlige utdanningssystemet svikter ved at de  
                       
3 Her refererer vi til folkegrupper med afrikansk opprinnelse i Latin-Amerika.  
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o diskriminerer og ekskluderer grupper og ikke sikrer like muligheter og deltakelse 

for alle (uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisk 
eller språklig tilhørighet, funksjonshemming, politisk, religiøs eller sosial tilhørighet, 
seksuell identitet eller hivstatus) eller  

o ikke sikrer at ungdom tilegner seg relevant kunnskap som gjør dem i stand til å 
delta og påvirke samfunnet og ta egne valg om sin helse og sin fremtid. 

I dette inngår formelle og uformelle utdannings- og opplæringsaktiviteter som har som mål å bedre 
det formelle utdanningssystemet i landet eller å være et uformelt supplement. SAIH ønsker også å 
støtte tiltak som mobiliserer unge mennesker til å ta samfunnsansvar og realisere sine rettigheter til 
politisk deltakelse. 
 
I tillegg vil SAIH støtte organisering av studenter og ansatte i undervisningssektoren, som har som 
mål å jobbe for å sikre alles rett til god utdanning.  
 
En sterk sektor for høyere utdanning er viktig for å nå andre utviklingsmål. SAIH vil støtte opp om en 
sterk sektor for høyere utdanning i prosjektlandene og jobbe for akademisk frihet for studenter og 
akademisk ansatte. Dette inkluderer å støtte organisasjoner som jobber med å dokumentere brudd 
på, og beskytter, retten til akademisk frihet og utdanning.  

3. RETTEN TIL UTDANNING 

UTDANNING 
Utdanning er utvikling, formidling og forvalting av kunnskap, enten gjennom formelle eller uformelle 
strukturer. Ethvert samfunn har et kollektivt ansvar for å utdanne sine unge og å overføre kunnskap 
og kultur. Et lands myndigheter har et overordnet ansvar for utdanningens gjennomføring, kvalitet og 
tilgjengelighet. Et mangfold av organisasjoner, institusjoner og sivilsamfunnsaktører spiller en viktig 
rolle som pedagogiske kritikere av og supplement til den offentlige utdanningen. 
 
Retten til utdanning er stadfesta i artikkel 26 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter: «Enhver 
har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende 
trinn. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være 
lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.» I tillegg dekkes retten til god 
utdanning i en rekke erklæringer og konvensjoner4.  
 
Utdanning er også en forutsetning for å kunne realisere og nyte godt av andre menneskerettigheter. 
Som en grunnleggende rettighet er utdanning viktig for deltakelse i arbeidsliv og samfunn. 
Arbeidsledighet er et problem for stadig flere ungdommer over hele verden. God og tilpasset 
utdanning gir ungdom bedre beskyttelse mot arbeidsledighet og økte muligheter til å bli økonomisk 
selvstendig som voksne.  
Retten til utdanning innebærer mer enn å ha tilgang til utdanning uavhengig av sosial og økonomisk 
bakgrunn. Retten til utdanning inkluderer også sosiale rettigheter som er nødvendige i 
utdanningssituasjonen, som ytringsfrihet, frihet til å organisere seg og påvirke sin egen hverdag og 
kulturelle rettigheter som undervisning på eget språk.  

                       
4 Eksempler på konvensjoner som utdyper og presiserer retten til utdanning fra Menneskerettighetserklæringen er 
Barnekonvensjonen artikkel 28 og artikkel 29, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 13, FNs 
Kvinnekonvensjon (CEDAW) artikkel 10 og UNESCOs Konvensjon mot diskriminering i utdanningen. 
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SAIH mener at god utdanning er et redskap for fri, kritisk og konstruktiv tenkning og skaper økt 
politisk bevissthet og frigjøring. Dette er en forutsetning for en rettferdig samfunnsutvikling bygget 
på folkelig deltakelse og egen kultur og identitet. Men ikke all utdanning er god utdanning og det er 
viktig å være kritisk til hvilke verdier og samfunnssyn som skapes og formidles gjennom 
utdanningen. Skal utdanning være frigjørende må undervisning og kunnskapsutvikling ta 
utgangspunkt i nasjonal og lokal kontekst og være inkluderende for alle grupper i et samfunn. Dette 
er også knyttet til den brasilianske pedagogen Paulo Freires teorier om «frigjørende pedagogikk», som 
skal skape økt politisk bevissthet om undertrykkelse og gi hver deltaker større muligheter for aktiv 
deltakelse og søke løsninger på sine problemer og bli frigjorte. 
 
Utdanning og forskning kan være viktige verktøy både for å hjelpe mennesker og samfunn å finne 
løsninger på klima- og miljøutfordringer, og for å tilpasse seg de endringene som ikke kan stoppes. 
Menneskeskapte klimaendringer påvirker hele verden, men det er de med de dårligste økonomiske 
ressurser som opplever de verste konsekvensene. Stadig flere mennesker mister livsgrunnlaget sitt på 
grunn av naturkatastrofer og klimaendringer.  
 
Både formell, ikke-formell og uformell utdanning5 er viktig for samfunnets, og individets, 
kunnskapsutvikling. Ikke-formell og uformell utdanning er viktige og nødvendige supplement til den 
formelle utdanningen.  

AKADEMISK FRIHET  
Akademia er en betegnelse på fellesskapet mellom studenter og forskere, som søker å finne, formidle 
og videreutvikle ny kunnskap. For at dette fellesskapet skal fungere er det en rekke forutsetninger 
som må være tilstede. Et av samfunnsoppdragene til akademia er å formidle kunnskap til resten av 
samfunnet, men dette kan ikke gjøres dersom ytringsfriheten ikke er garantert og forskere og 
studenter blir hindret av ideologiske og/eller politiske føringer6.  
 
Akademisk frihet er en rettighet, dekket av retten til å si, mene, tenke fritt, i religionsfrihet og i retten 
til å avholde møter7.  Publisering av forskning og tilgang på informasjon og kunnskap på eget språk er 
viktig for å kunne utøve akademisk frihet. Globalt ser vi at tilgang på informasjon er skjevt og 
urettferdig fordelt, knyttet til forhold som språk, økonomi og geografi.   
 
Studenter og akademikere er mobile grupper, og forflytter seg ofte over landegrensene. 
Menneskerettighetene beskytter også akademikere, studenter og lærere sin rett til å forflytte seg og 
velge hvor man skal bo8. Det er ulike årsaker til at studenter og akademikere flytter på seg, men 
uavhengig av årsakene til migrasjon får hjerneflukt alvorlige konsekvenser for enkelte land og 
sektorer. Det er viktig med globale samarbeid for å finne løsninger på utfordringer knyttet til dette og 
konflikter mellom hjerneflukt og individuelle rettigheter, nasjonal utvikling og global rettferdighet.  

                       
5 Formell utdanning er utdanning som gir offentlig godkjent formell kompetanse. Ikke-formell utdanning er organiserte 
opplæringstiltak og –aktiviteter som ikke gir formell kompetanse, og uformell utdanning er knyttet til læringsprosesser som 
ikke er organisert eller har uttalte opplæringsmål. For enkelhets skyld vil vi videre i strategien slå sammen ikke-formell og 
uformell læring og kalle det uformell utdanning. 

6 I UNESCOs “Recommendation concerning the Status of Higher- Education Teaching Personnel” av 1997 heter det at retten til 
å lære bort og drive forskning skal gjøres fritt og uten innblanding (art 26-29), og at studenter og undervisningspersonell skal ha 
tilgang til bibliotek, frihet til å publisere og dele forskning, databaser uten sensur og delta på internasjonale konferanser (art 11-
14). 
7 Verdenserklæringen om menneskerettighetene, artikkel 18,19,20 

8  Artikkel 12 i Konvensjonen for Sivile og Politiske Rettigheter. 
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4. UNGE MENNESKER SOM FRIGJØRINGSAKTØRER 

Halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Ungdom og unge mennesker utgjør i mange land 
flertallet av befolkningen, men har likevel lite formell makt og posisjoner.  Det pekes ofte på at 
“ungdom er morgendagens ledere”, men SAIH mener det er viktig at flere ungdommer skal være 
ledere i dag. Ungdomstida er avgjørende for hvordan framtida blir.  
 
Muligheten til reell deltakelse for unge mennesker er en rettighet. Konvensjonen for sivile og politiske 
rettigheter slår i artikkel 25 fast at alle borgere i et land har rett til å delta i det offentlige liv, og 
Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at også barn og unge har rett til meningsfull deltakelse. For å 
kunne utøve denne rettigheten må ungdom ha informasjon og kunnskap, tilgang til arenaer der 
beslutninger fattes og mulighet til reell medbestemmelse.  
 
God utdanning er utslagsgivende for at ungdom kan kreve sine rettigheter. Selv om Verdens 
menneskerettighetserklæring er veldig klar på at alle har rett til utdanning er det store forskjeller på 
hvem som har tilgang til god utdanning. Unge utdanningssøkende mennesker kan oppleve brudd på 
sin rett til utdanning på grunn av sitt kjønn eller kjønnsuttrykk, etnisk eller språklig bakgrunn, 
økonomiske situasjon, sivile status, religion, funksjonshemming, hivstatus eller andre 
diskrimineringsgrunnlag.  
 
Jenter og kvinner har tradisjonelt sett hatt en sårbar posisjon i samfunnet, og hatt dårligere mulighet 
til å ta utdanning og bli økonomisk selvstendige. Det er derfor spesielt viktig å styrke jenter og unge 
kvinners muligheter til å realisere sine rettigheter. Lite fleksible kjønnsroller og forventninger kan 
begrense både jenter, gutter og transpersoners muligheter til å realisere sine rettigheter og ha like 
muligheter. Seksuelle og reproduktive rettigheter innebærer blant annet retten til å bestemme over 
egen kropp og til å bestemme om, og eventuelt når, man ønsker å få barn. Utdanning og kunnskap om 
sex og seksualitet er avgjørende for at unge mennesker kan realisere sine rettigheter. En helhetlig 
tilnærming til seksualundervisning, som inkluderer et fokus på kjønnsroller, maktforhold og 
personlig og kollektiv identitet, er viktig, også i kampen mot hiv. Unge mennesker er spesielt utsatt 
for hiv, men er også i en posisjon der de kan bli viktige endringsaktører. Det er avgjørende at ungdom 
og andre marginaliserte grupper slipper til der avgjørelsene tas og får være med å utforme politikk og 
tiltak. 

5. PRINSIPPER FOR SAIHS SOLIDARITET- OG 
UTVIKLINGSSAMARBEID  

Med solidaritets- og utviklingssamarbeid mener SAIH bistand som retter seg mot utdanning som en 
rettighet og utdanning som et middel for å oppnå frigjøring. SAIH organiserer dette arbeidet i 
prosjektsamarbeid med lokale partnere (organisasjoner og institusjoner i Sør), som inngår i program.  
 
SAIH driver langsiktig utviklingsstøtte til høyere utdanning, uformell opplæring og bevisstgjøring. 
Programmene skal fokusere på de underliggende årsakene som hindrer frigjøring for på den måten å 
gjøre bistand overflødig på sikt. SAIHs utviklingssamarbeid er konsentrert til få geografiske og 
tematiske områder for å skape synergieffekter og legge til rette for nettverksbygging mellom 
samarbeidspartnerne.  SAIH legger vekt på å ha god kjennskap til disse områdene for å kunne være 
en mest mulig deltakende partner.  
 
SAIH støtter påvirkningsarbeid opp mot det formelle utdanningssystemet og opplæring utenfor 
skolen igjennom uformell utdanning. Programmene skal være utviklingsfremmende, ta hensyn til 
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nasjonale og lokale forhold på en respektfull og faglig god måte og videreutvikle lokal kunnskap. Det 
er viktig at programmene er bærekraftige, og ikke har negative miljø- og klimakonsekvenser.  
 
Gjennom prosjektsamarbeidet skal SAIH mobilisere unge mennesker til samfunnsansvar og 
medbestemmelse, og på den måten styrke demokratiske prosesser på lokalt og nasjonalt nivå. Et sterkt 
sivilt samfunn er nødvendig for å ivareta individers og gruppers rettigheter, og sikre demokrati og 
rettferdig utvikling i et samfunn. 
 
SAIH skal samarbeide med organisasjoner og institusjoner som er aktive i samfunnsdebatt og 
endringsprosesser, og som følger prinsipper om respekt for menneskerettigheter, demokrati og ikke-
vold. Partnerorganisasjonene i seg selv skal følge demokratiske organisasjonsprinsipper, og de skal 
være representative og legitime aktører. Prosjekter som støttes av SAIH skal være initiert og drevet av 
organisasjoner eller institusjoner med lokal forankring og legitimitet. Det er viktig at målgruppen får 
ta aktiv del i utformingen av prosjektene og har reell mulighet til å påvirke 
organisasjonen/institusjonens arbeid. Dette innebærer åpenhet og mulighet for innsyn i økonomiske 
forhold, beslutninger og prosesser. SAIH vil støtte organisasjoner som bruker deltakende metoder i 
sitt arbeid. 
 
SAIH skal være en reell partner, ikke bare en økonomisk donor. Partnerskap må bygge på gjensidig 
respekt og et ønske om å nå felles mål. Utvikling og gjennomføring av felles påvirknings- og 
informasjonsarbeid er viktig komponenter i dette samspillet. SAIH legger vekt på dialog med våre 
partnere samt utveksling av erfaringer og kunnskap. SAIH skal legge til rette for kunnskapsutveksling 
og etablering av nettverk mellom SAIHs partnere. Partneres syn og perspektiver skal inkluderes i 
SAIHs informasjons- og påvirkningsarbeid og presenteres for norske beslutningstakere.  
 
SAIH skal legge vekt på god planlegging og evaluering av alt prosjekt- og programarbeid, for å sikre 
at vi og partnerne kan lære både av gode og ikke så gode erfaringer. Bred deltakelse er viktig i alle 
faser av prosessen. 
 
SAIH støtter bare unntaksvis humanitær bistand og nødhjelp, og kun i tilfeller der våre lokale 
partnere har kapasitet og/eller våre målgrupper og partnere er rammet av en katastrofe. 
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SAIHs strategi for 1 

Utviklingssamarbeid  2 

2018-2021 3 
Vedtatt av Årsmøtet DATO 4 

 5 

Innledning  6 

SAIHs strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 erstatter SAIHs Solidaritetsstrategi 2012-7 
2017. Strategien ses i sammenheng med SAIHs statutter, prinsipprogram, 8 
informasjonsstrategi og politiske plattform.  9 

Strategien er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid i perioden, og 10 
skal være førende i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av SAIHs 11 
utviklingssamarbeid.  12 

På grunnlag av denne strategien skal SAIHs utviklingssamarbeid gi oss kunnskap til å løfte 13 
høyere utdanning i den globale utviklingspolitikken slik at vi kan være en tydelig og 14 
kompetent deltaker i debatten. Her vil kunnskapsoverføringer og erfaringsutveksling med 15 
våre samarbeidspartnere være avgjørende.  16 

Strategien vedtas av SAIHs Årsmøte. Det er styrets ansvar å følge opp strategien og se til at 17 
SAIHs utviklingssamarbeid er i tråd med strategien og dens målsetninger. SAIHs daglige 18 
leder har ansvaret for forvaltningen av SAIHs arbeid i henhold til strategien, og for årlig 19 
resultatrapportering til styret. 20 

Det skal foretas en midtveisgjennomgang av utviklingssamarbeidet i 2019 for å vurdere 21 
måloppnåelse i henhold til strategien.  22 

 23 

Vårt bidrag  24 
I 2015 gikk verdens ledere sammen om en global agenda for å utrydde fattigdom gjennom 25 
bærekraftig utvikling og for å fremme godt styresett og fredelige samfunn innen 2030. 26 
Agendaens suksess er avhengig av at alle bidrar, og både norske myndigheter og norsk 27 
sivilsamfunn er forpliktet til å gjøre en innsats. I tråd med FNs bærekraftsmål, er hovedmålet 28 
til norsk utviklingspolitikk å utrydde fattigdom. SAIH vil bidra til å nå både 29 
bærekraftsmålene og norske utviklingspolitiske mål ved å satse på høyere utdanning.   30 

Utdanning er en menneskerettighet og et eget bærekraftsmål, men også et viktig verktøy for 31 
oppnå andre bærekraftsmål. Utdanning kan bidra til å nå mål knyttet til 32 
fattigdomsreduksjon, utryddelse av sult, bedre helse, likestilling, bærekraftig jordbruk, bedre 33 
infrastruktur og mer inkluderende og rettferdige samfunn. Hele syv av bærekraftsmålene 34 
har forskning i et eller flere delmålene, og en av de sentrale funksjonene til høyere utdanning 35 
er nettopp å produsere ny og videreføre eksisterende kunnskap.  Høyere utdanning er også 36 
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essensielt for gjennomføringen av sentrale samfunnsoppgaver. Ved å stimulere til kritisk 37 
tenkning kan høyere utdanning gi folk de nødvendige redskapene til å bryte ned strukturer 38 
som skaper og opprettholder fattigdom.   39 

For at høyere utdanning skal kunne være denne katalysatoren for bærekraftig utvikling, er et 40 
aktivt og sterkt sivilsamfunn helt sentralt. Derfor vil SAIH samarbeide med 41 
sivilsamfunnsaktører som jobber for å forbedre den høyere utdanningssektoren, og for å 42 
skape sosial endring. De nye bærekraftsmålene og globalisering fordrer også økt globalt 43 
samarbeid mellom sivilsamfunnsaktørene innenfor utdanningssektoren. Utveksling av 44 
personale og aktivister fører til at vi sammen former den globale agendaen og kan påvirke 45 
både nasjonale og internasjonale prosesser og styresmakter. 46 

 47 

Strategimål 48 

I tråd med SAIHs formål og visjon, vil vi i perioden jobbe for et rettferdig høyere 49 
utdanningstilbud som er inkluderende slik at marginalisert grupper kan ta høyere 50 
utdanning. For å få dette til, vil vi støtte studenter, akademikere, utdanningsinstitusjoner og 51 
andre relevante utdanningskoalisjoner som pådrivere for akademisk frihet og et 52 
inkluderende høyere utdanningssystem.  53 
 54 
Den høyere utdanningssektoren står overfor en rekke utfordringer som vi skal være med på 55 
å endre. Vi vet at den høyere utdanningssektoren er spesielt utsatt for politiske og 56 
ideologiske angrep. I over seksti land trues akademikere og studenter. I noen land er 57 
studenter og akademikere mer utsatte enn andre. Dette gjelder blant annet i land som 58 
Colombia, Zimbabwe og Myanmar hvor SAIH har partnere.  59 
 60 
I store deler av Afrika gjennomfører kvinner færre år med høyere utdanning enn menn, 61 
inkludert i Zimbabwe og Zambia. I Latin-Amerika er dette også tilfelle i Bolivia, hvor 62 
urfolkskvinner opplever en dobbel diskriminering i skolesystemet. I løpet av studietiden 63 
opplever kvinnelige studenter seksuell trakassering og vold både fra medstudenter og 64 
forelesere.   65 

