StudentOrganisasjonen StOr
ved Universitetet i Stavanger
Arbeidsgruppen sin innstilling for 20kr-ordningen 2018
Studentene ved Universitetet i Stavanger (UiS) kan hvert semester velge om de ønsker å gi 40 kroner
av sin semesteravgift til en humanitær organisasjon eller et humanitært formål. Av disse går 20
kroner til SAIH, mens de resterende 20 kronene bevilges av Studentparlamentet ved UiS etter
innstilling fra en arbeidsgruppe om hvem som skal motta bistandssummen.
Arbeidsgruppen






Ingeniører Uten Grenser, Sindre Meling Habbestad
Amnesty UiS, Una Ruzic
SAIH Stavanger, Marte Pauline Tobiesen
Studentpresten ved UiS, Leni Mæland
Nestleder for Læringsmiljø, Emma Øren

Arbeidsgruppen sin innstilling for 20kr-ordningen 2018
Arbeidsgruppen har gjennom innholdsrike samtaler kommet til enighet om å innstille prosjektet
«Makani – My Space» til 20kr-ordningen 2018 som en forlengelse av 2017. Arbeidsgruppen mener
prosjektet er av høy kvalitet som gir syriske barn- og unge håp og en bedre fremtid. Arbeidsgruppen
ønsker i sin innstilling å belyse sin tillit til UNICEF og prosjektet som helhet. Dette på bakgrunn av at
UNICEF gjennom årene har bygd opp et velkjent og troverdig renomme og som gjennom tiden har
vist til resultater. Det å følge et prosjekt som «Makani – My Space» gjennom flere år, mener
arbeidsgruppen vil styrke prosjektets utvikling og skape en stolthet og tilhørighet blant studentene
ved Universitetet i Stavanger som er med å bidra.
Om «Makani – My Space»
Prosjektet «Makani – My Space» koordineres av UNICEF og er et humanitært prosjekt som er
sentrert rundt barn- og unges rett til utdanning og en tryggere oppvekst. Prosjektet bevilger
skolegang og psykososial støtte til syriske flyktningbarn og –unge i Jordan. Prosjektet omfatter
utdanning, psykososial støtte og ferdighetstrening. Prosjektet kan beskrives som lærings- og
omsorgssentre som gir syriske barn- og unge en ny start på livet, samt en bidragsyter for å løse
utdanningsutfordringene i landet.
Makani-prosjektet har som motto: «I am safe, I learn, I connect». Mottoet belyser hva
arbeidsgruppen ønsker studentene ved UiS kan bidra med, nemlig det å gi barn og unge trygge
rammer og å skape håp og drømmer for fremtiden. Slik situasjonen har vært i flere år nå, har
konflikten i Syria ført til den største flykningskrisen globalt siden 2. verdenskrig. Som et resultat av
dette, er en hel generasjon syriske barn og ungdom avhengige av at resten av verdenssamfunnet gir
dem mulighet til en bedre tilværelse. Dette ved å gi dem utdanningen og den støtten de trenger for å
skape seg et bedre liv og ta del i samfunnets oppreisning.

