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1. Innledning 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er en solidaritets- og 

bistandsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH er partipolitisk uavhengig og legger FNs 

menneskerettighetserklæring til grunn for vårt arbeid. 

  

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

verden.1 

  

SAIHs politiske plattform legger grunnlaget for det politiske påvirkningsarbeidet til organisasjonen, og må 

ses i sammenheng med SAIHs informasjonsstrategi. Temaområdene SAIH jobber med politisk tar 

utgangspunkt i engasjement blant studenter og akademikere i Norge,2 SAIHs prinsipprogram, SAIHs 

solidaritetsstrategi og vårt samarbeid med partnere i Sør.  

  

Overordnede mål for det politiske arbeidet: 

-          SAIH får gjennomslag for våre saker blant beslutningstakere i Norge. 

-          SAIH er kjent som en ressurs- og kompetanseorganisasjon innenfor våre temaområder. 

-    Norske myndigheter følger opp internasjonal lovgivning, internasjonale konvensjoner og er 

pådrivere for å fremme SAIHs perspektiv. 

 

 

2. Retten til utdanning 

En sterk og god utdanningssektor er viktig for å oppnå samfunnsendring. Retten til utdanning er nedfelt 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.» Retten til utdanning er videre spesifisert i 

en rekke internasjonale erklæringer og konvensjoner.3  

  

Utdanning er et mål i seg selv, samtidig som det er et viktig virkemiddel for å nå andre utviklingsmål fordi 

god utdanning kan gi folk nødvendige redskaper til å bryte ned strukturer som skaper og opprettholder 

fattigdom.4 Utdanning er formidling, forvaltning og utvikling av kunnskap. God utdanning handler om 

kvalitet både i innhold og i undervisningsmetoder. God utdanning må være i tråd med internasjonale 

menneskerettigheter, tilpasset lokal kontekst og språk, og basere seg på lokale ressurser og behov. 

  

SAIH mener norsk utviklingspolitikk i større grad må fokusere på tre områder i utdanningssystemet; høyere 

utdanning, yrkesutdanning og uformell utdanning. SAIH prioriterer høyere utdanning fordi det bidrar til ny 

                                                
1 Hentet fra SAIHs Prinsipprogram 2014-2017, se http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter  
2 SAIHs medlemmer: SAIHs lokallag, høyeste studentorgan ved universiteter og høgskoler i Norge, styret ved universiteter og høgskoler i 

Norge, landsomfattende studentorganisasjoner og landsomfattende akademikerorganisasjoner. 
3  Eksempler på konvensjoner som utdyper og presiserer retten til utdanning er FNs Barnekonvensjons artikkel 28 og 29, FNs Konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 13, FNs Kvinnekonvensjon (CEDAW) artikkel 10 og UNESCOs konvensjon mot 

diskriminering i utdanning.  
4 SAIHs slagord “utdanning for frigjøring” og politikk omkring utdanning, er 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.  

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
http://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
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kunnskap og fordi studenter er viktige endringsaktører og demokratiforkjempere. Vi prioriterer 

yrkesutdanning fordi det er et viktig virkemiddel for å få marginaliserte grupper ut i arbeidslivet, med mål 

om økt økonomisk selvstendighet. Videre mener SAIH at uformell utdanning er et viktig supplement til 

den formelle utdanningen. Gjennom ledertrening bidrar ungdoms- og studentorganisasjoner til nødvendig 

bevisstgjøring om blant annet seksuelle og reproduktive rettigheter og om kjønn og likestilling. 

Utdanningsbistand må alltid bygges på en helhetlig forståelse av utdanningsløpet, der grunnutdanning og 

høyere utdanning er gjensidig avhengige av hverandre. 

  

2.1 Utdanning og deltakelse 

God utdanning gir mennesker redskaper for kritisk, selvstendig tenkning, og gjør oss i stand til å delta i og 

å påvirke vår egen hverdag og samfunnet vi lever i. Dette er en av grunnene til at utdanning er så viktig for 

å skape utvikling. Konvensjonen for sivile og politiske rettigheter slår i §25 fast at alle borgere i et land har 

rett til å delta i det offentlige liv, og utdanning bidrar til oppnåelse av denne rettigheten. Retten til 

meningsfull og effektiv deltakelse er en forutsetning for realisering av andre menneskerettigheter. Retten 

til utdanning henger derfor sammen med sivile rettigheter som ytringsfrihet, frihet til å organisere seg og 

påvirke egen hverdag samt kulturelle rettigheter som undervisning på eget språk. SAIH jobber for at alle 

grupper i samfunnet skal ha lik tilgang på utdanning og mulighet for deltakelse. 

   

SAIH mener: 

- at utdanning må være et eget satsingsområde i norsk utviklingspolitikk med fokus på 

høyere-, yrkesrettet- og uformell utdanning. 