I alle deler av verden opplever lesbiske, homofile, bifile,transpersoner og andre som 66 
utfordrer stereotypiske kjønnsroller å bli utsatt for ulike former for homofob og transfob 67 
vold i utdanningsløpet, med konsekvenser for læring og muligheter i arbeidslivet. I land som 68 
Sør-Afrika gjør mobbing og vold universitetshverdagen utfordrende for skeive studenter, og 69 
ikke minst er dette tilfelle for studenter i Zimbabwe, Zambia, Swaziland og Myanmar hvor 70 
sex mellom personer av samme kjønn er kriminalisert.  71 
 72 
I land som Colombia, Nicaragua og Bolivia er urfolks tilgang til høyere utdanning svært 73 
begrenset i forhold til resten av befolkningen. Der urfolk har tilgang til høyere utdanning, er 74 
pensum og undervisningsmetoder sjeldent tilpasset deres språk og kultur. Urfolk har rett til 75 
å opprette og ha kontroll over sitt eget utdanningssystem og egne institusjoner. Dette 76 
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innebærer opplæring på deres eget språk og på en måte som svarer til undervisnings- og 77 
læringsmetodene i deres egen kultur.   78 
 79 
Høyere utdanning gjør samfunnet i stand til å løse sentrale samfunnsoppgaver og bidrar til 80 
produksjon av både nye kunnskaper og et mangfold av kunnskap. Ved å stimulere til kritisk 81 
tenkning kan høyere utdanning gi folk de nødvendige redskapene til å bryte ned strukturer 82 
som skaper og opprettholder ulikheter og fattigdom.  83 
 84 
Derfor skal vi i perioden arbeide for at:  85 
 86 
1.  Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører,  87 

2.  Akademisk frihet er beskyttet,  88 

3. Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten,  89 

4.  Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende.  90 

 91 

Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører  92 

Høyere utdanningsinstitusjoner er betydningsfulle samfunnsaktører. Noen av deres viktigste 93 
oppgaver er å produsere og formidle kunnskap. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig 94 
for bekjempelsen av fattigdom og for å fremme bærekraftig utvikling. Forskning skal være 95 
fri, men bør også styres av etiske prinsipper.  96 

Høyere utdanningsinstitusjoner skal delta i samfunnsdebatten med konstruktiv kritikk av 97 
eksisterende politikk og samfunnsutvikling. Når høyere utdanningsinstitusjoner er synlige 98 
aktører i offentligheten vil dette stimulere til kritisk tenkning og at nye ideer skapes og 99 
videreutvikles.   100 

For at høyere utdanningsinstitusjoner skal være uavhengige og kritiske stemmer er 101 
prinsippet om deres autonomi viktig. Autonomi definerer graden av selvstyre som 102 
universitetene trenger for å effektivt kunne håndtere sitt akademisk arbeid, overholde 103 
standarder og være ansvarlige. Universiteter bør ha både organisatorisk, økonomisk og 104 
faglig autonomi, samt autonomi i ansettelser. Hverken statlig eller privat finansiering skal 105 
begrense institusjonenes handlingsrom. Urfolk har rett til selvbestemmelse over egen 106 
utdanning og utdanningsinstitusjoner som respekterer deres kultur, språk, læringsmetoder, 107 
teknologi, verdi- og kunnskapssystemer, og disse bør anerkjennes med lik status som 108 
nasjonale utdanningsinstitusjoner.  109 

SAIH skal jobber for å:   110 

• Sikre at forskning er uavhengig og tilgjengelig for alle 111 
• Styrke forskning på feltene menneskerettigheter, demokratiutvikling, likestilling, 112 

interkulturalitet, kjønn og seksualitet, didaktikk og pensum, samt urfolks språk, 113 
kultur og mangfold av kunnskap    114 

• Fremme bruken av forskning i samfunnsdebatten  115 
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• Styrke høyere utdanningsinstitusjoners autonomi, bærekraft og akademiske frihet 116 
• Styrke autonome høyere utdanningsinstitusjoner for urfolk og afroetterkommere 117 
• Fremme samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og nettverk  118 

 119 

Akademisk frihet er beskyttet 120 

Akademisk frihet er studenters, akademikeres og institusjoners rett til å søke kunnskap uten 121 
å frykte for represalier. Det omfatter retten til å diskutere, være kritisk, drive frem fri 122 
forskning og motsette seg religiøse, politiske eller historiske framstillinger i akademia og i 123 
samfunnet. Fokus på forskning som bekjemper stereotypisk kjønnsforståelse er eksempel på 124 
et kontroversielt område.  125 

Akademisk frihet er en viktig forutsetning for at den høyere utdanningssektoren og dens 126 
medlemmer kan være kritiske samfunnsaktører. I mange land er engasjementet til studenter 127 
og akademikere sammenvevd med den politiske og sosiale konteksten de studerer og jobber 128 
i. Religiøse eller sosiale normer og oppfatninger kan hindre fri forskning, og 129 
forskningsresultater kan oppfattes som regimekritikk. Studentengasjement for bedre 130 
studievilkår kan være høyst politisk. Derfor trues akademikere og studenter ofte til taushet. 131 
De blir forfulgt, fengslet, oppsagt, utvist og nektet andre rettigheter. Ved å dokumentere 132 
angrep på den høyere utdanningssektoren og akademisk frihet er det mulig å presse 133 
makthavere slik at de gjøres ansvarlig for sine handlinger, enten igjennom offentliggjøring av 134 
overgrep eller ved rettslig forfølgelse av enkeltsaker.  135 

Studenter og akademikeres rett til å påvirke og delta inn i sentrale organer og 136 
beslutningsmyndigheter ved høyere utdanningsinstitusjoner er en forutsetning for 137 
akademisk frihet.  138 

SAIH skal jobbe for å: 139 

• Dokumentere angrep mot høyere utdanning og brudd på akademisk frihet 140 
• Bistå studenter og akademikere som blir utsatt for rettighetsbrudd 141 
• Bygge opp under demokratiske prosesser i høyere utdanningsinstitusjoner  142 

 143 

Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten 144 

Studenter og akademikere er ofte de første som sier ifra når samfunnsutviklingen stagnerer 145 
eller staten ikke oppfyller grunnleggende menneskerettigheter. På denne måten fyller de en 146 
viktig rolle som menneskerettighetsforkjempere, nasjonalt og globalt. 147 

I tillegg til å reagere ved brudd på sentrale rettigheter, er det viktig at sivilsamfunnet påtar 148 
seg en proaktiv og ikke-voldelig rolle gjennom å utvikle og fremme innovative løsninger. For 149 
at dette skal være mulig er organisasjonsfrihet sentralt. Sterke, demokratiske og 150 
representative organisasjoner er viktige for å ivareta studenters og akademikeres interesser.  151 
Ved å handle kollektivt kan studenter og akademikere fremme sine synspunkter og stå 152 
sammen i kampen for demokrati og menneskerettigheter.  153 
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Til tross for ulike kontekster, arbeider studenter og akademikere over hele verden med 154 
mange av de samme spørsmålene. Økt globalt samarbeid og nettverksbygging kan bidra til å 155 
fremme solidaritet på tvers av landegrenser og til å fremme studenters og akademikeres 156 
synspunkter for internasjonale organer og prosesser. Utveksling av ideer, synspunkter og 157 
erfaringer igjennom dialog og utvekslingsprogrammer vil bidra til å skape en global stemme. 158 

SAIH skal jobbe for å: 159 

• Styrke student- og akademikerorganisasjoner  160 
• Styrke kvinner og minoriteters medbestemmelse og innflytelse i organisasjonene 161 
• Styrke studenters og akademikeres organisasjons- og ytringsfrihet  162 
• Fremme globalt samarbeid mellom studenter og akademikere 163 

 164 

Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende  165 

For at høyere utdanning skal bidra til utvikling, og for å oppfylle prinsippet i 166 
bærekraftsmålene om å ikke etterlate noen, må utdanningsinstitusjonene være inkluderende. 167 
Alle skal ha tilgang til og inkluderes i høyere utdanning uavhengig av kjønn, seksuell 168 
orientering, kjønnsidentitet, sosial, økonomisk og/eller etnisk bakgrunn.  Ingen skal gjennom 169 
undervisning eller læringsmiljø oppleve diskriminering på grunn av sin identitet eller 170 
bakgrunn. 171 

Utdanning må være av en slik kvalitet at marginaliserte grupper har utbytte av 172 
undervisningen og kan fullføre en relevant grad fra en høyere utdanningsinstitusjon. Høyere 173 
utdanningen skal være relevant for studentene slik at de får jobb og inntekt, men høyere 174 
utdanning skal også bidra til ny kunnskap og utvikling av samfunnet. Fordi utdanning kan 175 
være politisk må pensum utvikles etter kriterier om objektivitet. Ulike kunnskapssystemer 176 
og menneskesyn må være reflektert. Utdanningen må ta utgangspunkt i og være relevant for 177 
språk, kultur og samfunnskontekst. Sanitets- og velferdstiltak er viktige forutsetninger for at 178 
studenter, og særlig unge kvinner, kan gjennomføre utdannelsen.   179 

SAIH arbeider for progressiv realisering av gratis høyere utdanning. Utdanning skal være en 180 
rettighet, ikke et eksklusivt privilegium for de som kan betale. Marginaliserte grupper har 181 
liten tilgang til høyere utdanning. Derfor må tiltakene for å gjøre disse gruppene i stand til å 182 
ta høyere utdanning være sammensatte og innovative. Bærekraftsmålene har målfestet 183 
stipendordninger som en måte å gi flere studenter muligheten til å fullføre høyere 184 
utdanning. Låneordninger er et annet viktig virkemiddel for å stimulere til at flere får høyere 185 
utdanning. Det er spesielt viktig at både stipend- og låneordningene er basert på objektive og 186 
rettferdige kriterier, og gjøres tilgjengelige for marginaliserte grupper. Urfolks 187 
utdanningsinstitusjoner må få samme finansiering som andre universiteter.  188 
Stipendordningene må være innrettet slik at de bidrar til utvikling og hindrer hjerneflukt.  189 

SAIH har en helhetlig tilnærming til utdanning hvor grunnskole og høyere utdanning er 190 
gjensidig avhengige av hverandre. Diskriminering i ulike stadier av utdanningsløpet 191 
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6 
 

påvirker hvem som får mulighet til å ta høyere utdanning. Lærerutdanningen er spesielt 192 
viktig for kvalitet i grunnutdanning og for å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.  193 

SAIH skal jobbe for å: 194 

• Bryte barrierer som hindrer marginaliserte grupper i å ta høyere utdannelse 195 
• Motvirke diskriminering ved høyere utdanningsinstitusjoner   196 
• Styrke det interkulturelle høyere utdanningstilbudet 197 
• Sikre gode velferdsordninger for studenter og akademikere 198 
• Fremme gratis høyere utdanning 199 
• Fremme flere og bedre stipendordninger til marginaliserte studenter 200 
• Styrke kvaliteten i lærerutdanningen 201 

 202 
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Sak 8 Handlingsprogram 2017/2018 

Vedlegg: 
• Foreslått handlingsprogram for 2017/2018 (Styrets innstilling)

8.a Presentasjon av Styrets forslag til handlingsprogram 
Handlingsprogrammet er en plan for organisasjonens arbeid det kommende året, og et 
verktøy for aktivister, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen i det daglige arbeidet. Det skal 
fungere som en prioriteringsliste for hvilke saker det skal arbeides med i 2017/2018.  

Handlingsprogrammet vedtas årlig, og innholdet bygger vanligvis på tidligere år. Årsaken 
til dette er todelt. Politiske prioriteringer må arbeides med over flere år for å få gjennomslag. 
Handlingsprogrammet skal være et program som hele organisasjonen skal føle et eierskap 
til. Det er nødvendig å lese handlingsprogrammet tett opp mot budsjettet for å se om 
prioriteringene i handlingsprogrammet kommer synlig frem i budsjettet.  

Handlingsprogrammet er et viktig styringsverktøy, da det er gjennom prioriteringene i 
Handlingsprogrammet at Årsmøtet bestemmer hva SAIH skal jobbe med i kommende 
valgperiode. 

8.b  Debatt
Årsmøtet kan komme med endringsforslag til handlingsprogrammet, som vil bli vurdert av
redaksjonskomiteen og votert over før dokumentet voteres over i sin helhet på søndagen.
Årsmøtet vil også kunne diskutere dokumentet i sin helhet. Når strek1 settes i debatten er det
ikke mulig med flere endringsforslag. Årsmøte oppfordres til å komme med tilleggsforslag
til hvordan handlingsprogrammet kan legge føringer for lokallagenes og
medlemsorganisasjonenes arbeid.

8.c Votering 

Forslag til vedtak:  
Årsmøtet vedtar handlingsprogram for 2017/2018. 

Styrets innstilling: 
Styret innstiller på forslag til vedtak. 

1 Strek: Ordstyrer velger tidspunkt for å sette strek og det betyr at ingen flere kan tegne seg til debatt 
eller komme med endringsforslag. 
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Vedlegg sak 8 - Handlingsprogram 

H A N D L I N G S P R O G R A M  S A I H  H Ø S T E N  2 0 1 7  O G1 

V Å R E N  2 0 1 82 

Handlingsprogrammet beskriver hva SAIH skal arbeide med i løpet av perioden, og er et 3 
arbeidsredskap Årsmøtet gir styret, sekretariatet, landsrådet, lokallagene og 4 
informasjonskomiteen. AU er ansvarlig for å operasjonalisere og konkretisere 5 
handlingsprogrammet, og legger det frem for landsrådet og styret. Alle leddene i 6 
organisasjonen, både nasjonalt og lokalt, skal bidra til at punktene i Handlingsprogrammet 7 
gjennomføres. 8 

9 

1.  INFORMASJON OG POLITISK PÅVIRKNING10 

1.1 SAIHs politiske hovedprioritering er gjennomføring av kampanjen som tar 11 
utgangspunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet 2017.  12 

1.2 SAIH skal følge opp kampanjemålene fra 2017, og arbeide for fortsatt godt samarbeid 13 
med SIU og tett kontakt med StAR-studenter. Dersom det er hensiktsmessig skal SAIH 14 
arrangere en samling for alle StAR-studentene ila perioden.  15 

1.3 SAIH skal jobbe for å få på plass og forbedre etiske retningslinjer ved norske høyere 16 
utdanningsinstitusjoner, og følge opp disse.   17 

1.4 SAIH skal være en tydelig aktør i spørsmål om høyere utdanning og akademisk frihet 18 
globalt i media og på politiske arenaer.  19 

1.5 SAIH skal gjennomføre kampanjen Verdens Beste Nyheter over hele landet sammen 20 
med Spire, Changemaker og andre samarbeidsaktører.  21 

1.6 SAIH skal arrangere Radi-Aid Awards 2017, og utvikle en kreativ og/eller faglig 22 
kampanje.  23 

1.7 SAIH skal inkludere FNs bærekraftsmål i sitt infopolitiske arbeid, og fremme 24 
viktigheten av høyere utdanning og forskning for å nå alle målene innen 2030.  25 

1.8 SAIH skal sende ut månedlige nyhetsbrev til sine medlemmer, Støttespillere og andre 26 
interesserte.  27 

1.9 SAIH skal arrangere en konferanse eller lignende for sine akademikermedlemmer og 28 
andre akademikere høsten 2017.  29 

1.10 SAIH skal ha oppdaterte nettsider med lettfattelig informasjon om SAIHs 30 
utviklingssamarbeid og konkrete resultater fra partnerorganisasjonene, samt forbedre 31 
de engelske nettsidene der det er hensiktsmessig.  32 

1.11 SAIH skal aktivt søke å påvirke politiske beslutningstakere blant annet gjennom 33 
offentlige uttalelser, deltakelse i debattforum og ved å gi høringsinnspill til politiske 34 
prosesser.   35 

1.12 SAIH skal gi partnerorganisasjonene våre mulighet til å komme med innspill til vårt 36 
informasjons- og kampanjearbeid der det er hensiktsmessig.  37 
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1.13 SAIH skal implementere sine nye etiske retningslinjer for kommunikasjon, blant annet 38 
ved å innhente bildemateriell som samsvarer med kravene i retningslinjene.  39 

1.14  SAIH skal revidere informasjonsstrategi og politisk plattform, og se på muligheten for 40 
å slå disse to grunndokumentene sammen til et dokument. 41 

1.15 SAIH skal gjennom Global Coalition to Protect Education from Attack og andre 42 
relevante arenaer følge opp arbeidet for at skoler og universiteter skal være nøytrale og 43 
ikke-militære soner. 44 

1.16 SAIH skal aktivt tilby foredrag og skolering både internt og til eksterne aktører. 45 

1.17 SAIH skal videreføre det gode samarbeidet med Scholars at Risk, og støtte opp om deres 46 
Protecting Student Expression Project. 47 

 48 

2 UTVIKLINGSSAMARBEID 49 

2.1 SAIH skal implementere den nye strategien for utviklingssamarbeid vedtatt av 50 
Årsmøtet 2017.  51 

2.2 SAIH skal følge opp anbefalingene fra Norads organisasjonsgjennomgang av SAIH.  52 

2.3 SAIHs utviklingssamarbeid skal gjøres kjent blant SAIHs medlemmer.  53 

2.4 SAIH skal ferdigutvikle og implementere satsingen Student Activist Academy for å 54 
drive kapasitetsbygging av studentorganisasjoner, samt dokumentasjon og assistanse 55 
ved brudd på menneskerettigheter.  56 

2.5 SAIH skal videreføre arbeidet med å finne nye donorer, særlig til den nye satsingen 57 
Student Activist Academy. 58 

2.6 SAIH skal gå i dialog med Fredskorpset og, om mulig, gjennomføre forundersøkelse(r) 59 
med sikte på å starte ny(e) utveksling(er) med tydelig fokus på akademisk frihet og/ eller 60 
studenters rettigheter. 61 

 62 

3.  ORGANISASJON 63 

3.1 SAIH skal styrke sin medlemsoppfølging i tråd med SAIHs strategi for 64 
medlemsoppfølging og arbeide for å inkludere samtlige medlemmer i SAIHs arbeid. Det skal 65 
være et mål å styrke følelsen av eierskap, og høyere deltakelse fra medlemsorganisasjoner på 66 
SAIHs arrangementer og på Årsmøtet 2018. 67 

3.2 SAIH skal styrke støttespillerordningen og vervearbeidet sitt, samt følge opp arbeidet fra 68 
akademikerutvalget.  69 

3.3 Ved partnerbesøk skal SAIH legge til rette for utveksling av erfaring og kunnskap mellom 70 
besøkende, lokallag, medlemsorganisasjoner og andre relevante organisasjoner. 71 

3.4 SAIH skal jobbe for at alle studenter som gir SAIH-tiere har tilgang til god informasjon om 72 
SAIH, og se på hvordan studentdemokratier og lokallagene kan involveres for å til dette. 73 
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3.5 SAIH skal jobbe for å øke SAIH-tierne til 40,- hvert semester på alle høyere 74 
utdanningsinstitusjoner hvor studentdemokratiet er medlem i SAIH. 75 

3.6 SAIH skal arrangere tre nasjonale samlinger: høstsamling, vintersamling og sommercamp. 76 

3.7 Det skal avholdes minst to styreseminarer i perioden. Ett av disse skal avholdes sammen 77 
med Landsrådet. 78 

3.8 Det skal avholdes et Landsrådsmøte utenfor Oslo-regionen. 79 

3.9 SAIH skal jobbe for mangfold og jevnere kjønnsdeling i de forskjellige organene og 80 
lokallagene. 81 

3.10 SAIH skal jobbe for å styrke kvaliteten i de elleve lokallagene vi har, og opprette nye 82 
dersom det er hensiktsmessig.  83 

3.11 SAIH skal gjennomføre leder- og nestlederkurs og kurs for økonomiansvarlig i starten av 84 
høstsemesteret. 85 

3.12 Lokallag 86 
3.12.1 Lokallagene skal være aktive i å fremme globale utviklingsspørsmål gjennom åpne 87 

møter, debatter, seminarer og liknende.  88 
3.12.2 Lokallagene skal arbeide for at SAIH er synlig i lokale studentmedier. 89 
3.12.3 Lokallagene skal søke samarbeid med SAIHs medlemmer, spesielt med lokalt 90 

studentdemokrati. 91 
3.12.4 Lokallagene skal opprette kontakt med lokale akademikere.  92 
3.12.5 Lokallagene skal være delaktige i gjennomføringen av nasjonale kampanjer på lokalt 93 

nivå.  94 
3.12.6 Lokallagene bør invitere SAIHs programrådivere på besøk for å få skolering i SAIHs 95 

utviklingssamarbeid.  96 
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Sak 9 - Tema for politisk kampanje 2017/2018 

Vedlegg: 
• Forslagsskjema for politisk tema 2017-2018
• Innsendte forslag til politisk tema

9.a Presentasjon

Styret vil legge frem sin innstilling. 

