
Høyere utdanning må prioriteres i oppfølgingen av bærekraftsmålene 

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. 

De nye bærekraftsmålene vil være førende for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030. SAIH mener at 

Norges arbeide med bærekraftsmål 4 på utdanning, ikke må glemme et fokus på høyere utdanning og 

akademisk frihet. 

 

Utdanning er en rettighet og et mål i selv, men også viktig for å oppnå andre mål. SAIH mener at 

utdanning må ses i et helhetlig perspektiv. God høyere utdanning er helt sentralt for å gjennomføre 

en rekke samfunnsoppgaver. For at grunnskoleelever skal få god undervisning trengs det gode 

lærere. Et godt helsevesen er avhengig av helsepersonell med høyere utdanning, på samme måte 

som infrastrukturprosjekter er avhengige av utdannede ingeniører. I tillegg spiller god høyere 

utdanning en viktig rolle i å skape et reelt demokrati som sikrer grunnleggende menneskerettigheter. 

På denne måten spiller utdanning, og spesielt høyere utdanning, en nøkkelrolle i oppnåelsen av 

bærekraftsmålene. 

 
Bærekraftsmål 4, delmål 4.3, slår fast at innen 2030 skal alle ha tilgang til god høyere utdanning til en 

overkommelig pris. I dag finnes det mange utfordringer knyttet til oppnåelse av dette målet. Mange 

opplever at semesteravgiften øker både på private og offentlige utdanningsinstitusjoner. Dette er et 

stort hinder for lik tilgang til høyere utdanning. Det strider også med staters 

menneskerettighetsforpliktelser for en progressiv oppnåelse av gratis høyere utdanning. Tilgang til 

høyere utdanning skal være basert på kvalifikasjoner, ikke økonomisk situasjon.  

  

Et sentralt budskap i den nye bærekraftsagendaen er at ingen skal etterlates:  «Leave no one 

behind». Dette betyr at de som har minst skal prioriteres. SAIH vil påpeke at dette ikke kan løses med 

å fokusere bistand på kun de fattige landene. Skjev ressursfordeling og marginalisering av enkelte 

grupper, slik som urfolk, unge kvinner og LHBTI-personer, er et stort problem internt i mange land, 

og må bekjempes om bærekraftsmålene skal nås.  

 

Økonomisk vekst er heller ingen garanti for en forbedring av menneskerettighetssituasjonen.  Høyere 

utdanningsinstitusjoner og akademia er sentrale aktører for å fremme kunnskapsbasert- og kritisk 

samfunnsdebatt. Støtte til høyere utdanning, og til organisasjoner som kjemper for akademisk frihet 

er derfor et viktig tiltak for å oppnå både målet om utdanning til alle, men også for å oppfylle andre 

bærekraftsmål.  

 
Bærekraftsmålene har som premiss at stater, sivilsamfunn, bedrifter og enkeltindivider har et delt 

ansvar, men på ulike nivåer, for at målene oppnås. I dagens verdensorden ser vi dessverre at makten 

og beslutningsmyndigheten i stor grad ligger hos stater og i økonomien. Derfor mener SAIH at 

deltakelsen og den demokratiske forankringen hos sivilsamfunnet er et grunnpremiss for arbeidet 

med målene. Her er ungdommens deltakelse et spesielt viktig premiss, samt samarbeid på tvers av 

sivilsamfunnsorganisasjoner.  

 

  



 
 
 
SAIH: 

- mener at et viktig virkemiddel for å sike tilgang til god høyere utdanning kan være 
øremerkede stipendordninger for marginaliserte grupper. 

- mener at støtte til studentorganisasjoner og lærerforbund som arbeider for akademisk frihet 
ikke bare er viktig for å oppnå utdanningsmålet, men også andre mål. 

- skal få tak i sine partneres innspill og syn i arbeidet med bærekraftsmålene og se hvordan 
dette kan anvendes opp mot norske politikere. 

- mener at progressiv oppnåelse av gratis høyere utdanning er viktig for å oppnå 
bærekraftsmålene. 

- mener at Norge bør støtte opp om og fremme institusjonelt partnerskap på tvers av 
landegrenser og huske fokuset på akademisk frihet. 

- mener at Norge bør støtte opp under høyere utdanning og akademisk frihet for mennesker 
på flukt, også de som kommer til Norge. 

 


