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Innledning   5 
SAIHs strategi for utviklingssamarbeid 2022-2026 erstatter SAIHs strategi for 6 
utviklingssamarbeid 2018-2021. Strategien ses i sammenheng med SAIHs vedtekter, 7 
prinsipprogram, strategi for kommunikasjon og strategi for organisasjonsutvikling.  8 
 9 
Strategien er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs utviklingssamarbeid i perioden, og 10 
skal være førende i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av SAIHs 11 
utviklingssamarbeid.  I tråd med denne strategien, vil SAIHs utviklingssamarbeid gi oss 12 
kunnskap til å fortsette å være en tydelig og kompetent deltaker i debatten rundt høyere 13 
utdanning i den globale utviklingspolitikken, sammen med våre samarbeidspartnere.  14 
 15 
Strategien vedtas av SAIHs Årsmøte. Det er styrets ansvar å følge opp strategien og se til at 16 
SAIHs utviklingssamarbeid er i tråd med strategien og dens målsettinger. SAIHs daglige leder 17 
har ansvaret for forvaltningen av SAIHs arbeid i henhold til strategien og skal årlig rapportere 18 
til styret om framdrift i henhold til strategien. I løpet av perioden skal det foretas minst en 19 
midtveisgjennomgang av utviklingssamarbeidet for å vurdere måloppnåelse i henhold til 20 
strategien. 21 
  22 

Vårt bidrag   23 

Internasjonalt er SAIH en av få organisasjoner spesialisert på bistand innenfor høyere 24 
utdanning1 med fokus på menneskerettigheter, likestilling og inkludering, og samtidig ledet av 25 
studenter og akademikere. Med våre 60 års erfaring med solidaritets- og bistandsarbeid 26 
innenfor høyere utdanning, og spesielt rettet mot beskyttelse av studenters og akademikeres 27 
grunnleggende rettigheter, står vi for et viktig bidrag inn i norsk utviklingspolitikks hovedmål 28 
og den internasjonale 2030-agendaen. 29 
 30 

 
1 Se SAIH posisjonsnotat på høyere utdanning 



SAIHs utviklingssamarbeid er forankret i en tradisjon for solidaritet mellom likeverdige parter. 31 
Til grunn for SAIHs arbeid ligger internasjonale, bindende rammeverk som 32 
Menneskerettighetserklæringen, med spesielt fokus på ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og 33 
retten til utdanning. Også viktig for SAIHs arbeid er FNs erklæring om urfolks rettigheter samt 34 
rettighetsrammeverk for etniske minoriteter, kvinner og Yogyakarta-prinsippene om 35 
menneskerettighetene til seksualitets- og kjønnsminoriteter. Denne strategien dekker også noen 36 
av de mest avgjørende årene for 2030-agendaen og SAIH bidrar inn til seks av FNs 37 
bærekraftsmål gjennom vårt utviklingssamarbeid2. Spesielt prioritert er bærekraftsmål 4: sikre 38 
inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Høyere 39 
utdanning er et avgjørende verktøy for å nå de øvrige bærekraftsmålene, ved å bidra til 40 
utvikling av innovative løsninger gjennom forskning og ny kunnskap, stimulere til kritisk 41 
samfunnsdebatt og gjennom tilegnelse av kompetanse på rettigheter, likestilling og mangfold.  42 

SAIH bidrar til å styrke norsk bistand til utdanning, både innenfor og utenfor formelle 43 
utdanningssystemer, og har lang erfaring med å bygge opp langvarige partnerskap etter en 44 
modell basert på samarbeid, solidaritet og gjensidig tillit. SAIHs partnere er 45 
sivilsamfunnsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, og organisasjoner for studenter og 46 
akademikere. Vi jobber i samarbeid med våre partnere som har erfaringen, ekspertisen og 47 
forankringen for å endre sin egen situasjon og bidra til mer rettferdige samfunn gjennom 48 
inkluderende3 høyere utdanning av høy kvalitet. SAIH arbeider ut fra gjensidighetsprinsippet 49 
og mener at alle våre partnerskap skal utvikles gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer, 50 
og tjene en gjensidig fordel. Vi mener at partnerskap er mer effektive og ansvarlige når det er 51 
gjensidig tillit bygd opp over tid. 52 
 53 
SAIH har opparbeidet seg spesifikk kompetanse over mange år, særlig innen felter som: 54 