Hvert år velger Årsmøtet til SAIH et tema for den politiske kampanjen i det kommende året. 
Tematikken som velges blir veiledende for både aktivister, tillitsvalgte og ansattes arbeid i 
året som kommer. SAIHs politiske hovedprioritering er vanligvis gjennomføring av 
kampanjen som tar utgangspunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet 2017. Det å velge ett 
tema skal hjelpe oss til å spisse hvordan SAIH jobber infopolitisk. SAIH har ikke kapasitet til 
å arbeide med alt samtidig, og derfor er det viktig at temaer som blir fremmet som forslag til 
politisk tema er knyttet opp til SAIHs kjerneområder (akademisk frihet og høyere 
utdanning).  

Alle SAIHs medlemmer, samt delegater og observatører kan fremme politisk tema på 
Årsmøtet. Det er mulig å fremme forslag helt frem til strek settes i behandling av saken på 
selve Årsmøtet.  

Prosessen videre etter årsmøtet, er at Styret setter ned et kampanjeutvalg som skal utarbeide 
en politisk kampanje ut fra det valgte temaet. Dette utvalget vil velge kampanjetittel, 
utarbeide konkrete politiske og informasjons mål for kampanjen, ha ansvar for kreativ 
utforming av kampanjens materiell, sørge for skolering og eierskap til kampanjen blant 
SAIHs medlemmer. 

9.b  Debatt
I debatten kan det være lurt å trekke frem følgende:

• Er tematikken i tråd med SAIHs hovedfokusområder?
• Har SAIH kompetanse på tematikken, evt. lar det seg gjøre å forankre tematikken i

organisasjonen til kampanjestart?
• På hvilken måte vil SAIH kunne skille seg ut fra andre aktører og kunne bringe noe

nytt inn i den offentlige debatten rundt dette temaet?
• Hvordan kan SAIH arbeide politisk med dette temaet? Er det rom for å påvirke

politiske prosesser og endre politikk?

9.c Votering 

Forslag til vedtak:  
… velges som politisk tema for 2017/ 2018 
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Styrets innstilling: 
Styret innstiller på at Julie Wood (SAIH-Trondheim) sitt forslag «Kommersialisering av høyere 
utdanning globalt» velges som politisk tema 2017/2018. 
 
Styret mener at kampanjeforslaget gjelder et spennende og aktuelt tema som åpner opp for 
mange muligheter for SAIH. Forslaget har en tydelig kobling mellom Norge og verden, og 
kan gjøre det mulig for SAIH å ha en kampanje med et overordnet fokus som fenger både 
studenter og akademikere. Flere av våre partnere er opptatte av tematikken, og det er derfor 
svært positivt om vi kan være en tydelig stemme i denne debatten hjemme. Forslaget 
inneholder flere spennende forslag til politiske mål hvor SAIH kan samarbeide med både 
medlemsorganisasjoner og andre relevante aktører både i Norge og i utlandet. Til forskjell 
fra flere av de andre forslagene handler dette forslaget om et tema som SAIH ikke har jobbet 
spesifikt med tidligere, og gir oss derfor også mulighet til å bygge opp ny kunnskap.  
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Forslag til politisk tema for SAIH 2017/ 2018  
(Utvid gjerne boksene) 
 
Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for 
SAIH.  
 
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH Trondheim 

Kontaktperson: 
Julie Kristine Wood 

E-postadresse: 
woodjuliekristine@gmail.com 

 
B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
Kommersialisering av høyere utdanning globalt 

Bakgrunn (hvorfor fremmer du/dere dette tema, hvordan passer temaet inn med SAIHs visjon, og 
hvorfor bør SAIH jobbe med dette?): 
 
Vi vet fra årets politiske kampanje at autoritære myndigheter kan sette begrensinger for den 
akademiske friheten. Samtidig blir akademisk frihet også truet fra andre hold. Dette gjelder både i 
våre partnerland ute i verden, men også i Europa, inkludert Norge. Det siste tiåret har vi sett en 
økning i antall studentopprør globalt som protester mot ulike former for kommersialisering av 
høyere utdanning. Økning i semesteravgifter, manglende studentvelferd og økning i næringslivets 
påvirkning på utdanningstilbud og forskning er noen av sakene som har vært oppe.  
 
Hva innebærer kommersialisering av høyere utdanning? Som et resultat av en markant økning i 
antallet som tar høyere utdanning globalt har også kostnadene gått opp. Offentlige institusjoner for 
høyere utdanning og den enkelte som ønsker å ta utdannelse er i større grad enn tidligere forventet 
å ta en større del av utgiftene. Dette henger sammen med en trend der høyere utdanning ses på 
som et privat gode i motsetning til et offentlig gode som gagner samfunnet som helhet. Denne 
utviklingen har flere konsekvenser for studenter og akademikere verden over.  
 
1. Utdanning for de mest privilegerte 
En innføring og/eller økning av studieavgifter og kostnader knyttet til å leve som student i blant 
annet Kina, Sør-Afrika, Colombia, Storbritannia, Østerrike, USA og Canada skaper et skille mellom de 
som kan betale for å gå på universitetet og de som ikke har råd. Dette er også et problem i våre 
partnerland, for eksempel i Sør-Afrika, hvor motivasjonen bak #Feesmustfall-kampanjene (2015-
fortsatt pågående) blant annet var at en oppgang i individuelle kostnader tilknyttet til høyere 
utdanning ville føre til enda større økonomisk ulikhet i landet. Økende semesteravgifter og mangel 
på gode stipend- og låneordninger er også noe våre partnere i Zambia og Zimbabwe jobber mot.  
 
2. Kommersielle universiteter skader kvalitet  
At institusjoner for høyere utdanning konkurrer om betalingsdyktige studenter skaper videre 
insentiver for at den høyere utdanningen som tilbys blir mer strømlinjeformet og at mangfoldet, 
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dermed også kvaliteten, i utdanningen rammes. Til sist blir universitetene seende mer ut som 
kommersielle merkevarer enn fristeder for kritisk tenkning og intellektuell innovasjon. 
Konsekvensene kan også være store for tilbudet av utdanning tilpasset ulike språk og kultur, fordi de 
ikke passer inn i den standardiserte vestlige modellen av høyere utdanning. Dette er tilfellet for våre 
partnere i Colombia og Nicaragua som jobber for interkulturell høyere utdanning.  
 
3. Fri forskning under press.  
Større krav til at universitetene selv skal sikre ikke-statlige inntektskilder gjennom forskningsmidler 
og sponsing fra næringslivet, går utover universitets rolle som kritisk samfunnsaktør. Overgangen til 
forskning som et tilbud for eksisterende næringsliv innsnevrer muligheten til å kritisere fritt. I tillegg 
gjør krav til forskningens direkte samfunnsnytte at man kan går glipp av grunnforskning som vil 
kunne føre til enda større gjennombrudd senere. En annen fare er at dersom forskning gjøres til en 
salgsvare, kan man få en situasjon hvor akademikere ikke deler forskning med hverandre i frykt for å 
røpe en salgsidé som noen andre kan stjele. Dette står i opposisjon til idealet om fri flyt av 
kunnskap. Til sist er det verdt å nevne at en beskyttelse av akademikeres arbeidsvilkår er viktig å 
verne om i en prosess av effektivisering.  
 
Som et eksempel på studentmotstand mot denne kommersialiseringen lyktes studentprotester i 
Colombia (2011) å hindre staten i å vedta at universiteter ble rene kommersielle aktører. Noen av 
studentenes bekymringer var at utdanningskvaliteten og utvalget av studieretninger ville bli 
dårligere. Samtidig har kommersialiseringsprosessen allerede kommet langt her. Veldig mye av 
forskningen finansieres direkte av selskaper, og ikke av staten. Det betyr at det i hovedsak forskes på 
det store selskaper med kommersielle interesser kan betale for. Utdanningstilbudene reguleres også 
ganske sterkt av tilbud-etterspørsel på denne måten. I tillegg er det sånn at veldig mange 
akademikere og professorer er ansatt av private bemanningsselskaper på korttidskontrakter. Det 
betyr også at mange driver selvsensur i frykt for å ikke få fornyet kontrakt. Colombias største 
studentunion, og vår partnerorganisasjon, ACEU (Asociacíon Colombiana de Estudiantes 
Universitarios) jobber mye med dette temaet.  
  
Mange steder i Europa har kommersialisering av høyere utdanning kommet faretruende langt. I 
Storbritannia har man sett en rekke protester utspille seg mot kutt i studentvelferd og økte 
studentavgifter. I Norge er utviklingen mindre synlig, men Høyres vedtak om ønske om å innføre 
studieavgift for internasjonale studenter som kommer utenfra EØS tyder på at det finnes krefter 
også i Norge som beveger seg i denne retningen. Parallelt ser vi et økende fokus på at forskning skal 
være kommersielt innovativ, og vi trenger en debatt om hva vi ønsker at norske universiteter skal 
være i fremtiden. 
 
Denne politiske kampanjen vil gi mulighet til å belyse spørsmål som rører ved alle de fire 
strategimålene i det nye forslaget for strategi for utviklingssamarbeid. Temaet passer dermed godt 
sammen med SAIHs visjon, og åpner opp for å knytte utviklingssamarbeidet vårt tettere sammen 
med vårt infopolitiske arbeid i Norge.  
1. Høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og kritiske samfunnsaktører 
2. Akademisk frihet er beskyttet 
3. Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten 
4. Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende. 
 
Norske studenter står overfor ulike problemstillinger enn studenter i land som for eksempel Chile, 
Colombia og Sør Afrika, hva gjelder kommersialisering. Samtidig er fellesnevneren at utviklingen står 
i fare for å true akademisk frihet. Kommersialisering av høyere utdanning skjer gradvis uten noe 
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særlig offentlig debatt. Vi er nødt til å opplyse om at dette er noe som skjer internasjonalt, men også 
i Norge, før vi plutselig våkner opp til en ny virkelighet.  
 
Den svenske studentorganisasjonen hevder også at alle land i Europa som innførte skolepenger for 
internasjonale studenter før 2006 har i dag innført skolepenger for resten av landets studenter. Et 
argument som har blitt brukt for å innføre skolepenger for internasjonale studenter i Norge har vært 
at nordmenn må betale skolepenger når de reiser utenlands. Dette tyder på at kommersialisering 
har en viss dominoeffekt. På hjemmebane har vi et ansvar for å stå fast på våre prinsipper og være 
et forbilde, for å hindre at Norge bidrar til en økende trend av kommersialisering av høyere 
utdanning. Enkelte av våre medlemmer og samarbeidspartnere i Norge har tatt til orde for en større 
debatt om hva norske universiteter skal være og hva høyere utdanning skal bidra til, og SAIH kan 
bidra med et internasjonalt perspektiv i denne debatten.  
 
Denne kampanjen gir en mulighet til å fremme og informere om noen av sakene som våre partnere 
og studenter over hele verden jobber med. En sentral del av the Bergen Declaration (2016) som 
studentorganisasjoner fra hele verden har sluttet seg til er nettopp tilgang til gratis og offentlig 
kvalitetsutdanning. En del av dette handler også om å snakke om hvordan det ikke er like åpent for å 
ta debatten om kommersialisering i alle land i verden. Eksempler på dette er at colombianske 
myndigheter gjorde universitetscampus til protestfri sone under studentdemonstrasjonene mot 
kommersialisering i 2011 eller at sør-afrikanske myndigheter leide inn private sikkerhetsselskaper 
for å stoppe studentprotestene mot økte skoleavgifter.  
 
Kilder: 
- Altbach, Philip, Liz Reisberg og Laura E. Rumbley (2009). “Trends in Global Higher Education: 
Tracking an Academic Revolution A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on 
Higher Education.” 
- The Bergen Declaration (2016): http://www.globalstudentvoice.org/en/bergendeclaration/  
- Dahlén, Karl-Magnus og Ellinor Fältman (2010). ”Studieavgifter för tredjelandsstudenter Hur 
kommer antalet internationella studenter att påverkas?”: 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1612892&fileOId=1612893 

  
Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som skal 
utarbeide kampanjen i 2017/2018. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke regnes som 
en del av forslaget.  
 
C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
 
Høyere utdanning AS 
Universiteter som bedrifter/Universities as Corporations /The Corporate University 
 

Forslag til politiske mål og handlingsalternativer (Hva ønsker vi å få gjennomslag for politisk, 
kortsiktige vs. langsiktige mål, hva er det politiske handlingsrommet, hvilke politiske prosesser har 
vi mulighet til å påvirke. Hvordan kan denne kampanjen gjøres relevant for Norge og norske 
beslutningstagere?): 
 
1. Norsk satsning på høyere utdanning for utvikling  
Vi vet at høyere utdanning og forskning har stor betydning for utvikling av land og for å nå mange av 
FNs bærekraftsmål. Utdanning er i dag en av Norges hovedprioriteringer innen utvikling, og vi vet at 
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grunnskoleutdanning og høyere utdanning er gjensidig avhengig av hverandre. Sett i lys av dette har 
Norge overraskende lite politikk på dette feltet. Som Norges eneste bistandsorganisasjon rettet 
spesifikt mot høyere utdanning står SAIH i en unik posisjon til å påvirke norske myndigheter til å 
jobbe mer aktivt med dette feltet i deres utviklingspolitikk.  
 
I den nye stortingsmeldingen for utviklingspolitikk og bærekraftsmålene foreslår regjeringen (etter 
initiativ fra KrF) å etablere noe som heter Kunnskapsbanken, som skal gi faglig rådgivning til 
utviklingsland på temaer som Norge har særlig kompetanse på (a la Olje for utvikling, skatt for 
utvikling og fisk for utvikling). Siden det norske høyere utdanningssystemet er i særklasse, bør SAIH 
jobbe for at ”høyere utdanning” skal være et faglig område under denne rådgivningsordningen. Her 
kan norske myndigheter tilby ressurser og kompetanse for å skape gode stipend- og låneordninger, 
fremme akademisk frihet og tilgang på høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn. Ved å 
fremme høyere utdanning som et offentlig gode, kan Norge stå som en motvekt til 
kommersialiseringsprosesser internasjonalt. Eventuelt ny regjeringskonstellasjon etter 
Stortingsvalget 2017 kan åpne opp for nye initiativ slik som dette. 
 
2. Fremme Open Access  
Offentlig finansiert forskning produserer i dag flere forskingsartikler enn noensinne, men nesten alt 
blir publisert i lukkede tidsskrifter. Artiklene i disse tidsskriftene koster det mye å få tilgang til, til 
tross for at skattebetalerne allerede har finansiert forskningen. Det er beregnet at det koster norske 
universitetsbiblioteker rundt 200 millioner kroner i året å få tilgang, mye fordi 
publiseringsselskapene har mulighet til å presse prisene høyt. Denne prisen blir rett og slett for høy 
for mange universiteter i verden. Forskning og kunnskap burde være fri og tilgjengelig for alle, og 
ikke betinget av om du går på et universitet som har råd til å betale pengene det koster å ha tilgang 
på vitenskapelige publikasjoner. Open Access-publisering muliggjør gratis tilgang på 
forskningsartikler. Mange av de store norske universitetene har etablert publiseringsfond hvor 
forskerne kan søke om midler til kostnadene for å publisere i Open Access-tidsskrifter. Eksempler på 
hvordan man kunne fremmet Open Access videre er å jobbe for en nasjonal finansieringsordning så 
de små lærestedene og forskningssentrene også kan få midler til publisering.  
 
3. Støtte opprettelsen av en global studentstemme. 
Globalt blir studenter sjeldent inkludert i internasjonale avgjørelser som angår dem. Noe av grunnen 
til dette er mangelen på en internasjonal studentorganisasjon og en koordinert global 
studentstemme. Derfor jobber NSO og European Students Union sammen med andre nasjonale og 
regionale studentorganisasjoner for å opprette en global studentorganisasjon. Grunnlaget for dette 
arbeidet er the Bergen Declaration (2016) som studentorganisasjoner fra hele verden har utviklet 
sammen og sluttet seg til. En sentral del av deklarasjonen handler om økende studentavgifter, 
manglende studentvelferd og lav studiekvalitet, noe som er et uttrykk for at studentledere over hele 
verden kjemper mot kommersialisering av høyere utdanning. Ved å støtte opp om en sterk og 
samlet studentstemme kan vi bidra til at studenter vinner denne kampen.  
 
4. Forbedre etiske retningslinjer ved institusjoner for høyere utdanning i Norge.  
Norske høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider i økende grad med private aktører, ofte uten 
tilstrekkelig etisk refleksjon. Etiske retningslinjer kan bidra til å verne om universitetene som 
samfunnsansvarlige og autonome aktører, i tillegg til å være en inspirasjon for andre sektorer hva 
gjelder etisk forvaltning. Dette arbeidet har begynt mange steder, men vil kunne legges ekstra vekt 
på gjennom en slik kampanje. Her vil oppfølging og skolering av lokallagsaktivister og 
studentdemokratier stå sentralt.  
 
5. Hindre innføring av studentavgift for internasjonale studenter i Norge. 
Vi har et globalt ansvar for å verne om gratisprinsippet for å hindre en videre utvikling mot 
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kommersialisering av institusjoner for høyere utdanning. Denne saken vil være viktig for Norsk 
Studentorganisasjon og International Student Union fremover, og et samarbeid her vil være naturlig. 

 
6. Utvide Students at Risk i Norge og spre ordningen til flere land 
Studenter i egne land er de viktigste stemmene i debatten om kommersialisering av høyere 
utdanningsinstitusjoner. Derfor er det utrolig viktig at disse studentene har friheten til å utrykke seg 
og kritisere fritt. Ved å styrke Students at Risk i Norge og jobbe for at flere land implementerer 
ordningen, vil flere studenter få muligheten til å fullføre sin utdannelse på tross av at de har blitt 
hindret i dette som følge av sitt politiske engasjement.  

 
Forslag til informasjonsmål og handlingsalternativer (Hva skal hovedbudskapet være? Hva er det 
SAIH ønsker å kommunisere ut gjennom denne kampanjen?): 
 
1. Skape debatt om konsekvensene av kommersialisering i Norge  
Norske studenter må ha kunnskap om hva akademisk frihet er, og på hvilken måte 
kommersialisering av høyere utdannings-sektoren kan være med på å true denne, for å være i 
stand til å kunne bidra til denne debatten. Derfor må kampanjen bygge kompetanse om dette 
temaet innad i SAIH i tillegg til blant norske studenter og akademikere.  
 