- at utdanningsbistand alltid må bygge på en helhetlig forståelse av utdanningsløpet, der 

grunnutdanning og høyere utdanning er gjensidig avhengige av hverandre. 

- at sivilsamfunnet og studentorganisasjoner i land som har vært utsatt for krig og konflikt i lang tid   

får internasjonal oppmerksomhet og støtte. 

- at en sterk sektor for høyere utdanning er en forutsetning for å nå andre utviklingsmål, og at satsning 

på høyere utdanning og forskning innenfor Norges utviklingssamarbeid bør økes.  

- at det er spesielt viktig å sikre at alle jenter har tilgang til utdanning.  

 

 

3. Akademisk frihet og studentsolidaritet 
For at høyere utdanning skal kunne bidra til samfunnsendringer må det eksistere reell akademisk frihet ved 

utdanningsinstitusjonene. Akademisk frihet handler om ytringsfrihet, om den reelle muligheten og 

rettigheten akademikere og studenter har til å fremme forskningsresultater uten å bli tiet eller moderert av 

en annen part, om muligheten til å produsere kunnskap, og om tilgang til eksisterende forskningsresultater 

og akademiske tekster. Som student- og akademikerbasert solidaritetsorganisasjon jobber SAIH for å sikre 

akademisk frihet og faglige rettigheter verden over. SAIH støtter studenters ikke-voldelige kamp for sine 

rettigheter. Dette ettersom ikke-voldelig kamp må anses som den mest forenlige endringsmetoden for å 

opprette stabile demokratiske samfunn tuftet på fri meningsytring og like muligheter. 

  

Ungdom og studenter som endringsaktører 

Ungdom og studenter er viktige endringsaktører i sine samfunn. SAIH er opptatt av at ungdom og studenter 

må kunne uttrykke sine meninger og delta i samfunnsdebatten uten å frykte for liv og helse. Likeledes er 

forsamlings- og organisasjonsfrihet viktige premisser både for å styrke akademisk frihet, og for å 
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underbygge studenters rolle som endringsaktører i sine samfunn. Studenter i Norge kan spille en viktig rolle 

for ungdom og studenter i andre deler av verden ved å vise solidaritet og påvirke norske og andre 

myndigheter til å vise nulltoleranse for menneskerettighetsovergrep mot ungdom, studenter, lærere eller 

andre meningsytrende grupper. 

  

SAIH mener: 

- at det er viktig å beskytte studenter og akademikere sine rettigheter når disse blir truet.  

- at prøveordningen “Students at risk” videreføres som en permanent ordning. 

- at skoler og universiteter skal være nøytrale, ikke-militære soner.         

- at norsk akademia og høyere utdanningsinstitusjoner har ansvar for å holde en 

menneskerettighetsdialog med sine samarbeidspartnere, og for at dette forankres i etiske 

retningslinjer. 

- at norske myndigheter og utdanningsinstitusjoner må være pådrivere for styrking av studenters og 

akademikeres ytrings-, forsamlings-, og organisasjonsfrihet, samt deres faglige rettigheter 

- at norske myndigheter, studentorganisasjoner og akademikerorganisasjoner må fordømme 

overgrep mot studenter og akademikere. 

- at flere universiteter og høgskoler i Norge må være aktive deltakere i Scholars at Risk (SAR) 

nettverket og hospitere truede akademikere på jevnlig basis. 

 

 

4. Inkludering 

Maktstrukturer og undertrykkende kulturelle og sosiale praksiser hindrer enkelte grupper fra å delta i 

samfunnet på lik linje med andre. Sårbare grupper SAIH fokuserer på er ungdom, kvinner, mennesker som 

lever med hiv, urfolk og afroetterkommere og mennesker som diskrimineres på bakgrunn av seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Alle kjønn må inkluderes i likestillingsarbeid. Alle 

mennesker har sammensatte identiteter, og diskriminering skjer også når flere egenskaper fungerer i 

sammenheng. Egenskaper som ikke nødvendigvis ville ført til diskriminering alene, for eksempel kjønn, 

etnisitet, språk og alder, kan skape grunnlag for rettighetsbrudd og diskriminering når de opptrer sammen.  

Dette må anerkjennes for å sikre reell likestilling. 

  

Fordi utdanning fører til utvikling både på individ- og samfunnsnivå ser SAIH ikke-diskriminering som et 

svært viktig prinsipp innenfor utdanningssektoren. Læresteder må være inkluderende overfor minoriteter 

og andre sårbare grupper. Det bør jobbes for likestilling og ikke-diskriminering på alle nivå av utdanningen. 

Deltakelse og reell innflytelse på utdanningen er viktig for å forebygge diskriminering i utdanningssektoren.  

