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Posisjonsnotat: FNs bærekraftsmål 
I vedtektene omtales posisjonsnotater slik: “Styret kan vedta posisjonsnotater på temaer som omtales i 
SAIHs flerårige strategier, og disse følger samme tidsramme som strategien de utgår fra.”. SAIHs 
posisjonsnotater er dokumenter vedtatt av SAIHS styre, og intensjonen bak dem er å konkretisere og 
forklare SAIHs standpunkt i temaer/konsepter som er sentrale i SAIHs arbeid, samt gi mer 
bakgrunnsinformasjon. Posisjonsnotater skal ikke skape nye politiske standpunkter for SAIH.  
 
En global plan hvor ingen skal utelates 
I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 globale mål for bærekraftig utvikling innen 2030. FNs 
bærekraftsmål er førende for norsk og global utviklingspolitikk, de gjelder for alle land, og 
skal oppnås i rike som i fattige land. Dette forutsetter samarbeid på tvers av og innad i stater 
mellom myndigheter/offentlige institusjoner, privat sektor, sivilsamfunn og akademia.  
 
SAIH mener at oppnåelsen av bærekraftsmålene forutsetter kunnskapsbasert politikk. 
Høyere utdanningsinstitusjoner er sentrale aktører for å fremme kunnskapsbasert og kritisk 
samfunnsdebatt og finne nye løsninger.  Deltakelsen og den demokratiske forankringen hos 
sivilsamfunnet, er et grunnpremiss for å sikre at arbeidet med bærekraftsmålene fører til 
varige og positive endringer.  
 
 «Leave no one behind»-prinsippet står sentralt i bærekraftsagendaen. De som har minst skal 
prioriteres, og målene skal oppnås på en inkluderende måte. SAIH mener at dette forutsetter 
mer enn å prioritere bistand til de aller fattigste. Fattigdom er bare en av mange måter man 
kan «etterlates» i et samfunn. Skjev ressursfordeling og marginalisering av enkelte grupper, 
slik som urfolk, afroetterkommere, etniske minoriteter, unge kvinner og LHBTI+-personer, er 
et stort problem internt i mange land, og må adresseres om bærekraftsmålene skal nås. 
Tiltakene for å sikre at ingen etterlates må derfor ta hensyn til de mange måtene 
enkeltpersoner diskrimineres utover rent økonomiske faktorer. SAIH jobber aktivt for at flere 
historisk marginaliserte grupper blir inkludert i arbeidet med bærekraftsmålene. 
 
SAIH skal bidra til å støtte oppunder bærekraftsmålene i vårt arbeid, både gjennom støtte til 
våre partnerorganisasjoner og i vårt arbeid med politikk og kommunikasjon i Norge. SAIHs 
strategier for utviklingssamarbeid og kommunikasjon refererer til og skal bidra til oppnåelse 
av bærekraftsmålene, med særlig vekt på mål 4 - Sikre inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 
 
Bærekraftsmål 4: forutsetningen for alle de andre bærekraftsmålene 
Utdanning er en rettighet og et mål i seg 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 sentrale 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 
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ingeniører. For å løse utfordringene i samfunnet trengs forskning for å finne nye løsninger og 
for å sikre oppdatert og relevant kunnskap som grunnlag for politiske beslutninger. På 
denne måten spiller utdanning, og spesielt høyere utdanning, en nøkkelrolle i oppnåelsen av 
alle målene. 
 
Bærekraftsmål 4, delmål 4.3, slår fast at alle innen 2030 skal ha tilgang til god høyere 
utdanning til en overkommelig pris. I dag finnes det mange hindringer i veien for oppnåelse 
av dette målet1. SAIH mener at tilgang til høyere utdanning skal være basert på 
kvalifikasjoner, ikke økonomisk situasjon. Når høyere utdanning kun er en mulighet for de 
rikeste i et samfunn bidrar utdanning til å øke ulikheten i samfunnet, heller enn å redusere 
den. Globalt har vi sett en utvikling hvor studentene selv og deres foreldre finansierer større 
deler av høyere utdanning enn myndighetene2. Dette skjer samtidig med at høyere 
utdanning i stor grad sees på som et privat gode for den enkelte student, mens en rekke 
indikatorer viser at samfunnet som helhet nyter store fordeler av at mange tar høyere 
utdanning3.  
 