2. Opplyse om utfordringene studenter i verden står overfor som følge av denne utviklingen 
I tråd med tanken om en global studentbevegelse må norske studenter og akademikere få 
informasjon om hvilke saker som opptar studentbevegelser andre steder i verden, når det kommer 
til kommersialisering, og hvilke utfordringer de står overfor når de snakker ut om disse.  
  
Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe, hvem ønsker vi å nå 
politisk og hvilke grupper med informasjon): 
 
Målgruppe og grunnen til at man ønsker å nå denne målgruppen kan variere med hvilket politisk 
mål som blir hovedmål. Uansett ser jeg for meg disse målgruppene som viktige: 
 
1. Norske studenter og akademikere 
Skape bevissthet rundt problemstillingene ettersom dette er gruppene som primært berøres, og 
dermed også ville føle sterkest eierskap. Oppfordre til aktiv støtte til våre politiske mål, siden støtte 
fra en samlet høyere utdanningssektor øker sannsynligheten for politisk gjennomslag. Hovedsakelig 
på læresteder for høyere utdanning hvor SAIH allerede er organisert med lokallag. For eksempel 
hvis et mål blir å fremme Open Access kan denne gruppen vise støtte gjennom en sosiale medier-
kampanje eller en underskriftskampanje for en nasjonal finansieringsordning.  
 
2. SAIHs medlemmer 
Studentdemokratier, landsomfattende interesseorganisasjoner for studenter, fagforeninger for 
akademikere, universitets- og høyskolestyrer. Aktiv støtte fra organisasjonene, og fra deres 
enkeltmedlemmer. Å nå ut til denne gruppen gir også SAIH mulighet til å bygge bredere 
kompetanse på akademisk frihet, ettersom det ligger mye kunnskap hos våre 
medlemsorganisasjoner.  

 
3. Norske beslutningstakere og politikere  
For politisk gjennomslag på nasjonalt nivå vil denne gruppen være den viktigste. Politiske partier og 
deres ungdomspartier, med hovedvekt på nyvalgt regjering. Eksempelvis vil påvirkning av sentrale 
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politikere være viktig om man ønsker en implementering av ”høyere utdanning” som faglig område 
for rådgivning under Kunnskapsbanken, eller andre former for satsning på høyere utdanning 
innenfor Norsk utviklingspolitikk. For å nå frem til disse aktørene kan aksjoner, svar på 
høringsuttalelser og annen politisk lobbyvirksomhet være mulige virkemidler.  
 
5. Studentorganisasjoner i andre land 
Siden kommersialisering er en global prosess er det naturlig å forsøke å påvirke og søke samarbeid 
med studentorganisasjoner i andre land. Dette vil være spesielt relevant for målene om en global 
studentstemme og for spredning av Students at Risk til andre land.  
 
Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 
 
- Rapport om effekten av kommersialisering av høyere utdanning på akademisk frihet, tilgang og 
kvalitet i utdanning eller rapport med anbefalinger til hvordan fremtidens institusjoner for høyere 
utdanning burde se ut internasjonalt for å nå bærekraftsmålene, som et innspill til norsk 
utviklingspolitikk.  
 
- Debatter som involverer norske studenter, samt studenter fra andre land med andre opplevelser 
av  temaet.  
 
- Filmvisninger med ”Higher Education: the New global Economic War”, eller andre filmer. 
 
- Korte filmsnutter om situasjonen rundt i verden for kommersialisering av høyere utdanning og 
studentprotestene som har oppstått som følge av dette. Her kunne et spesielt fokus på SAIHs 
partnerland være interessant.  
 
- En kreativ kampanje på sosiale medier og andre plattformer der man når den brede målgruppen. 
Her vil det være naturlig og nyttig å ta i bruk humor/satire i kjent SAIH-stil, for å oppnå synlighet 
utad.  
 
Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
 
- Norsk Studentorganisasjon og lokale studentparlamenter 
- Ungdomspartier  
- International Students Union i Norge 
- ANSA 
- New University Norway  
- Phd interesseorganisasjoner som DION og Stipendiatorganisasjonene i Norge (SIN) 
- Akademikermedlemmene til SAIH: Samfunnsviterne, Akademikerne, Forskerforbundet, UNIO, 
Utdanningsforbundet, Fellesorganisasjonen, NTL 
- Muligens studentgrupper i andre land som jobber med samme tema (for eksempel i 
Storbritannia).  
- European Students Union 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2018 
(Utvid gjerne boksene) 

Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema 
for SAIH i 2018.  

A. Forslagsstiller
Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH Bislet  

Kontaktperson:  
Ingrid Vonen 

E-postadresse:
ingrid.vonen@online.no

B. Forslaget
Tema (det er dette som velges på Årsmøtet):  

Open Access – Fri forskning for frigjøring 

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe 
med dette?):  

Isaac Newtons utsagn om viktigheten av å ”stå på skuldrene til kjemper” er viden 
kjent. God forskning styrker eller svekker tidligere antatte sannheter – noe som gjør at 
ulike forskningsfelt stadig er i utvikling. Forskere bygger på hverandres argumenter; 
den gode forskningen oppstår ikke  i et vakuum. Umiddelbar og fri tilgang til 
forskningspublikasjoner gir store gevinster, og bidrar til å bygge 
kunnskapssamfunnet. I dag er forskning vanskelig tilgjengelig, og ofte svært dyr. For 
studenter og forskere i land i Sør er ofte betalingsmuren uoverstigelig; de mister 
muligheten til å stå på skuldrene til tidligere og nåtidige akademiske kjemper. 

Fri tilgang til forskning: hva er Open Access? 
Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på 
Internett. Forfatteren beholder opphavsretten, men gir brukere rett til å lese, laste ned, 
kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange 
vederlag. Kunnskap bør være et fellesgode (1). 

I rike Norge abonnerer høgskoler og universiteter på store mengder tidsskrifter, som 
deres ansatte og studenter dermed får tilgang til. Selv om for eksempel UiO abonnerer 
på 30 588 elektroniske tidsskrifter (!) (2) , finnes det langt flere tidsskrifter som 
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universitetets forskere og studenter kunne hatt nytte av. Dette koster en formue; 
penger som utdanningsinstitusjonene istedenfor kunne brukt på å finansiere ny 
forskning. Det har vært en voldsom økning i abonnementsprisene for vitenskapelige 
artikler de siste årene (i 2010-2014 økte prisene for abonnementer i snitt med 24,7%), 
og de største institusjonene i Norge har måttet se seg nødt til å kutte ned på antall 
abonnementer. Universiteter i land i Sør har ofte ikke tilgang til finansiering på 
samme måte som norske utdanningsinstitusjoner, noe deres forsknings- og 
studentmiljøer lider under.  
 
Informasjon og forskning bør være fritt tilgjengelig, og bør deles solidarisk med de 
som ikke har tilgang til å kjøpe den, som for eksempel utdanningsinstitusjoner i land i 
Sør. 
 
Når vitenskapelige publikasjoner blir gjort tilgjengelig for alle, kan forskning lettere 
spres til nye brukergrupper. Både i Nord og Sør mangler ofte blant annet journalister, 
lærere, helsepersonell, interesseorganisasjoner og næringsliv tilgang til relevant 
forskning.  
 
Med akademisk frihet inngår også et akademisk ansvar. Utdanningsinstitusjoner har 
et akademisk ansvar for å formidle forskningsresultater til alle som kan ha nytte, 
interesse eller glede av dem.  
 
Vanligste praksis i dag er at forfatteren gir fra seg alle rettigheter til publikasjonen sin 
til et forlag (1). Når mektige internasjonale forlag sitter på rettighetene til 
forskningspublikasjoner, svekkes forskerens og forskningsmiljøets autonomi, og det 
kan argumenteres for at dette også svekker den akademiske friheten. Vi i Norge bør 
følge opp og implementere ’Open Access 2020’; et initiativ støttet av mer enn 500 
utdanningsinstitusjoner, som arbeider for å gjøre eksisterende abonnementsbaserte 
tidsskrifter åpne for alle gjennom samarbeid om en ny forretningsmodell. 
 
SAIH har allerede hatt  en kampanje om fri tilgang til forskning. Temaet for den 
politiske kampanjen i 2013 var ‘Open Access – Sharing is Caring’ (3). Bloggere blir 
lest av tusenvis hver dag, mens forskning ofte er utilgjengelig, bak betalingsmurer. 
Kampanjen hevdet: ”Deler forskere sine oppdagelser med hverandre, reddes flere liv. 
Så enkelt er det. Derfor må vi gjøre forskning like tilgjengelig som siste mote”.  
 
Hvorfor ta opp igjen denne tråden? 
 
Nasjonale retningslinjer om åpen tilgang til forskningsresultater 
Det har blitt skrevet flere Stortingsmeldinger om temaet Open Access i løpet av de 
siste ti årene. I den siste, ’Lange linjer’ (St.meld. nr. 18, 2012-2013), presiseres det: 
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”Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig 
finansiert skal være åpent tilgjengelig”. Regjeringen anerkjenner at målet på sikt er 
full åpenhet, åpen vitenskap (Open Science). Men, finnes den politiske viljen til å 
gjennomføre? 
 
Ved inngangen til 2016 etablerte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe 
(Brekke-utvalget) med det mandat å utvikle retningslinjer for åpen tilgang til 
vitenskapelige artikler (Open Access). 14. juni 2016 kom utkastet til ’Nasjonale 
retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater’  (4), og det ble åpnet opp for en 
høringsrunde. I rapporten peker utvalget på problematikken som oppstår når 
forskning er offentlig finansiert, men ikke offentlig tilgjengelig (dersom ikke 
personvern eller sikkerhet tilsier noe annet). I 2016 ble ca. 16% av norske 
vitenskapelige artikler publisert åpent (tall fra CRISTin – ’Current Research 
Information System in Norway’ (5)). Mer forskning blir publisert fritt tilgjengelig enn 
før, men endringen skjer for sakte. 
 
Brekke-utvalget hevder i utkastet at normen så raskt som mulig bør være at offentlig 
finansiert forskning skal, som førstevalg, publisere vitenskapelige artikler i 
tidsskrifter med åpen tilgang ( gull Open Access – umiddelbar åpen tilgang). 
Forskning publisert i tidsskrifter med betalingsmur bør gjøres tilgjengelig i et 
Vitenarkiv etter noe tid; seks måneder etter publisering for STM-fagene (Science, 
Technology and Medicine) og tolv måneder etter for humaniora og 
samfunnsvitenskap (grønn Open Access – åpen tilgang etter en sperrefrist-periode). 
 
Utvalget foreslår tiltak knyttet til finansieringsordninger, teknisk infrastruktur (blant 
annet å opprette et felles nasjonalt vitenarkiv – i 2016 fantes det ca. 70 lokale 
vitenarkiv i Norge (stort sett driftet av BIBSYS), men mange utdanningsinstitusjoner 
mangler også et slikt arkiv), internasjonal samordning og informasjonsarbeid.  
 
SAIH kan hente inspirasjon fra Brekke-utvalgets krav og anbefalinger i en kampanje 
om Open Access, men det er viktig å ivareta en kritisk holdning til rapportens innhold 
(er kravene for lite ambisiøse?). I en kampanje om Open Access må det internasjonale 
perspektivet innlemmes i større grad enn i Brekke-utvalgets rapport; vi må fokusere 
på viktigheten av Open Access for å muliggjøre konkurransedyktighet innenfor 
akademia i land i Sør. 
 
Frist for høringssvar var 1. november 2016, og det har ikke kommet et nytt utkast til 
retningslinjer. SAIH kan med en kampanje bidra til en god videre behandling av 
saken, der våre interesseområder blir ivaretatt. 
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Internasjonalt fokus på fri forskning 
I delmålene til seks av de sytten Bærekraftsmålene fra 2015 blir behovet for tilgang til 
forskning nevnt. I målene slås det fast at det internasjonale forskningssamarbeidet 
innenfor blant annet landbruk, helse, utdanning og teknologi må styrkes, og allmenn 
tilgang til informasjon må sikres (7, §16.10). Behovet for mer (og mer åpent 
tilgjengelig) forskning anses som en nøkkel for å nå målene; ytterligere 
forskningssamarbeid mellom land i Sør og land i Nord oppmuntres. 
 
EUs konkurranseråd kom i mai 2016 med meldingen ’Transition Towards an Open 
Science System’, som vedtar det ambisiøse målet om at alle europeiske vitenskapelige 
artikler skal være åpent tilgjengelig innen 2020 (6) – noe som viser at temaet er høyt 
prioritert. De fleste medlemslandene har vedtatt retningslinjer om åpen tilgang, men 
med variasjoner. England og Nederland er to eksempler på land med ambisiøse mål – 
Nederlands mål er 100% åpen tilgang innen 2024. Norge bør støtte opp om EUs mål. 
Flere organisasjoner, blant annet UNESCO og Verdensbanken har allerede interne 
retningslinjer om åpen tilgang, og private stiftelser som Bill og Melinda Gates og 
Ford-stiftelsen krever av publikasjoner finansiert av dem blir publisert med CC-lisens 
(Creative Commons –åpen lisens som tillater deling og gjenbruk). Det er svært bra at 
det vedtas ambisiøse mål og arbeides med økt Open Access i Europa og resten av den 
vestlige verden.  
 
Det er svært viktig at SAIH, som den største norske bevegelsen for internasjonal 
studentsolidaritet, retter fokuset mot viktigheten av akademiker- og studentsolidaritet 
og arbeidet med Open Access også i land i Sør, der betalingsmurene kanskje er de 
høyeste for institusjoner og folk flest. SAIH er riktig organisasjon til å ta opp dette 
temaet fordi vi har et tett samarbeid med studenter og akademikere i land i Sør. 
 
Alternative fakta 
Et godt argument for å løfte frem behovet for lettere tilgang til vitenskapelige artikler 
er fremveksten av alternative fakta og ’fake news’. Vi trenger fakta for å bekjempe 
alternative fakta, og de må være lett tilgjengelig . Delingskulturen på sosiale medier 
muliggjør formidling av forskning gjennom nye kanaler, som kan nå et nytt og 
bredere publikum. Den sosiale medietjenesten for deling av vitenskapelige artikler 
Academia.edu hadde i 2016 38 millioner brukere, som deler over 8 millioner 
forskningsartikler - dette tyder på at det er stor interesse for slike tilbud. Det er viktig 
at Norge viser seg som et foregangsland på dette feltet. 
 
Det skjer mye rundt Open Access, både nasjonalt og internasjonalt. Intensjonene er 
gode, men utviklingen går skuffende langsomt. Endring krever politisk vilje og 
internasjonalt samarbeid. Viktigheten av fri tilgang til forskning er svært aktuell, og 
SAIH kan med en kampanje om Open Access bidra til å sette temaet på dagsorden. 
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Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til 
kampanjeutvalget som skal utarbeide kampanjen i 2018. Dette er innspill til 
debatt på Årsmøtet og skal ikke regnes som en del av forslaget.  
 
C. Kampanje  
Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
 
Forskning! - For folk flest 
  
Forslag til mål: 
 
1. Norge skal støtte opp under nasjonale og internasjonale Open Access-initiativ, 
som EUs mål om full åpen tilgang innen 2020 
SAIH kan påvirke det politiske arbeidet med ferdigstilling av nasjonale retningslinjer 
for fri tilgang til forskningsresultater, og sammen med partnerorganisasjoner i Sør 
vektlegge global Open Access 
 
2. Det skal etableres et åpent, globalt tilgjengelig, nasjonalt Vitenarkiv  
Her kan SAIH legge Brekke-utvalgets begrunnelser og praktiske 
implementeringsforslag til grunn 
 
3. Norske universiteter og høgskoler må innlemme mål om full Open Access i 
sine etiske retningslinjer, både nasjonalt og i internasjonale samarbeid 
Lokallagene kan være aktive, i samarbeid med studentparlamentene 
 
Forslag til handlingsalternativer: 
1. SAIH sentralt og lokallag skal påvirke studentdemokratiene, høgskoler og 
universiteter til å vedta politikk på Open Access 
2. SAIH skal utarbeide en rapport om Open Access i samarbeid med 
partnerorganisasjoner 
Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe):  
 
Smal målgruppe 
Studentparlamentene og NSO sentralt 
Norske utdanningsinstitusjoner 
Norske akademikerorganisasjoner 
 
Vi må sikre støtte hos disse organisasjonene, ved at de vedtar resolusjoner, etiske 
retningslinjer og annen politikk om Open Access og støtter våre overordnede mål for 
kampanjen 
 

5 
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Bred målgruppe 
Politiske aktører i Norge (politiske partier og deres ungdomspartier) 
Norske studenter og akademikere 
Norsk sivilt samfunn 
 
Vi må informere om viktigheten av at forskning må bli fritt tilgjengelig for alle. Til de 
politiske partiene, til studenter og akademikere, til norske organisasjoner og til 
befolkningen generelt. Lokallagene kan nå ut til studenter både i Norge og 
internasjonalt og skape engasjement 
 
Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen:  
 
Stands og stunts (lokallagene spiller en sentral rolle) 
Videoer eller andre visuelle virkemidler på sosiale medier 
Publisere innlegg i student-, lokale og nasjonale aviser 
Få studentparlamentene med på kampanjen 
 
 Hvem kan det være interessant å samarbeide med?  
 
Studentparlamenter 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) 
International Student Union (ISU) 
Alle politiske partier og ungdomspartier 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Nordiske, europeiske og internasjonale studentorganisasjoner 
 
 
D. Kilder 

1. http://www.cristin.no/open-access/ 
2. https://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/open-access-vi-ma-begynn

e-i-den-riktige-enden.html 
3. https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/2013-open-access-sharing-is-caring 
4. https://www.regjeringen.no/contentassets/72e9794a183647e5b53ec39ba8cf51

6a/rapport-nasjonale-retningslinjer-for-apen-tilgang-til-forskningsresultater.pd
f 

5. http://www.cristin.no/ 
6. https://english.eu2016.nl/documents/press-releases/2016/05/27/all-european-sc

ientific-articles-to-be-freely-accessible-by-2020 
7. https://www.norad.no/om-bistand/barekraftsmalene/barekraftsmalene-hovedm

al-og-delmal/ 

6 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2016/2017   

 

CREATING SAFE SPACES FOR FEMALE STUDENTS IN TERTIARY INSTITUTIONS  

(Utvid gjerne boksene)  

 

Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for SAIH 

2017  

A. Forslagsstiller  

Navn på lokallag/organisasjon:  

International Female Students Hub (FemHub) 

Kontaktperson: Patience Malunga E-postadresse: peshylunga@yahoo.com 

 

B. Forslaget Proposal 

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): Theme A global student voice to include and 

create safe spaces for female students in higher education. 

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe med 

dette?): Background  

Female students all over the world face certain challenges that serve as limitations to the 

fulfilment of academic achievements and ultimately gender equality. These challenges are 

particularly severe in developing countries and in regions ridden by conflict and include but 

are not limited to; sexual violence and gender-based violence, inaccessible sanitary wear, and 

unequal participation of females in society.  

  

The International Female Students Hub (FemHub) is a forum where female students can show 

their academic achievements as inspiration and examples for fellow students, aspiring students 

and employees in academia. FemHub works with the aim of creating awareness about the 

challenges faced by female students all over the world. The Sustainable Development Goal 4: 

‘Ensure inclusive and equitable education and promote lifelong learning opportunities for all’ 

drives the focus of FemHub. It is of significance that the dimension on gender and women’s 

rights runs through all of the 17 SDGs and agenda 2030, showing the international recognition 

and the relevance of women’s rights and empowerment in the world today.  
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FemHub in particular focuses on female students in higher education as they are in the critical 

age range of being able to lobby for new policies as well as curriculum changes that makes the 

environment more enabling for all to learn. FemHub has an intersectional approach and 

acknowledges the different degrees of discrimination and challenges women meet in learning 

institutions, based on race, class, sexual orientation and identity, geographical location and 

function ability. 

