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HANDLINGSPROGRAM FOR SAIH 2018-2019 2 

 3 
Handlingsprogrammet er organisasjonens prioriteringer av saker den kommende perioden 4 
og må sees i sammenheng med øvrige grunndokumenter som prinsipprogram og flerårige 5 
strategidokumenter. Alle leddene i organisasjonen, både nasjonalt og lokalt, skal bidra til at 6 
punktene i Handlingsprogrammet gjennomføres.   7 
 8 
1.  KOMMUNIKASJON  9 

Strategi for kommunikasjon (2018-2021) legger føringer for SAIHs arbeid med 10 
kommunikasjon, inkludert politisk påvirkning, de neste årene. I tråd med strategien skal 11 
SAIH prioritere følgende tematiske satsningsområder: akademisk frihet, rettferdig høyere 12 
utdanning og internasjonal akademiker- og studentsolidaritet. I 2018 og 2019 skal SAIH også 13 
prioritere «Vårt Bilde av Sør», herunder Radi-Aid og Verdens Beste Nyheter.  14 

I perioden 2018-2019 skal SAIH: 15 

1.1 Gjennomføre politisk kampanje som tar utgangpunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet 16 
2018. 17 

1.2 Følge opp kampanjemålene fra politisk tema 2018. 18 

1.3 Arbeide for at Students at Risk-ordningen videreføres og forbedres, og at det 19 
gjennomføres en ny evaluering. 20 

1.4 Løfte høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk. 21 

1.5 Se på muligheten for å søke om konsultasjonsstatus for sivilsamfunn for deltagelse på 22 
relevante FN-fora. 23 

1.6 Gjennomføre prosjektet Verdens Beste Nyheter over hele landet sammen med Spire, 24 
Changemaker og andre samarbeidsaktører i 2018 og 2019. Jobbe for at Verdens Beste 25 
Nyheter gjennomføres uten SAIH som en av hovedsamarbeidspartnere etter 2019.    26 

1.7 Gjennomføre studie og utgi en rapport gjennom Radi-Aid prosjektet 2018. 27 

1.8  Øke kjennskap til situasjonen for studenter og akademikere globalt, med et særskilt 28 
fokus på land der SAIH har partnere.  29 

1.9 Gjøre utviklingssamarbeidet kjent blant SAIHs medlemmer. 30 

1.10 Samarbeide med NSO og Studentenes Fredspris om Studentenes Fredspris 2019. 31 

1.11 Gjennomføre minimum en kampanje i løpet av perioden med mål om å få nye SAIH-32 
støttespillere 33 
 34 



2  UTVIKLINGSSAMARBEID 35 

Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs 36 
utviklingssamarbeid i årene fremover. Strategien legger føringer for planleggingen, 37 
gjennomføringen og evalueringen av SAIHs utviklingssamarbeid. I fireårsperioden skal 38 
SAIH sammen med våre partnere jobbe for at 1) høyere utdanningsinstitusjoner er autonome 39 
og kritiske samfunnsaktører 2) akademisk frihet er beskyttet 3) studenter og akademikere er 40 
organiserte og bidrar i den offentlige debatten 4) Høyere utdanning er inkluderende og ikke-41 
diskriminerende. 42 

I perioden 2018-2019 skal SAIH: 43 

2.1 Videreutvikle og implementere satsingen Student Activist Academy for å drive 44 
kapasitetsbygging av studentorganisasjoner, samt dokumentasjon og assistanse ved 45 
brudd på menneskerettigheter. 46 

2.2  Videreføre arbeidet med å finne nye donorer, særlig til Student Activist Academy. 47 

2.3 Implementere nye utvekslinger med Fredskorpset med et tydelig fokus på akademisk 48 
frihet og studenters rettigheter (i sammenheng med Student Activist Academy). 49 

2.4 Utvikle et samarbeid mellom partnere i Latin-Amerika og høyere utdanningsinstitusjoner 50 
i Norge med fokus på urfolk og interkulturell høyere utdanning. 51 

3.   ORGANISASJON 52 

Strategi for organisasjonsutvikling 2018-2020 legger føringer for SAIHs organisatoriske 53 
arbeid de kommende årene. I tråd med strategien skal SAIH jobbe med tre hovedmål: Mer 54 
deltakelse av alle medlemmer i SAIH, god styring og organisasjonskultur, og bærekraftig 55 
vekst. 56 

I perioden 2018-2019 skal SAIH: 57 

3.1 Styrke støttespillerordningen og innsamlingsarbeidet. 58 

3.2 Jobbe for å øke SAIH-tierne til 40,- hvert semester på alle høyere utdanningsinstitusjoner. 59 

3.3 Arbeide med jubileumsbok for SAIHs 60-års jubileum i 2021. 60 

3.4 Videreutvikle og oppdatere rutiner for varsling. 61 

3.5 Arbeide med å utvikle samarbeid og nettverk med medlemsorganisasjoner og relevante 62 
personer fra norsk akademia for politikkutvikling. 63 

3.6 Utarbeide rekrutteringsplan.  64 

 65 
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