Bærekraftsmål 4b om å opprette stipender for studenter i utviklingsland slik at de kan 
studere i rikere land, kan slik SAIH ser det undergrave oppbyggingen av gode nasjonale 
høyere utdanningsinstitusjoner. Å tilby stipender til noen få fremfor å bygge 
utdanningssystemer lokalt, kan ikke være den eneste løsningen, blant annet fordi det kan 
føre til såkalt «brain-drain» ved at studenter blir igjen der de studerer. Vi må også bidra til å 
bygge robuste utdanningssystemer.  
 
Andre relevante bærekraftsmål for SAIHs arbeid 
Bærekraftsmål 1 handler om å utrydde fattigdom. For svært mange er tilgang på god 
utdanning en forutsetning for å kunne forsørge seg selv og bidra i lokalsamfunnet. SAIH 
jobber sammen med partnere aktivt med delmål 1.b om å «opprette gode politiske 
rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå». 
 
Bærekraftsmål 5 handler om likestilling. Selv om vi de siste tiårene har sett en positiv 
likestillingsutvikling i utdanningssektoren, er det viktig å sikre gode mekanismer for at alle, 
uavhengig av kjønn, skal ha lik tilgang til utdanning. Høyere utdanning skal være 
inkluderende. En viktig forutsetning for å nå mål fem, er akademisk forankring gjennom 
fagretninger som kjønnsstudier, som i dag er under angrep flere steder i verden. Dette er en 
trussel for akademisk frihet, og SAIH jobber sammen med partnere for å fremme likestilling, 
og politisk utfordre den globale anti-genderbevegelsen4. 
 

 
1 Se posisjonsnotat om høyere utdanning 
2 Les mer i SAIHs rapport An Excluding Consensus, 2019 
3 Les mer i SAIHs rapport Universities Between the State and the Market, 2018 
4 https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/2020-det-forbudte-bibliotek  

https://saih.no/assets/docs/An-Excluding-Consensus-web-version.pdf
https://saih.no/assets/docs/Universities-between-the-state-and-the-market.pdf
https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/2020-det-forbudte-bibliotek
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Bærekraftsmål 8 om økonomisk vekst og anstendig arbeid er også relevant for SAIH. Både 
fordi anstendig arbeid (delmål 8.5) for mange forutsetter god utdanning, men også fordi 
SAIH jobber tett med lærerfagforeninger i flere land.  
 
Bærekraftsmål 10 handler om å redusere ulikhet i og mellom land. Et sentralt verktøy for å 
få til dette er at hele befolkningen har tilgang til utdanning. Selv om vi har sett en økt tilgang 
til høyere utdanning de senere årene, er tilgangen svært skeivt fordelt. En av gruppene som 
særlig ofte faller utenfor utdanningssystemet er urfolk, afroetterkommere og etniske 
minoriteter. I tillegg til økonomiske hinder, møter urfolk ofte på etnisk og kulturell 
diskriminering i utdanningssystemet. Sammen med dårlig tilpasset undervisningsmateriale 
og mangel på godt utdannede lærere, fører dette til dårlig ytelse og høyt frafall. Det er derfor 
et viktig prinsipp for SAIH at utdanning skal foregå på egne premisser, tilpasset språk, 
kultur og bakgrunn. Dette er et viktig grep for å redusere ulikhetene innad i land. 
Internasjonalt støtter SAIH partnere som arbeider for mer rettferdig tilgang til utdanning.  I 
Norge arbeider SAIH blant annet for at Norads arbeid for høyere utdanning samt 
programmet Studiefinansiering for utvikling5 skal bidra til det samme.  
 