 

Our objective is to promote the creation and adoption of policies that are more inclusive and 

provide an equitable learning environment for all students. We believe that to share 

experiences, challenges and achievements globally can function as informal education of 

female students. FemHub aims to strengthen women’s abilities to solve different problems 

related to the challenges they face through informal and formal education.  

 

At the moment, there is an overlook on how higher education facilities continue to increase 

their student intakes, sometimes balancing female and male students. However, there is no 

expansion of services that are required for safe learning in the institutions especially for female 

students. These include accomodation hostels, lavatories for the LGBTIQ+ community as well 

as access to health services like clinics in institutions of higher education. 

 

A National Baseline survey conducted by The Female Students Network Trust in Zimbabwe 

in June-August 2015, reports some of the challenges faced by female students in Zimbabwe. 

The Female Students Network Trust was awarded the The UNESCO Prize for Girls’ and 

Women’s Education for this study on the harassment of female students in Zimbabwe. 2114 

female students participated in the survey, and the report shows that 94% reported having 

encountered sexual harassment. Of these, 1987 said that they would not report sexual 

harassment.  

 

Through focus group discussions, female students reported that one of the main reasons for 

not reporting sexual harassment had to do with lack of information on how to report such 

violations and harassments. In addition, their life and wellbeing is endangered due to the lack 

of policies or victim support structures to assist female students.  
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The NORHED conference in 2016 where the former leader of FemHub, Patience Malunga, 

gave a presentation on the plight of the female students in Zimbabwe, highlighted that sexual 

harassment is a common phenomenon that has gone unreported in most learning institutions. 

Higher learning institutions in Zimbabwe have only just begun working on sexual harassment 

policies but there is need for non-political entities engagement in drafting these policies in line 

with university ordinances. 

 

Why SAIH should promote this topic  

We believe that  FemHub’s agenda is in line with SAIH vision: everyone should have access 

to inclusive and good education in a world with fair distribution, democracy and human rights. 

The new development strategy for SAIH (2018-2021) focuses on four key expected outcomes: 

Institutions of higher education are autonomous and critical social players; Protection of 

Academic freedom; Students and academics are proactive; Higher education is inclusive and 

non-discriminatory. FemHubs’ agenda will contribute towards the attainment of these 

outcomes through providing a platform for young women to influence the higher education 

institutions that are holding female students back in different higher education contexts around 

the world. 

 

Little has been done to address problems affecting female students at institutional level that 

hinder them from realizing their full potential in society. An example can be at an institution 

in Mutare, Zimbabwe were there are no sanitary bins on campus. This derails the learning of 

female students as they are supposed to carry the used disposable towels with them to all 

lectures until they go back home. In the end, female students abscond from lectures monthly 

and yet the male counterparts continue learning. In institutions like these, there should be tailor 

made policies supporting the cause and uniqueness of the female student. 

  

Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som 

skal utarbeide kampanjen i 2015/ 2016. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal 

ikke regnes som en del av forslaget.  This next section is optional. Here you can give input to 

the campaign committee that will draw up the campaign in 2015 / 2016. This is input to the 

debate on the annual meeting and shall not be counted as part of the proposal. 

 

C. Kampanje Campaign 
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Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje Proposed title of a concrete political 

campaign 

 

Female Students in Higher Education: Creating and influencing gender sensitive and inclusive 

policies in institutions of higher education. 

 

Forslag til mål og handlingsalternativer: Proposed goals and alternative courses of 

action: 

1. Make it mandatory for NORHED-projects to hold seminars/workshops against 

harassment of female students within the higher education institutions. This should be 

done to create a safe space for female students in higher education institutions. This 

can be done through influencing the iplementation  of already existing policies or 

drafting and adopting gender sensitive policies like sexual harassment policies. Female 

students should be able to participate actively as a norm without the underlying sexism 

in student politics and in acquiring leadership positions within student bodies as well 

as be able to learn in a socially encouraging environment. 

2. The course of action globally can be to promote a cyber space that allows female 

students to interact globally and share their challenges and achievements. FemHub has 

such a platform and it seeks to promote unity and spirit of internationalism amongst 

female students globally. It is a safe space for a global student voice to speak about the 

challenges and developments around the world. The aim is to start the discussion 

around specific group of people. Collectively, students are facing different challenges 

in higher education, but female students are rarely included in the talks about issues 

that affects them. SAIH will work with the aim of providing information and shedding 

more light to the Norwegian community about their engagement with partners around 

the world to have female student cooperation. 

3. Make Norwegian higher education institutions to raise the situation of female students 

in their cooperation with institutions in other countries. FemHub will advocate for a 

gender sensitive curriculum, safe learning environments for female students, free from 

sexual harassment and violence, through volunteers and solidarity organisations, Local 

Chapters and Student Democracies.  
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Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe): Who we want 

to reach, and why? (Wide audience and narrow audience): 

The campaign’s political targets will be specifically aimed at Norwegian politicians and 

decision-makers. Students’ situation and challenges globally is a topic that the Norwegian 

population in general have little knowledge about. By having the main target for information 

focused on spreading knowledge and raising awareness about the topic, we aim to get a broader 

support for our campaign among Norwegians and that the topic will engage more people.  

 

If the campaign committee decides develop information material and publish a report in 

English, this could be used beyond Norway, but also internationally to disseminate information 

about the situation of students globally and in our work to encourage institutions of higher 

education to have an inclusive curriculum and a safe space for female students to engage in. 

 

i) Students at higher education institutions where SAIH is already present such as 

Local Chapters, Local Chapter leaders, Student Democracies and other youth 

organizations where students play an important role. We are interested in getting 

their support for the political targets and strengthen the campaign about female 

students’ situation globally.  

 

ii) Former students and student leaders - we need to engage them and understand the 

context of inclusive policies during their time in higher education. This will help 

us in planning our lobby activities without taking negative steps or remaining 

stagnant. 

 

iii) Academics from SAIH member organizations, Rectors and Scholars at Risk. We 

wish to achieve their political support for a more engaged and permanent scheme 

for formulating policies and creating safe spaces for female students in their 

institutes. They can as well contribute in the work of spreading the scheme to 

other countries to relevant contacts and in relevant forums. We wish to target 

some specific academics and staff at universities, which we believe it will be 

beneficial to get the support from, for instance, rectors at higher education 

institutions that have clear policies or gender sensitive. 
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iv) Politicians- these are the law makers and can influence the direction in which the 

plight of female students in higher and tertiary education is viewed. The main 

target could be the Norwgeian leaders who influence policy both in Norway and 

at international platforms. These can be useful resources to pose critical questions 

on different platforms.  

 

We want to achieve consensus within the political arena such that any cooperation 

by Norwegian organisations dealing with higher education with their partner 

organisations has to have it embedded in the agreement: a policy that recognizes, 

protects and provides a safe space for female students in higher education 

institutes. Political youth parties are a plausible target since they are comprising of 

young people who are either still students or recently finished with their formal 

education. They are able to influence policy at national level. 

 

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanje uka og ellers i kampanjen: Proposed 

activities and initiatives during the promotional week and the rest of the campaign: 

1. Panel debates or discussions on reports handed in on different experiences of higher 

education by female students as compared to their male counterparts. The goal is to 

anchor political ownership of the scheme among political parties:  

• Meetings with government parties 

• Meetings with the Ministry of Foreign Affairs 

• Meetings with the Committee for Foreign Policy and Security Affairs in the 

Parliament  

• Meetings with youth party leaders  

• Get youth politicians to adopt resolutions  

 

2. Short films for political advocacy on social media and even in the local media can back 

up these debates. They will be used as an informal way of communicating serious 

issues.  

3. Promotion of the political campaign on FemHub website and social media pages to get 

supporters for the project and a basis of how much the project impacts people. The 

campaign may be shared on SAIH platforms and other partner organisations. Use of 
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promotional material like posters and flyers to raise awareness to the targets. These can 

also be electronic material.  

4. Publish a report that documents and undermines the importance of having a global 

policy in institutions of higher education that seeks to provide a safe space for female 

students. SAIHs report is distributed to relevant decision-makers.  

5. An awareness campaign on a specific issue may be done. For example, looking at the 

marginalised female students in the world. These include the physically disabled, 

smaller ethnic groups and the transgender women. An awareness campaign will help 

us engage with different actors and establish relations with them for future 

collaborations. This should help in building confidence in engaging in socio-political 

debates and discussions without fear of victimization. 

6. Make sure that the media and journalists are interested in the topic 

• Joint media statement from the youth parties 

• Media statements from rectors/staff at universities and university colleges who are 

positive to the idea of having an inclusive gender sensitive curriculum and safe space 

for female students to learn. 

 

Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 

What resources do SAIH locally and centrally to carry out the proposed activities? 

1. SAIH local chapter activists, student parliaments and democracies partnerships. 

The vast human resources SAIH has as an organisation shows capacity to be able to 

work with the political campaign 

2. SAIH has partner organisations in different countries that deal with higher education. 

These partner organisations are a key tool in providing background information 

through reports and interviews based from working experience in institutions in their 

country. 

Indicators: 

 The youth parties support the main political target (The female students in higher 

education institutions) 

 Media statements from rectors/staff at educational institutions 

 Article in the media about the situation of female students, where Norwegian 

politicians are addressed and challenged 
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Hvem kan det være interessant å samarbeide med? Who can it be interesting to 

collaborate with? 

In Norway  

International Female Students Hub (FemHub) 

Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund (SAIH) 

National Union of Students in Norway (NSO) 

European Union (EU) 

International students Union (ISU) 

Scholars At Risk (SAR) 

Students at Risk (StAR) 

Student Democracies and Parliaments 

 

International partners 

In Zimbabwe:  

Zimbabwe National Students Union (ZINASU), 

Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT), 

Students And Youth Working on Health Action Team (SAYWHAT), 

Katswe Sistahood 

Students Christian Movement of Zimbabwe 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2018 
 

Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for 

SAIH i 2018.  

 

A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  

FK Ung «Young Women in Leadership» i samarbeid med SAIH-Lillehammer og SAIH-

Kristiansand 

Kontaktperson: 

Mari Helene Flaathen 

E-postadresse: 

mari.flaathen@hotmail.com 

 

B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 

 

Seksuell trakassering på høyere utdanningsinstitusjoner. 

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe med dette?): 

 

Studenter er viktige forkjempere for rettferdige samfunn. De er noen av de første til å si ifra 

når staten bryter menneskerettighetene og mange steder i verden kjemper de for å felle 

undertrykkende regimer. Derfor jobber vi i SAIH for å sikre studenters akademiske frihet. 

Men hvem er disse studentene? Gjennom høyere utdanning lærer studenter seg å tenke 

kritisk og bli en aktiv samfunnsdeltager. Da er det viktig at de som får muligheten til dette 

representerer hele befolkningen og ikke kun en liten gruppe.  

 

Over store deler av verden blir kvinnelige studenter utsatt for seksuell trakassering av sine 

professorer og medstudenter. For eksempel er «a thigh for a mark» godt kjent i Zimbabwe 

der kvinnelige studenter opplever press til å ligge med professoren for å bestå et fag. På likt 

vis kan man oppleve seksuell trakassering av medstudenter på campus ellers som medlem i 

en studentorganisasjon. 

 

Store Norske Leksikon definerer seksuell trakassering som: «uønsket seksuell 

oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer. Trakassering på 

grunn av kjønn er definert som uønsket atferd som er knyttet til en persons kjønn og som 

virker eller har til formål å krenke en annens verdighet.» Seksuell trakassering må derfor 

forstås som en stor hindring i kvinnelige studenters hverdag. Det kan blant annet føre til at 

studenten dropper ut eller, der trakasseringen har resultert i overgrep, opplever uønsket 

graviditet og/eller bli smittet med en seksuell overførbar infeksjon (STI).  

 

På et individuelt nivå har seksuell trakassering og overgrep psykiske og fysiske 

konsekvenser. I tillegg har det har også store konsekvenser på samfunnsnivå. Når 

kvinnelige studenter gang på gang opplever å bli diskriminert og trakassert i livet som 

studenter får dette alvorlige konsekvenser for likestilling i høyere utdanning og samfunnet 

generelt. På lik linje med sine mannlige kolleger må kvinnelige studenter ha mulighet til å 
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tenke kritisk og bli aktive deltagere i samfunnsdebatten. Seksuell trakassering i høyere 

utdanningsinstitusjoner er en alvorlig hindring for dette.  

 

Også mannlige studenter opplever seksuell trakassering og overgrep. Deres utfordringer og 

opplevers bør også bli anerkjent i en eventuell kampanje.  

 

Hvorfor bør SAIH jobbe med dette temaet? 

 

SAIH burde aktivt jobbe for at alle har tilgang til utdanning, uansett kjønn, etnisitet, seksuell 

legning og/eller kjønnsuttrykk. Når studenter er endringsaktører må vi sørge for at denne 

gruppen ikke viderefører de diskriminerende mønstrene som finnes i samfunnet. Dette 

fordi vi håper at studentene skal være med på å endre disse mønstrene gjennom debatt og 

politisk påvirkning. Et undertrykkende samfunn er ikke bare et samfunn der befolkningen 

blir truet, fengslet og drept. Det er også et samfunn der man kan opplever å bli diskriminert 

på grunn av kjønn, etnisitet, funksjonalitet, seksuell orientering og/eller kjønnsuttrykk. Hvis 

vi ikke anerkjenner dette og arbeider for like rettigheter for alle risikerer vi at alle 

studentene vi støtter er menn og ikke kvinner, heterofile og ikke skeive, medlemmer av den 

dominante folkegruppen og ikke urinnvånere eller afro-etterkommere.  

 

Av disse marginaliserte gruppene er kvinner den største, fordi man vil finne kvinner i alle 

disse kategoriene. 

 

En kampanje som setter fokus på de spesifikke utfordringene kvinnelige studenter møter vil 

belyse et stort hinder for likestilling i akademia. Den vil også vise at akademisk frihet er 

viktig både for å hindre undertrykkelse fra et regime og samfunnets normer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeteamet som 

skal utarbeide kampanjen i 2017. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke 

regnes som en del av forslaget.  

 

C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  

 

«OBS! Seksuell trakassering pågår.»   
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Forslag til mål og handlingsalternativer: 

 

Retningslinjer og rapporterings-mekanismer for seksuell trakassering 

At det finnes retningslinjer som forbyr og definerer seksuell trakassering på høyere 

utdanningsinstitusjoner blir av mange sett på som en viktig del av løsningen for å stoppe 

seksuell trakassering. De stedene der dette finnes må det finnes sanksjoner som blir 

gjennomført dersom brudd på dette regelverket finner sted. Det må også finnes gode 

rapporteringsmekanismer. Arbeidet med dette kan støttes fra norske aktører gjennom ulike 

tiltak. Et av disse er at norske universiteter og høyskoler har etiske retningslinjer ved 

internasjonalt samarbeid som setter lys på problemet ved seksuell trakassering.   

 

Solidaritetserklæring  

Seksuell trakassering på universiteter er et globalt problem, dokumentaren «Hunting 

Ground» viser mangelen på rettsikkerhet for voldtektsofre på amerikanske universiteter.  

Kampanjen kan søke å sette fokus på seksuell trakassering med å spille på historier fra 

mange land eller fokusere på et land. Ved at norske studentdemokratier undertegner en 

solidaritetserklæring kan vi sette fokus på problematikk både i inn og utland.   

 

Fokus på høyere utdanning 

Norge er med i flere internasjonale organisasjoner som jobber for likestilling i utdanning, 

blant annet GPE (Global Partnership for Education og UNGEI (United Nation Girls’ 

Education Initiative). Norge bør jobbe for at likestilling ikke bare er et fokusområde i 

grunnskolen, men også på høyere utdanningsinstitusjoner.  

 
 

 

Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe): 

 

Smal gruppe 

 

Studentdemokratiene: Disse kan være med på å presse universiteter og høyskoler til å 

adoptere etiske retningslinjer som forbyr seksuell trakassering og krever gode 

rapporteringsmekanismer  

 

Styret ved norske universiteter og høyskoler: arbeide for at disse vedtar etiske 

retningslinjer ved internasjonalt samarbeid.  

 

Norske politikere: må bli obs på problemet med seksuell trakassering på høyere 

utdanningsinstitusjoner. Dette hindrer at vi oppnår SDG nr.4 om god utdanning og nr. 5 

om likestilling. Dette er også i tråd med vedtatt politikk om et fokus på kvinners rettigheter 

og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken som vist av handlingsplanen «Frihet, makt 

og muligheter» for 2016-2020.  
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Bred målgruppe: 

 

Norske studenter og akademikere: kunnskap om situasjonen for studenter i andre land 

øker solidariteten. Det er også viktig å engasjere studenter og akademikere for å sette press 

på styrene ved universiteter og høyskoler. 

 

 

 

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 

 

Diverse stunts og stands. 

 

Debatt, hva er egentlig seksuell trakassering? Er dette temaet også aktuelt her i Norge? 

 

Seminarer: hvordan er virkeligheten for kvinnelige studenter i andre land? Besøk fra en av 

partnerne våre.  

  

Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 

 

Norsk studentorganisasjon (NSO) 

 

FOKUS (forum for kvinner og utviklingsspørsmål). Ved å ha kampanjen i mars kan vi nyte 

godt av momentumet rundt kvinnedagen 8. mars.  

 

FEMHUB 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2017/2018 
(Utvid gjerne boksene) 
  
Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for SAIH 2018 
  
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon: 
SAIH-Bergen 

Kontaktperson: 
 Aslak Bjørge Hermstad 

E-postadresse: 
aslak1311@gmail.com 

  
B. Forslaget 

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
Vold og ekskludering av LHBT+-personer i høyere utdanning.  

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe med dette?): 
  

Kampen for et utdanningssystem som inkluderer LHBT+-personer* er ikke ferdig kjempet, hverken i 
Norge eller globalt. Mobbing, vold og diskriminering i utdanningssystemet, og lover som 
kriminaliserer homofili skader LHBT+-personers tilgang på utdanning. Dette fører til at man mister 
viktige stemmer i akademia.  
 
Hvorfor bør dette være SAIHs politiske kampanje? 
Det er viktig at SAIH viser at vi kjemper for studenters rettigheter og marginaliserte gruppers tilgang 
på utdanning, og at vi ser akademisk frihet i en større sammenheng. Enhver person som ikke får 
mulighet til å ta høyere utdanning, mister ikke bare en menneskerett, men representerer også et tap for 
akademia. Dersom høyere utdanning skal skape endring, må alle deler av befolkningen inkluderes. 
SAIH har over lengre tid jobbet med å spisse sin profil til å fokusere på akademisk frihet, og i denne 
prosessen er det viktig at vi ikke mister vår evne til å se de store sammenhengene mellom akademisk 
frihet og inkludering av marginaliserte grupper. Akademisk frihet er ikke verdt mye hvis akademia 
bare stiller majoritetens spørsmål.  
 
SAIH har lenge jobbet for å sikre at høyere utdanning inkluderer marginaliserte grupper, og mener at 
dette er viktig. Vi har derfor legitimitet på feltet og engasjement for saken. Kampanjen Stop Sexual 
Apartheid i 2010 var starten til alt av SAIHs programarbeid innen LHBT+. Gjennom programarbeidet 
har SAIH tilegnet seg mer kunnskap og kompetanse om utfordringer LHBT+-personer møter i 
utdanningssystemet, og vi har et nettverk med norske og utenlandske organisasjoner som jobber med 
denne tematikken. På grunn av dette har SAIH gode forutsetninger for å lage en relevant og 
slagkraftig kampanje. 
 
