
Om SAIH 

Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH) er Norges største studentbevegelse 

for internasjonal solidaritet. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters engasjement i 

kampen mot apartheid i Sør-Afrika, og er en av Norges eldste bistandsorganisasjoner. SAIH arbeider 

for at alle skal ha tilgang til inkluderende og god utdanning i en verden med rettferdig fordeling, uten 

brudd på menneskerettigheter og demokrati. Med dette ønsker SAIH å søke om tildeling av 20 kr i 

valgfritt bidrag gjennom semesteravgiften ved Universitetet i Stavanger.  

SAIH er drevet av og for norske studenter og akademikere. Bærebjelken til SAIH er medlemmene 

våre. SAIH har ikke personlig medlemskap, men er en demokratisk medlemsbasert organisasjon 

bestående av SAIHs lokallag, studentdemokratier, universitets- og høgskolestyrer og nasjonale 

interesseorganisasjoner for studenter og akademikere. Medlemmer av SAIH, deriblant 

Studentorganisasjonen i Stavanger, har stemmerett på Årsmøtet. Her legges grunnlaget for SAIH sitt 

arbeid i året som kommer og alle våre medlemmer kan bidra til å påvirke vår politikk.   

Hva går SAIH-tierne til? 

Frivillige bidrag fra studenter og akademikere er en av organisasjonens viktigste inntektskilder. Disse 

midlene går primært til vårt langsiktige utviklingssamarbeid. I dag støtter SAIH om lag 30 lokale 

organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i Sør-Afrika, Zambia, 

Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua, Colombia og Myanmar. Videre følger noen eksempler på hva disse 

organisasjonene jobber med.  

Akademisk frihet, altså studenters og akademikeres rett til å ytre seg fritt uten å frykte sanksjoner, er 

et viktig tema for mange organisasjoner SAIH støtter. I Zimbabwe risikerer studenter og akademikere 

å bli utsatt for vold, fengsling, trusler og overgrep dersom de engasjerer seg politisk for å fremme 

demokrati og menneskerettigheter. På få år har titalls studenter blitt urettmessig arrestert eller 

anholdt, og mange har også blitt kidnappet og torturert. Disse overgrepene går ikke bare ut over 

enkeltmenneskene, de går ut over hele samfunnet. Derfor støtter SAIH flere organisasjoner i landet 

som jobber for retten til akademisk frihet.  

SAIH har jobbet på den autonome karibiske kysten i Nicaragua i snart 40 år. Her jobber vi med urfolk 

og afroetterkommeres rett til utdanning. SAIH har vært sentrale i å styrke og støtte organisasjoner 

som gir et unikt tilbud til ungdom på den karibiske kysten. Nicaraguas karibiske kyst er spredt 

befolket og den sentrale regjeringen har i liten grad satset på utdanning i denne delen av landet. For 

mange er det både for langt, for dyrt og for vanskelig (bl.a. på grunn av språkbarrierer) å dra til de 

store byene for å studere. Det interkulturelle universitetet URACCAN og skogskolen Wawashang er to 

initiativer SAIH har støttet siden de startet opp, som gjør utdanning mulig for ungdom på den 

karibiske kysten. SAIH har også støttet videreutdanning for lærere på den karibiske kysten i over 20 

år gjennom organisasjonen FADCANIC. Gjennom dette prosjektet har andelen ufaglærte lærere gått 

fra 82% til 21%, og flere barn og ungdom får bedre undervisning. 

Retten til høyere utdanning for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive (LHBT+) er 

også et viktig tema for oss, og SAIH støtter flere LHBT-organisasjoner som jobber for mer 

inkluderende utdanningsinstitusjoner og undervisning. I Myanmar, et land hvor homofili er forbudt 

ved lov, jobber partnerorganisasjonen vår Colours Rainbow med å gi lærere kunnskap om seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. De holder informasjonskampanjer, kurs og møter, og 

har nylig fått gjennomslag for at det skal gis kunnskap om LHBT+ på pensum på fjerde trinn i 

grunnskolen i Myanmar. I Sør-Afrika støtter vi blant annet Gender Dynamix, den eldste 

organisasjonen for transpersoners rettigheter på det afrikanske kontinent. De jobber gjennom 



informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å gjøre universitetene tilgjengelig og inkluderende for 

transpersoner, slik at de også har lik rett og mulighet til å ta høyere utdanning.  

I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber SAIH med politisk påvirkning i Norge og internasjonalt, for 

å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt. Dette gjør vi side om side med 

sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør, og solidaritetsprinsippet er også viktig i SAIHs politiske 

påvirkningsarbeid her i Norge. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har vakt stor 

oppmerksomhet, og under følger eksempler fra SAIHs informasjonsarbeid og politiske gjennomslag 

de siste årene.   

 2015 - SAIH var sterkt involvert i Norges lederskap for deklarasjonen for beskyttelse av skoler, 

som 98 stater har signert per 31. oktober 2019.  