Bærekraftsmål 13 handler om å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Når 
urfolk utelates fra utdanningssystemet er det negativt, ikke bare for enkeltpersoner, men for 
hele samfunnet fordi vi går glipp av viktig kunnskap som er helt essensiell i møtet med for 
eksempel klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Flere institusjoner (IPCC) og 
akademikere har tatt til orde for at urfolkskunnskap må inkluderes for å takle klima- og 
naturkrisen vi står i. Samtidig er urfolkskunnskap i stor grad utelatt fra bærekraftsmålene og 
Agenda 2030. Derfor mener SAIH at urfolk i mye større grad enn i dag må inkluderes i 
utdanningsinstitusjonene og kunnskapsproduksjonen.  
 
Bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner er sentralt for SAIHs 
arbeid med sivilsamfunn. SAIH støtter mange av våre partnere i deres politiske 
påvirkningsarbeid, og er aktive i norsk offentlighet og opp mot norske myndigheter når det 
oppstår situasjoner i land der vi har partnere. Delmål 16.7 om å «Sikre lydhøre, 
inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer» er 
særlig relevant for SAIH. Arbeidet som SAIH har gjort i Norge med sikkerhetsresolusjon 
2250 om ungdom, fred og sikkerhet er også tett knyttet til dette målet, samt vårt arbeid med 
å støtte opp om studentbevegelser og ungdomsmedvirkning gjennom Student Activist 
Academy og i GCE. 
 
Eksempler fra SAIHs arbeid: 

• I Colombia støtter vi Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), et urfolks- 
og interkulturelt universitet etablert av vår partner CRIC. Målet med et slikt 
universitet er å ta vare på og utvikle urfolksspesifikk kunnskap. De underviser blant 

 
5 https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/2019-l%C3%A5nekassa-for-utvikling-the-perfect-couple  

https://saih.no/vart-arbeid/kampanje/2019-l%C3%A5nekassa-for-utvikling-the-perfect-couple
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annet i urfolksspråk, bærekraftig landbruk og lærerutdanning. SAIH støtter deres 
forskningsarbeid, samt deres akademiske og politiske arbeid med å sikre UAIINs 
anerkjennelse som et universitet. Dette innebærer å jobbe for akkreditering av 
studierprogrammer og offentlig støtte.  

• I Colombia støtter vi også ACEU (Asociacion Colombiana Estudiantes 
Universitarios), den nasjonale studentorganisasjonen i Colombia. De har vært en 
viktig stemme i kampen mot privatisering og økte kostnader for studentene, slik at 
utdanning ikke bare blir et gode for eliten. SAIH støtter blant annet deres arbeid i 
rettighetsopplæring, dokumentering av brudd på studenters rettigheter og arbeid 
mot kjønnbasert vold på universitetene.  

• College Lecturers Association of Zimbabwe (COLAZ) er en fagforening som 
representerer mer enn 750 lærere ved 24 høyskoler og utdanningsinstitusjoner i 
Zimbabwe. SAIH støtter blant annet deres arbeid for opplæring av lærere i 
inkludering av marginaliserte grupper i høyere utdanning.  

 

SAIH: 

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

- mener at Norge bør støtte opp om og fremme institusjonelt partnerskap innen høyere 
utdanning på tvers av landegrenser og inkludere arbeid for akademisk frihet i disse. 

- skal jobbe for at historisk undertrykte grupper6 prioriteres i arbeidet med 
bærekraftsmålene i tråd med «leaving no one behind»-prinsippet 

- skal hos norske beslutningstakere øke forståelsen for og støtten til betydningen av 
forskning i oppnåelsen av bærekraftsmålene, og at forskningen må foregå også i land 
i sør. 

- skal aktivt innhente våre partneres innspill og perspektiver i arbeidet med 
bærekraftsmålene for å bruke det i vårt påvirkningsarbeid.  

 

 
6 Grupper som over lang tid er undertrykt i samfunnet gjennom maktstrukturer som har hindret deres tilgang på like 
rettigheter som majoritetsbefolkningen. Eksempler på historisk undertrykte grupper er urfolk, afroetterkommere og andre 
etniske minoriteter, kvinner, skeive, mennesker med funksjonsnedsettelse og enkelte religiøse grupper. 