Om situasjonen 
Utdanningsinstitusjoner skal være trygge arenaer der unge kan utvikle seg og lære, frie fra vold og 
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trusler. Men dette er ikke tilfelle for mange LHBT+-personer. UNESCO-rapporten Out in the open: 
Education sector responses to violence based on sexual orientation and gender identity/expression 
viser at en betydelig andel LHBT+-studenter opplever homofobisk og transfobisk vold i skolen. Dette 
gjelder for alle land som ble undersøkt. UNESCO viser blant annet til en norsk studie som kom fram 
til at 35% av homofile tiendeklassinger har blitt mobbet, mot 7% av heterofile tiendeklassinger 
(Roland og Auestad, 37). Rapporten baserer seg også på informasjon hentet fra SAIHs 
partnerorganisasjon GALA (Gay and Lesbian Memory in Action), der lærere oppga at den største 
årsaken til vold i barneskolen var at “some people are perceived as different in terms of their gender” 
i Botswana, Namibia, Lesotho og Swaziland (UNESCO 26).  
 
Bakgrunnen for UNESCO-rapporten var en internasjonal FN-konsultasjon om  homofobisk mobbing 
i utdanningsinstitusjoner, som ble arrangert for første gang i 2011. Under konsultasjonen var det bred 
enighet om at saken må tas opp som del av en større innsats for å hindre skolerelatert og kjønnsbasert 
vold for å kunne oppnå kvalitetsutdanning for alle. Målet med rapporten var å få mer kunnskap om 
homofobisk og transfobisk vold i utdanningssammenheng, og å få bedre forståelse av voldens 
omfang, karakter og virkning.  
 
Dessverre har vi mye mindre kunnskap om situasjonen for LHBT+-personer i høyere utdanning enn 
på barne- og ungdomsskoler på globalt nivå. Derfor er det vanskelig å sette tall på omfanget av 
ekskludering av LHBT+-personer fra høyere utdanning. Den britiske studien “Pride and Prejudice in 
Education” kartla forholdene for LHBT+-personer på britiske universiteter og høyskoler, er en av de 
få kildene vi har til kunnskap om dette. Konklusjonen her var nedslående: LHBT+studenter hadde et 
dårligere læringsmiljø, og det var dobbelt så sannsynlig at LHBT+studenter hadde vurdert å droppe ut 
av et fag enn tilfelle var for heteroseksuelle studenter (The Forum, 35). Vi kan anta at dette gjelder i 
flere land, men mangler kunnskapen. SAIH burde adressere denne kunnskapsmangelen. Vi bør sikre 
monitorering av volden og burde jobbe for at FN utarbeider en rapport om situasjonen for LHBT+-
individer i høyere utdanning  
 
Flere av våre partnerorganisasjoner, deriblant GALA i Sør-Afrika, jobber for å sikre et godt 
læringsmiljø for LHBT+-elever ved å gi lærere kurs som styrker forståelsen for temaet. Deres 
målgruppe er først og fremst barne- og ungdomsskoler, men liknende kurs gjennomføres for å skape 
bedre læringsmiljø på universiteter og høyskoler i flere land. Et annet tiltak som kan bedre 
læringsmiljøet er å sikre en god seksualundervisning, som ikke bare fokuserer på de reproduktive 
aspektene ved seksualitet, men også gir nyansert informasjon om LHBT+-tematikk. SAIH kan jobbe 
opp mot norske beslutningstakere for at disse tiltakene blir tatt i bruk. Samtidig bør Norge jobbe 
internasjonalt med å definere en god seksualundervisning som ivaretar disse prinsippene. 
 
Et viktig poeng i en slik kampanje er at SAIH skaper et nyansert bilde, unngår å bruke stereotypier og 
erkjenne at vold og ekskludering av LHBT+-personer er et globalt problem. Dette er noe vi er gode 
på. Kunnskapen og idéene fra Radi-Aid-kampanjene gir oss et godt grunnlag for å skape en kampanje 
med glimt i øyet, som unngår å viderebringe skadelige stereotypier og svartmale situasjonen for 
LHBT+ i verden. 
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Oppsummering 
Fysisk og psykisk vold mot LHBT+-personer i utdanningsinstitusjoner er et globalt problem. Selv om 
kunnskapen om voldens omfang og karakter i høyere utdanning er mangelfull, kan vi gå ut i fra at det 
går ut over LHBT+-studenters tilgang og læring. Utdanning er en menneskerett, og SAIH burde være 
med å ta kampen for å sikre alle menneskers tilgang på høyere utdanning, uavhengig av seksuell 
orientering og kjønnsuttrykk. I tillegg undergraver dette muligheten for at høyere utdanning bidrar til 
positiv endring i samfunnet.  
 
Vi mener at SAIH burde sette fokus på dette med sin politiske kampanje, både gjennom å spre 
informasjon om problemet, og oppmuntre til mer forskning på situasjonen for LHBT+-personer i 
høyere utdanning. Et viktig poeng er også at norske institusjoner burde legge press på institusjoner de 
samarbeider med, slik at de tar utfordringene på alvor. Norske politikere må opprettholde sitt arbeid 
for å sikre en inkluderende utdanning i Norge og internasjonalt, samtidig som Norge burde jobbe for 
en bredere kartlegging av den globale situasjonen.  
 
_______________________________________________________________________________ 
*Vi bruker begrepet LHBT+ for å vise til grupper og individer som til en viss grad deler de samme 
utfordringene som lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle, men ikke identifiserer seg med noen av 
disse betegnelsene.  
 
UNESCO. Out in the open: Education sector responses to violence based on sexual orientation and 
   gender identity/expression, summary report. 2016. 
   URL:http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244652e.pdfE. Roland and G. Auestad,  E. 
Roland and G. Auestad, Seksuell orientering og mobbing. Stavanger: Senter for Atferdsforskning, 
   2009.       
The Forum for Sexual Orientation and Gender Identity Equality in Post-School Education. Pride 
   and Prejudice in Education. UK, 2016. 
     
    
   
      
 

 

  
Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som skal 
utarbeide kampanjen i 2017/ 2018. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke regnes som 
en del av forslaget. 
  
C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje 
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Forslag til mål og handlingsalternativer: 
 

● Norske myndigheter burde jobbe for å kartlegge utbredelsen, karakteren og 
virkningene av vold mot LHBT+-personer i høyere utdanning på et globalt nivå, og 
jobbe for monitorering av volden.   
SAIH kan skrive en rapport som kartlegger situasjonen, og ser etter løsninger.  
Norge burde jobbe for at FN skal utarbeide en rapport om situasjonen for LHBT+-personer i 
høyere utdanning. 

  
● Sikre at høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende, og sikre et godt 

lærings- og arbeidsmiljø for LHBT+-studenter og -akademikere gjennom å:  
○ Understreke viktigheten av at høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr kursing i 

LHBT+-tematikk, som gjør dem i stand til å takle, identifisere og rapportere vold 
og/eller diskriminering.  

○ Sikre at lærerutdanningene legger opp til en seksualundervisning er utformet på en 
slik måte at det styrker elever og studenters bevissthet og kunnskap om LHBT+-
temaer.  

○ Lokallagene kan, med støtte fra sentralt, identifisere hull i lærestedenes interne 
politikk, og jobbe for å tette disse. 

 
● Norske universiteter bør ta opp vold og diskriminering av LHBT+-personer med 

institusjoner de samarbeider med.  
 

● Spre kunnskap om tematikken blant norske studenter på en måte som nyanserer 
verdensbildet og skaper bevissthet rundt vold mot LHBT+-personer. 

 
  

  

Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe): 
 
Vi ønsker å nå norske politikere for at de skal jobbe for monitorering og kartlegging av LHBT+-
relatert vold i høyere utdanning, og/eller jobbe for en god seksualundervisning som legger til rette for 
et bedre læringsmiljøet.  
 
Vi ønsker å nå norske utdanningsinstitusjoner, for å bevisstgjøre dem om problemstillingen og få dem 
til å ta det opp med sine samarbeidspartnere.  
 
Vi ønsker å nå studenter i Norge, for å skape bevissthet rundt vold og ekskludering av LHBT+-
studenter og viktigheten av et inkluderende akademia. 
  

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 
 
SAIH arrangerer lokale pride-arrangement for å feire LHBT+-aktivister og vise solidaritet. 
 
SAIH kan produsere videosnutter som parodierer hvordan akademia hadde sett ut hvis det bestod av 
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bare hvite, heteroseksuelle menn.  
 
SAIH kan holde filmvisninger med relevante filmer.  

 

Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 
  
Kampanjen Stop Sexual Apartheid i 2010 var startskuddet for SAIHs programarbeid med LHBT+-
organisasjoner. Dette betyr at vi har bygd opp kompetanse og kunnskap på feltet. På grunn av dette 
har vi også fått kontakter relevante i norske og utenlandske organisasjoner. Dette gir oss store 
ressurser i arbeidet med planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring av kampanjen. 

 

Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
NSO 
FRI 
Skeiv Ungdom 
Skeiv Verden 
Relevante partnerorganisasjoner i utlandet 
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Forslag til politisk tema for SAIH 2017/2018 
(Utvid gjerne boksene) 
 
Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til politisk tema for 
SAIH 2018 
 
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH Blindern 

Kontaktperson:  
Tora Deglum 

E-postadresse: 
tr.deglum@gmail.com 

 
B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
Akademisk frihet som fundament i etiske retningslinjer for universiteter og høyskoler 
 

Bakgrunn (Hvorfor fremmer du/dere dette tema, og hvorfor bør SAIH jobbe med dette?): 
Akademisk frihet og utdanning for frigjøring er fundamentet til SAIH, og bør også være 
grunnleggende for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. I år har vi heiet på den 
akademiske friheten vi har glede av i Norge, og jeg synes vi skal fortsette med det, samtidig 
som vi bør sørge for at universiteter og høyskoler faktisk legger til rette for akademisk frihet 
gjennom egne etiske retningslinjer. Det bør fastslås fra ethvert universitet og enhver 
høyskole at akademisk frihet og menneskerettigheter er i fokus fra institusjonenes side.  
 
I tillegg til lover, finnes det statlige retningslinjer som universiteter og høyskoler må følge, 
men de kan også velge å utarbeide egne etiske retningslinjer. Disse statlige retningslinjene 
gjelder for alle statsansatte, og er derfor rimelig vage og lite dekkende – akademisk frihet er 
ikke nevnt i det hele tatt. Av den grunn burde det å utvikle egne etiske retningslinjer ved 
universiteter og høyskoler være et krav heller enn et alternativ. Institusjoner for høyere 
utdanning bør både ha fokus på akademisk frihet fra et institusjonelt perspektiv og som en 
individuell frihet. Videre bør denne friheten gjelde både for studentene og de vitenskapelig 
ansatte ved universitetene og høyskolene, og for samarbeidspartnere.  
 
SAIH har vært med på å styrke de etiske retningslinjene ved flere av de norske 
institusjonene for høyere utdanning, og har rettet kritikk mot uetiske samarbeid. Dermed er 
dette noe SAIH allerede har jobbet med. Vi har arbeidet endel med universitetene og 
høyskolene der vi har lokallag, men vi har mange andre studentdemokratier som 
medlemmer, og jeg mener vi kan jobbe for å få implementert gode etiske retningslinjer også 
der. I tillegg vil dette bidra til en synliggjøring av SAIH på campuser der vi ikke har 
lokallag. Det er svært viktig at menneskerettigheter og akademisk frihet er grunnsteiner i 
virksomheten til universiteter og høyskoler, og det kan vi hjelpe til med å kjempe frem. 
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SAIH er studentenes og akademikernes egen solidaritetsorganisasjon, og det er viktig at vi 
bidrar til at høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er etiske nok – at de ikke bare har etiske 
retningslinjer for etisk samarbeid og innkjøp, men at disse er relevante og tilstrekkelige, og 
at de etterfølges. Vi spiller en viktig rolle i det norske sivilsamfunnet, og jeg mener at vi kan 
bruke stemmen vår til å legge et press på studentdemokratier til å kjempe for etiske 
retningslinjer; på universitets- og høyskoleledelser som kan implementere etiske 
retningslinjer; og på politikere for å sørge for at det blir lovpålagt å ha gode etiske 
retningslinjer. 

  
Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som 
skal utarbeide kampanjen i 2017/2018. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke 
regnes som en del av forslaget.  
 
C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
Etiske retningslinjer med akademisk frihet i sentrum 

 
Forslag til mål og handlingsalternativer: 
- Sørge for at våre medlemmer, også der vi ikke har lokallag, har gode etiske 

retningslinjer. 
- Få akademisk frihet og menneskerettigheter til å ha en sentral rolle i etiske 

retningslinjer hos høyere utdanningsinstitusjoner. 
- Få inn et lovforslag som krever etiske retningslinjer hos høyskoler og universiteter. 

 
 

Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe): 
- Studentdemokratier fordi de kan lobbe opp mot universitets- og høyskoleledelser 
- Universitets- og høyskoleledelser fordi de kan vedta etiske retningslinjer 
- NSO (Norsk studentorganisasjon), som jobber for studenters interesser og rettigheter og 

kan være en god støttespiller til denne kampanjen 
- Politikere fordi de kan lovfeste etiske retningslinjer 
- Den øvrige studentmassen, som bør være klar over sine egne og hverandres rettigheter 
 
Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 
En kan ha seminarer, debatter, stands og lignende arrangementer om temaet, men også 
jobbe for å få studentdemokratier og universitets- og høyskoleledelser med på laget. 
Kampanjeutvalget og også lokallagene kan stå rimelig fritt til å utforme kampanjen, og 
velge om de helst vil ha fokus på akademisk frihet eller etiske retningslinjer generelt.   
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Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 
Vi har nettopp gjennomført en svært vellykket kampanje, og kan til dels fortsette på den 
samme bølgen. Vi har dyktige lokallag, FK-deltagere med fokus på akademisk frihet, 
programrådgivere, og StAR-studenter med kompetanse på feltet. Vi har i tillegg kontakt 
med en rekke studentparlamenter og høyere utdanningsinstitusjoner, samt 
interesseorganisasjoner for studenter – her er NSO særlig viktig – og 
arbeidstakerorganisasjoner for akademikere, som alle er medlemmer av oss. Vi har dermed 
muligheten til å påvirke prosesser som skjer ved universiteter og høyskoler rundt om i 
Norge. Vi kan virkelig få brukt alle lokallagenes kompetanse i denne kampanjen, spesielt 
fordi de er spredt rundt i landet, og kan formidle budskapet om viktigheten av akademisk 
frihet og gode, relevante etiske retningslinjer.   
 
Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
Det vil være naturlig å samarbeide med studentdemokratiene, men også NSO og politikere 
på ulike nivåer, slik at vi kan forsøke å få lovfestet et krav om etiske retningslinjer ved 
institusjoner for høyere utdanning. Det går også an å tenke enda bredere, og få andre 
organisasjoner med på laget. Eksempelvis kan både Framtiden i våre hender, FIVAS og 
Changemaker ha interesse av å få på plass gode etiske retningslinjer. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

120



Sak 10 Resolusjoner 

Vedlegg: 
• Resolusjonsforslagene vil være tilgjengelige på Årsmøtet.

10.a  Presentasjon og debatt
Hvis du har forslag til en sak SAIH bør mene noe om er Årsmøtet det rette stedet.

Resolusjoner er Årsmøtets utspill til medier, politikere og andre aktuelle mottakere. 
Resolusjonene skal gjenspeile politikken SAIH har i aktuelle saker, samt saker der Årsmøtet 
mener organisasjonen bør fremme sin mening. Dette er en måte å gjøre mediene og andre 
oppmerksomme på SAIHs politikk.  

Alle med forslagsrett på Årsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Man kan selv foreslå hvor 
resolusjonene skal sendes, men det er ikke nødvendig. Dette kan Styret gjøre i ettertid, alt etter 
hva som er formålstjenlig. 

Årsmøtet skal diskutere og ta stilling til resolusjonene som blir presentert under debatten. 
Under debatten er det mulig å foreslå endringer i de foreslåtte resolusjonene. Det anbefales å 
levere inn resolusjoner på forhånd av debatten, slik at Årsmøtet har mulighet til å sette seg 
godt inn i forslagene. Frist for innlevering av resolusjoner til ordstyrerbordet er før lukking av 
sak om resolusjoner. 

Resolusjonsforslag kan sendes til leder@saih.no. 

Vær oppmerksom på at redaksjonskomiteen vil ha mandat til å foreslå et nytt forslag til 
resolusjonen, med endringer i språk og oppsett, så lenge meningsinnholdet er det samme som 
i det foreslåtte utkastet. Eventuelt nytt forslag vil da settes opp mot det opprinnelige forslaget 
i voteringen. 

10.b Votering
Resolusjonsforslagene vil bli votert over ett av gangen.
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Sak 11 Nytt prosjektland - Myanmar 

Vedlegg: 
• Ingen.1

11.a  Presentasjon
SAIHs statutter (§5.6, punkt G) slår fast at Årsmøtet skal «Velge eventuelle nye og vedta
utfasing av eksisterende prosjektland».

SAIH har i dag sju vedtatte prosjektland: Bolivia, Nicaragua, Colombia, Sør-Afrika, Zambia, 
Swaziland og Zimbabwe. Sist SAIH vedtok et nytt prosjektland var i 2015, da Swaziland ble 
lagt til. SAIH har valgt å konsentrere bistandsarbeidet vårt til noen tematiske områder slik at 
vi kan gjøre en bedre jobb og dokumenter gode resultater av arbeidet vårt. Myanmar er et 
nytt land for SAIH, men tematikken, støtte til LHBTI-organisasjoner og ikke-
diskrimineringsarbeid, studentpolitikk og -organisering er velkjent.  

SAIHs styre ga høsten 2015 sekretariatet i oppgave å utrede muligheter for partnersamarbeid 
i Myanmar, enten innenfor programmet «Akademisk frihet for studenter og ansatte i 
utdanningssektoren» eller «The Rights of LGBTI Youth and Non-Discrimination», SAIHs to 
globale program. SAIH gjennomførte så en forundersøkelse i Myanmar i januar 2016, og 
hadde møter med Norges ambassade og 19 ulike organisasjoner i landet. På styremøte 5-
15/16 vedtok man å inngå en ettårig avtale med LHBTI-organisasjonen Colors Rainbow, for å 
støtte deres arbeid opp mot utdanningssektoren i Myanmar. Da styret vedtok å inngå en 
avtale med Colors Rainbow var det ikke mulig å etablere formelle samarbeid med 
studentbevegelsen i landet, fordi svært mange av de sentrale studentaktivistene satt fengslet.  

Myanmar var i flere tiår et brutalt militærdiktatur, der all opposisjon ble slått hardt ned på, 
og studentaktivister og andre forkjempere for demokrati og menneskerettigheter ble 
fengslet, torturert og drept. Demokratiske reformer ble igangsatt etter valget av en kvasi-sivil 
regjering i 2010, og det ble sett på som et svært gledelig fremskritt at relativt frie valg ble 
avholdt i november 2015. National League for Democracy (NLD), ledet av fredsprisvinner 
Aung San Suu Kyi, vant en brakseier i parlamentsvalget, og dannet regjering i april 2016. 
Noe av det første den nye regjeringen foretok seg var å løslate mange av landets politiske 
fanger. Studentbevegelsen har arbeidet for å konsolidere seg som organisasjon etter at 
studentaktivistene ble frikjent.  

