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 3 

SAIHs formål 4 

SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og 5 

internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus 6 

på høyere utdanning.  7 

 8 

SAIHs visjon 9 

SAIHs visjon er at alle har tilgang til inkluderende og god utdanning i en verden med rettferdig 10 

fordeling, uten brudd på demokrati og menneskerettigheter.  11 

 12 

SAIHs verdigrunnlag 13 

SAIHs verdier skal ligge til grunn for hele organisasjonens virksomhet. SAIH er en livssynsnøytral og 14 

partipolitisk uavhengig organisasjon. SAIHs arbeid er rettighetsbasert med FNs 15 

menneskerettighetserklæring som grunnlag. SAIHs slagord «Utdanning for frigjøring» og 16 

verdigrunnlag er inspirert av Paulo Freires begrepsapparat i «De undertryktes pedagogikk».  17 

Utdanning for frigjøring 18 

SAIH mener at god utdanning er et redskap for kritisk og konstruktiv tenkning, økt politisk bevissthet, 19 

og at det styrker mulighetene til demokratisk deltagelse og medbestemmelse, noe som er viktige 20 

forutsetninger for en rettferdig samfunnsutvikling. God utdanning er basert på lokale forhold og 21 

behov, og opplyser, bevisstgjør, utvikler og frigjør enkeltindivider, grupper og samfunn. God 22 

utdanning er basert på fri forskning, og forutsetter at ytringsfrihet og akademisk frihet blir 23 

respektert. SAIH mener at akademisk frihet er studenters, akademikeres og institusjoners rett til å 24 

tilegne seg kunnskap uten frykt for represalier. Med god utdanning som redskap, er enkeltindivider i 25 

stand til å utfordre undertrykkende sosiale strukturer i sitt samfunn, og arbeide for en mer rettferdig 26 

verden. 27 

SAIHs kjerneverdier  28 

Solidaritet  29 

SAIH mener at solidaritet innebærer medmenneskelighet, likeverd, felles mål og gjensidig respekt på 30 

tvers av identitet, kulturer og landegrenser. For å skape solidaritet er det nødvendig med nyansert 31 

kunnskap og bevissthet om egen og andres situasjon. Partnerskap må bygge på gjensidig respekt og 32 

et ønske om å nå felles mål. Utvikling og gjennomføring av felles politisk påvirkning og 33 

informasjonsarbeid er viktige komponenter i dette samspillet, samt at partneres syn og perspektiver 34 

skal inkluderes i SAIHs arbeid når det presenteres for politiske beslutningstagere. 35 

 36 

SAIH skal fremstå som en uredd og troverdig organisasjon, som viser solidaritet internasjonalt og 37 

utfordrer urettferdige strukturer i verden.  38 

 39 

Likestilling og ikke-diskriminering 40 

SAIH mener at alle skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet 41 

kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering, alder, etnisitet, religiøs og politisk tilhørighet og 42 

økonomisk bakgrunn. SAIHs arbeid skal preges av forpliktelsen til å fremme likestilling og bekjempe 43 



diskriminering nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved å bidra til nyansert kunnskap og 44 

bevisstgjøring.  45 

 46 

Selv om alle har rett til utdanning, er det store forskjeller på hvem som har tilgang til god utdanning. 47 

Derfor jobber SAIH for inkluderende og god utdanning for alle. 48 

 49 

Demokratisk deltakelse 50 

SAIH mener demokratisk deltakelse er en viktig forutsetning for å ivareta individers og gruppers 51 

rettigheter, og for å sikre rettferdig utvikling i et samfunn. Alle borgere i et land har rett til å delta i 52 

det offentlige liv. For å kunne utøve denne rettigheten må individer ha informasjon og kunnskap, 53 

tilgang til arenaer der beslutninger fattes, og mulighet til reell medbestemmelse. God utdanning er 54 

utslagsgivende for at individer skal kunne kreve sine rettigheter.  55 

 56 

Gjennom SAIHs utviklingssamarbeid mobiliseres individer til samfunnsansvar og medbestemmelse, 57 

og på den måten styrkes demokratiske prosesser på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.  58 

 59 

SAIHs arbeid 60 

Utviklingssamarbeid 61 

SAIH jobber langsiktig gjennom partnerskap, og støtter i hovedsak arbeid rettet mot høyere 62 

utdanning. SAIH kan også støtte forskning og kunnskapsutvikling innenfor relevante tema.  63 

 64 

SAIH mener at ethvert samfunn har et kollektivt ansvar for å utdanne sin befolkning. Videre har et 65 

lands myndigheter et overordnet ansvar for utdanningens relevans, gjennomføring, kvalitet og 66 

tilgjengelighet. Et mangfold av organisasjoner, institusjoner og sivilsamfunnsaktører har en viktig 67 

rolle som forkjempere for akademisk frihet, og i å utfordre og utfylle offentlig utdanning. Både 68 

formell og uformell utdanning er viktig for et samfunns kunnskapsutvikling. Forskning og høyere 69 

utdanning er også avgjørende for kvaliteten i grunnutdanningen.  70 

 71 

SAIH støtter prosjekter som er initiert og drevet av organisasjoner eller institusjoner med lokal 72 

forankring. Videre etterstreber SAIH å støtte partnere der målgruppene deltar aktivt i utarbeiding, 73 

gjennomføring og evaluering av prosjektene, og som bruker deltakende metoder i sitt arbeid. SAIH 74 

skal være en reell partner, ikke kun en økonomisk donor. SAIH legger vekt på dialog med våre 75 

partnere, samt utveksling av erfaring og kunnskap.  76 

 77 

SAIH støtter bare unntaksvis humanitær bistand, og kun i tilfeller der våre partnere er rammet.  78 

 79 

Politisk påvirkning og informasjonsarbeid 80 

SAIH arbeider for å sette høyere utdanning og utvikling på den politiske dagsorden, og gjennom dette 81 

bedre rammevilkår globalt. SAIH skal bidra med nyansert og bevisstgjørende informasjon om globale 82 

utviklingsspørsmål, som inviterer til refleksjon og deltagelse. SAIH mener at nyansert informasjon er 83 

grunnleggende for å endre holdninger og handlinger. SAIHs politisk påvirkning og informasjonsarbeid 84 

bygger på tett samarbeid – med våre partnere som viktige bidragsytere. 85 

 86 

Forvaltning av innsamlede midler 87 



SAIHs egne midler består av frivillige, økonomiske bidrag fra studenter, akademikere og andre 88 

støttespillere. SAIH skal bruke mest mulig av egne midler til organisasjonens formål. SAIH skal ha en 89 

faglig og økonomisk forsvarlig administrasjon, og være medlem av Innsamlingskontrollen.  90 

 91 


