
Informasjonsstrategi 2015-2018 
Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 

Om Strategien  

Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte 

i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av SAIHs informasjonsarbeid. Strategien 

definerer målgrupper, målsetninger og metoder for SAIHs informasjonsarbeid i perioden 

2015-2018   

Strategien inkluderer alt SAIHs informasjonsarbeid – både det som finansieres av Norad, av 

SAIHs innsamlede midler og andre inntekter. Mer detaljert informasjon om aktiviteter og 

tiltak finnes i matrisen i denne strategien, samt søknaden til Norad og SAIHs årlige 

handlingsprogram. Se også vedlegg for monitorering av indikatorene i målhierarkiet (eget 

dokument). 

 

1. Innledning 

Om SAIH1 

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon. 

SAIH jobber for frigjøring gjennom utdannings- og opplæringsprosjekter i samarbeid med 

partnere hovedsakelig i sørlige Afrika og Latin-Amerika, informasjonsarbeid om globale 

utviklingsspørsmål og politisk påvirkningsarbeid 

SAIHs visjon er at alle unge mennesker har tilgang til god utdanning som gjør dem i stand til 

å skape en rettferdig verden 

SAIHs slagord2, «Utdanning for frigjøring», er utgangspunktet for organisasjonens 

virksomhet. God utdanning er basert på lokale forhold og behov, og opplyser, bevisstgjør, 

utvikler og frigjør enkeltindivider, grupper og samfunn. God utdanning styrker muligheten 

til deltakelse og medbestemmelse, og gir redskaper til fri og kritisk tenkning.  

                       
1 Deler av teksten er hentet fra SAIHs Prinsipprogram og Statutter 
2 SAIHs slagord og verdigrunnlag er inspirert av Paolo Freires begrepsapparat i «De undertryktes pedagogikk». 
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SAIHs kjerneverdier er solidaritet, deltakelse og gjensidig respekt. SAIH er en 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon. SAIHs arbeid er rettighetsbasert 

med FNs menneskerettighetserklæring som grunnlag. 

 

SAIH ble stiftet i 1961. Organisasjonen har lang erfaring med solidaritetsarbeid, 

informasjonsvirksomhet og bistandssamarbeid.  

 

2. Målgrupper3: 

SAIHs informasjonsarbeid har studenter og akademikere som hovedmålgrupper. SAIHs 

lokallag er organisasjonens viktigste informasjonsaktører, og styrking og opprettelse av 

lokallag er høyt prioritert. Akademikere og deres fagorganisasjoner er viktige ressurser i 

SAIHs informasjonsarbeid. 

SAIH jobber opp mot politiske beslutningstakere for å få gjennomslag for vår 

utviklingspolitikk. Vårt informasjonsarbeid skal underbygge dette gjennom bevisstgjøring og 

mobilisering, særlig av studenter og akademikere. De viktigste målgruppene for SAIHs 

politiske påvirkningsarbeid er politikere, organisasjoner og institusjoner i Norge, samt norske 

representanter i internasjonale organisasjoner og nettverk. 

SAIHs tre viktigste målgrupper i informasjonsarbeidet er:  

 Studenter, herunder prioritert: 

o Studenter ved læresteder der SAIH har lokallag 

o Studenter ved læresteder med tierordning og medlemskap i SAIH 

 Akademikere, herunder prioritert: 

o Akademikermedlemmer av SAIH 

o Akademikere ved læresteder med lønnstrekkordning 

o Akademikere som er medlemmer i SAIHs medlemsorganisasjoner 

 Beslutningstakere, herunder prioritert:  

o Politikere (i lokale, nasjonale og internasjonale arenaer) 

o Ungdomspolitikere 

o Universitetsstyrer 

o Studentdemokratier 

  

                       
3 Deler av teksten er hentet fra SAIHs Prinsipprogram.  



3. Målsettinger 

Hovedmål: 

Vi skaper engasjerte endringsaktører og en mer nyansert debatt om globale 

utviklingsspørsmål 

Hovedmålet er et langsiktig mål, som vi skal oppnå gjennom tre delmål. Under presenteres 

delmålene hver for seg, med en kort utdyping av delmålet og hvorfor det er viktig for SAIH å 

jobbe med dette delmålet. Delmålene er videre utdypet i målhierarkiet bak i denne strategien. 

