
 

 

 

 

SAIHs høringssvar til Prop 1 S (2016-2017) Utenriksdepartementet 
 
SAIH takker for muligheten til å komme med høringssvar til Statsbudsjettet 2017.  
Satsningene på utdanning, helse, menneskerettigheter og humanitær bistand ser vi på som gode 
prioriteringer fra Regjeringens side. Vi vil innledningsvis bemerke at SAIH også står bak innspill til 
statsbudsjettet fra ulike nettverk, som SRHR-nettverket og Mellom-Amerikaforum.  
 
Mandag 17. oktober annonserte Regjeringen at de vil lansere en Stortingsmelding om utvikling og 
bærekraftmålene våren 2017. SAIH ser frem til den kommende stortingsmeldingen. Det er viktig at 
meldingen legger grunnlag for en tverrpolitisk enighet i Stortinget for en forutsigbar og langsiktig 
utviklingspolitikk i årene som kommer. Erfaringsmessig er langsiktig engasjement for 
fattigdomsreduksjon viktig for å oppnå langsiktige mål. Det er også viktig at sivilsamfunn anerkjennes 
som viktige aktører for å oppnå bærekraftig utvikling og som kompetansemiljø, og derfor blir inkludert 
utformingen av stortingsmeldingen.  
 

Kap 160 Sivilsamfunn og demokratisering 
 
SAIH berømmer utdanningssatsingen i statsbudsjettet, og ser at 450 millioner kroner av 
sivilsamfunnsstøtten øremerkes til utdanning. Vi vil påpeke at sivilsamfunnsorganisasjoner er viktige 
skoler i demokrati, og mange gir viktig uformell utdanning og opplæring slik som rettighetsopplæring og 
ledertrening. Øremerkingen må ikke gå på bekostning av slikt arbeid.  
 
Informasjonsstøtten 
SAIH ser med bekymring på forslaget om å innføre 10% egenandel for informasjonsstøtten i 2018. 
Målet for ordningen er å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om globale miljø- og 
utviklingsspørsmål. En god debatt rundt slike spørsmål fordrer mangfold og deltakelse av ulike grupper. 
Innføringen av krav om 10 % egenandel vil føre til at spesielt mindre og ungdomsledede 
organisasjoner ikke får mulighet til å søke om informasjonsstøtte. 
 
Ungdomsmedvirkning 
Aldri før har det vært flere unge i verden. I 2014 var over en fjerdedel av verdens befolkning mellom 10 
og 24 år gamle. Nesten 90 prosent av verdens ungdom bor i utviklingsland, og disse er særlig sårbare 
for konsekvensene av fattigdom. Den globale arbeidsledigheten er høy, men ungdomsledigheten er tre 
ganger høyere. Norge må føre en utviklingspolitikk som sørger for at ungdom både er med som 
målgruppe og bidragsyter for å nå våre utviklingspolitiske mål. Satsing på demokratiske 
ungdomsorganisasjonene er en av nøklene til å nå bærekraftsmålene. 
 
Forslag til merknad 

- Komiteen støtter LNU sitt forslag om at det opprettes en støtteordning på 5 millioner forvaltet av 
UD, for barne- og ungdomsorganisasjonene for å følge opp bærekraftsmålene i sine 
utviklingssamarbeid.  

 
 

Kap 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering, post 70 
Selv om posten står stille i år, er den rekordlav. Med et så stort bistandsbudsjett må forskning være en 
viktig del av innsatsen for å skape et kunnskapsgrunnlag for god utviklingspolitikk. 
 
Bevilgning til forskning om sentrale utviklingspolitiske tema er mer enn halvert siden 2014, fra 340,4 
millioner i 2014 til 148 millioner i 2017. Forskning på utvikling og bistand skal ikke bare omhandle 
hvordan bistand kan bli mer effektiv, men også større geopolitiske og utviklingspolitiske trekk, som 
danner rammene for å forstå hvilke vilkår norsk utviklingspolitikk opererer innenfor.  
 



