
H A N D L I N G S P R O G R A M  S A I H  H Ø S T E N  2 0 1 7  O G  

V Å R E N  2 0 1 8  

Handlingsprogrammet beskriver hva SAIH skal arbeide med i løpet av perioden, og er et 

arbeidsredskap Årsmøtet gir styret, sekretariatet, landsrådet, lokallagene og 

informasjonskomiteen. AU er ansvarlig for å operasjonalisere og konkretisere 

handlingsprogrammet, og legger det frem for landsrådet og styret. Alle leddene i 

organisasjonen, både nasjonalt og lokalt, skal bidra til at punktene i Handlingsprogrammet 

gjennomføres.  

 

1.  INFORMASJON OG POLITISK PÅVIRKNING 

1.1 SAIHs politiske hovedprioritering er gjennomføring av kampanjen som tar 

utgangspunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet 2017.  

1.2 SAIH skal følge opp kampanjemålene fra 2017, og arbeide for fortsatt godt samarbeid 

med SIU og tett kontakt med StAR-studenter. Dersom det er hensiktsmessig skal SAIH 

arrangere en samling for alle StAR-studentene ila perioden.  

1.3 SAIH skal jobbe for å få på plass og forbedre etiske retningslinjer ved norske høyere 

utdanningsinstitusjoner, og følge opp disse. Det skal gjennomføres skolering av 

representanter fra lokallagene og studentdemokratiene i forbedring og implementering 

av etiske retningslinjer.  

1.4 I spørsmål om høyere utdanning og akademisk frihet, skal SAIH være en tydelig aktør i 

lokale og nasjonale medier og på politiske arenaer.  

1.5 SAIH skal gjennomføre kampanjen Verdens Beste Nyheter over hele landet sammen 

med Spire, Changemaker og andre samarbeidsaktører.  

1.6 SAIH skal arrangere Radi-Aid Awards 2017, og utvikle en kreativ og/eller faglig 

kampanje.  

1.7 SAIH skal inkludere FNs bærekraftsmål i sitt infopolitiske arbeid, og fremme 

viktigheten av høyere utdanning og forskning for å nå alle målene innen 2030.  

1.8 SAIH skal sende ut månedlige nyhetsbrev til sine medlemmer, Støttespillere og andre 

interesserte.  

1.9 SAIH skal arrangere en konferanse eller lignende for sine akademikermedlemmer og 

andre akademikere høsten 2017.  

1.10 SAIH skal ha oppdaterte nettsider med lettfattelig informasjon om SAIHs 

utviklingssamarbeid og konkrete resultater fra partnerorganisasjonene, samt forbedre 

de engelske nettsidene der det er hensiktsmessig.  

1.11 SAIH skal aktivt søke å påvirke politiske beslutningstakere blant annet gjennom 

offentlige uttalelser, deltakelse i debattforum og ved å gi høringsinnspill til politiske 

prosesser.   



1.12 SAIH skal gi partnerorganisasjonene våre mulighet til å komme med innspill til vårt 

informasjons- og kampanjearbeid der det er hensiktsmessig.  

1.13 SAIH skal implementere sine nye etiske retningslinjer for kommunikasjon, blant annet 

ved å innhente bildemateriell som samsvarer med kravene i retningslinjene.  

1.14  SAIH skal revidere informasjonsstrategi og politisk plattform, og se på muligheten for 

å slå disse to grunndokumentene sammen til et dokument. 

1.15 SAIH skal gjennom Global Coalition to Protect Education from Attack og andre 

relevante arenaer følge opp arbeidet for at skoler og universiteter skal være nøytrale og 

ikke-militære soner. 

1.16 SAIH skal aktivt tilby foredrag og skolering både internt og til eksterne aktører. 

1.17 SAIH skal videreføre det gode samarbeidet med Scholars at Risk, og støtte opp om deres 

Protecting Student Expression Project. 

1.18  SAIH skal fortsette å engasjere seg i arbeidet for at norske investeringer i utlandet ikke 

bryter med menneskerettigheter.  

 

2 UTVIKLINGSSAMARBEID 

2.1 SAIH skal implementere den nye strategien for utviklingssamarbeid vedtatt av 

Årsmøtet 2017.  