• Påvirkningsarbeid rundt økt akademisk frihet og inkluderende høyere 55 
utdanning med fokus på historisk undertrykte grupper rettigheter 56 

• Dokumentasjon av brudd på studenters rettigheter og akademisk frihet 57 
• Styrking av lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, spesielt av studentdrevne 58 

organisasjoner   59 
• Deltagende programutvikling og lokalt forankret partnerskapsmodell  60 
• Oppbygging av langvarige og bærekraftige partnerskap   61 

 
2 Mål 1 Utrydde fattigdom (1.1, 1.b), Mål 4 God utdanning (4.3, 4.5, 4.7), Mål 5 Likestilling mellom kjønnene (5.1, 5.5, 
5.6), Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8.5), Mål 10 Mindre ulikhet (10.1, 10.2, 10.3), Mål 16 Fred, 
rettferdighet og velfungerende institusjoner (16.7) 
3 Med inkluderende utdanning menes et læringsfelleskap der alle grupper i samfunnet er representert og som aktivt 
motarbeider historisk og systematisk diskriminering. SAIH jobber spesielt for historisk undertrykte gruppers rett til en 
høyere utdanning der deres roller, behov og kultur er del av læringen.  



• Nasjonal og internasjonal nettverksbygging med studenter og akademikers 62 
interesseorganisasjoner  63 

• Påvirkningsarbeid nasjonalt og internasjonalt i krysslinjen mellom 64 
utviklingsarbeid, høyere utdanning og akademisk frihet  65 

• Kritisk kommunikasjons- og kampanjeutvikling rettet mot beslutningstakere i 66 
Norge 67 

 68 
SAIH vil i den nye strategiperioden jobbe for å stimulere kunnskapsutveksling i internasjonale 69 
og norske nettverk som vi deltar i, øke erfaringsutveksling mellom våre partnere og 70 
medlemmer, samt styrke arbeidet rundt dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd mot 71 
studenter, lærere og akademikere – og sette fokus på dette globalt. Vi jobber kontinuerlig med å 72 
styrke systemer for monitorering, prosjektoppfølging og resultatstyring.    73 
 74 

 75 

Våre målgrupper  76 
SAIHs primærmålgruppe er studenter, akademikere og øvrige ansatte i høyere utdanning, 77 
fagskoler og sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber opp mot høyere utdanning. Særlig er 78 
historisk undertrykte grupper som seksuelle- og kjønnsminoriteter, urfolk, afroetterkommere 79 
og etniske minoriteter prioriterte grupper for SAIH. Disse gruppene holdes ofte systematisk 80 
utenfor og/eller diskrimineres innad i det høyere utdanningssystemet. Samtidig anerkjenner 81 
SAIH at flere av problemene med tilgang til høyere utdanning har rot i grunnutdanningen, og 82 
viktigheten av å jobbe med lærerutdanning spesielt. 83 
 84 
For å nå disse målgruppene arbeider SAIH med sivilsamfunnsorganisasjoner, 85 
utdanningsinstitusjoner og -koalisjoner, fagforeninger og studentorganisasjoner som er 86 
pådrivere for akademisk frihet og et inkluderende utdanningssystem for alle.   87 
 88 

Strategimål for perioden   89 
SAIH skal i den kommende perioden fortsette sitt arbeid for økt rettferdig tilgang til høyere 90 
utdanning, med et spesielt fokus på tilgang for historisk undertrykte grupper4. SAIH har en 91 
bred og kontekstspesifikk forståelse av høyere utdanning. Innen definisjonen høyere utdanning 92 
inkluderer vi yrkes- og profesjonsutdanning, samt akademiske grader fra universiteter og 93 
høgskoler. Høyere utdanning skal være inkluderende og ikke-diskriminerende. Spesielt viktig 94 

