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Leder 

«Student activism goes beyond the mere desire to change university administrative procedures and 

policies. Such platforms provide students the opportunity to question the political direction of the 

country, its adherence to basic norms in human rights and its approach towards an inclusive political 

plurality”        Ayaba Cho Lucas 

 

Etter å ha jobbet i en årrekke med studentbevegelser som jobber for demokrati og 

menneskerettigheter i Zimbabwe og Colombia, begynte SAIH i 2012 for alvor arbeidet med å 

opprette en prøveordning for politisk utviste studenter. Dette arbeidet ble videreført i 2013, 

og i august kom beskjeden fra Utenriksdepartementet om at ordningen «Students at Risk» 

vil opprettes.  

 

Dette er et av de største politiske gjennomslagene SAIH har hatt. Ayaba Cho Lucas som er 

sitert ovenfor, ble utvist, fengslet og forfulgt, og måtte tilslutt flykte fra Sør-Kamerun. Det tok 

Lucas 12 år fra han ble utvist til han kunne fortsette med studiene sine. Nå ser det ut til at 

studentaktivister som Lucas allerede neste år vil få mulighet til å komme til Norge og 

fullføre studiene sine, fremfor å bli utsatt for forfølgelse, fengsling og et liv på flukt.  

 

I 2013 har SAIH endelig hatt en større kampanje på Open Access. Vi ønsker å minske det 

urettferdige gapet mellom hvem som får tilgang til de nyeste forskningsresultatene og 

akademiske utgivelsene. Så langt har SAIH fått sterk støtte og gjennomslag for vårt arbeid 

med Open Access, og tiden vil vise om vårt mål med et finansieringsfond for Open Access 

blir realisert. At SAIH har gjort en solid stykke politisk håndverk for å oppnå det, hersker det 

ingen tvil om.  

 

Også i år har SAIH opprettholdt fokuset på kreativt og annerledes informasjonsarbeid, ikke 

minst med den lille store valgkampanjen «Tenk Større!», og oppfølgingen av Radi-Aid: 

Africa for Norway. SAIH fortsetter å sette viktige tematikker på dagsorden – med en litt 

annerledes vri.    

 

Og ikke minst har 2013 vært året da SAIH startet opp bistandssamarbeid i Colombia. Vi er nå 

med på å støtte student- og elevorganisasjoner som kjemper for sine rettigheter i et samfunn 

hvor organisasjons- og ytringsfriheten er sterkt svekket. Vi støtter organisasjoner av og for 

urfolk- og afroetterkommere som sørger for at barn og unge på landsbygda får et alternativ, - 

fra borgerkrig og vold, til utdanning og en verdig framtid.   

SAIH er en organisasjon i vekst, med større budsjett og større medlemsmasse enn noen gang. 

Dette inspirerer. Vi håper at 2013 for fremtiden vil stå som året da SAIH tok steget videre ut 
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fra norske læresteder, og forsterket vår rolle som en nyskapende informasjonskaper og en 

viktig aktør i å forme norsk utviklingspolitikk.  

 

Kjære leser, vi håper du gleder deg over gjennomslagene og engasjementet som råder i 

SAIH, og ikke minst at du vil bli med videre og sørge for at årene som kommer vil være like 

gode SAIH-år. 

 

 

Anja Bakken Riise 

Leder i SAIH 
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1.0 Informasjonsarbeid 

1.1 Større informasjonsaktiviteter 

Kampanjen 2013  

Årets SAIH-kampanje handler om å gjøre tilgang til kunnskap gratis alle. I dag er det slik at 

læresteder må betale i store summer for å få tilgang til vitenskapelige artikler basert på 

forskning betalt av det offentlige. Dette systemet hindrer tilgang til ny kunnskap for 

studenter og akademikere som studerer og jobber på læresteder med dårligere økonomi, 

særlig i utviklingsland. Denne praksisen er urettferdig og forhindrer utvikling. Løsningen 

heter Open Access. I Open Access-tidsskrifter blir forskningsartiklene gratis tilgjengelig på 

internett for alle. Fordi det koster penger for et lærested å skulle publisere i Open Access-

tidsskrifter, mener vi det er nødvendig å sørge for økonomiske insentiver slik at forskerne 

utgir sin forskning i Open Access som hovedregel, ikke som unntak. Derfor er vårt politiske 

hovedmål for kampanjen: 

1. Opprettelse av et nasjonalt publiseringsfond for Open Access. 

Kampanjeutvalget har jobbet med å spisse budskapet til kampanjen, å utforme plakat, 

materiell og video, og å sørge for god skolering av organisasjonen. Kampanjens kreative 

utforming er vinklet til at forskere har mye å lære av bloggere. For i motsetning til forskere, 

er bloggere er kjent for å dele sin kunnskap - hele tiden.  

SAIH har vært i møte med det statlige organet for promotering av Open Access, Cristin, 

Norges forskningsråd, Forskerforbundet, med bibliotekutvalget til Universitets- og 

høgskolerådet, arbeiderpartidelegasjonen i Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen, og 

lederen for Unge Venstre. SAIH har gjennom året samarbeidet tett med 

studentdemokratiene og NSO for å promotere Open Access. 

Kampanjeutvalget har bestått av: Nestleder Mats Molland Haug, programrådgiver Alberto 

Valiente Thoresen, informasjonsrådgiver Sindre Olav Edland-Gryt, lokallagsaktivist Live 

Øverlier, Informasjonskomite(IK)-medlem Almaz Asfaha, Jørn Wichne Pedersen, Silje 

Kjørholt og Norsk Studentorganisasjon(NSO)-representant Nils Magne Killingberg. Utvalget 

har samarbeidet med reklamebyrået Super Natural. 

ISFiT / Studentenes Fredspris 

Fredag den 15. februar ble studentenes fredspris tildelt en fraværende Majid Tavakoli. 

Tavakoli er en iransk studentaktivist som for tiden soner en ni år lang fengselsstraff for sin 

kritikk av det iranske regimet og sin kamp for demokratisering og menneskerettigheter 

gjennom taler og publikasjoner. 14. februar holdt SAIH appell under åpningen av Walk of 
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Peace, mens fjorårets styreleder i SAIH og leder for komiteen for studentenes fredspris, Erik 

Schreiner Evans, avholdt overrekkelsestalen på utdelingsseremonien.  

LNU-Utveksling 

I 2012 fikk SAIH midler fra LNU (Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner) til å arrangere 

en trepartsutveksling med to frivillige fra SAIH, to fra SAIHs partner CEADL i Bolivia, og to 

fra JENH-CEDECHA i Nicaragua. Utvekslingen startet i august 2012, og ved starten av 2013 

var alle de seks deltagerne i Nicaragua. I slutten av februar dro deltagerne til sine hjemland, 

og de to norske deltagerne Tiril Tveiten (SAIH-Bislet) og Johanne Vaagland (SAIH-Bergen) 

kom til Norge den 1. mars og startet etterarbeidet på SAIH sitt kontor i Oslo. Tiril og Johanne 

laget så en informasjonspakke som de brukte da de besøkte syv av SAIHs lokallag, de har 

også skrevet tekster fra utvekslingen for SAIH-bloggen. De to har skolert organisasjonen i 

urfolksrettigheter og samfunnsutvikling i Bolivia og Nicaragua, ikke minst gjennom et 

spennende skoleringsopplegg for alle som deltok på Vårsamlinga til SAIH. Det har i 

etterkant av hjemkomsten også blitt opprettet en temagruppe på afroetterkommere og urfolk 

sine rettigheter, som Tiril leder. 

