
Forslag til tema for politisk kampanje 2022 - SAIH 
 
Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til tema for politisk 
kampanje. For at forslaget skal kunne behandles av styret, og gi mulighet for at de kan 
innstille på det må det sendes inn før 8. april. Det er mulig å fremme forslag helt frem til 
strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet. 
 
Forslag nr:  
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH Bislet 

Kontaktperson: 
Selma Bratberg 

E-postadresse: 
selmabra@live.no 

 
B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
 
 Inkludering av urfolk i høyere utdanning: tilgang, kvalitet og relevans på agendaen. 

Bakgrunn:  
 
De siste tiårene har flere mennesker fått tilgang til høyere utdanning rundt om i verden. Ifølge 
UNESCO IESALC økte inntaket til høyere utdanning fra 19% til 38% mellom år 2000 og 2018. Til tross 
for denne fremgangen, er ulikheten i hvem som får tilgang til høyere utdanning vedvarende og 
fortsatt står millioner av mennesker uten tilgang. Tilgangen har steget blant den økende 
middelklassen, mens mange fattige og marginaliserte grupper fortsatt står uten tilgang. En av 
gruppene som er hardt rammet av denne ulikheten er urfolk. De er overrepresentert blant den 
fattige befolkningen. På verdensbasis utgjør urfolk litt over 6 prosent av befolkningen, men nesten 
20 prosent av de ekstremt fattige ifølge ILO. En trend med høye skolepenger og økende 
privatisering, gjør det vanskelig for unge fra fattige familier å få tilgang til høyere utdanning. I 
Colombia, for eksempel, har den rikeste femtedelen av befolkningen 90 prosent dekning i det 
høyere utdanningssystemet, mens den fattigste femtedelen kun har 10 prosent dekning. I tillegg 
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. Dette er kritisk når vi vet at utdanning er en viktig faktor for å utjevne sosial og 
økonomisk ulikhet, og nøkkelen til bedre levekår og flere muligheter for underpriviligerte og 
marginaliserte grupper. Underrepresentasjon av urfolk og urfolkskunnskap i høyere utdanning, er 
ikke bare negativt for urfolk selv, men også 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. Dermed kan det virke paradoksalt at nettopp urfolk ofte ekskluderes som gruppe 
når det gjelder tilgang til-, og kunnskapsproduksjon i høyere utdanning. Vi har sett flere eksempler 
på hvordan urfolkskunnskap anvendes i møte med klima- og naturkrisen. Urfolk i Sør-Afrika har i 
århundrer brukt kunnskap om vannfiltrering- og vannrensesystem til å gjenbruke vann, i et land som 
har store utfordringer med vannmangel (Seehawer, 2018). Urfolksgrupper over hele verden har 
lenge hatt et bærekraftig forhold til jord, hvor urfolkskunnskap har bidratt til å dyrke mat og 
medisiner lenge før kjemikalier ble brukt for å få fruktbar jord. Et eksempel i Norge er reindriften 



hvor forskere fremstiller et bilde av overbeiting og økologisk krise på vidda, mens sannheten er at 
lavmattene har økt betraktelig fra 1998 til 2013.  Reindrift truer derimot andre næringer slik som 
gruvedrift, vindmølleparker og utbygging av hyttefelt. Samenes kunnskap rundt reindrift er basert 
på århundrer med prøving og feiling, men deres kunnskap tas ikke i betraktning i politiske 
beslutninger, i samme grad som biologer og andre forskere (se SAIHs avkoloniseringsverktøy, s. 16). 
 

 

Beskriv hvordan dette temaet henger sammen med SAIHs gjeldende visjon og strategier:  
 
