
Resolusjonsblekke for SAIH 

 

Resolusjoner er politiske dokumenter som sier noe om hvilke saker Årsmøte mener SAIH 

skal mene noe om, og arbeide med om det er naturlig. Resolusjoner er i utgangspunktet 

mindre forpliktende enn strategier og punkter i handlingsplanen, men mer forpliktende enn 

innlegg fra talerstolen og innspill på landsråd. Det gir organisasjonen mulighet til å mene 

ting på et mer detaljert nivå i dagsaktuelle saker, og er en fin plattform for arbeidsutvalget å 

hente inspirasjon og støtte fra i det daglige politiske arbeidet. Hvis du mener en spesiell 

situasjon fortjener oppmerksomhet, og at SAIH bør mene noe selv om vi ikke trenger å jobbe 

med det hver dag, så er resolusjoner verktøyet ditt. Resolusjoner må ikke forveksles med 

bakgrunns- og kunnskapsdokumenter som posisjonsnotater som utgår fra SAIHs strategier. 

Hensikten med resolusjonene er at de skal si noe om SAIHs politikk i spesifikke saker, gjerne 

basert på bakgrunns- og kunnskapsdokumentene i SAIH, som posisjonsnotater, og samsvare 

med SAIHs strategier.  

 

Resolusjoner løftet på Årsmøtet bør være innenfor disse rammene: 

- Maks to sider, ekskludert punktene «SAIH mener»/«SAIH skal» 

- Tar opp et konkret, spisset dagsaktuelt tema 

- Bør referere til SAIHs posisjonsnotater/strategier, som du finner her 

https://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter 

- Bør ha en tidsramme (denne kan knyttes til den flerårige strategien resolusjonen 

refererer til eller annen logisk tidsramme) 

 

Eksempler på resolusjoner SAIH har vedtatt de siste årene: 

- Informasjonsstøtten – selvhjelp til norske hoder! 

- SAIH fordømmer nedleggelsen av kjønnsstudier ved ungarske universiteter 

- Kriminalisering av studentaktivisme i Honduras 

- Stopp angrepene på akademisk frihet i Tyrkia! 

- Stans Hydros angrep på forskningsbaserte ytringer – Støtt akademisk frihet i Brasil 

 

Her kommer en ”how to”-gjennomgang. Ikke nøl med å spørre AU eller andre aktivister om 

noe er uklart, eller se på gamle resolusjoner for å få inspirasjon. 

https://saih.no/hvem-er-saih/organisasjon/dokumenter
https://saih.no/assets/docs/Resolusjon_Informasjonsst%C3%B8tten-selvhjelp-til-norske-hoder_%C3%85M-2013.pdf
https://saih.no/assets/docs/%C3%85M19/SAIH-ford%C3%B8mmer-nedleggelsen-av-kj%C3%B8nnsstudier-ved-ungarske-universiteter_%C3%85M19.pdf
https://saih.no/assets/docs/%C3%85M19/Kriminalisering-av-studentaktivisme-i-Honduras_%C3%85M19.pdf
https://saih.no/assets/docs/%C3%85M19/Stans-Hydros-Angrep-p%C3%A5-forskningsbaserte-ytringer-st%C3%B8tt-akademisk-frihet-i-Brasil_%C3%85M19.pdf


 

Tittel  

Denne skal være kort (sånn at den er enkel å lese og forstå) og poengtert (sånn at man 

skjønner hva resolusjonen handler om). Måten man skriver tittel på ligger et sted mellom to 

ytterpunkter:    

- Det ene ytterpunktet er av typen ”Ned med Mugabe!”. Denne er ganske aktiv og 

aktivistisk, så den passer til saker som skal engasjere og kanskje sendes til media osv.  

- Det andre er (selvfølgelig helt overdrevet) ”Regimevarighet og konsekvenser i 

Zimbabwe”. En veldig tørr men overordnet beskrivelse av temaet, som passer seg 

veldig godt til tørre mennesker, saker og situasjoner. 