  

4.1 Urfolk og afroetterkommeres rettigheter 

Kunnskapssystemer som er særegne for urfolk og afroetterkommere blir sjelden tilstrekkelig ivaretatt, 

respektert og integrert i nasjonale utdanningssystemer. SAIH jobber for urfolk og afroetterkommeres rett 

til utdanning på eget språk, tilpasset egen kontekst og kultur, slik det er etablert i FNs urfolkserklæring og 

ILO-konvensjon 169.5 Urfolk og afroetterkommere skal selv ha innflytelse på utdanningssystemet og sikres 

relevant utdanning av god kvalitet. I Latin-Amerika har både urfolk og afroetterkommere særskilte 

                                                
5 ILO‑ konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o.html?id=451312
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rettigheter enten de er majoritet eller minoritet i et land. SAIH mener det er sentralt å anerkjenne hver enkelt 

gruppe, og ikke behandle ulike grupper av urfolk og afroetterkommere som én stor og homogen gruppe.  

  

4.2 Seksuelle og reproduktive rettigheter 

Alle mennesker har seksuelle og reproduktive rettigheter. Likevel har ikke alle en reell mulighet til å 

bestemme over egen kropp. Tenåringsgraviditet er en viktig årsak til at jenter avbryter sin skolegang, derfor 

er tilgang på trygg abort viktig. Helhetlig seksualundervisning som inkluderer fokus på kjønnsroller, 

maktforhold og identitet er viktig siden kunnskap om kropp og seksualitet er avgjørende for at unge 

mennesker skal kunne realisere sine rettigheter. Manglende tilgang til prevensjon og helsetjenester gjør 

ungdom og studenter spesielt utsatt for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer. I mange land utsettes 

mennesker for omfattende diskriminering på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk (SOGIE6), og deres seksuelle og reproduktive rettigheter oppfylles ikke. SAIH støtter 

Yogyakarta-prinsippene.7 

  

SAIH mener: 

- at norske myndigheter må fremme kvinners reelle deltakelse i viktige internasjonale 

beslutningsprosesser. 

- at interkulturelle perspektiv og kjønnsperspektiv må inkluderes i utdanning både i Norge og globalt. 

- at norske myndigheter må fremme unges rett til deltakelse og medbestemmelse i lokal, nasjonal og 

internasjonal politikk om hivforebygging. 

- at urfolk og afroetterkommeres rett til selvbestemmelse, ikke-diskriminering og deltagelse slik det 

er nedfelt i internasjonale konvensjoner (ILO-konvensjonen nr. 169 og FNs Erklæring om urfolks 

rettigheter) i sterkere grad må reflekteres i norsk utviklingssamarbeid. Det gjelder også urfolks rett 

til å utvikle egne utdanningsinstitusjoner tilpasset egne kunnskapssystemer, språk og kultur.  

- at norsk utviklingssamarbeid skal sikre ungdom og kvinners deltakelse, samt lik rett til deltakelse 

uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisk eller språklig tilhørighet, 

funksjonshemming, politisk, religiøs eller sosial tilhørighet, seksuell identitet eller hivstatus. 

- at ungdomsdelegater må inkluderes i offisielle delegasjoner, og få muligheter for innflytelse på 

saker som angår dem i lokal-, nasjonal- og internasjonal politikk. 

- at seksuelle og reproduktive rettigheter både må utgjøre en sentral del av Norges 

utviklingssamarbeid, og bli selvstendig anerkjente rettigheter internasjonalt. 

- at all ungdom har rett til god opplæring om sine rettigheter, spesielt seksuelle og reproduktive 

rettigheter. 

- at norske myndigheter må styrke engasjementet for mennesker med normbrytende seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i arbeid med seksuelle og reproduktive rettigheter, 

både gjennom utviklingssamarbeid og i FN. 

- at norsk utviklingssamarbeid må prioritere avkriminalisering og forebygging av diskriminering og 

stigmatisering på bakgrunn av hiv-status, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.   

                                                
6 SOGI står for sexual orientation and gender identity and expressions. 
7 Yogyakartaprinsippene er et sett prinsipper om hvordan internasjonale menneskerettigheter er gjeldende i spørsmål knyttet til seksuell 

orientering og kjønnsidentitet. 

http://www.yogyakartaprinciples.org/
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5. Samstemt politikk for utvikling 

Utviklingspolitikk handler om mer enn bare bistand.8 I en verden som blir stadig mer sammenvevd har en 

rekke politikkområder betydning for verdens utvikling og fattigdomsreduksjon. For å skape en rettferdig 

verden er det derfor avgjørende at hvert enkelt land fører en samstemt utviklingspolitikk hvor mål og 

resultater ikke undergraves av landets politikk på andre områder. Som studenter og akademikere er det vår 

rolle å påpeke tilfeller hvor det er uoverensstemmelse mellom uttalt politikk og faktisk handling på dette 

feltet.  