2.2 SAIH skal følge opp anbefalingene fra Norads organisasjonsgjennomgang av SAIH.  

2.3 SAIHs utviklingssamarbeid skal gjøres kjent blant SAIHs medlemmer.  

2.4 SAIH skal ferdigutvikle og implementere satsingen Student Activist Academy for å 

drive kapasitetsbygging av studentorganisasjoner, samt dokumentasjon og assistanse 

ved brudd på menneskerettigheter.  

2.5 SAIH skal videreføre arbeidet med å finne nye donorer, særlig til den nye satsingen 

Student Activist Academy. 

2.6 SAIH skal gå i dialog med Fredskorpset og, om mulig, gjennomføre forundersøkelse(r) 

med sikte på å starte ny(e) utveksling(er) med tydelig fokus på akademisk frihet og/ eller 

studenters rettigheter. 

2.7 SAIH skal se på andre muligheter for å jobbe med Vest-Sahara, i forlengelse av tidligere 

kampanjer.  

2.8 SAIH skal starte prosess med jubileumsbok 2021 og sette av midler i neste års budsjett. 

 

3.  ORGANISASJON 

3.1 SAIH skal styrke sin medlemsoppfølging i tråd med SAIHs strategi for 

medlemsoppfølging og arbeide for å inkludere samtlige medlemmer i SAIHs arbeid. Det skal 



være et mål å styrke følelsen av eierskap, og høyere deltakelse fra medlemsorganisasjoner på 

SAIHs arrangementer og på Årsmøtet 2018. 

3.2 SAIH skal styrke støttespillerordningen og vervearbeidet sitt ved blant annet å se på 

muligheten for å kontakte tidligere aktivister med et formål om å verve disse som 

støttespillere, samt følge opp arbeidet fra akademikerutvalget.  

3.3 Ved partnerbesøk skal SAIH legge til rette for utveksling av erfaring og kunnskap mellom 

besøkende, lokallag, medlemsorganisasjoner og andre relevante organisasjoner. 

3.4 SAIH skal jobbe for at alle studenter som gir SAIH-tiere har tilgang til god informasjon om 

SAIH, og se på hvordan studentdemokratier og lokallagene kan involveres for å til dette. God 

kontakt og informasjon med studentdemokratiene skal spesielt etterstrebes der SAIH ikke har 

lokallag.  

3.5 SAIH skal jobbe for å øke SAIH-tierne til 40,- hvert semester på alle høyere 

utdanningsinstitusjoner hvor studentdemokratiet er medlem i SAIH. 

3.6 SAIH skal arrangere tre nasjonale samlinger: høstsamling, vintersamling og sommercamp. 

3.7 Det skal avholdes minst to styreseminarer i perioden. Ett av disse skal avholdes sammen 

med Landsrådet. 

3.8 Det skal avholdes et Landsrådsmøte utenfor Oslo-regionen. 

3.9 SAIH skal jobbe for mangfold og jevnere kjønnsdeling i de forskjellige organene og 

lokallagene. 

3.10 SAIH skal jobbe for å styrke kvaliteten i de elleve lokallagene vi har, og opprette nye 

dersom det er hensiktsmessig. 

 

3.11 SAIH skal gjennomføre leder- og nestlederkurs og kurs for økonomiansvarlig i starten av 

høstsemesteret. 

 

3.12 Lokallag 

3.12.1 Lokallagene skal være aktive i å fremme globale utviklingsspørsmål gjennom åpne 

møter, debatter, seminarer og liknende.  

3.12.2 Lokallagene skal arbeide for at SAIH er synlig i lokale studentmedier. 

3.12.3 Lokallagene skal søke samarbeid med SAIHs medlemmer, spesielt med lokalt 

studentdemokrati. 

3.12.4 Lokallagene skal søke å opprette kontakt med lokale akademikere.  

3.12.5 Lokallagene skal være delaktige i gjennomføringen av nasjonale kampanjer på lokalt 

nivå.  

3.12.6 Lokallagene bør invitere SAIHs programrådivere på besøk for å få skolering i SAIHs 

utviklingssamarbeid.  

3.12.7 Lokallagene oppfordres til å søke midler fra andre donorer (/steder/stipender osv.) enn 

SAIH sentralt.  

 