Radi-Aid 2013        

På begynnelsen av året søkte SAIH Norad om støtte til oppfølging av Radi-Aid: Africa for 

Norway, og fikk innvilget 150.000 kr til prosjektet. Som med Africa for Norway i 2012 har vi i 

2013 ønsket å sette et kritisk blikk på fremstillingen av utviklingsland og særlig det 

afrikanske kontinentet. Dette gjøres ved en ny video, man bruker også i denne verktøy som 

humor for å få budskapet ut.  I tillegg tilbyr oppfølgingen et handlingsalternativ som kan 

skape endring i denne formen for fremstilling, som gjøres ved å ha en nettbasert prisutdeling 

hvor man får en bred deltagelse. Dette går ut på at verste og beste kampanjer blir nominert, 

stemt frem og vinner.  

 

Arbeidsgruppen som har jobbet med å utforme kampanjen har bestått av: Magnhild Bøgseth 

(AU), Sindre Olav Edland-Gryt (informasjonsrådgiver), Emilie Larsen Ørneseidet (IK), 

Jorunn Bakke Johannesen (IK), Nicklas Poulsen (Styret), Nina Gausdal (SAIH-Bislet), 

Kristoffer Kinge (Landsrådet og SAIH-Bislet) og Emilie Wesche Guttormsen (SAIH-

Blindern). I tillegg har Stig Norderhaug (Supernatural reklamebyrå) og Erlend Seilskjær 

(Bretton Woods) vært bidragsytere. 

Operasjon Dagsverk  

SAIH søkte i 2012 om OD med prosjektet «Elev eller Mamma?» og kom videre som et av tre 

prosjekter. Prosjektet SAIH deltok med tok sikte på å forbedre tilgang til utdanning for unge 

urfolk- og afroetterkommere i Bolivia og Nicaragua. På elevtinget den 7. mars ble det holdt 

avstemming, og dessverre var det ikke SAIH som fikk OD 2013, det gjorde Redd Barna med 

prosjektet «Voldsfrie skoler».  
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Tenk større!  

Til tross for at norsk utviklingspolitikk berører millioner av mennesker i verden, har 

utviklingspolitikk ikke vært et stort tema i valgkampen i 2013. Dette ønsket SAIH å gjøre noe 

med, derfor inviterte vi ungdomsorganisasjonene med på en kampanje hvor vi oppfordret 

partiene til å tenke større! Ved hjelp av 4000 legofigurer og samarbeidsvillige lokallag i 

Tromsø, Trondheim, Bergen, Lillehammer, Oslo, Kristiansand og Stavanger, fikk vi i SAIH, 

Press, Changemaker, Norsk Solidaritetsungdom, Røde kors Ungdom, LNU, Operasjon 

Dagsverk og Spire, spredd det glade budskap.   

 

 
 

Kampanjen endte med en demonstrasjon foran stortinget søndag 1. september, hvor 

representanter fra alle partiene på stortinget var invitert, samt Rødt og Miljøpartiet de 

Grønne. Utviklingsminister Heikki Holmås fikk æren av å avslutte arrangementet, og brukte 

tiden på å love 150 millioner mer til utdanningsbistand over statsbudsjettet for 2014.  

 

1.2 Enkeltaktiviteter i 2013 

«The University's global Social responsibility» 

Den 14. mai arrangerte SAIH i samarbeid med UiO et seminar om universiteter sitt globale 

samfunnsansvar. SAIH snakket her om «Building Democracy with Innovation» og tok opp 

viktigheten av virkemidler som Open Access og etiske retningslinjer, mens blant annet 

rektor Ole Petter Ottersen og utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås var tilskuere.  
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«Å måle kvalitet i utdanning» 

Forum for Utdanning og Utvikling arrangerte et åpent seminar den 29.mai. Tema for 

seminaret var måling av kvalitet i utdanning. SAIH deltok i panelet sammen med blant 

annet PLAN Norge, NORAD, og Redd Barna. Vi delte våre og samarbeidspartnernes 

erfaringer fra å jobbe for kvalitet i utdanningen og hvordan vi har målt og dokumenterer 

dette arbeidet.    

 

I See rainbows  

SAIH, FOKUS og LLH bidro til at den sørafrikanske kunstneren Zanele Muholi fikk vist sine 

bilder fra serien ”Faces and Phases” på utstillingen «I See Rainbows» på Kunstplass 5, under 

Skeive Dager i Oslo. Muholi var tilstede under åpningen, og deltok også på seminaret ” 

Queer art and activism” som SAIH var med på å arrangere. På åpningen kom også 

kronprinsesse Mette-Marit, som via Twitter oppfordret andre til å få med seg utstillingen. 

 

 
 

U-landsseminar:  
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 «Open Access i et utviklingspolitisk perspektiv» 

Den 19. mars arrangerte SAIH sentralt og NSO et felles U-landsseminar som tok for seg om 

forskning som er finansiert av det offentlige skal være gratis tilgjengelig for alle. For 

kunnskapsministeren stilte stortingsrepresentant Mari Lund Arnem (SV), i tillegg deltok 

programrådgiver Alberto Valiente Thoresen, Peter M. Haugan fra den norske UNESCO- 

kommisjonen og Olav Torvund fra Forskerforbundet. Ordstyrer var Magnus Malnes, leder 

av Internasjonal Komité i NSO. 

 

 «Valgdebatt om bistand til Latin-Amerika» 

Seminaret ble holdt 27.august på Blindern, og var en valgdebatt angående bistand til Latin-

Amerika. Unni Berge, politisk rådgiver for SV i Utenriksdepartementet og Mudassar Kapur, 

5. plass på Stortingslista til Høyre i Oslo og Marit Kristine Vea fra Venstre deltok. Som 

Moderator deltok Roy Krøvel, Professor i journalistikk ved HiOA. Det ble gode diskusjoner 

og var et solid oppmøte med rundt 75 personer i publikum. 

Besøk fra UESARIO 

I mars hadde SAIH besøk av Ahmed Abdi Lehbib og Saleh Mohamed Sidmustafa, to 

representanter fra UESARIO (The Saharawi Union of Students). I løpet av fire dager besøkte 

de seks av SAIH sine lokallag. De to representantene fra UESARIO snakket om historikken 

bak okkupasjonen av Vest-Sahara, UESARIO sitt arbeid og utdanning i en saharawisk 

kontekst.  De understreket viktigheten av å bevisstgjøre den marokkanske befolkningen om 

disse tematikkene, og beskrev hvordan de gjorde dette gjennom informasjonsarbeid og 

demonstrasjoner på universiteter.  

 

Forbidden Science Monologues 

 

Også i 2013 har SAIH vært med i styringsgruppen til den norske seksjonen av Scholars at 

Risk-nettverket. I 2013 har styringsgruppen i samarbeid med SAIHs lokallag organisert en 

teaterturné med stykket «Forbidden Science Monologues», som er basert på historiene til 

forfulgte forskere. De lokale arrangementene fant sted i Kristiansand, Tromsø, Bergen og 

Oslo.  
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1.3 Tematisk fokus i informasjonsarbeidet  

Students at Risk- oppfølging av SAIHs kampanje fra 2012 

(se også punkt 2.0) 

Fokuset på studenters kamp for menneskerettigheter og demokrati har vært en rød tråd i 

mye av informasjonsarbeidet også i 2013. På begynnelsen av året kom studentaktivist Ayaba 

Cho Lucas fra Sør-Kamerun på kveldsnytt på NRK for å snakke om studentsituasjonen og 

prøveordningen Students at Risk, og SAIH har ble intervjuet av både klassekampen og 

Universitas om prøveordningen. 

