INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET

Dato: 09.04.18
Sted: Styrerom 4. etasje AR
Tid: 17:00- 20:00
Konstituering
Godkjenninger
15 min
Saksliste:

20/18

Diskusjonssak: Åpent brev om universitetet
Technion

22/18

Lukket sak

Eventuelt
Møteevaluering

___________________________________________________________________________
Hilsen Arbeidsutvalget, Studentorganisasjonen StOr ved Universitetet i Stavanger
Sara Jalali
Leder

Emma Øren
Nestleder for Læringsmiljø
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INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
Konstituering
Valg av ordstyrer, referent og bisitter

Godkjenninger
-

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste og dagsorden
Godkjenning av protokoll for forrige møte
Saker under eventuelt

Forslag til vedtak:
Innkalling, saksliste, dagsorden og protokoll godkjennes med de endringer som måtte
fremkomme i møtet.

Eventuelt
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INNKALLING
STUDENTPARLAMENTET
Sak: 20/18 Diskusjonssak: Åpent brev om universitetet Technion
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Åpent brev om universitetet Technion
____________________________________________________________________
Bakgrunn
Arbeidsutvalget i StOr har mottatt et åpent brev som angår Universitetet i Stavanger (UiS) sin
samarbeidsavtalen med det Israelske universitetet Technion. Samarbeidsavtalen handler
primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi.
I brevet argumenteres det at nåværende olje og energiministre har uttrykt støtte til et slikt
samarbeid, selv om to tidligere utenriksministre har frarådet norske aktører å samarbeide om
olje- og gassutvinning med land som ikke har avklart grenselinjer i forhold til havrett og
folkerett.
I følge brevet er universitetet Technion en sentral samarbeidspartner med israelske
militærindustrielle aktører som operer en folkerettsstridig okkupasjon. Videre i brevet står det
at Israel ikke har undertegnet Havrettskonvensjonen og bruker sin kontroll over petroleum og
andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen.
På bakgrunn av argumentasjonen som fremkommer i brevet ønskes det at styret ved UiS
avvikler samarbeidsavtalen UiS har med det israelske universitetet Technion.

Forslag til vedtak
Saken diskuteres i Studentparlamentsmøtet og tas til orientering.
Background
Executive committee in StOr has received an open letter concerning the cooperation
agreement between the University of Stavanger (UiS) and the Israeli University Technion.
The cooperation agreement is primarily about exchange of experience and research in
petroleum technology.
Proposed motion
The case is discussed at the Student Parliament meeting and is taken for orientation.
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Sak: 22/18 Lukket sak
Saksbehandler: Leder
Vedlegg: Ingen vedlegg
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