 
4 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. 



er det å beskytte den akademiske friheten, og studenters og akademikeres organisasjons- og 95 
ytringsfrihet.   96 
 97 
God, relevant utdanning har potensialet til å være et verktøy for kritisk og konstruktiv tenkning 98 
og økt politisk bevissthet. Kvalitetsutdanning styrker politisk, sivil, økonomisk, sosial og 99 
kulturell frigjøring - som alle er forutsetninger for en rettferdig og relevant utvikling av 100 
samfunnet - bygget på deltakelse, samarbeid, kultur og identitet. Kvalitetsutdanning er basert 101 
på uavhengig forskning og en bred og kontekstavhengig forståelse av utdanning med 102 
utgangspunkt i lokale forhold og fra et rettighetsperspektiv.   103 
 104 
SAIH mener at relevant høyere utdanning5 kan bidra til redusert fattigdom og bærekraftig 105 
utvikling. Rettferdig tilgang til høyere utdanning for historisk undertrykte grupper, kan spesielt 106 
bidra til mindre diskriminering og utjevning av sosiale forskjeller. Ifølge UNESCO-IESALC6 i 107 
2020 er universell tilgang til høyere utdanning viktigere enn noen gang for å oppnå sosial 108 
rettferdighet, og en av de viktigste drivkreftene for utvikling. Samtidig vedvarer mangelen på 109 
inkludering av historisk undertrykte grupper som en av de viktigste hindringene for å oppnå 110 
universell tilgang. Mellom 2000 og 2018 økte det globale inntaket til høyere utdanning for 111 
kvinner mer enn for menn, som er en positiv utvikling. Samtidig viser UNESCO at ulikheten i 112 
tilgang til høyere utdanning har vedvart de siste tjue årene, der fattigdom, diskriminering, høye 113 
skolepenger, vanskelige opptaksprøver og geografisk mobilitet er barrierer som kontinuerlig 114 
hindrer tilgang til høyere utdanning, særlig i samfunn med store sosiale forskjeller.  115 
 116 
I 2020 ble verden slått ut av COVID-19 pandemien og en stor andel av verdens 117 
utdanningsinstitusjoner stengte ned. Ulikhetene i digital tilgang og utdanningstilbud som evnet 118 
å tilpasse seg situasjonen viste tydelig hvor store ulikheter som eksisterer innenfor utdanning. 119 
To tredjedeler av landene med lav og lavere mellominntekt har kuttet utdanningsbudsjettene 120 
siden utbruddet av Covid-19-pandemien7, og disse kuttene samt månedsvis med nedstenging 121 
har ført til kraftige tilbakeskritt i arbeidet de siste tiårene for en mer rettferdig og inkluderende 122 
utdanning for alle. Krisen utvider eksisterende ulikheter og frembringer nye, og målet om at 123 
ingen student må utelates er mer relevant en noensinne. Dens økonomiske og sosiale 124 
konsekvenser vil ha langtidsinnvirkning på inntak av studenter i høyere utdanning, 125 
læringsprosessen, antall studentenes som fullfører studiene og evnen til nyutdannede til å 126 
komme inn i arbeidslivet.  127 
 128 

 
5 SAIH har en bred og kontekstspesifikk forståelse av høyere utdanning. Det vil si at hva den innebærer og hvordan 
utdanningen er bygget opp, kommer an på konteksten utdanningen tilbys i. For eksempel er tilgangen på studier 
basert på eget språk og kultur viktige prinsipper for oss. 
6 UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean 
7 UNESCO-VB: EFW: Education finance watch 2021 