 

I august ble det klart at Utenriksdepartementet vil opprette prøveordningen, og den 3. 

september ble dette lansert av SAIH og NSO. Her deltok Utviklingsminister Heikki Holmås, 

Utenriksminister Espen Barth Eide, rektor ved UiO Ole Petter Ottersen, studentaktivist 

Ayaba Cho Lucas, samt leder av NSO Ola Magnusson Rydje og leder av SAIH, Anja Bakken 

Riise. Markeringen ble dekket av Uniforum, Universitas, NTB, m.fl, og kunne derfor leses 

om i et flertall av landets aviser i dagene som fulgte. 
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Studentsituasjonen i Vest-Sahara 

I over førti år har menneskene i Vest-Sahara ventet på at løftene om selvbestemmelse skal 

innfris, likevel hører folk flest lite om Vest-Sahara i hverdagen. SAIH har et håp om at dette 

er i ferd med å endre seg. I 2012 og 2013 synes det å ha vært en økning i oppmerksomheten i 

Norge rundt konflikten, og SAIH tror at dette har mye med økt deltagelse og interesse fra 

ungdomsorganisasjoner og partier. Mange av disse har som SAIH vært med Støttekomiteen 

for Vest-Sahara til Marokko og de okkuperte områdene.  I 2013 har SAIH bidratt til å gi ut et 

informasjonshefte om situasjonen i Vest-Sahara sammen med støttekomiteen og 

ungdomsorganisasjonene, vi har arrangert egne arrangementer med Vest-Sahara-fokus, og 

vært aktive i å forme debatten i blogger og på sosiale medier. 

     

1. 4 Media og sosiale media   

I 2012 lagde SAIH «Africa for Norway: Radi-Aid» -kampanjen, og i skrivende stund har 

videoen blitt vist over 2.260.000 ganger på Youtube, mens Facebook-siden til prosjektet har 

rundt 18.000 følgere. Globalt har SAIH fått 365 mediesaker om prosjektet og et hundretalls 

blogger tar for seg tematikken. Også i 2013 har Radi-Aid fortsatt vært et hett tema, og første 

del av året var det fortsatt en del henvendelser og media knyttet til dette, blant annet 

inkluderte dette et radiointervju med BBC.  Videoen ble også vist på hovedkonferansen til 

TED Global, og redaktøren i The Spectator kalte den «one of Europe’s most successful 

political videos». En konsekvens av videoen var også at informasjonsrådgiver ble invitert til 

å blogge for The Guardian global Development Professional Network i juni.  

 

 
 

Ellers er det spesielt to hendelser som er verdt å trekke frem. Valgkampanjen #TenkStørre og 

lanseringen av Students at Risk. 
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Tenk Større kampanjen (omtalt på side 5 og 6) skapte en sosiale medier-bølge.  Med Twitter 

og Instagram som hovedarenaer «trendet» kampanjen på lanseringsdagen som nummer tre 

mest populære «emneknaggene» nasjonalt.   

 

 
Hovedspredningen skjedde gjennom at enkeltpersoner og organisasjonene som var med i 

initiativet spredte kampanjen i sosiale medier. I tillegg fikk vi etter hvert drahjelp fra folk 

med mange følgere på Twitter, blant dem: Martine Aurdal med 25 500 følgere. Eskil 

Pedersen 23 000 følgere, Heikki Homås med 17 000 følgere. Høyre med 14000, Miljøpartiet de 

Grønne med 10 000, Venstre 18 000 og mange flere.  

 

 
 

Mediedekning i tradisjonelle medier fikk vi også: Bergens tidene, NRK Trøndelag og 

Rogaland. Ås Avis, Bergensavisen og VGTV plukket opp kampanjen på lanseringsdagen. 

Mens NTB, Dagsavisen , Klassekampen mfl. dekket  Utviklingsministerens budsjettlekkasje 

på demonstrasjonsdagen. 
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Students at Risk 

Students at Risk-lanseringen skapte også noe medieoppmerksomhet: NTB-melding ble sent 

ut og plukket opp av diverse norske aviser som blant annet Morgenbladet. Internasjonalt 

fikk lanseringen dekning av World University News. Diverse student- og universitetsaviser 

dekket lanseringen, blant annet Universitas og Under Dusken.   

 

Saken fikk også god spredning i sosiale medier ved hjelp av ministre, UD og UiO som 

spredte oppdateringer til mange følgere. 

 



Årsmelding 2013  
 

13 

 

SAIH.no 

Vi jobber med å fullføre en total oppdatering av nettsidene som kommer i høst.  I skrivende 

stund ligger vi nokså likt som vi gjorde i 2012 med litt over 1000 besøk i uka. 

Facebook 

Facebook-siden til SAIH har 3080 likes, det vil si rundt 400 mer enn ved utgangen av 2012. 

Høyeste rekkevidde så langt i 2013 var under Tenk Større-kampanjen, hvor vi nådde ut til 16 

000 per uke, fordi bildene og postene vi la ut ble godt delt. 

 

Twitter  

På Twitter har vi per 9. september 2083 følgere, dermed har vi gått opp med cirka 500 følgere 

siden januar. 

 

 

 

Instagram 

I 2013 har SAIH fått seg instagramkonto! Her legger vi ut bilder fra kampanjer, samlinger, og 

andre aktuelle hendelser. Se: http://instagram.com/saih_org  

 

 

http://instagram.com/saih_org
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2.0 Politisk påvirkning 

Ordning for utviste studenter 

Utvisning av politisk aktive studenter brukes i utstrakt grad mot studenter i store deler av 

verden. Derfor lanserte SAIH og NSO i fjor en kampanje med hovedmål om at 

Utenriksdepartementet skal opprette en prøveordning hvor studenter som har blitt utvist fra 

universitetet på grunn av sitt engasjement for menneskeretter og demokrati, skal få 

muligheten til å komme til Norge på studentvisum og fullføre studiene sine her.  

I 2013 har Utenriksdepartementet fulgt oppfordringen vår, og gått inn for å opprette en 

pilotordning hvor 20 studenter får komme til Norge over de neste 4 årene. Ordningen er 

forventet å koste 23.5 millioner kroner.  

Dette er et enormt gjennomslag for SAIH og NSO. Både student- og 

akademikerorganisasjoner, universitetsstyrer og særlig Universitetet i Oslo, 

ungdomspartiene, enkeltpolitikere og moderpartiene, fagforeninger og mange flere, har vært 

veldig viktige i realiseringen av dette initiativet. SAIH er veldig takknemlig for all støtte og 

hjelp fra ulike krefter i denne saken.  

SAIH håper at pilotordninga Students at Risk vil se dagens lys allerede i 2014, og ser frem til 

å følge den opp, både fra sentralt og via lokallagene. 

Ungdomsdelegat for LNU 

SAIHs nestleder Magnhild Bøgseth ble i slutten av februar valgt ut som LNU sin 

ungdomsdelegat på seksuell reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Dermed skal 

Magnhild representere LNU i fora som er relevante for politikkutvikling på ungdom sin 

tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter.  