Myanmar står likevel overfor store menneskerettslige, sikkerhetsmessige og 
utviklingspolitiske utfordringer. Etniske og religiøse minoriteter blir mange steder hardt 
undertrykket, ikke minst gjelder dette muslimer generelt og Rohingya-folket spesielt. 
Sentrale sivile og politiske rettigheter blir ikke respektert og beskyttet i tilstrekkelig grad, 
landet har fremdeles mange politiske fanger. Pågående borgerkriger herjer mange steder i 
landet, og kampene har i flere tilfeller tiltatt i styrke i NLD’s regjeringstid. Fredsprosessen er 

1 For bakgrunnsinformasjon om Myanmar se f.eks. Store norske leksikon (https://snl.no/Myanmar), 
Human Rights Watch (https://www.hrw.org/asia/burma) eller hjemmesidene til Den norske 
Burmakomiteen (www.burma.no)  
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blant de store utfordringene som NLD må løse for å skape varig legitimitet for sitt politiske 
prosjekt. Grunnloven fra 2008 gir militæret mye politisk makt, og det er fremdeles for tidlig å 
si om de med tiden vil gi ytterligere etter og gi fra seg makt gjennom grunnlovsreformer.  
 
Utdanningssystemet er ikke godt nok, og mange aktører i sivilt samfunn jobber for økt 
legitimitet for studentorganisasjoner og fagbevegelsen, demokratisering av 
utdanningsinstitusjoner, bedre vilkår for utdanning på morsmål, større rom for kritisk 
tenkning og undervisning i samfunnsvitenskapelige fag, økte bevilgninger til sektoren, blant 
annet. LHBTI-personer blir ofte sett ned på, utsatt for vold eller diskriminerende praksiser, 
og lovverket forbyr fremdeles sex mellom personer av samme kjønn. Samtidig er det mange 
positive trender å spore for aktivisme rundt seksuell orientering og kjønnsidentitet, blant 
annet viljen blant andre aktører i sivilt samfunn til å engasjere seg i tematikken og 
anerkjenne prinsippet om likeverd og ikke-diskriminering i menneskerettighetsarbeid.   
 
Myanmar er et fokusland for norsk bistand, og et viktig framvoksende marked for norsk 
næringsliv og utenlandsinvesteringer. Dette kan gjøre det strategisk attraktivt for SAIH å 
etablere samarbeid med aktører blant sivilt samfunn i Myanmar, men valg av fokusområder 
og partnerskap må også vurderes nøye opp mot tilstrømming av bistandsmidler og 
utenlandske organisasjoner til landet. Hvis SAIH vedtar å etablere Myanmar som 
partnerland, skaper det mulighetsrom for engasjement gjennom flere kanaler: Gjennom 
støtte til Colors Rainbow kan organisasjonen videreføre viktig påbegynt arbeid om å øke 
aksepten for LHBTI-personer i utdanningssektoren, blant lærere og medelever, og 
påvirkningsarbeid opp mot utdanningsmyndighetene for å gjennomføre tiltak som kan gjøre 
utdanningssystemet og undervisningen mer inkluderende. Norges ambassade i Yangon har i 
dialog med Norad gitt uttrykk for at SAIHs samarbeid med Colors Rainbow er strategisk 
viktig og har potensiale for gode resultater. 
 
Muligheter for støtte til ulike deler av studentbevegelsen og til organisasjoner som jobber for 
utdanningsreform vil kunne realiseres, og SAIH vil dermed kunne dra nytte både av 
kontaktene vi har opparbeidet oss i Myanmar fram til nå, og trekke på erfaringer fra arbeid 
med studentorganisasjoner og utdanningskoalisjoner i andre land. Studentbevegelsen i 
Myanmar har spilt en svært sentral rolle i nyere myanmarsk historie. Derfor vil det være 
ekstra spennende å kunne bidra til organiseringen av studentaktivisme i Myanmar også i 
dag.  
 
 
 
11.b  Debatt 
Årsmøtet 2017 må ta stilling til hvorvidt SAIH skal ha Myanmar som prosjektland framover.  
 
11.c Votering 
 
Forslag til vedtak:  
Myanmar blir nytt prosjektland for SAIH. 
 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på å vedta forslaget. 
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Sak 12 Årsregnskap 2015 

Vedlegg: 
• Årsregnskap 2015

12.a  Presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2015
Styret godkjente SAIHs Årsregnskap og Årsberetning 21.06.16. SAIHs statutter åpner for at
regnskapet skal legges frem for Årsmøtet etter styrets godkjenning.

Som det fremkommer av regnskapet (lagt ved), har SAIH et overskudd i 2015 på kroner 66 
793. I totalbudsjettet hadde vi lagt opp til et underskudd på kroner 1 655 570. Differansen
skyldes i all hovedsak at det etter at forbruket var fastlagt ble klart at innsamlede midler økte
mer enn det vi regnet med. Økningen var på kr. 792 116, 8% mer enn vi budsjetterte for.
Videre hadde vi et underforbruk på programvirksomhet og administrasjon, sammenlignet
med hva vi hadde budsjettert for.

Med dette årsregnskapet hadde SAIH ved utgangen av 2015 et prosjektfond på kroner 11 338 
399 og et disposisjonsfond på kroner 6 319 179 (se note 10). 

Gjennomgang av regnskapet 
Regnskapene består av tre deler: Aktivitetsregnskap og balanse (s. 1- 2), noter til regnskapet 
(s. 3 – 5) og vedlegg (s. 6-9: innsamlingsregnskap, administrasjonsregnskap og 
informasjonsregnskap). 

Aktivitetsregnskapet 
SAIHs totale anskaffede midler for 2015 er 42 082 430 kroner, en økning på ca. 2,5 % eller 
1 059 139 kroner fra året før. Av anskaffede midler er 31 026 589 kroner tilskudd, 10 636 116 
kroner innsamlede midler fra studenter og akademikere, mens resten er andre bidrag, 
renteinntekter samt andre mindre inntekter. Se noter for nærmere forklaring av summene. 

Tilskudd har økt med 370 294 kroner. Bortfallet av tilskudd fra UD mer enn oppveies av 
økninger i tilskuddet fra Norad, Fredskorpset og andre. 

Innsamlede midler økte med 722 823 kroner. 

Forbruket av midler var på 42 015 637 kroner. Kostnadene fordeler seg med 3 201 377 kroner 
til Administrasjon, 4 037 522 kroner til Informasjon, og 34 642 470 kroner til 
Prosjektkostnader, mens det er brukt 134 269 kroner på innsamling (dette gjelder i all 
hovedsak etablering og drift av avtalegiroordningen og er knyttet til vår avtale med 
ProFundo). Av SAIH sine totale kostnader i 2015 så gikk 7,6 % til administrasjon og 
innsamlingskostnader. 

Av det totale forbruket på 42 015 637 kroner brukte SAIH 38 679 992 kroner til formålet 
(prosjektarbeid og informasjon/politisk påvirkning).  Dette utgjør 92,1 %  
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Økningen på Informasjon (Vedlegg 1) er på 32% eller 967 927 kroner, og skyldes i all 
hovedsak økt aktivitet. 
 
På virksomheten lokalisert her i Oslo har det vært et noe lavere forbruk en budsjettert på 
Administrasjon (vedlegg 2). Prosentandelen av totalen som gikk til administrasjon og 
innsamling er noe lavere i 2015 enn i 2014, 7,6 % mot 7,8 %.   
 
Årsresultatet blir positivt på 66 793 kroner. I forbindelse med årsavslutningen 2015 sto det en 
avsetning (gjeld) i regnskapet på kr 150 000 beregnet til kompetanseheving (etterutdanning, 
kurs etc) for ansatte, som ikke var brukt. I samråd med revisor ble dette beløpet inntektsført i 
regnskapet og bidrar til det positive resultatet. Denne avsetningen er i neste omgang overført 
til egenkapitalen og føres som «egenkapital med restriksjoner» da vi ønsker at disse midlene 
fortsatt skal være tilgjengelige for kompetansehevingstiltak. 
 
At årsresultatet avviker såpass mye fra budsjettet skyldes følgende forhold: 

- Ca. kr. 800 000,- mer enn budsjettert på innsamlede midler 
- Ca. kr. 400 000,- mindre enn budsjettert på administrasjon 
- Ca. kr. 630 000,- mindre enn budsjettert av egne midler til programvirksomheten 
- Ca. kr. 150 000,- mer enn budsjettert brukt på tapsavsetning 

 
Balanse 
Etter fordeling av årsresultatet så er prosjektfondet per 31.12.2015 på 11 338 399 kroner og 
disposisjonsfondet er på 6 319 179 kroner.  Total egenkapital utgjør med dette 17 807 578 
kroner, mens total gjeld er på 2 959 755 kroner.  
 
Innsamlede midler 
Totalt innsamlede midler i 2015 var 10 636 116 kroner, en økning på 722 823 kroner 
sammenlignet med året før. Økningen er 792 116 kroner mer enn budsjettert.  
 
For akademikere og andre fastgivere har det i løpet av 2015 vært en 35 % økning i 
innbetalinger sammenlignet med 2014. 
 
Generelt 
Vi kan ellers orientere om at SAIH har levert alle rapporter og reviderte regnskap for 2015 til 
våre givere innen fristen, uten merknader.   
 
12.b Godkjenning 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet godkjenner Årsregnskap for 2015. 
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Sak 13 Revidert budsjett 2017 
Vedlegg: 

• Reviderte budsjetter 2017, vedtatt av styret på SM04b-16/17 (31. mars):
o Innsamlingsbudsjett
o Administrasjonsbudsjett
o Informasjonsbudsjett
o Totalbudsjett

13. a, b, c, d Presentasjon av Revidert budsjett 2017
Budsjettet er et av de viktigste styringsdokumentene i SAIH, og legger rammene for hva
organisasjonen skal prioritere å gjennomføre i løpet av neste år – og hva som ikke skal
prioriteres.

I henhold til gjeldende statutter vedtok Styret budsjetter for 2017 på SM 02-16/17. Årsmøtet 
skal vedta reviderte budsjetter.  

Budsjettet til SAIH er delt opp i flere deler: 
 Totalbudsjettet viser helheten i økonomien for 2016, der vi viser samlede inntekter 

(både det SAIH selv samler inn og det vi søker eksterne givere om) og samlede 
utgifter. Totalbudsjettet viser også, under «Budsjett over forbruk formål og 
administrasjon» hvordan styret foreslår å fordele egne innsamlede penger i 2016 på 
formål og administrasjon.  

 Innsamlingsbudsjettet viser hvor mye vi budsjetterer med å samle inn (SAIH-tiere 
og akademikerbidrag) i løpet av 2016.  

 Administrasjonsbudsjettet viser kostnadene ved å drive kontoret i Oslo, der de 
største utgiftene er lønn, husleie, forsikringer og andre driftskostnader.  

 Informasjonsbudsjettet viser kostnader med å drive informasjonsarbeid og politisk 
påvirkningsarbeid i Norge. Her finner dere blant annet årlig kampanje, nettsider osv. 

Gjennom rekordstor bevilgning til informasjonsarbeid på 3 200 000 fra Norad er det i 2017 
mulig å etablere Verdens Beste Nyheter (VBN) som noe mer enn en enkeltstående kampanje. 
I samarbeid med Spire og Changemaker vil SAIH gjøre VBN godt synlig gjennom hele året 
og det er ansatt en egen informasjonsrådgiver med VBN som ansvarsområde. Vi har de siste 
årene styrket vårt infopolitiske arbeid betraktelig, noe som har vært mulig gjennom økende 
bevilgninger fra Norad, samt vilje til å bruke en betydelig andel egne midler til dette 
formålet. I 2017 har SAIH et infopolitisk team bestående av tre informasjonsrådgivere og en 
politisk rådgiver.  

Oppsettet for informasjonsbudsjettet ble endret i 2016 slik at dette samsvarer bedre med 
tildelingen fra Norad og den påfølgende rapporteringen for informasjonstilskuddet. For 
sammenligningens skyld er det laget et eget notat som viser utviklingen av inntekter og 
kostnader knyttet til SAIHs informasjonsarbeid i årene 2013 – 2017. 

Totalt vil SAIH med dette budsjettforslaget gå med et overskudd på kr 472 620,- 
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Samlet sett viser disse budsjettene SAIHs totale økonomi. Dersom det er behov for 
oppklaringer ta gjerne kontakt med styreleder Inga Marie Nymo Riseth (leder@saih.no) eller 
daglig leder Håvard Hovdhaugen (hh@saih.no) i forkant av årsmøtet. 
 
13.e Gruppediskusjon 
Etter presentasjonen vil årsmøtedelegatene bli delt inn i grupper og gitt muligheten til å 
diskutere de enkelte delene av budsjettet litt mer i detalj. Det er i den sammenhengen viktig 
å være klar over at mange av utgiftene i budsjettet er relativt fastlagt. Dette gjelder naturlig 
nok i størst grad administrasjonsbudsjettet som har mange utgiftsposter knyttet til den 
daglige driften av SAIH. I praksis betyr dette utgifter til lønn, forsikring, pensjon, husleie, 
strøm etc. På informasjonsbudsjettet ligger mange føringer i søknaden og det påfølgende 
tilskuddet fra Norad. 
 
13.f  Debatt 
Det reviderte budsjettet vil bli presentert for Årsmøtet. Det settes av tid til oppklarende 
spørsmål før det åpnes for debatt.  
 
13.g Votering 
 
Forslag til vedtak:  

1. Årsmøtet vedtar revidert innsamlingsbudsjett for 2017 
2. Årsmøtet vedtar revidert administrasjonsbudsjett for 2017 
3. Årsmøtet vedtar revidert informasjonsbudsjett for 2017 
4. Årsmøtet vedtar revidert totalbudsjett for 2017 

 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på alle de fire budsjettene. 
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Totalbudsjett: 
SAIH har totalt sett en svært god økonomi, og økende egne inntekter.  
 
Det reviderte totalbudsjettet viser hva endringene vil ha å si for den overordnede økonomien 
til SAIH. Det årsmøtevedtatte budsjettet for 2016 er limt inn ved siden av, til orientering.  
 
SAIH sin egenkapital - fond 
Ved utgangen av 2015 hadde SAIH et prosjektfond på kroner 11 338 399 og et 
disposisjonsfond på kroner 6 624 950. Totalt sett er fondene noe større enn hva SAIH trenger 
for å ha god likviditet, forutsigbarhet og trygghet.  
 
Innsamlingsbudsjett: 
Innsamlingsbudsjettet for 2017 er på rekordstore 12 920 000, altså en solid økning fra 2016 – 
og det høyeste noen gang. Det har de siste årene vært en prioritert oppgave å øke 
tierinnbetalingene fra utdanningsinstitusjonene. For 2017 ser det også ut til at vi får ekstra 
hjelp gjennom en rekke fusjoner som samlet sett fører til at flere studenter blir gitt 
muligheten til å bidra med SAIH-tiere. 
 
I budsjettet har vi lagt inn regnskapet fra de to siste årene samt budsjett for 2016 til 
sammenlikning. Innbetaling fra universitetene og høyskolene varierer noe fra år til år og det 
er vanskelig å gi presise estimat, men man kan enkelt se hva som ligger til grunn for 
anslagene i kolonnen merket med «kommentarer».  
 
Akademikerbidrag 
Vi har ikke oppnådd de resultat vi ønsker når det gjelder akademikerordningen. Vi innfører i 
2015 innføre en avtalegiro-ordning som vil gjøre det lettere for individuelle akademikere å 
støtte SAIH økonomisk. Vi håper dette vil føre til økte innbetalinger fra akademikere som 
ikke er tilknyttet en av institusjonene som har lønnstrekkordning. Forhåpentligvis vil dette 
gjøre at inntektene fra akademikerne vil gå oppover de neste årene.  
 
 

Administrasjonsbudsjett: 
Administrasjonsbudsjettet til SAIH skal dekke drift av organisasjonen. De fleste kostnadene 
her går til lønn, husleie og faste avtaler med nettleverandører og liknende. SAIH har normalt 
et nøkternt forbruk på administrasjon, og budsjettforslaget for 2015 følger den same linjen. 
Det er likevel verdt å merke seg at flytting til nye lokaler i juni 2015 vil medføre en del økte 
kostnader. 
 
 
 
Inntekter: 
Tilsagnet fra Norad for 2015 er kommet og vi kan derfor budsjettere ganske presist på det 
som omhandler administrasjonsbidrag. Bortfallet av administrasjonsmidler fra både Fokus 
og UD fra 2014 til 2015 veies opp av økt tilskudd fra Norad. Vi budsjetterer med en 
momskompensasjon som tilsvarer omtrent det samme som vi fikk i 2014, dette utgjør en 
endring i økte inntekter på kr 140 000,- sammenlignet med opprinnelig budsjett. 
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Kostnader 
De vesentlige endringene i administrasjonsbudsjettet kommer som følge av økte kostnader 
forbundet med flytting til nye kontorlokaler. Det er satt av midler til kostnader knyttet til 
selve flyttingen. Videre er det tatt høyde for økt husleie og økte utgifter til både strøm og 
renhold i og med at de nye lokalene er vesentlig større enn dagens. Lønnsbudsjettet er også 
oppjustert noe sammenlignet med budsjettet som ble vedtatt på Årsmøtet. 
  
Under post 5 «Finanskostnader» er det lagt inn en ny budsjettlinje som knytter seg til 
etablering og drift av en avtalegiro-ordning. Vår avtale med firmaet ProFundo innebærer en 
etableringskostnad på kr. 50 000,- og månedlige driftsutgifter på ca. kr. 6800,-  
 

 
Informasjonsbudsjett: 
 
I det reviderte informasjonsbudsjettet fremkommer noen mindre endringer: 

• Under tiltak 7 er det nå tatt høyde for kostnadene vi har i forbindelse med den 
etablerte medieovervåkningen gjennom Retriever. 

• Under «Andre kostnader» er det lagt inn en økning på ca kr. 75 000,- Dette knytter 
seg til økte kostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler. Nye kontorplasser er 
dyrere enn de vi har i Storgata. 

Korte forklaringer til de ulike tiltakene i budsjettet: 
 
Tiltak 1: Foredrag og skolering: Skolering av studenter og akademikere gjennom foredrag på 
lokallagene sine arrangement og andre sine arrangement, åpne møter osv. Noe reiser til 
andre møter/seminar for å bygge kompetanse.  
 
Tiltak 2: Tematiske samlinger: To landsdekkende samlinger (vintersamling og høstsamling), 
med skolering og forberedelse av årlig kampanje, mediearbeid og resultatorientert 
planlegging. Samlingene er åpne for alle, men er spesielt tilpasset frivillige i lokallagene. I 
tillegg ønsker vi å videreføre sommercampen som var en nysatsning i 2014.  
 
Tiltak 3: Kampanje: Den årlige hovedsatsingen på informasjonssiden. Kampanjetema blir 
vedtatt av Årsmøtet. Det blir utviklet og distribuert materiell og kampanjenettsider, og 
gjennomført arrangement over hele landet.  
 
Tiltak 4: Nettsider og sosiale medier: www.saih.no skal være den viktigste kilden til 
informasjon om SAIH. Budsjettposten inkluderer utgifter til utvikling, oppdatering og 
vedlikehold av innhold, funksjoner og design på nett, skolering og støtte til frivillige i bruk 
av nettsider og sosiale medier.  
 