Kvalitetsutdanning og akademisk frihet er under stadige angrep, som bekreftet av FNs 129 
spesialrapportør på ytringsfrihet i 20208. Politiseringen av studieprogrammer og læreplaner 130 
uthuler institusjonell autonomi og akademisk frihet. Regulering av pensum og 131 
forskningstematikk, samt krav om å fremme ideologiske synspunkter som en del av de 132 
akademiske programmene er en trend man ser i mange land. Kunnskapsfelt som kjønnsstudier, 133 
feministisk- og skeiv teori og seksualitetsstudier, har også blitt mål for kritikk og sensur for å ha 134 
utviklet det anti-kjønnsbevegelsen omtaler som "kjønnsteori". Det er nettopp for å verne om 135 
dem som forsker på viktige, men kontroversielle spørsmål, at akademisk frihet må beskyttes. 136 
 137 
Høyere utdanning er under stadige angrep. Mellom 2015 og 2019 rapporterte Global Coalition 138 
to Protect Education from Attack9 over 1200 angrep på høyere utdanningsinstitusjoner og deres 139 
studenter og personell i 36 land. I Scholars at Risks årlige Free to Think-rapport10 ble det fra 140 
september 2019 og til august 2020 registrert 341 angrep mot høyere utdanning. Disse angrepene 141 
har tatt form av blant annet drap, fengsling, rettslig forfølgelse, reiserestriksjoner og mer. 142 
 143 
Kunnskap kan aldri bli statisk, men må alltid fornyes og utvikles. Avkolonisering av utdanning 144 
går til kjernen av akademias oppdrag; å stille kritiske spørsmål og evaluere etablerte sannheter, 145 
eksisterende maktstrukturer og normer i samfunnet11. Spesielt urfolks og etniske minoriteter sin 146 
kunnskap, kunnskapsproduksjon, verdenssyn, språk og kultur har vært offer for ødeleggelse og 147 
undertrykkelse gjennom koloniseringen og vestlige definisjoner av kunnskap sin dominans. 148 
Muligheten for utdanning og kunnskapsproduksjon på egne premisser er avgjørende for at 149 
utdanning skal være frigjørende og utfordre etablerte strukturer i samfunnet. 150 
  151 
Derfor skal vi i perioden arbeide for følgende målsettinger:   152 

1. Rettferdig tilgang til høyere utdanningsinstitusjoner   153 
2. Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende   154 
2. Akademisk frihet er beskyttet   155 
3. Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten   156 

  157 
Rettferdig tilgang til høyere utdanningsinstitusjoner   158 
Høyere utdanningsinstitusjoner skal være inkluderende og sørge for bred tilgang for alle 159 
grupper i samfunnet. Da må de være kritiske samfunnsaktører utad, men også innad; pensum, 160 
organisering og deltakelse, bør ta hensyn til de lokale forholdene. Historisk undertrykte 161 

 
8 FNs spesialrapportør på ytringsfrihet: Report on academic freedom and the freedom of opinion and expression 
https://www.undocs.org/A/75/261 
9 Education Under Attack 2020, https://protectingeducation.org/publication/education-under-attack-2020/  
10 Free to Think 2020, https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-
2020/?fbclid=IwAR0mbf9SBG47hh9Fzd0drYAKTn6QUf6thke5lcis14Zojs4qnTpB1pWPewM  
11 Se SAIHs refleksjonsverktøy: https://saih.no/assets/docs/Avkolonisering/Avkolonisering-NOR.pdf  

https://protectingeducation.org/publication/education-under-attack-2020/
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/?fbclid=IwAR0mbf9SBG47hh9Fzd0drYAKTn6QUf6thke5lcis14Zojs4qnTpB1pWPewM
https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think-2020/?fbclid=IwAR0mbf9SBG47hh9Fzd0drYAKTn6QUf6thke5lcis14Zojs4qnTpB1pWPewM
https://saih.no/assets/docs/Avkolonisering/Avkolonisering-NOR.pdf


