
Resolusjon til SAIH Årsmøte 2011 

 

«Utdanning for frigjøring» 

 

SAIH markerer i 2011 sitt 50 årsjubileum, og vil i den anledning rette et spesielt fokus mot slagordet 

“Utdanning for frigjøring”. Utdanning er en menneskerettighet og den frigjørende effekten av 

utdanning, gjør studenter til endringsaktører. Dette har dannet grunnlaget for SAIHs 

solidaritetsarbeid gjennom 50 år. 

 

Med utrykket «Utdanning for frigjøring» mener SAIH at det ligger flere premisser for god utdanning bak en 

frigjørende utdanning. Utdanningen må være basert på den kritiske bevissthet som Paulo Freire la grunnlaget 

for i sin pedagogiske filosofi. Utdanning kan være indoktrinerende hvor studentene blir opplært i 

«sannheter» som de skal kunne memorere og reprodusere. Den utdanningen som er frigjørende blir den 

kritiske bevisstheten til studentene konstant trent opp for at de enklere skal kunne ta selvstendige 

standpunkter. Den kritiske bevisstheten kan deles i tre stadier; i det første stadiet ser elevene på verden som 

en skjebnebestemt tilstand hvor de selv ikke kan påvirke utviklingen. I det andre stadiet ses enkeltsaker hver 

for seg og ikke som en del av et helhetlig system. I det siste stadiet ses systemet og sammenhengene i 

samfunnet som muliggjør handling som kan skape overordnede endringer. 

 

Hvis studentene klarer å se kritisk ikke bare på kunnskapen som blir presentert, men også hvordan den blir 

presentert og hvorfor den blir presentert som den gjør. Da kan de selv kreve medbestemmelse i 

kunnskapsutviklingen og hvordan den blir presentert. Når studentene har opparbeidet seg denne bevisstheten 

kan den gjøre dem i stand til for eksempel å frigjøre seg fra urettferdighet i samfunnet som for eksempel 

fattigdom, udemokratiske regimer, undertrykkende lover og økonomisk diskriminerende strukturer. Men vi 

sier ikke at utdanning er noen mirakelkur. Utdanning kan gi menneskene kunnskapen og viljen til å forandre 

samfunnet, men det er de selv som må bestemme seg for å gjøre noe for å endre samfunnet. 

 

 

Det er viktig at bistanden er rettet mot eksisterende prosjekter slik at man benytter seg av det lokale initiati-

vet som allerede finnes i mottakerlandet, slik at man unngår å skape klient relasjoner mellom individer, lo-

kalsamfunn, og mellom nord og sør på et globalt nivå. Alle land har sin egen historie og kulturelle egenart 

som kan være sporer til unike perspektiver for utvikling, aktører som hjelper ved å benytte seg av det eksiste-

rende initiativet ivaretar samtidig den kulturelle egenarten. Derfor er bistand også et kulturelt spørsmål, like 

mye som et økonomisk ett. 

 

 

SAIH støtter både formell og uformell utdanning fordi den formelle utdanningen kan være lukket for 

informasjon som kan gi studentene mer kunnskap om individets deltakelse i samfunnsprosesser. 



Sivilsamfunnet er viktig for at man skal kunne skape demokratiske regimer, derfor støtter SAIH opp om 

organisasjoner som jobber for menneskerettigheter. Sivilsamfunnets organisasjoner er viktige for å skape 

motmakt til myndighetenes forsøk på monopolisering av sannheten. Sivilsamfunnet gjenspeiler ofte folkets 

ønsker og kan slik presse myndighetene til å vedta politikk som representerer innbyggernes ønsker. 

 

Derfor mener SAIH at: 

 norske myndigheter skal legge mer vekt på utdanning og støtte til sivilsamfunnet i sin 

bistandspolitikk. 

 at utdanning må være et eget satsingsområde i norsk utviklingspolitikk, der utdanning sees i et 

helhetlig perspektiv, med fokus på uformell, yrkesrettet og høyere utdanning 

 at en sterk sektor for høyere utdanning er en forutsetning for å nå andre utviklingsmål, og fokuset på 

høyere utdanning og forskning innenfor Norges utviklingssamarbeid bør økes 

 at utdanningsbistand alltid må bygges på en helhetlig forståelse av utdanningsløpet, der 

grunnutdanning og høyere utdanning er gjensidig avhengige av hverandre 