Tiltak 5: Materiell: Materiell til tematiske kampanjer, utvikling/opptrykk/distribusjon av 
informasjonspakker til lokallagene.  
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Tiltak 6: Årlig rapport: Utvikling, distribusjon og lansering av en uavhengig faglig rapport 
om tematikk som SAIH jobbar med.  
 
Tiltak 7: Resultatmåling og evaluering: Videreutvikling av rutiner for resultatfokusert 
planlegging og skolering av lokallag i dette.  
 
Tiltak 8: Innsamling og profilering: Utvikling og opptrykk av materiell som gir informasjon 
om hva SAIH-tierne går til (prosjektinformasjon og lignende), om lønnstrekkordning eller 
lignende. Blir ikke dekket av Norad. 
 
Tiltak 9: Politisk påvirkningsarbeid: Stillingen som Politisk rådgiver videreføres i 2015, vi 
opplever at stillingen har styrket vårt arbeid med politisk påvirkning vesentlig.  Blir ikke 
dekket av Norad. 
 
Aktiviteter og andre øremerkede midler: Vi ønsker å videreføre sommerturneen som var en 
nysatsning i 2014.  
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SAIH - Administrasjonsbudsjett 2017
Til SM 04b-16/17, 30. mars 2017 Budsjett Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Kommentar

2 017 2 017 2 016 2 015 2 014

INNTEKTER

Vedtatt etter 

SM04 16-17

Vedtatt

SM02 16-17 ÅM

Adm.bidrag NORAD Program 1 969 829 1 969 829 1 981 000 2 026 506 1 760 225

Adm.bidrag NORAD Info 224 000 210 000 163 551

Adm bidrag OD-2004 0 0

Faglig oppf OD-2004 0 0

Adm.bidrag FK-profesjon 95 000 95 000

Adm.bidrag FK-Ung 50 000

Adm.bidrag OD 205 500 205 500

Adm bidrag FOKUS S-A 0 0 0 0 165 159

Adm bidrag UD LHBT 0 0 0 0 170 205

Andre inntekter 0 0 165 244

0 0

Fra innsamlede midler 1 864 163 2 005 091 1 526 883 1 046 435 904 084 Dette er SAIHs "egenandel" på administrasjon. 

TOTALE INNTEKTER 4 408 492 4 485 420 3 671 434 3 238 185 2 999 673

KOSTNADER

1. Lønnsutgifter

ADM 5 238 000 5 130 000 4 543 000 4 485 464 4 360 831  

     0 0  

Sub-total 5 238 000 5 130 000 4 543 000 4 485 464 4 360 831

Andel INFO -122 000 -122 000 -122 000 -350 000 -320 000 Skal dekke ansatte (minus info,  pol rådgiver, prosjektkoordinator og Fredskorpsere) sitt 

infoarbeid pluss pensjoner og andre personalkostnader.

Sum lønnsutgifter 5 116 000 5 008 000 4 421 000 4 135 464 4 040 831

2. Andre personalkostnader

Rekruttering 10 000 10 000 13 000 4 600 8 566

Forsikringer 783 192 768 120 609 434 503 286 662 049 I hovedsak pensjonsforsikringer. Dette er et estimat, vi er i dialog med KLP for å eksakte tall.

Kurskostnader 50 000 25 000 20 000 0 11 400 Økning grunnet behov for sikkerhetskurs for ansatte som reiser mye

Kompetanseheving 45 000 45 000 40 000 43 778 40 000

Timeregistreringsprogram 12 000 12 000 0 0 0 Estimert årlig kostnad med innføring av elektronisk timeregistrering for ansatte/AU

Andre personalkostnader 40 000 40 000 36 000 29 722 32 605

Sum andre personalkostnader 940 192 900 120 718 434 581 386 754 620

Sum personalkostnader 6 056 192 5 908 120 5 139 434 4 716 850 4 795 450

Faglig bidrag belastet prosjekt -2 725 000 -2 725 000 -2 460 000 -2 422 000 -2 187 000 Dette er lønnskostnader som går til å styrke programutvikling og partnere sin kompetanse, 

Lønnsbidrag belastet FK Ung -260 000

Netto personalkostnader 3 071 192 3 183 120 2 679 434 2 294 850 2 608 450 blir belastet prosjekt. 

3. Driftskostnader

Husleie 1 000 000 965 000 971 000 793 738 511 839 Lagt til grunn kr 77 000 i inntekter fra utleie av kontorplasser.

Strøm 55 000 55 000 40 000 22 608 30 310 Estimerte kostnader.

Renhold 65 000 65 000 77 000 79 475 80 878
Vedlikehold dataprogramvare 5 000 0 10 981 Lisenser. 

Oppfølgning nettverk 250 000 250 000 185 000 187 860 172 752 Kostnader knyttet til avtale med IT-leverandøren DigiFlow 

Elektronisk arkiv - etablering 250 000 250 000 0 0 0 Etablering av nytt elektronisk arkiv

Innkjøp  og vedlikehold utstyr 70 000 70 000 70 000 181 860 154 417  

Revisjon og revisjonsbistand 26 500 26 500 50 000 -46 453 39 422

Regnskapstjenester 200 000 200 000 140 000 143 688 138 213 Elektronisk system for reiseregning/utleggsrefusjon er inkludert her

Kontorrekvisita 60 000 60 000 60 000 58 078 69 116

Bøker - tidsskrifter 5 000 5 000 1 000 0 30

Telefon, bredbånd 104 800 104 800 63 000 77 948 50 453

Porto og frakt 3 000 3 000 3 000 0 260

Andre adm.kostn 15 000 15 000 10 000 23 159 9 657

Adm kostn andel INFO -412 000 -412 000 -412 000 -381 834 -295 000 Dekkes over informasjonsbudsjettet (ref. note der). 

Kontingent andre org 20 000 20 000 19 000 17 581 10 387

Momsrefusjon -550 000 -550 000 -530 000 -546 275 -509 928 Estimat basert på utbetalt kompensasjonen de siste årene.

Styrking av lokalllag 0 0 40 000 0 0 Ekstra midler avsatt i 2016, ikke samme behov i 2017 pga økt Frifond-tilskudd

Flyttekostnader 0 0 0 69 695

Organisasjonsutvikling 50 000 50 000 30 000 33 145 7 998

Sum driftskostnader 1 212 300 1 177 300 822 000 714 273 481 785

4. Reise og møtekostnader

Årsmøte 80 000 80 000 70 000 90 908 67 112

Styre- og landsrådsmøter 80 000 80 000 70 000 91 031 60 646

Representasjon 15 000 15 000 10 000 10 315 1 284

Sum reise- og møtekostnader 175 000 175 000 150 000 192 254 129 042

Sum kostnader administrasjon 4 458 492 4 535 420 3 651 434 3 201 377 3 280 504

5. Finanskostnader

Finansinntekter -80 000 -80 000 -80 000 -123 002 -242 230 Renten er på 1% forventes å holde seg lav.

Finanskostnader 30 000 30 000 30 000 26 366 22 626 Kostnader knyttet til brukere i nettbank (lokallagene og sentralt). 

Avtalegiro, etablering og drift 133 444 Posten er flyttet til Informasjonsbudsjettet.

Tap på fordringer 0 0 0 0 0

Sum finanskostnader -50 000 -50 000 -50 000 36 808 -219 604

TOTALE KOSTNADER 4 408 492 4 485 420 3 601 434 3 238 185 2 999 673

142



SAIH - Informasjonsbudsjett 2017

Til SM 04b-16/17, 30. mars 2017 Budsjett Budsjett

2 017 2017 Budsjett

INNTEKTER:

Vedtatt etter 

SM04 16-17

Vedtatt

SM02 16-17 2016

NORAD rammeavtale 2 976 000,00 2 790 000,00 2 336 449,00

NORAD adm.tilskudd 224 000,00 210 000,00 163 551,00

Frifond - lokallagstøtte, adm.tilskudd 22 000,00 22 000,00 18 000,00

Tilskudd fra andre, Unesco, LNU etc 100 000,00 100 000,00 35 000,00

Fra Innsamlede midler 3 120 721,00 3 151 721,00 2 555 245,00

SUM INNTEKTER 6 442 721,00 6 273 721,00 5 108 245,00

KOSTNADER:

Budsjett 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2016

Aktivitet Nettside VBN og sosiale medier 70 000,00 70 000,00 50 000,00

Lønn: 200 000,00 200 000,00 95 000,00

Aktivitet Kreativt stunt 108 000,00 108 000,00 108 000,00

Lønn: 100 000,00 100 000,00 20 000,00

Aktivitet Debatt/foredrag over hele landet 60 000,00 60 000,00 80 000,00

Lønn: 85 000,00 85 000,00 50 000,00

Aktivitet Avis og kampanjedag 300 000,00 300 000,00 250 000,00

Lønn: 197 652,00 197 652,00 150 652,00

Sum, Tiltak 1a (aktivitet og lønn) 1 120 652,00 1 120 652,00 803 652,00

Aktivitet Prisutdeling 120 000,00 120 000,00 100 000,00

Lønn: 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Aktivitet Kampanje 200 000,00 200 000,00 260 000,00

Lønn: 185 519,00 185 519,00 185 519,00

Aktivitet Høstsamling 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Lønn: 126 000,00 126 000,00 116 000,00

Aktivitet Foredrag/skolering 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Lønn: 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Aktivitet Oppdatering nettsider og sosiale medier 50 000,00 25 000,00 25 000,00

Lønn: 135 550,00 135 550,00 135 550,00

Sum, Tiltak 1b (aktivitet og lønn) 1 207 069,00 1 182 069,00 1 212 069,00

Aktivitet Rapport 90 000,00 90 000,00 73 726,00

Lønn: 290 000,00 290 000,00 205 000,00

Aktivitet Politisk påvirkning 40 000,00 40 000,00 10 000,00

Lønn: 750 000,00 750 000,00 545 247,00

Aktivitet Visuell kampanje 300 000,00 250 000,00 250 000,00

Lønn: 300 000,00 300 000,00 285 000,00

Aktivitet Vintersamling 95 000,00 95 000,00 90 000,00

Lønn: 145 000,00 145 000,00 145 000,00

Aktivitet Foredrag/skolering 50 000,00 45 000,00 25 000,00

Lønn: 84 000,00 84 000,00 84 000,00

Aktivitet Oppdatering nettsider og sosiale medier 50 000,00 25 000,00 35 000,00

Lønn: 250 000,00 250 000,00 139 000,00

Aktivitet Resultatmåling og evaluering 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Lønn: 105 000,00 105 000,00 105 000,00

Aktivitet Debatt og seminar 90 000 40 000 -   

Lønn: 100 000 100 000 -   

Sum, Tiltak 2 (aktivitet og lønn) 2 784 000,00 2 654 000,00 2 036 973,00

1 793 000,00 1 638 000,00 1 526 726,00

3 318 721,00 3 318 721,00 2 525 968,00

224 000,00 210 000,00 163 551,00

5 335 721,00 5 166 721,00 4 216 245,00

Andre infokostnader, ikke inkludert i Noradprosjektene

Kontorplass, tlf, kopiering 412 000,00 412 000,00 412 000,00

Oversettelse av dokumenter/infomateriell til engelsk 30 000,00 30 000,00 80 000,00

Materiell 100 000,00 100 000,00 70 000,00

Innsamling og profilering 300 000,00 300 000,00 160 000,00

Sommer camp 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Øvrige reiser, ansatte og styret 50 000,00 50 000,00 20 000,00

Investeringer 10 000,00 10 000,00 10 000,00

35 000,00 35 000,00 35 000,00

Revisjon 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Kostnader andre prosjekt 100 000,00 100 000,00 35 000,00

SUM, andre informasjonskostnader 1 107 000,00 1 107 000,00 892 000,00

SUM  KOSTNADER 6 442 721,00 6 273 721,00 5 108 245,00

Tiltak 1a: Vårt bilde av Sør, Verdens Beste Nyheter

Tiltak 1b: Vårt bilde av Sør, Radi-Aid

Tiltak 2: Utdanning og akademisk frihet

Kontingent andre org

SUM tiltak Noradprosjekter

SUM lønn

Sum admin.bidrag Norad 

SUM tiltak, lønn og admin.bidrag  Norad
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Sak 14 Valg 

Vedlegg: 
• Presentasjoner av kandidater.1

14.a Presentasjon av kandidater 

SAIH sitt Årsmøte skal velge leder, organisatorisk nestleder, politisk nestleder2, resten av 
Styret, Landsrådet, Informasjonskomiteen, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og revisor. 
Alle kandidater vil få muligheten til å presentere seg for Årsmøtet på lørdagen. Det vil settes 
frem en boks hvor Årsmøtedeltakere vil kunne legge spørsmål til kandidatene til 
nestledervervene i løpet av dagen. Det vil så bli plukket ut to spørsmål til hver kandidat som 
stilles etter at de har presentert seg. Det vil så bli avholdt en samtale mellom alle 
nestlederkandidatene.  

Dersom du er interessert i å stille til valg, kan du kontakte valgkomiteen: 
valnemnd@gmail.com 

14.b Presentasjon av innstillinger 

Valgkomiteen legger fram sin innstilling og Årsmøtet velger SAIH sine nye tillitsvalgte for 
høsten 2017 og våren 2018. Samtlige kandidater vil få presentere seg på lørdag 29. april, etter 
det vil Valgkomiteen legge fram sine innstillinger. 

14.c Valg
Se «Personvalg» i forretningsordenen.

1 Motivasjonsbrev vil bli lagt ut på nettsaken knyttet til Årsmøtet:  
http://saih.no/artikkel/2017/3/velkommen-til-saihs-årsmøte-2017  
2 Merk: dersom statuttendringsforslag 5-8 går igjennom, vil det velges to 
nestledere med tittel «nestleder». Se neste fotnote for ytterligere 
forklaring.  
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Presentasjon av de ulike vervene 

Leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder er de eneste tillitsvalgte i 
SAIH som jobber fulltid på kontoret. Sammen utgjør de Arbeidsutvalget (AU), og 
er en del av Styret. 

Leder og nestlederne sine oppgaver:  
Daglig oppfølging av SAIH sine medlemmer og lokallag, samt gjennomføring av 
kampanjer og faste arrangement som Vårsamling, Høstsamling og Årsmøtet. AU er 
den politiske ledelsen av organisasjonen og representerer SAIH på seminar, møter, 
debatter og lignende som SAIH sine talspersoner. AU samarbeider tett med IK og 
sekretariatet. 

Leder har ansvar for å implementere SAIHs overordnede strategier og 
handlingsprogram. Ledervervet innebærer bl.a. å være organisasjonens ansikt utad, 
koordinere AU i dets arbeid, samt være styreleder for SAIHs styre. 

Organisatorisk nestleder er lokallagenes kontaktperson innad i AU, og har ansvar 
for lokallagsoppfølging. De siste årene har organisatorisk nestleder ledet Landsrådet, 
hatt ansvar for Radi-Aid, med tilhørende konferanse og prisutdeling. Organisatorisk 
nestleder er leders stedfortreder.3 

Politisk nestleder leder kampanjeutvalget, er ansvarlig for SAIHs politiske kampanje 
og utarbeider denne gjennom året. Dette innebærer utarbeiding av de politiske 
målene, materiellet, kampanjeuka m.m. Politisk nestleder er organisatorisk 
nestleders stedfortreder.

Styret består av leder, nestlederne, syv styremedlemmer og ett varamedlem. 2 av 
representantene representerer SAIH sine medlemsorganisasjoner. 

Styret sine oppgaver: Lede arbeidet i SAIH mellom årsmøtene. Dette inkluderer 
blant annet å ha arbeidsgiveransvar for SAIH sine ansatte, fastsette AU sine 
oppgaver og fullmakter, samt ha ansvar for god og tilstrekkelig økonomistyring 
i organisasjonen. Styret skal legge fram regnskap, årsrapport, revidert budsjett 
og grunndokumenter for Årsmøtet. Styret godkjenner SAIH sine informasjons- 
og prosjektsøknader samt kampanjestrategier. Styret skal møtes minst 6 ganger i 
valgperioden.

3 Merk: Statuttendringsforslag 5-8 foreslår å endre titlene på begge 
nestledervervene til «nestleder». Forslaget innebærer at 
lokallagsoppfølging fordeles mellom de to nestlederne og at nestlederne 
fordeler de øvrige oppgavene mellom seg. Forslagene er innstilt på av SAIHs 
styre, og vil med Årsmøtet samtykke tre i kraft umiddelbart.  
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Landsrådet består av 13 medlemmer med møteplikt – tre som representerer 
medlemsorganisasjonene, en som representerer SAIH sine ansatte, representanter fra 
minst 8 lokallag og en frie plasser - og 3 varamedlemmer. Lokallag som ikke har fast 
plass i Landsrådet har automatisk observatørstatus. Leder har møteplikt på 
Landsrådsmøtene. 

Landsrådet sine oppgaver: Foreta nødvendige suppleringsvalg, melde SAIH inn og 
ut av andre organisasjoner, behandle forslag til handlingsprogram for kommende 
periode, samt forslag til strategier som omhandler SAIH sitt arbeid over lengre 
perioder. Landsrådet kan også midlertidig godkjenne nye lokallag mellom 
Årsmøtene. Utover dette er Landsrådet et rådgivende organ i saker der dette trengs. 

Landsrådet skal møtes minst to ganger i perioden, men har normalt møttes tre 
ganger per periode. 

Informasjonskomiteen (IK) blir utgjort av to eller tre frivillige medlemmer som blir 
valgt av Årsmøtet. Landsrådet kan vedta supplering av ytterligere medlemmer etter 
innstilling fra AU. IK får sitt mandat fra Styret og blir ledet av AU4. Av alle frivillige 
organ i SAIH, er det IK som kommer tettest inn på den daglige driften, 
informasjonsarbeidet og det politiske arbeidet i SAIH. Sentralleddet i SAIH er helt 
avhengig av et aktivt IK for å kunne oppfylle sin del av handlingsprogrammet på en 
god måte.  

IK spiller en avgjørende rolle i organiseringen av de sentrale samlingene, Årsmøtene 
og kampanjelanseringene. IK har de siste årene sittet i ulike komiteer og utvalg 
(deriblant kampanjeutvalget og Radi-Aid-utvalget),  og vært viktige i det generelle 
informasjons- og det politiske arbeidet. Videre har IK bidratt i å opprette nye 
lokallag, vært med på innenlands- og utenlandsreiser med AU og besøkt lokallag.  

Kontrollkomiteen (KK) har 3 medlemmer. 

Kontrollkomiteen sine oppgaver: KK skal kontrollere at organisasjonen blir drevet 
på en forsvarlig måte innenfor norske lover og i samsvar med statutter, retningslinjer 

4 Merk: stattuttendringsforslag 9 foreslår at IK konstituerer seg selv med 
en leder som har ansvaret for å lede arbeidet gjennom perioden i samråd med 
AU. Forslaget er innstilt på av Styret, og vil med Årsmøtets samtykke tre i 
kraft umiddelbart.  
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og vedtatte budsjett. 

Valgkomiteen (VK) har 3 medlemmer. 

Valgkomiteen sine oppgaver: Finne kandidater til sentrale tillitsverv i SAIH til 
Årsmøtet og når det trengs suppleringer. Valgkomiteen innstiller på kandidater på 
Årsmøtet. 

Revisor 
Årsmøtet skal velge SAIHs revisor. Valgkomiteen innstiller på en kandidat på 
Årsmøtet etter at SAIHs sekretariat har gjennomført anbudsrunde på flere 
kandidater. 
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