grupper har redusert tilgang til høyere utdanning. Samfunn i Latin-Amerika og Myanmar er 162 
flerkulturelle samfunn der flere ulike etniske grupper, urfolk og afroetterkommere lever side 163 
om side. Urfolk og andre grupper har rett til selvbestemmelse over egen utdanning og 164 
utdanningsinstitusjoner som respekterer deres kultur, språk, læringsmetoder, teknologi og 165 
verdi- og kunnskapssystemer. Utdanningsinstitusjoner drevet av urfolk og etniske minoriteter 166 
må anerkjennes, og ha tilgang på finansiering og akkrediteringssystemer som tar høyde for 167 
interkulturelle perspektiv. Alle skal ha lik mulighet til å ta høyere utdanning, uavhengig av 168 
faktorer som seksualitet, kjønnsidentitet og -uttrykk og kjønnskarakteristika (SKK), etnisitet, 169 
funksjonsevne, sosioøkonomisk status eller annet. Dagens sentralisering av høyere 170 
utdanningstilbud svekker tilgangen for mange. De formelle utdanningssystemene representerer 171 
heller ikke alltid alle behov og syn på læring. Støtte til utdanning og læring også utenfor det 172 
formelle systemet er grunnleggende i mange land.   173 
 174 
I de fleste land i verden er store deler av samfunnets fattigste ekskludert fra høyere utdanning. 175 
De interkulturelle og sosiale forholdene må reflekteres innad i de høyere 176 
utdanningsinstitusjonene. SAIH arbeider imot økt kommersialisering av høyere utdanning, og 177 
mener høyere utdanning bør være gratis, eller ha tilbud til overkommelig pris for hele 178 
befolkningen. Utdanning skal være en rettighet, ikke et eksklusivt privilegium for de som kan 179 
betale. Offentlige og tilgjengelige låne- og stipendordninger er et viktig og nødvendig 180 
virkemiddel for å øke tilgangen til høyere utdanning for alle grupper i samfunnet.  181 
 182 
SAIH skal i perioden jobbe for å:  183 

● Fremme flere og bedre stipendordninger for mer rettferdig tilgang til høyere 184 
utdanning uavhengig av sosiale og kulturelle ulikheter   185 

● Fremme økt offentlig finansiering til høyere utdanning og gratis høyere utdanning  186 
● Styrke akkrediteringssystemer fra interkulturelle institusjoner for høyere utdanning  187 
● Styrke og fremme uavhengige interkulturelle høyere utdanningsinstitusjoner  188 
● Fremme dialog og internasjonalt samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner, 189 

myndigheter, privat sektor og andre relevante nettverk    190 
● Bryte barrierer som hindrer marginaliserte og undertrykte gruppers tilgang til 191 

høyere utdanning   192 
● Fremme økt tilgang og kompetanse på digitale utdanningsformer  193 

 194 
 195 
Høyere utdanning er inkluderende og ikke-diskriminerende   196 
SAIH mener at for at høyere utdanning skal oppfylle det bærende prinsippet i 197 
bærekraftsmålene om at ingen skal utelates, må utdanningsinstitusjonene og læringsarenaene 198 
samt pensum være inkluderende og ikke-diskriminerende. Ingen skal gjennom undervisning 199 



eller læringsmiljø og oppleve diskriminering på grunn av sin identitet eller bakgrunn eller føle 200 
seg utrygg på campus. I alle deler av verden opplever mennesker som utfordrer normer knyttet 201 
til kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitet å bli utsatt for ulike former for vold og undertrykkelse i 202 
utdanningsløpet, med konsekvenser for læring og muligheter i arbeidslivet. Mange 203 
diskrimineres fra ulike hold, ved å for eksempel være både skeiv, fattig og tilhøre en etnisk 204 
minoritet. Å forstå interseksjonaliteten i undertrykkelsesmønster og ekskludering er 205 
grunnleggende for å skape en mer inkluderende høyere utdanningssektor.   206 
 207 
God og inkluderende høyere utdanning er avgjørende for å skape åpne og inkluderende 208 
samfunn. Ved å undervise studenter på tvers av studieretninger i inkluderende språk, 209 
rettigheter og praksis vil det skape positive ringvirkninger i samfunnet og forebygge 210 
diskriminering. Ved å særlig arbeide opp mot lærere og lærerstudenter og styrke kvaliteten i 211 
lærerutdanningene, vil man sikre at også veien inn til høyere utdanning rommer alle.  212 
 213 
SAIH skal i perioden jobbe for:   214 