 

I slutten av mai deltok Magnhild på Women Deliver-konferansen, hvor hun blant annet 

holdt en presentasjon for Kronprinsesse Mette Marit på temaer som tilgang til 

seksualundervisning, prevensjon, seksuelle rettigheter, definisjon av familie, utdanning og 
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særlig høyere utdanning. Som ungdomsdelegat på Women Deliver konferansen har 

hovedstrategien vært å få fokus på hvordan man skal få Bali-Deklarasjonen som fokuserer på 

unges rettigheter inn i den nye utviklingsagendaen. 

I juli deltok Magnhild på regiongjennomgangen av ICPD prosessen, sammen med andre 

ungdomsdelegater hadde de et formøte hvor de forberedte innlegg for alle de tre temaene 

som sto på agendaen. Da møteleder oppsummerte møtet kom unges rettigheter med i flere 

deler av dokumentet.  

Commission on the Status of Women, FN 

Programrådgiver I SAIH, Kjersti Augland, var en av flere sivilsamfunnsdeltagere som deltok 

på det årlige møtet i FNs kvinnekommisjon i New York i februar. To av SAIHs partnere, 1in9 

Campaign fra Sør Afrika og Katswe Sistahood fra Zimbabwe var også til stede. Kjersti deltok 

i strategisk påvirkningsarbeid sammen med andre internasjonale organisasjoner i forhold til 

seksuell orientering og kjønnsidentitet og kvinnelige menneskerettighetsaktivister. På 

frokostmøte med Inga Marte Thorkildsen (barne-, likestillings- og inkluderingsminister) og 

den norske delegasjonen ble strategiske anbefalinger på disse områdene spilt inn til 

delegasjonen. Dessverre, men ikke uventet, ble ingen av forslagene på inkludering av 

seksuell orientering og kjønnsidentitet stående i sluttdokumentet.  

 

2.1 Nasjonal Politikk                                                              

SAIH har levert høringsinnspill til: 

 SVs forberedende arbeid til statsbudsjettet 2014 

 Stortingsmelding nr. 25 «Å dele er å skape» 

 Barne- og Ungdomsprogrammet, BUP. 

 Resolusjon i Barne- og ungdomstinget (LNUs Årsmøte) om mangfold og inkludering 

i ungdomsorganisasjoner. 

 NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – Strafferettslige spørsmål ved alvorlige 

smittsomme sykdommer 

 UD sin Handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og 

utviklingspolitikken 

 

 Gambit sin gjennomgang av Norads informasjonsstøtte 

 



Årsmelding 2013  
 

16 

 

SAIH har bidratt til: 

 Rapporten til st.meld. 11 Global Helse i utenriks- og utviklingspolitikken 

Tilslutning til andre politiske initiativ      

 Brev til FNs sikkerhetsråd om styrket mandat til MINURSO 

 Brev fra Støttekomiteen for Vest-Sahara til Espen Barth Eide om å tale Vest-Saharas 

sak i FN. 

 Brev fra ZEN (Zimbabwean European Network) til den zimbabwiske regjeringen og 

andre interessenter: CSO`s joint statement on the criminalization of CSO`s and their 

work in Zimbabwe. 

 Brev til norske FN organisasjoner sammen med resten av SRHR nettverket om 

utkastet til FN sin Generalsekretær om hans rapport på den nye utviklingsagendaen 

 

 Brev til FN sin Generalsekretær om å få seksuelle og reproduktive rettigheter inn i 

den nye utviklingsagendaen 

SAIH har i 2013 stilt seg bak: 

 Fremtidsombud-kampanjen til Spire 

3.0 Organisasjon 

Styret        

Styret har hatt sju ordinære styremøter og seks ekstraordinære (noen møter og noen e-

postvedtak) i 2013. Styret har hatt et seminar på begynnelsen av året om styrets ansvar, og i 

ett felles seminar med Landsrådet med særlig fokus på organisasjonsidentitet og 

merkevarebygging. Siste styremøte var et overlappingsstyremøte med det nyvalgte styret for 

2014. Styret har i 2013 særlig jobbet med oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport fra 

2012, og sett nærmere på hvordan SAIH skal jobbe med politisk påvirkning. (Se styrets 

sammensetning i slutten av statusrapporten.) 

Landsråd 

LR01-13 

Landsrådets første møte ble arrangert i 16. og 17. februar i Trondheim med stor hjelp fra 

lokallaget, den samme helgen som Studentenes Fredspris gikk av stabelen. Landsrådet ga 

blant annet innspill til Valgkomiteen, ga råd til oppfølging av Radi-Aid, kampanjen for 2013 

og vedtok mandat for nye temagrupper. (Se Landsrådets sammensetning i slutten av 

Årsmeldingen) 
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LR02-13 

Møtet ble avholdt 8. og 9. juni i Oslo. Kampanjen 2013, forslag til neste års politisk kampanje, 

medlemskap i The Right to Research Coalition, Prinsipprogrammet og samarbeid med lokale 

studentdemokratier ble diskutert. AU fikk også innspill på prioriteringene og fremgangen i 

forhold til Handlingsprogrammet. 

LR03-13 

Møtet ble avholdt 15.september på Strandheim leirsted i Nærsnes. Kampanjen 2013, 

Handlingsprogrammet 2014, Radi-Aid og forslag til politisk kampanje 2014 ble diskutert. I 

tillegg ble det vedtatt nye kompetansemål for noen lokallagsverv som skal settes inn i 

lokallagshåndboka. 

Lokallagene 

Eksempel på aktiviteter lokallagene har gjennomført i 2013: 

 Den 24. januar arrangerte lokallaget i Trondheim et Cafe Nord Sør seminar om Open 

Access. Her deltok blant annet Alberto Valiente Thoresen (programrådgiver for 

Bolivia i SAIH, og medlem i kampanjeutvalget). Det var god interesse for temaet og 

arrangementet fikk frem flere interessante synspunkter og meninger. 

 Den 9. februar arrangerte lokallaget på Blindern filmvisning av filmen Gulabi Gang 

med påfølgende debatt og servering av indisk mat, i samarbeid med Human Rights 

Human Wrongs-festivalen. Til paneldebatten deltok Mala Wang-Naveen (Journalist i 

Aftenposten), Eldrid Mageli (Historiker på UiO), Gro Lindstad (Daglig leder i 

FOKUS) og med Anette Remme (SAIH) som ordstyrer. Det var en vellykket dag med 

nesten 150 oppmøtte.  

 Den 14. februar hadde lokallaget i Tromsø et seminar på ytringsfrihet i Iran, i 

forbindelse med utdelingen av Studentenes Fredspris til den iranske aktivisten Majid 

Tavakoli. 

 I februar hadde lokallaget i Lillehammer debatt i forbindelse med UKA. Temaet var 

Carl Ivars-kampanjen, og Ayaba Cho Lucas var med og fortalte sin historie om utvist 

hvordan han ble utvist på grunn av sin aktivisme. 

 Den 8. mars feiret lokallaget på Ås kvinnedagen og stemmerettighetsjubileet. De 

hadde stand hvor de delte ut cupcakes, og ble besøkt av mange studenter. De som 

kom innom kunne trekke lapper for å lese om fakta fra kampen for kvinnerettigheter. 
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 Den 10. april viste lokallaget på Bislet filmen ”A love to hide”, som setter fokus på 

hvordan homofile ble behandlet under andre verdenskrig. Det ble også servert pizza 

og gitt innledning til tematikken før filmen startet. 