Ifølge SAIH’s visjon skal «alle ha tilgang til inkluderende og god utdanning, i en verden med 
rettferdig fordeling, uten brudd på demokrati og menneskerettigheter». Dette går til kjernen av 
innholdet i den foreslåtte tematikken. Å øke inkluderingen av historisk marginaliserte grupper, med 
fokus på urfolk og minoriteter, vil øke tilgangen blant de gruppene som ikke har dratt nytte av de 
seneste fremskrittene innenfor tilgang til høyere utdanning. Dette vil være med å skape en verden 
med mer rettferdig fordeling. Et viktig element er også dette med god utdanning. En god utdanning 
innebærer at den er tilpasset språk og kultur og at også studenter med urfolksbakgrunn eller andre 
minoriteter kan kjenne seg igjen og oppleve den som relevant. Dette vil kampanjen kunne bidra til. 
Kampanjen vil kunne belyse tematikken «lik tilgang til høyere utdanning» fra ulike vinkler, og 
synliggjøre ulike årsaker til hvorfor dette er så viktig. Vi har flere partnere som jobber med akkurat 
denne tematikken og som kan være viktige ressurser i en slik kampanje, særlig universitetene UAIIN 
og URACCAN vil være viktige. Gjennom disse partnerne har vi allerede lang erfaring med å jobbe for 
en ikke-diskriminerende utdanning og større inkludering av urfolk og minoriteter. Vi har også 
erfaring fra- og kunnskap om tematikken gjennom arbeidet med avkolonisering av akademia. 
Urfolkstematikk har derimot vært lite brukt i våre politiske kampanjer de senere årene. Ved å ha en 
politisk kampanje om dette vil vi kunne gjøre tematikken mer synlig her hjemme og være med å 
påvirke hvordan norske myndigheter prioriterer- og jobber med dette. Dette vil være ekstra viktig 
nå i kjølvannet av Covid-19-pandemien, som har gjort i utgangspunktet sårbare og marginaliserte 
grupper enda mer sårbare. I tillegg er dette et viktig fokus for å nå bærekraftsmålene og Agenda 
2030. En kampanje med dette temaet vil kunne bidra til samtlige målsettinger som er utstaket i den 
nye strategien for utviklingssamarbeid og vil blant annet kunne dekke følgende punkter:- Fremme 
flere og bedre stipendordninger for mer rettferdig tilgang til høyere utdanning uavhengig av sosiale 
og kulturelle ulikheter  - Styrke og fremme autonome interkulturelle høyere utdanningsinstitusjoner 
- Bryte barrierer som hindrer marginaliserte og undertrykte grupper i å ta høyere utdanning  - 
Spesielt fremme kunnskapsproduksjon rundt urfolks og etniske minoriteters språk, kultur og 
mangfold av kunnskap    - Styrke kvinner, skeives og minoriteters medbestemmelse og innflytelse i 
organisasjonene  - Styrke kvaliteten i lærerutdanningene for å forebygge diskriminering mot 
minoriteter og historisk undertrykte grupper 
 



Vedtatt/Avvist 
  
Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som 
skal utarbeide kampanjen i 2018/2019. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke 
regnes som en del av forslaget.  
 
C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
 
 

 
Forslag til politiske mål og handlingsalternativer (Hva ønsker vi å få gjennomslag for 
politisk, kortsiktige vs. langsiktige mål, hva er det politiske handlingsrommet, hvilke 
politiske prosesser har vi mulighet til å påvirke. Hvordan kan denne kampanjen gjøres 
relevant for Norge og norske beslutningstagere?): 
 

- Norske myndigheter må øke sitt fokus på urfolk og andre minoriteter i utviklingspolitikken. 
- Norske myndigheter må sette fokus på at en god høyere utdanning må være tilpasset språk, kultur 
og bakgrunn og jobbe for at dette blir mer tilgjengelig her hjemme, så vel som i andre land.  
- Norske myndigheter må legge til rette for og kreve at urfolkskunnskap skal tas i betraktning i 
politiske beslutninger og avgjørelser. 
- Norske myndigheter må jobbe målrettet for å nå bærekraftsmålene, og ta i betraktning 
urfolkskunnskap i dette arbeidet. Vi må også jobbe for at dette skjer internasjonalt. 
 

 
Forslag til informasjonsmål og handlingsalternativer (Hva skal hovedbudskapet være? 
Hva er det SAIH ønsker å kommunisere ut gjennom denne kampanjen?): 
 
 
 
 
Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe, hvem ønsker vi å 
nå politisk og hvilke grupper med informasjon): 
 

Norske politikere, NORAD Norske akademikere 
Norske studenter Utdanningsinstitusjoner, både i Norge og utland. 

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 
 

Rapport – her kan man fokusere på forhold både i Norge og i andre land 
Seminar: Erfaringsdeling fra urfolk i høyere utdanning (URACCAN og UAIIN) 
Digitalt kart over urfolk i verden og utdanningssituasjon 
Podcast: Historier fra urfolk i høyere utdanning  
Positive “suksesshistorier” fra studenter og akademikere ved URACCAN og UAIIN 
Erfaringer med kunnskapen de møter i høyere utdanning 
 



Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 
 
 

Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
Lokallag 
Studentdemokratier, evt. andre medlemmer 
Sekretariatet, særlig programrådgivere på Myanmar og Latin Amerika (med tanke på urfolk) 
Partnerorganisasjoner, særlig URACCAN, UAIIN, CRIC 
Samisk høyskole 
NSO Akademikere – mange av de vi knyttet kontakt med i forbindelse med avkoloniserings-toolkit 
er særlig relevante 
Noereh, partipolitisk uavhengig samisk ungdomsorganisasjon 
Saemien studeentedåehkie Tråantesne (SST) – den samiske studentorganisasjonen i Trondheim  

 