● Motvirke all diskriminering ved høyere utdanningsinstitusjoner og fremme trygge 215 
og tilgjengelige campus for alle 216 

● Fremme mekanismer for å dokumentere og håndtere saker rundt diskriminering og 217 
trakassering basert på kjønn, identitet og uttrykk i høyere utdanning varslings- og 218 
rapporteringsmekanismer for tilfeller av diskriminering og trakassering på høyere 219 
utdanningsinstitusjoner 220 

● Fremme representasjon av historisk undertrykte grupper i interne og administrative 221 
strukturer ved høyere utdanningsinstitusjoner  222 

● Styrke kvaliteten i lærerutdanningene for å forebygge diskriminering mot 223 
minoriteter og historisk undertrykte grupper 224 

● Fremme en helhetlig seksualitetsundervisning for å spre kunnskap og sikre like 225 
rettigheter for alle 226 

 227 
 228 
Akademisk frihet er beskyttet  229 
SAIH mener at akademisk frihet er studenter, akademikere og institusjoners rett til å søke 230 
kunnskap uten frykt for represalier. Kritiske og uavhengige høyere utdanningsinstitusjoner er 231 
betydningsfulle samfunnsaktører. Kritisk utdanning former mennesker som, ifølge Paulo Freire, 232 
analyserer samfunnsproblemer fra roten, stiller spørsmål ved virkeligheten de lever i og 233 
handler for å endre den. Utdanning er derfor nøkkelen til kritisk bevissthet.  234 
 235 
Det høyere utdanningssamfunnet skal delta i samfunnsdebatten med ny kunnskap og 236 
konstruktiv kritikk av politikk og samfunnsutvikling. Forskning og kunnskapsutvikling er 237 



viktig for å fremme bærekraftig utvikling og mer rettferdige samfunn. Forskning skal være 238 
bred, inkluderende og uavhengig, men må styres av etiske prinsipper. Forskning er avgjørende 239 
for å spre og skape ny kunnskap som kan brukes til å underbygge rettigheter, fremme og 240 
håndheve ikke-diskriminerende lover, utfordre etablerte narrativer og skape nye praksiser. 241 
Studenter og akademikere blir ofte presset av dominerende grupper til å presentere og fremme 242 
spesifikke historiske eller politiske synspunkter. Slike angrep har alvorlige konsekvenser for 243 
oppbyggingen av frie samfunn og fører til en svekking av høyere utdanning som en arena for 244 
kunnskapsbasert debatt.  245 
 246 
Konseptet universitetsautonomi henger tett sammen med akademisk frihet og demokratiske 247 
prosesser, og er grunnleggende for at høyere utdanningsinstitusjoner skal være kritiske 248 
stemmer og bidra med ny kunnskap. Slike institusjonelle demokratiske prosesser er under press 249 
mange steder i verden. Universiteter og utdanningsinstitusjoner bør ha både organisatorisk, 250 
økonomisk og faglig autonomi, samt autonomi i ansettelser. Hverken statlig eller privat 251 
finansiering skal begrense institusjonenes handlingsrom eller akademiske frihet.  252 
 253 
SAIH skal i perioden jobbe for å:  254 

● Bygge opp under demokratiske prosesser i høyere utdanningsinstitusjoner    255 
● Styrke høyere utdanningsinstitusjoners autonomi, bærekraft og akademiske frihet   256 
● Sikre at forskning er uavhengig og tilgjengelig for alle 257 
● Styrke forskningskapasitet og utvikle forskningsmetoder  258 
● Styrke, fremme og tilgjengeliggjøre forskning på feltene, menneskerettigheter, 259 

demokratiutvikling, likestilling, kjønn og seksualitet,  260 
● Spesielt fremme kunnskapsproduksjon rundt urfolks og etniske minoriteters språk, 261 

kultur og mangfold av kunnskap, samt nye metodiske tilnærminger til generering av 262 
kunnskap  263 