 Den 21. mai hadde lokallaget i Bergen en forestilling på «The Forbidden Science 

Monologues» i samarbeid med Scholars at Risk. Dette er en dramatisering av 

forfulgte akademikere sine historier. 

 Den 9. april viste SAIH-Kristiansand filmen «Bringing down a dictator», om 

studentbevegelsens medvirkning i å ende Slobodan Milosevics regime i Serbia. 

 

3.1 Medlemmer      

 Norsk Tjenestemannslag, NTL, har vedtatt at de ønsker å melde seg inn i 

SAIH. 

 Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høyskole, SR-DMMH, har vedtatt 

at de vil melde seg inn i SAIH. 

 Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, SpHiØ, har vedtatt at de vil 

melde seg inn i SAIH. 

 Allmøtet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, MF, har vedtatt at de vil 

melde seg inn i SAIH. 

Tierordninger 

 Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har vedtatt å øke tierne sine fra 30 

til 40 kroner i semesteret fra høsten 2013. Dette betyr ca. 500 000 i økte 

inntekter for SAIH. 

 Studentparlamentet ved Høgskolen i Østfold, Sp HiØ, har vedtatt at de vil 

innføre tierordning ved skolen. De har vedtatt at studentene skal få 

muligheten til å bidra til SAIH med 10 kroner gjennom semesteravgiften fra 

høsten 2013. 

 Studentrådet ved Dronning Mauds Minne Høyskole, Sr DMMH, har vedtatt at 

de vil innføre tierordning ved skolen. 

 Studentdemokratiet ved det Teologiske Menighetsfakultetet, MF, har vedtatt 

at de vil innføre tierordning ved skolen på 10 kroner i semesteret fra høsten 

2013. 
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 Studenttinget ved NTNU har vedtatt at å øke tierne fra 20 til 40 kroner i 

semesteret fra våren 2013. Dette betyr ca. 800 000 i økte inntekter for SAIH. 

3.2 Samlinger 

Vårsamling  

Vårsamlingen 2013 ble arrangert helgen 19.-21.april på Oksnøen i Råde i Østfold. 56 

lokallagsaktivister fikk oppleve et variert og tett program med mye moro. Deltagerne 

ble blant annet introdusert for Open Access og kampanjetematikken for 2013, SAIHs 

nye rapport om studentopprørene i Canada, Colombia, Chile og Spania ble lansert. 

Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara snakket om internasjonal 

lobbyvirksomhet i forbindelse med Vest-Sahara saken, mens Programrådgiver Kjersti 

Koffeld innledet om Colombia og våre nye partnere der. To studentaktivister fortalte 

om sin trepartsutveksling mellom SAIH og våre partnere i Bolivia og Nicaragua.

  

Høstsamling 

Høstsamlinga 2013 fant sted på Strandheim leirsted i Nærsnes den 13. – 15. 

september. Rundt 60 aktivister fikk en innføring i kampanjetemaet Open Access av 

Nick Shockey fra The Right to Research Coalition. I tillegg til opplæring i 

kampanjetemaet fikk aktivistene lære om lokallagsstyring og årsmøtetrening. På 

lørdagskvelden feiret vi gjennomslaget for innføringen av Students at Risk med en 

real dansebandfest! 
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3. 3 Komiteer og utvalg 

Informasjonskomiteen   

Informasjonskomiteen i SAIH jobber bortimot en dag i uken, har i 2013 hatt særlig ansvar for 

oppdatering av SAIH-bloggen, organisering av besøk fra Vest-Sahara og planlegging og 

gjennomføring av Vårsamlinga. IK sitter dessuten i diverse utvalg som for eksempel 

kampanjeutvalget og arbeidsgruppa på akademikeroppfølging. IK har i 2013 vært en enorm 

ressurs for AU. IK har bestått av Emilie Larsen Ørneseidet, Almaz Asfaha, Jorunn Bakke 

Johannesen (fram til august 2013), og Silje Viki Simonsen (fra og med august 2013). 

Kvinne- og Likestillingsutvalget (KLU)  

I 2013 vil hovedfokuset til KLU være oppfølging av programrådgiverne i SAIH sitt arbeid 

med kjønn og likestilling. Blant annet har KLU og programrådgiverne gått gjennom de 

verktøyene som finnes for å rapportere på kvinne deltagelse og likestilling på prosjekt. KLU 

har i 2013 bestått av Kjersti Augland, Kjersti Koffeld og Magnhild Bøgseth.   

Arbeidsgruppe på Akademikerstrategien 

Arbeidsgruppen jobber med konkrete tiltak for å følge opp akademikerstrategien til SAIH, 

blant annet ved å verve tidligere SAIH-medlemmer til lønnstrekkordning, opprettelsen av 

avtalegiro og utarbeiding av informasjonsskriv om SAIH tilpasset akademikere og 

akademikerorganisasjoner. Gruppen har bestått av daglig leder Ragnhild Nordvik som 

leder, nestleder Mats Molland Haug, styremedlem Nicklas Poulsen, styremedlem Bodil 

Kildahl Rosseland og IK-medlem Jorunn Bakke Johannessen. Nicklas Poulsen ble supplert 

inn på det tredje møtet. 

Prinsipprogram-gjennomgang 

Prinsipprogramutvalget ble nedsatt av Landsrådet 16. februar, med hensikt å utarbeide 

forslag til nytt Prinsipprogram for SAIH for 2014-2017. Utvalget har hentet innspill fra 

Landsrådet og Styret og møttes tre ganger i løpet av perioden. Et forslag basert på 

Prinsipprogramutvalgets og Landsrådets innspill ble sendt til alle medlemmene på høring i 

august. Nytt Prinsipprogram ble vedtatt av Årsmøtet 2013.  

Prinsipprogramutvalget har bestått av nestleder Mats Molland Haug, Maria Gulseth Roaas, 

SAIH-Bislet aktivist Kristoffer Kinge og ansattrepresentant Hermund Tvilde. 

3.4 Temagrupper 

Temagruppene fikk sitt tekniske mandat av Landsrådet 01-13. I tillegg har de laget sine egne 

faglige mandater. Mandatet fra Landsrådet skiller seg litt fra tidligere år på at deres 
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opprettelse er direkte knyttet opp mot at de skal utarbeide egne forslag til politisk tema som 

ble lagt frem for Årsmøtet 2013.  

Temagruppen Urfolk og afro-etterkommere i Latin Amerika 

Temagruppen ble nedsatt 26.mars 2013. De har utarbeidet en aktivitetsplan, faglig mandat 

og budsjett. De leverte et forslag til politisk tema som årsmøtet valgte som politisk tema for 

2014. 

Medlemmer: Kristoffer Kinge, Ashish Singh, Anette Hexeberg Hammerstad, Waithira 

Dingmeijok, Rakel Fasting, Petter Asplin Sørlie, Inga Marie Nymo Riseth, Stine Solvoll 

Navarsete, Maritza Bode, Raxy Richard Gomes og Tiril Tveiten.   

Temagruppen studentrettigheter i Hviterussland 

Temagruppen ble nedsatt 26.mars 2013. De har utarbeidet et faglig mandat. 