 

 2018 - SAIH tok del i å starte debatten om avkolonisering av akademia i Norge, som tross 

polarisering og lite konstruktive diskusjoner har startet en dypere diskusjon om representasjon, 

maktstrukturer og mangfold i norsk akademia. SAIH har gjennom debatten vist frem eksempler 

fra våre partnerorganisasjoner i Latin-Amerika sitt arbeid med urfolks rett til utdanning, og 

samarbeidet med akademikere og studenter som jobber med å løfte samisk tematikk i norsk 

høyere utdanning.  

 

 2018 – Over 150.000 aviser delt ut over hele landet, som en del av prosjektet Verdens Beste 

Nyheter. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Spire, Changemaker og har som mål å 

formidle positive nyheter om verdens utvikling.  

 

 2018 – Politisk gjennomslag for videreføring av «Students at Risk»-ordningen. Ordningen ble satt 

i gang på initiativ fra SAIH og Norsk Studentorganisasjon, og gir forfulgte studentaktivister som 

arbeider for demokrati og menneskerettigheter muligheten til å fullføre studiene sine i Norge. 

Nylig ankom en femte runde med studenter for å studere ved norske universiteter og høyskoler.  

 

 2012-2019 - Informasjonskampanjen Radi-Aid har fått massiv internasjonal oppmerksomhet helt 

siden den ble lansert for første gang 2012. Kampanjen har som formål å utfordre oppfatninger 

om fattigdom og utvikling, og endre måten bistandsbransjen, næringslivet og 

privatpersoner kommuniserer på, slik at man bryter ned skadelige stereotypier. I 2017 utviklet vi 

en sosiale medier-guide for studenter og andre som reiser utenlands, som flere høyere 

utdanningsinstitusjoner har implementert i sin informasjon til studenter som skal på 

utenlandsopphold.  

 

 2019 - I september i år fikk SAIH politisk gjennomslag for hovedkravet i vår kampanje, Lånekassen 

for utvikling. Som et resultat vil norsk bistand nå tilby ekspertisen til den norske Lånekassen 

gjennom Kunnskapsbanken, for å sikre rettferdig tilgang til høyere utdanning internasjonalt.  

Bidraget fra studentene ved Universitetet i Stavanger utgjør allerede en viktig støtte for SAIH, og en 

økning i bevilgningen vil være med å styrke prosjektene og organisasjonene vi jobber med. Vi håper 

derfor Studentorganisasjonen i Stavanger ønsker å utvide bidraget fra 20 til 40 kroner i semesteret. 

 

 

 



Fakta om tier-ordningen: 

 SAIH-tierne er et frivillig tilbud til norske studenter som ønsker å engasjere seg i kampen for 

studenters rettigheter internasjonalt. 

 Det er studentenes egne demokratisk valgte organer som velger å melde seg inn i SAIH og 

eventuelt innfører en tierordning. Beløpets størrelse varierer mellom 10 og 40 kr per 

semester. 

 SAIH-tierne administreres sammen med semesteravgiften. Dersom samskipnaden eller 

lærestedet ikke har en egen reservasjonsordning, får man pengene refundert av SAIH. 

 Tierordningen er godkjent i henhold til Lov om Samskipnader § 10 (og §16 i forskriftene). 

Loven fastsetter at det internasjonale arbeidet det samles inn til skal være studentbasert: 

o «Sammen med semesteravgiften kan det kreves inn bidrag til studentbasert 

internasjonalt hjelpearbeid. Bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid skal 

være frivillig. 

o Vedkommende utdanningsinstitusjon har ansvar for å kreve inn semesteravgift og 

bidrag til studentbasert internasjonalt hjelpearbeid etter forskrift gitt av 

departementet. Dersom studentene ikke gis adgang til å reservere seg mot 

innbetaling av bidrag til internasjonalt hjelpearbeid i forbindelse med innbetalingen, 

skal de kunne kreve refusjon i ettertid.» 

 Hvert år bidrar over 200 000 norske studenter med SAIH-tiere som en symbolsk støtte i 

kampen for høyere utdanning og akademisk frihet.  

 SAIH-tierne går til SAIHs arbeid for å sikre unge tilgang til høyere utdanning og akademisk 

frihet. SAIH samarbeider med lokale organisasjoner 7 land i Latin-Amerika, Sørlige Afrika og 

Asia. I tillegg til langsiktig bistandsarbeid jobber vi med politisk påvirkning i Norge og 

internasjonalt, for å bedre rammevilkårene for utdanning og utvikling globalt.  

 90,8 prosent av SAIHs midler går til formål, og kun 9,2 prosent går til administrasjon og 

innsamling. SAIH er godkjent av Innsamlingskontrollen. 

 

Les mer om tierne og refusjon på våre nettsider: https://www.saih.no/saih-tierne 

 

SAIH jobber for at studentene skal tilgang til god informasjon om hva deres bidrag går til gjennom 

utstrakt informasjonsvirksomhet på campus og på nett. Hvert semester står vi f.eks. på stand for å 

takke for tierne, vi inviterer til informasjonsmøter om SAIH, samt en rekke andre arrangement 

gjennom året. Alle som ønsker ytterligere informasjon om arbeidet vårt, kan dessuten abonnere 

gratis på vårt månedlige nyhetsbrev på www.saih.no. 
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