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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. 

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/red/2000/0047/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-konvensjon-om-oekonomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter
http://www.fokuskvinner.no/no/Tema/Kvinners-menneskerettigheter/CEDAW/
http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF
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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. 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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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. 

 