Medlemmer: Kris Amundsen, Jonas Mathisen, Nikolai Holm, Tine Bergli, Vladimir 

Mihajlovic, Bernhard Siebert. 

 

3.5 Eksempel på annen representasjon      

Høynivå konferanse på Menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet, 

Oslo, 15.-16. april 

Programrådgiver i SAIH, Kjersti Augland, deltok som observatør på konferansen der 88 

stater var representert i tillegg til sivilsamfunnsrepresentanter fra alle kontinentene. 

Konferansen var ledet av Norge og Sør-Afrika for å videreføre arbeidet med seksuell 

orientering og kjønnsidentitet (SOGI) innen FN systemet. Resultatet ble en ganske tydelig 

konklusjon om å styrke arbeidet, men utfordringen er å ta dette videre i 

Menneskerettighetsrådet. Sivilt samfunn i Afrika hadde litt andre anbefalinger enn det 

Norge og flere andre ønsket. SAIH har i etterkant vært i dialog med Utenriksdepartementet 

og representanter fra sivilt samfunn i sørlige Afrika for å tilrettelegge for en bedre forståelse 

og dialog rundt dette.  

Arendalsuka  

SAIH hadde ikke noe eget arrangement på Arendalsuka, men daglig leder var ordstyrer på 

en paneldebatt om «Likestilling i utviklings- og utenrikspolitikken», som ble arrangert av 

foreningen Sex og Politikk. I panelet satt representanter fra alle politiske parti på Stortinget, 

pluss Miljøpartiet de Grønne og Rødt. Utviklingsminister Heikki Holmås var blant 

paneldeltakerne.  

 

Generalforsamling i Right to Research 
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Styremedlemmene Mats Molland Haug og Jørn Wichne Pedersen dro til Budapest på 

generalforsamlingen til Right to Research den 2. til 4. august. Right to Research er en 

internasjonal nettverksorganisasjon for studenter som jobber for promotering av Open 

Access. På generalforsamlingen var ca. 20 deltakere fra Europa, USA og Australia samlet for 

å lære om Open Access, lobbyarbeid og av hverandres arbeid.  

 

Digital Participation Camp  

I midten av juli var AU-medlem Magnhild Bøgseth og IK-medlem Emilie Larsen Ørneseidet 

på Digital Participation Camp i Tyskland, som SAIH ble invitert til på grunn av arbeidet vårt 

med Africa for Norway-kampanjen i 2012. På DPC møttes 70 deltagere fra 20 nasjoner, som 

hadde til felles at de har jobbet med digitale prosjekter som har rettet seg mot ett av temaene 

innenfor tusenårsmålene. Her jobbet deltagerne med prosjektutvikling på ulikt nivå, fra 

idéfasen til utføring og implementering.  

4.0 Bistand 

SAIH har i 2013 bistandssamarbeid i Bolivia, Nicaragua, Colombia, Sør-Afrika, Zambia og 

Zimbabwe. I tillegg har vi et regionalt universitetssamarbeid i det sørlige Afrika. Colombia 

er et nytt programland for SAIH fra 2013. 

SAIH har i 2013 inngått en ny samarbeidsavtale med Norad, for perioden 2013-2017. Her har 

vi fått en betydelig økning fra den forrige avtalen. Begynnelsen av 2013 gikk med til å 

signere nye avtaler med alle partnerne, og ferdigstille planene for de første tre årene av 

programperioden. Alle programmene kom godt i gang i løpet av året.   

Partnerskap og program 

SAIH driver ingen egne prosjekter i land i Sør, men samarbeider med partnerorganisasjoner. 

Partnerne har ansvaret for å planlegge og gjennomføre prosjektene, og vi legger vekt på å ha 

en tett dialog med partnerorganisasjon og målgruppene gjennom hele prosjektperioden. 

SAIH skal være en reell partner, og ikke bare en økonomisk bidragsyter. Dette innebærer at 

vi ønsker å ha programmer og partnere der SAIH kan utgjøre en forskjell og bidra med mer 

enn økonomisk støtte. Noe av det SAIH bidrar med til partnerne er kontakt med nettverk i 

Norge, blant annet med SAIHs medlemsorganisasjoner og lokallag. I 2013 har vi fullført 

utvekslingsprosjektet som vi har fått støtte til fra LNU, der aktivister fra SAIH, CEADL 

(Bolivia) og CEDEHCA/JENH (Nicaragua) har deltatt.  

SAIH sitt bistandsarbeid er delt inn i tematiske bolker som vi kaller program. Alle prosjekter 

som SAIH støtter skal passe inn i et overordnet program med felles målsetninger og 

forventede resultater. SAIH har i 2013 totalt åtte programmer.  

 

SAIH sine norske donorer 

2012 var det siste året av den fireårige samarbeidsavtalen med Norad på bistandsarbeidet, og 

vi har nå inngått en ny femårig avtale for 2013-2017. Samarbeidsavtalen med Norad er en 
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rammeavtale, som innebærer at SAIH har utarbeidet en langtidsplan med overordnede 

målsetninger og forventede resultater innenfor de programmene som Norad er med og 

finansierer. Innenfor programmene og landene som er nevnt i søknaden står SAIH relativt 

fritt til selv å velge ut prosjekter og samarbeidspartnere for å oppnå målsetningene i 

langtidsplanen. I tillegg til samarbeidsavtalen så har SAIH også støtte fra Norad til et 

prosjekt i Bolivia som er finansiert av Olje for utvikling.  

 

I tillegg til støtten fra Norad så søkte SAIH også i 2013 Utenriksdepartementet (UD) om 

støtte til programmet «Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering», som har 

prosjekter i det sørlige Afrika. UD ga et positivt svar på søknaden, og økte beløpet til SAIH 

fra tidligere år.  

 

SAIH er medlem av FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), og SAIH kan 

derfor få støtte fra FOKUS til kvinnerettede prosjekter/programmer. SAIH har i 2013 fått 

fornyet avtalen med FOKUS om støtte til et program i Sør-Afrika, med tre prosjekter. Vi har 

fått en økning på rundt 500 000 fra avtalen i 2012 til dette programmet. Norad varslet i 2013 

om at organisasjoner som har egen samarbeidsavtale med Norad ikke vil kunne motta støtte 

gjennom FOKUS etter 2014. 

 

Korrupsjon og mislighold 

SAIH jobbet i 2013 med tre ulike saker der korrupsjonsanklager eller mistanker om 

mislighold ble reist mot personer i organisasjoner som vi samarbeider med. Alle sakene var i 

Zimbabwe. To av sakene var saker som dukket opp i 2012. Norad ble varslet i den ene saken, 

der SAIH stoppet støtten i juni 2012 etter at vi mottok korrupsjonsanklager mot daværende 

daglig leder. Vi leide også inn en revisor i Zimbabwe til å ta en fullstendig gjennomgang av 

organisasjonens økonomi og alle regnskapsbilag for 2012. Revisjonen fant ikke mislighold, 

men konkluderte med at en bærbar pc var kjøpt inn utenfor budsjett og daglig leder måtte 

tilbakebetale kostnadene for denne. Den andre saken fra 2012 gjald et anonymt brev som ble 

distribuert på en partner sitt årsmøte, med en rekke anklager som involverte uryddige 

personalforhold, seksuell trakassering av praktikanter og vage anklager om en uryddig 

økonomistyring. SAIH fulgte opp saken gjennom møter med organisasjonen, samtaler med 

andre fra medlemsorganisasjonene dens og kommunikasjon med styreleder. Anklagene var 

svært vage, og situasjonen var preget av interessekonflikter og personkonflikter. SAIH 

avsluttet samarbeidet med organisasjonen i 2013. Den siste saken ble varslet inn av en 

partner i Zimbabwe i 2013. De informerte om at en ansatt var blitt oppsagt fordi det var blitt 

rettet anklager om underslag av midler mot denne personen. Pengene som var involvert var 

ikke fra SAIHs prosjekter, og SAIH varslet derfor ikke Norad. SAIH vil nevne sakene i den 

årlige rapporten til Norad for 2013.  