 

SAIH er bekymret for at Regjeringen i forrige Statsbudsjett ønsket sterke begrensninger på midlene til 
forskning til å dreie seg om bistandseffektivitet.1 SAIH frykter at dette vil føre til at fremtidig verdifull 
kunnskap om utvikling, basert på frie forskningsvalg vil gå tapt, som følge av sterkere politiske føringer 
på forskning, og tap av akademisk frihet. 
 

-Stortinget bør bevilge betydelig nye midler til forskning på utvikling, som kan kanaliseres 
gjennom Forskningsrådets program NORGLOBAL.  

 
 
Kap 169 Global helse og utdanning, post 73 
 
Man må ha et helhetlig syn på utdanning der grunnskoleutdanning og høyere utdanning er gjensidig 
avhengige av hverandre. Høyere utdanning er spesielt viktig for å fremme bærekraftig utvikling. 
Tradisjoner for fri tenking og åpen meningsutveksling er blant kjerneverdiene til høyere utdanning, og 
slik har høyere utdanning en demokratisk effekt. Nettopp derfor har autoritære regimer og ikke-statlige 
aktører funnet mange måter å true studenter og akademikere til taushet på. Å frata endringsaktørene 
studieplass eller stilling er en mye brukt metode.2 Gjennom pilotordningen «Students at risk» støtter og 
beskytter Norge studentaktivister som kjemper for menneskerettigheter og demokrati ved å la dem 
fullføre utdanningen sin i Norge. Ordningen gir et sterkt signal til menneskerettighetsforkjempere om at 
de ikke står alene. 
 
Forslag til merknad:  

- Komiteen ser positive effekter av ordningen hvor studenter som på grunn av sitt engasjement 
for menneskerettigheter og demokrati har blitt fratatt sin rett til høyere utdanning, får fullføre sin 
utdanning i Norge. Komiteen ser frem til evalueringen av ordningen, og vil vurdere å gjøre 
Students at Risk til et permanent program.  
 

 

Kap 164 Fred og forsoning 
Post  
FNs sikkerhetsråd vedtok i 2015 resolusjon 2250 - Ungdom, fred og sikkerhet, og sendte dermed et 
klart signal om at ungdom må inkluderes i både freds- og forsoningsarbeid. Inkludering av ungdom er 
viktig for å skape langvarig fred, og for å motarbeide radikalisering. Alle FNs medlemsland har et 
ansvar for å følge opp resolusjon 2250, også Norge. Nasjonalt eierskap er avgjørende for at denne 
resolusjonen skal få betydning for ungdoms rolle i freds- og sikkerhetspolitikk. Resolusjon 1325 fra FNs 
sikkerhetsråd om kvinner, fred og sikkerhet har klart å sette kvinners rettigheter og deltakelse i 
fredsprosesser høyere på den internasjonale agendaen. Norge markerte seg som en ledende aktør på 
oppfølgingen av resolusjon 1325, og SAIH mener Norge bør trekke på disse erfaringene ved å 
inkludere ungdom i fredsskapende og fredsbyggende arbeid, samt i arbeid mot utenforskap og 
radikalisering.  
 
Forslag til merknad:  

- Komiteen mener at for å skape langvarig fred så må fredsprosesser være inkluderende. Norge 
må prioritere ungdom i freds- og forsoningsarbeid ved å sette av øremerkede midler til å 
inkludere ungdom. 

                                                
1 I Prop 1 fra Utenriksdepartementet (2015-2016) het det at «Forskningsinnsatsen vil spisses, slik at den blir mer 
relevant og nyttig for den løpende utformingen av en fremtidsrettet og effektiv bistand». 
2 Så langt er det registrert totalt 511 angrep mot høyere utdanning siden 2011, viser Scholars at Risk-nettverkets 
Academic Freedom Monitor. Siste tall viser at det mellom mai 2015 og september 2016 er registrert 158 angrep 
mot høyere utdanning i 35 land. Blant disse er 39 hendelser i forbindelse med organiserte studentaktiviteter. 
Scholars at Risk beskriver funnene som toppen av et isfjell. 