  

5.1 Open Access 

Utvikling av faglig sterke forskningsmiljøer og formidling av forskningsresultater er viktig for å fremme 

langsiktig økonomisk vekst, demokratiutvikling og fattigdomsbekjempelse. Forskning er en kumulativ 

prosess hvor tidligere funn danner grunnlaget for nye løsninger. Dagens lukkede publiseringssystem hindrer 

imidlertid forskere i fattige land fra å delta i denne prosessen. Samtidig får ikke studenter tilgang til 

kunnskap som vil kunne endre samfunn og redde liv. Gratis lesertilgang vil føre til mer omfattende 

kunnskapsoverføring, økt forskningsproduktivitet og raskere fremskritt. Offentlig finansiert forskning bør 

derfor være åpent tilgjengelig. Vitenskapelige artikler kan bli tilgjengelige for alle dersom forskerne 

publiserer i åpne tidsskrifter. Det andre alternativet er at forskerne legger ut publiserte artikler i åpne, 

elektroniske arkiver, såkalt egenarkivering. 

 

5.2 Etisk forsvarlige investeringer 

Investeringer er viktig for utvikling. Likevel ser vi at investeringer kan gå på bekostning av 

urfolksrettigheter og andre menneskerettigheter. Norske myndigheter er aktive støttespillere for 

urfolksrettighetene og menneskerettighetene internasjonalt, men det dukker stadig opp saker der de samme 

rettighetene brytes av norsk næringsliv eller av selskaper som Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har 

investert i. Norske myndigheter har et særskilt ansvar i selskaper og fond der staten er eier, som i SPU, men 

også et oppdrag med å ansvarliggjøre andre deler av norsk næringsliv. Særlig i tilfeller hvor investeringer 

legitimerer brudd på folkeretten og menneskerettighetene, slik som i Vest-Sahara, bør Norge jobbe for å 

forhindre dette.  

 

5.3 Progressiv oppnåelse av gratis høyere utdanning  

Over hele verden utsettes akademia for et økende press for kommersialisering og innføring av skolepenger. 

SAIH jobber for en progressiv realisering av gratis høyere utdanning, slik det er forankret i artikkel 13.2 i 

FNs konvensjon for økonomiske sosiale og kulturelle rettigheter. For en bærekraftig og inkluderende 

utvikling er det viktig at næringslivet bidrar med økte inntekter til det offentlige, gjennom skatter og 

avgifter, og ved å unngå skatteunndragelse for eksempel i skatteparadis. For at høyere utdanning skal være 

et gode som alle med riktige kvalifikasjoner skal kunne benytte seg av, er det viktig med et solid offentlig 

og helhetlig utdanningssystem. Der Norge gjennom handelsavtaler bidrar til å liberalisere høyere utdanning, 

truer dette den akademiske friheten, fordi det utestenger svært mange potensielle studenter, og gjør høyere 

utdanning til en eksklusiv rett for de som kan betale. Dette er ikke samstemt med en politikk som har vært 

ført med stor suksess i Norge, og det er en politikk som bryter menneskerettighetene. 

 

                                                
8 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) definerer samstemthet for utvikling som: “Policy Coherence for Development 

means working to ensure that the objectives and results of a government’s development policies are not undermined by other policies of that same 

government which impact on developing countries, and that these other policies support development objectives where feasible” 
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5.4 Vårt bilde av sør 

Media og bistandsaktører bruker ofte stereotypiske framstillinger og forenklede bilder av mennesker i 

utviklingsland som passive mottakere av hjelp. Dette skaper apati i stedet for handling, og er skadelig. 

Utviklingspolitikk og bistand må basere seg på kunnskap om de strukturene som opprettholder fattigdom 

og skjev ressursfordeling, og om vår rolle i det. Dette må komme til uttrykk gjennom nyanserte kampanjer 

og innsamlingsvideoer som baserer seg på verdighet, og hvor givere og mottakere av bistand vises som 

likeverdige partnere. 

 

SAIH mener:  

- at norske myndigheter og akademia må legge til rette for Open Access-løsninger. 

- at selskaper og fond skal følge internasjonale konvensjoner, deklarasjoner og retningslinjer i handel 

og investeringer. 

- at Statens Pensjonsfond Utland ikke skal investere i selskaper som bryter urfolksrettigheter, og 

fører et aktivt eierskap for å unngå dette. 

- at norske myndigheter må avstå fra å kreve liberalisering gjennom handelsavtaler der det får 

negative konsekvenser for utdanning. 

- at norske myndigheter bør oppfordre andre stater til også å fraråde investeringer i Vest-Sahara. 

- at sivilsamfunnsorganisasjoner og bistandsaktører må gå sammen om å diskutere og skape egne 

retningslinjer for god bistandskommunikasjon. 