 

Det var i 2013 ingen korrupsjonsanklager eller – varsler som omfattet SAIHs arbeid i Norge.  

 1 
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SAIHs partnere 20132 

Interkulturell utdanning for urfolk og afroetterkommere 

i Nicaragua 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 

Caribe Nicaragüense (URACCAN) 

Jobbar for styrking av interkulturelt universitet på den 

karibiske kysten, som styrkar autonomi og urfolk og 

afroetterkomarar sine rettar.  

 

Centro de Estudios e Información de la Mujer 

Mulitétnica (CEIMM)  

Kvinneforskingssenteret på universitetet URACCAN 

arbeider for å styrke kjennskapen til og haldningane rundt 

kvinne- og kjønnsspørsmål i den fleirkulturelle 

samanhengen på Atlanterhavskysten i Nicaragua 

 

Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa 

Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) 

Lærarutdanning for ufaglærte lærarar i den sørlege 

autonome regionen. Støtte til senter for yrkesutdanning i 

berekraftig forvaltning av regnskogen for ungdom. 

 

Centro de Derechos Humanos Ciudadanos y 

Autonómicos (CEDEHCA)  

Leiartrening for ungdom med fokus på kulturell identitet 

og seksuelle og reproduktive rettar. 

Utdanning og opplæring for urfolksungdoms rettigheter 

i Bolivia 

Centro de Desarollo Integral de la Mujer Aymara, 

Amuyt’a (CDIMA) 

Opplæring og politisk bevisstgjøring for å styrke 

urfolkskvinners deltakelse i lokale maktstrukturer.  

Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 

CEADL jobber for å øke den politiske deltakelsen av 

ungdom og for å styrke deres rettigheter. De samarbeider 

med et bredt nettverk av organisasjoner i det sivile 

samfunn nasjonalt i Bolivia.  

Centro de Formación Superior en Educación Superior 

Bilingüe - Escoma (CEFOS EIB – Escoma)  

Gir videreutdanning i interkulturell tospråklig opplæring 

til lærere. Utdanningen blir gitt i samarbeid med det 

offentlige universitetet i Cochabamba og er det eneste 

videreutdanningstilbudet for lærerne i området. 

 

Federacion Nacional de Trabajadoras Asalariadas del 

Hogar de Bolivia - FENATRAHOB 

FENATRAHOB er fagbevegelsen til hushjelpene i Bolivia. 

Organisasjonen jobber for respekt for deres individuelle og 

kollektive rettigheter, og politisk påvirkning.  

Fé y Alegría 

Organisasjonen tilbyr videreutdanning i flerspråklig 

interkulturell utdanning (EIB) til direktører, rektorer og 

lærere i bolivianske offentlige skoler.     

 

FUNPROEIB Andes  

Forsking og utdanning innenfor tospråklig interkulturell 

utdanning (EIB), og urfolks deltakelse i 

utdanningssektoren. 

Instituto de Terapia e Investigacion (ITEI) 

Gir ledertrening til urfolksungdom i semi-urbane og rurale 

områder på høysletta i Bolivia, med fokus på politisk 

deltakelse og påvirkning på egne liv og samfunn. 

 

Pilotprogram – Ungdoms rettigheter i Colombia 

Consejo Regional Indigena del Cauca (CRIC) 

Urfolksorganisasjon som jobber for urfolks rettigheter, 

Fokus på interkulturell flerspråklig utdanning (EIB), og 

har sitt eget urfolksuniversitet. 

Proceso de las Comunidades Negras (PCN) 

Jobber for afrocolombianeres rettigheter, politiske 

lederskoler for ungdom med fokus på blant annet 

ungdoms rolle i en fredfull løsning på konflikten i 

Colombia. 

Unge kvinners rettigheter og likestilling i sørlige Afrika 

Agisanang Domestic Abuse Prevention and Training 

(ADAPT) 

Jobber for å forebygge vold mot kvinner i Alexandra 

township Johannesburg, gjennom opplæring og 

bevisstgjøring av skoleungdom og lærere, og gjennom 

ledertrening for unge kvinner.  
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1in9-Campaign (1in9) 

Jobber for å bekjempe vold mot kvinner i Sør Afrika 

gjennom ledertrening for unge kvinner, kampanjer og 

bruk av media rettet mot myndigheter, undersøkelser i 

tillegg til å gi juridisk og sosial støtte til kvinner som har 

vært utsett for vold.  

Katswe Sistahood (tidligere YOWLI) 

Har som mål å få unge kvinner til å oppsøke seksuelle 

helsetjenester, og at kvinner setter egne grenser for sikker 

sex og prevensjon. 

Youth Empowernment Transformation Trust (YETT) 

Jobber i skoler med bevisstgjøring av unge kvinner og 

opprette et rapporteringssystem for seksuell trakasseringa 

og vold.  

Youth Vision Zambia (YVZ) 

Har som mål at unge kvinner deltar i lokale og nasjonale 

beslutningsprosesser og har kunnskap om seksuelle og 

reproduktive rettigheter 

Zambia National Women’s Lobby (ZNWL) 

Jobber for å styrke unge kvinners deltakelse i 

beslutningsprosesser gjennom lederopplæring 

Young Women in Action (YWA) 

Gir unge jenter lederopplæring og kunnskap om seksuelle 

og reproduktive rettigheter for å delta i 

beslutningsprosesser i lokalsamfunn.  

Generation Alive (GA) 

 

En bevegelse av unge feminister som arbeider for å 

fremme kvinners rettigheter. De fokuser på å bygge unge 

feministers kollektive stemme og meningsfulle deltagelse i 

beslutningsprosesser. 

 

 

Seksuelle og reproduktive rettigheter i høyere utdanning 

i sørlige Afrika 

Centre for the Study of AIDS (CSA), University of 

Pretoria 

Arbeider med å forebygge spredning av hiv, skape et 

positivt læringsmiljø for hivpositive studentar og utdanne 

ledere med ei bevisst holdning til de utfordringene et 

samfunn som skal ta vare på hivpositive står overfor.  

Students and Youth Working on reproductive Health 

Action Team (SAYWHAT) 

Jobber for økt kunnskap om seksuelle og reproduktive 

rettaigheter blant ungdom og studenter 

Public Health and HIV/AIDS Programme Office, 

Copperbelt University Zambia (CBU) 

Jobber for en integrert respons i forebygging av hiv 

mellom studenter og ansatte på universitetet. 

University of Zambia HIV and AIDS Response Unit 

(UNZA)  

Jobber for en integrert respons i forebygging av hiv blant 

studenter og ansatte på universitetet. 