● Fremme bruken av forskning i samfunnsdebatten    264 
● Styrke insentiver til forskningssamarbeid og forskningsmidler i høyere 265 

utdanningsinstitusjoner  266 
 267 
Studenter og akademikere er organiserte og bidrar i den offentlige debatten   268 
SAIH mener at studenter og akademikere er sentrale aktører i å skape og fremme en 269 
kunnskapsbasert og kritisk debatt i samfunnet. Studenter er ofte de første til å si ifra gjennom 270 
ikke-voldelige protestere når et samfunn beveger seg i en gal retning, og ses på som en farlig 271 
gruppe av totalitære regimer. Studenter og akademikere blir angrepet fordi de oppfattes som en 272 
trussel mot makthaverne og bidrar i den offentlige debatten med kunnskap som ofte utfordrer 273 
status quo. Derfor blir studenter og akademikere som kjemper for demokratiske verdier ofte 274 
overvåket, forfulgt, torturert og fengslet eller bare forsvinner.  275 



 276 
Studenters og akademikeres rett til å organisere seg, forske fritt, diskutere og være kritiske må 277 
beskyttes, og de må kunne motsi religiøse, politiske eller historiske framstillinger i akademia og 278 
samfunnet generelt uten frykt for egen eller andres trygghet. Dette inkluderer særlig 279 
studentforeninger, fagforeninger for lærere og andre sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider 280 
opp mot høyere utdanning. Studenters og akademikeres rett til å organisere seg, påvirke og 281 
delta inn i sentrale organer og beslutningsmyndigheter ved høyere utdanningsinstitusjoner er 282 
en forutsetning for og en del av et fritt akademia. Samtidig er det viktig at organisasjonene og 283 
fagforeningene har et særlig fokus på å inkludere historisk undertrykte grupper og minoriteter i 284 
interne og eksterne strukturer, for å sikre en bred og god representasjon. 285 
 286 
SAIH skal i perioden jobbe for å:   287 

● Styrke studenters og akademikeres organisasjons- og ytringsfrihet og deres 288 
organisasjoner 289 

● Fremme nasjonalt, regionalt og globalt samarbeid og nettverk blant studenter og 290 
akademikere  291 

● Dokumentere angrep mot studenter, høyere utdanning og brudd på akademisk 292 
frihet for et styrket påvirkningsarbeid for beskyttelse av høyere utdanning 293 

● Styrke internasjonalt påvirkningsarbeid og synliggjøring rettighetsbrudd mot 294 
studenter  295 

● Styrke kvinner, skeives og minoriteters medbestemmelse og innflytelse i 296 
organisasjonene   297 

● Sikre gode velferdsordninger for studenter og akademikere   298 
● Styrke fagforeninger for undervisere innen høyere utdanning 299 

 300 

 301 

Hvor vi jobber  302 
SAIH vil i perioden fortsette å jobbe med samarbeidspartnere i Sørlige Afrika, Latin-Amerika og 303 
i Myanmar, og for å bygge og videreutvikle nettverk i andre land og regioner. SAIH jobber i 304 
langvarige partnerskap og har vært til stede i Bolivia, Colombia, Nicaragua, Myanmar, Sør-305 
Afrika, Zambia og Zimbabwe i flere år. Disse er land der studenter og akademikeres 306 
organisasjoner er utsatt, der urfolk, etniske minoriteter, skeive og kvinner på ulike måter holdes 307 
utenfor det høyere utdanningssystemet, eller diskrimineres i det, og der tilgangen til høyere 308 
utdanning er skjevt fordelt i befolkningen.    309 
 310 
SAIH jobber også med regionale og internasjonale studentorganisasjoner og 311 
interesseorganisasjoner rundt retten til høyere utdanning.   312 