- En mellomting kan være noe sånt som ”SAIH fordømmer autoritær maktbruk i 

Zimbabwe” eller noe. Det er interessant nok til at det fremmer videre lesning, og 

allikevel såpass konkret at man skjønner hva uttalelsen handler om.  

  

Introduksjon og hovedtekst   

Introduksjonen skal sette rammen for resolusjonen, og plassere den i sammenheng med 

verden rundt og SAIH. Det er tre elementer som bør være med: 

- Situasjonsbeskrivelsen peker på hvilket problem resolusjonen ønsker å løse, og 

hvordan situasjonen er i dag.  

- Kort forklare den historiske sammenhengen: handler om å fortelle historien om 

hvordan eller hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, og/eller å fortelle hva 

SAIH tidligere har gjort og ment, for å bygge opp om hvorfor resolusjonens 

standpunkt er det riktige 

- Politisk sammenheng er med for å sette uttalelsen sammen med de overordnede 

verdiene (og/eller strategiene) til SAIH. Det kan være veldig sterk argumentasjon 

hvis den brukes riktig.  

  

Hvilke elementer som skal brukes i introduksjonen, hvilke som skal komme i hoveddelen og 

hvor mye av hvert element som skal brukes avhenger veldig av hvilket tema uttalelsen 

handler om. Alt trenger ikke nødvendigvis skrives alltid. ”SAIHs visjon handler om 

utdanning for frigjøring, derfor er vi for denne forskriftsendringen om studentvisum” blir 



litt banalt. Det samme blir det å fortelle hele Mugabes familiehistorie for å forklare at en 

studentorganisasjon på ett campus trenger SAIHs støtte i sin kamp for mer 

studentrepresentasjon i universitetsstyret.  

  

Hovedteksten bør til slutt vris over på løsningsforslag og/eller påstander og standpunkter. 

Gjerne ved å avslutte situasjonsbeskrivelsene med ”SAIH synes dette og dette om 

situasjonen”, ”SAIH mener at” eller ”SAIH skal gjøre dette og dette”. Avhengig av typen 

resolusjon bør dette være en betydelig del av teksten, med underbyggende argumentasjon 

for hvorfor standpunktet er riktig.   

  

Avslutning og punkter  

En resolusjon trenger ikke ha noen særlig utpreget avslutning. I de fleste tilfeller holder det å 

skrive ferdig argumentasjonen og løsningsforslagene og være ferdig med det. I SAIH har 

mange resolusjoner en setning i kursiv i bunnen som sammenfatter SAIHs mening: 

SAIH mener at frie og demokratiske valg må gjennomføres i Zimbabwe, og at president 

Mugabe må tre av. Studenter og ungdom må få delta og komme med innspill i 

overgangsprosessen. Studenter i Zimbabwe må også få bedre representasjon i de styrende 

organene på sine universiteter. 

I mange resolusjoner kan det passe med en punktliste på slutten, som dette:  

SAIH mener: (eller vil, eller krever)    

• at Mugabe skal tre av som president i et fritt, demokratisk valg 

• at studenter og ungdom får delta og komme med innspill i overgangsprosessen  

• at studenter i Zimbabwe bør få bedre representasjon i styrende organer på sine 

universiteter 

 

Legg merke til at alle punktene skal bli en hel setning sammen med den første linja. Det 

betyr at man f.eks. må skrive” at” hvis man ikke har skrevet det på den første linja.  

  

Ting å huske/Tips på veien   

• I de aller fleste tilfellene gjelder ”less is more”. Jo mer konkret forslaget er, jo lettere er det 

å forstå meningen med resolusjonen.  



• Ikke vær redd for å skrive noe som ikke er perfekt. Årsmøtet i SAIH er fylt av dyktige 

mennesker som kan foreslå endringer for å gjøre resolusjonen din bedre. 

Redaksjonskomiteen kan også gjøre redaksjonelle og språklige endringer. Det viktigste for 

deg er en god idé og gode argumenter. 

• Bruk gode kilder for å underbygge resolusjonen – dette kan også være med å gjøre 

det enklere å korte ned resolusjonen, om man kan få nødvendig 

bakgrunnsinformasjon gjennom god kildebruk. 