Utdanning for frigjøring – kapasitetsbygging og 

metodeutvikling 

Civic Education Network Trust (CIVNET) 

Opplæring til ungdom i godt styresett og utvikling. Bygge 

kapasitet og utvikle metoder sammen med SAIH partnere. 

Radio Dialogue 

Har som hovedmål å formidle alternative synspunkt og 

tilrettelegge for dialog i lokalsamfunnet om 

utviklingsrelaterte saker. 

Curriculum Development Project (CDP) 

Jobber for å bekjempe vold mot kvinner gjennom 

opplæring av kvinner i kreative metoder til bruk i 

kampanjer, i støttetiltak for kvinner som har vært utsatt for 

vold og som inntektsgenerering. Bygge kapasitet og 

videreutvikle kreative metoder for andre SAIH partnere. 

Community Working Group on Health (CWGH) 

 Ungdomsdeltakelse og utfasing av SAIH støtten 

 

Akademisk frihet for studenter og ansatte i 

utdanningssektoren 

Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) 

Skal dokumentere og informere om angrep på utdanning 

og overgrep mot lærarar.  

Zimbabwe National Students Union – Zinasu 

Jobber for å sikre demokrati og menneskerettigheter i 

Zimbabwe med spesielt fokus på akademisk frihet og 

studentrettigheter. 

Student Solidarity Trust (SST) 

Gir støtte til studentaktivistar som fengsles eller har blitt 

utvist frå offentlege utdanningsinstitusjonar på grunn av 

sitt politiske engasjement. 
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Female Student Network 

Støtter kvinnelige studenter til å delta i demokratiske 

prosesser. 

Asociacíon Colombiana de Estudiantes Universitarios - 

ACEU 

Colombias største studentunion. Jobber for 

studentrettigheter blant annet gjennom å dokumentere 

overgrep mot studenter.  

Asosiación Nacional De Estudiantes de Secundaria 

(ANDES) 

Elevoorganisasjonen i Colombia, jobber blant annet mot at 

militæret kommer til skolene og tvangsrekrutterer elever 

til hæren.   

Zambia National Education Coalition (ZANEC) 

 

ZANEC er et nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som 

jobber for retten til utdanning og for å bedre kvaliteten i 

hele utdanningsløpet fra barnehage til universitet. De gjør 

dette gjennom undersøkelser, politisk påvirkning og 

kampanjer. 

 

Skeive ungdommers rettigheter og ikke-diskriminering i 

sørlige Afrika 

Gay and Lesbians of Zimbabwe (GALZ) 

Jobber for å bedre rettighetene for LHBT ungdom i 

Zimbabwe gjennom opplæring, bygge selvtillit hos 

ungdom samt politisk påvirkning overfor myndighetene. 

Sexual Rights Centre (SRC) 

Jobber for å bedre de seksuelle rettighetene til 

marginaliserte ungdom, kvinner, barn og menn gjennom å 

utvikle et bedre pensum for lærerutdanningen og 

videregående skoler, politisk påvirkning, opplæring og 

kampanjer.   

Gay and Lesbian Memory in Action (GALA) 

Jobber for å bedre rettighetene for lesbiske, homofile, bifile 

og trans-personer i Sør-Afrika gjennom opplæring for 

studenter, undersøkelser og tiltak rettet mot 

utdanningssektoren.  

TransBantu Zambia (TBZ) 

Er den eneste organisasjonen i Zambia som jobber for å 

styrke rettighetene for trans-personer. Dette gjør de 

gjennom psyko-sosial rådgiving, opplæring av 

helsepersonell og å skape ein sosial møteplass for trans-

personer. 

 

1 



Styrets statusrapport 2013 

 

 

 

 

Tillitsvalgte og ansatte i 2013 

Styret 

Anja Bakken Riise (Leder) 

Magnhild Bøgseth (Nestleder 1) 

Mats Molland Haug (Nestleder 2) 

Jørn Wichne Pedersen 

Nicklas Søsted Poulsen 

Bodil Kildahl Rosseland 

Jo Tore Berg (fram til juli 2013) 

Jonas Ådnøy Holmqvist (fra og med august 2013)  

Nora Paus (Vara –til og med juli 2013) 

Siri Johnsen (Vara- fra og med august 2013) 

Kjersti Koffeld (Ansattrepresentant) 

Kjersti Augland (Vara, ansattrepresentant) 

Rune Fimreite (Utdanningsforbundet) 

Erin Nordal (NSO- til og med juli 2013) 

Axel Hvistendahl Nerdrum (NSO- fra og med juli 2013) 

Emilie Wilberg (NSO-vara) 

 

 

Landsråd 

Siri Johnsen (Samfunnsviterne- til og med august 2013) 

Janne Vikerødegården (Samfunnsviterne- fra og med august 2013) 

Ekaterina Fedorova (NTNU- fra februar 2013) 

Kris Amundsen (SAIH-Tromsø) 

Kristoffer Kinge (SAIH-Bislet) 

Stephanie Amanda Perstrup (SAIH-Kristiansand- til og med august 2013) 

Sundus Osman (SAIH Blindern- fra og med august 2013) 

Stine Navarsete (SAIH-Ås) 

Linda Melling Øiehaug (SAIH-Trondheim) 

Isabell Yvonne Åsland (SAIH-Lillehammer- til og med august 2013) 

Natalie Jonkers (SAIH Trondheim- fra og med august 2013) 

Johanne Vaagland (SAIH-Bergen) 

Christine Norheim (SAIH-Blindern) 

Jirka Konietzny (NSO- fra februar til august 2013) 

Helge Sander Lie Schwitters (NSO- fra og med august 2013) 

 

Første vara: Anita Knapskog (Utdanningsforbundet) 

Andre vara: Tonje Straum (SAIH-Bergen) 
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Tredje vara: Inga Marie Nymo Riseth (SAIH-Ås- til og med mai 2013)  

Tredje vara: Martine Kongshaug Wilhelmsen (SAIH- Lillehammer- fra og med mai 2013) 

 

Valgkomité 

Anette Remme 

Eirin Isaksen 

Kirsten Hov (til og med januar 2013) 

Marius Korsell (fra og med februar 2013) 

 

 

Informasjonskomité 

Emilie Larsen Ørneseidet (SAIH-Ås) 

Almaz Asfaha (SAIH-Blindern) 

Jorunn Bakke Johannessen (SAIH-Bislet, til og med juli 2013) 

Silje Viki Simonsen (SAIH-Blindern, fra og med august 2013) 

 

Kontrollkomité 

Håvard Øvregård 

Julie Ness 

Katrine Sund-Henriksen 

 

Ansatte 

I 2013 har vi følgende ansatte i SAIH: 

 

Ragnhild Therese Nordvik – daglig leder 

Ola Alnæs – økonomi- og administrasjonsrådgiver 

Sindre Olav Edland-Gryt – informasjonsrådgiver (permisjon november-desember) 

Kaare M. Bilden – vikariat informasjonsrådgiver (fra og med november) 

Kjersti Augland – programrådgiver 

Hermund Tvilde – programrådgiver 

Kjersti Koffeld – programrådgiver 

Alberto Valiente Thoresen – programrådgiver (ut juli) 

Kari A. Lindemann – programrådgiver (permisjon januar – mai) 

Rune Hauger – vikariat programrådgiver (januar – mai) 

Live Bjørge- programrådgiver (fra og med august)  

Jørn Wichne Pedersen – Tenk Større -kampanjekoordinator (august-september) 

 