Delmål: 

1. Vi er den viktigste aktøren for globale utviklingsspørsmål på universiteter og 

høgskoler i Norge. 

 

 

2. Vi gir studenter og akademikere kunnskap og engasjement om SAIHs temaområder, 

partnerne våre og konteksten de jobber i. 

 

 

3. Vi får gjennomslag for de politiske målene 

 

4. SAIHs informasjonsarbeid  

SAIHs informasjonsarbeid skal bidra med nyansert og bevisstgjørende informasjon om 

globale utviklingsspørsmål som inviterer til refleksjon og deltakelse. Vi mener nyansert 

informasjon er grunnleggende for å endre holdninger og handlinger, og oppnå reell frigjøring. 

Bedre rammevilkår for utdanning og utvikling globalt innebærer en endring av holdninger og 

handlinger i Norge. Gjennom god kunnskap og holdningsendring skal vi mobilisere til å få 

sette utdanning og utvikling på den politiske dagsordenen, og få gjennomslag for vår 

utviklingspolitikk.  

SAIH er til av og for studenter og akademikere, og SAIH skal være synlig og kjent ved 

læresteder for høyere utdanning i Norge. Lokallagene spiller en avgjørende rolle som 

organisasjonens viktigste informasjonsaktører, og skal drive aktiv mobilisering, informasjons- 

og påvirkningsarbeid ved sine læresteder. SAIH er den største studentbevegelsen for 

internasjonal solidaritet i Norge, gjennom mobilisering av studenter og styrking og opprettelse 

av lokallag.  

Akademikere og deres fagorganisasjoner er viktige for SAIH, og skal bli brukt som kilder for 

informasjon og faglig bakgrunn, samt at SAIH spiller inn erfaringer fra vårt arbeid. SAIH skal 

være mottakelig for innspill fra akademikere, og alle våre bidragsytere har krav på god og 

kritisk informasjon om SAIH og hva midlene går til gjennom SAIHs bistandsarbeid.  



Samarbeid med våre partnere er viktig i informasjonsarbeidet. Informasjonsarbeidet bygger 

på kunnskap om og respekt for partnerne, og de skal komme med innspill til SAIHs arbeid i 

Norge. De skal ha innflytelse på utformingen av informasjonsarbeidet til SAIH, og kunne 

kjenne seg igjen i SAIHs fremstillinger av deres arbeid. 

 

 

Prioriterte tiltak 

 Politisk kampanje 

 SAIH-Rapport om kampanjerelatert tema 

 Mediearbeid  

 Nettsider og sosiale medier 

 Etablere SAIH-Debatt og SAIH-film som standardiserte arrangement i studentbildet i 

hele landet. 

 Informasjonsmateriell 

 Skolering og foredrag 

o SAIH skal aktiv tilby foredrag og skolering for interne og eksterne. 

o SAIH skal til enhver tid ha tre aktuelle foredrag og/eller foredragsholdere som 

kan bestilles på nettsiden. 

o SAIH arrangerer tre samlinger for frivillig og eksterne i året. 

o SAIH har en årlig sommerturne der de besøker ungdomspartienes 

sommerleirer. 

 Promotering og utdeling av Rusty Radiator Awards eller tilsvarende. 
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5. Målhierarki4  

 
Hovedmål for SAIHs informasjonsarbeid:  

Vi skaper engasjerte endringsaktører og en mer nyansert debatt om globale utviklingsspørsmål 

 

Delmål 1 

Vi er den viktigste aktøren for globale 

utviklingsspørsmål på universiteter og 

høgskoler i Norge  

 

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

SAIH får oppslutning som den viktigste 

studentorganisasjonen for internasjonale 

spørsmål 

 Vi fremstår som en enhetlig aktør på 

tvers av utdanningsinstitusjoner og 

lokallag 

 Studenter trekker frem SAIH som 

den viktigste studentorganisasjonen 

for internasjonale spørsmål 

 Stabile lokallag (BV20145:10) 

 Økning i antall lokallag (BV2014:10) 

 Antall arrangementer per lokallag 

årlig(BV2014:xx) 

 Antall deltakere på 

lokallagsarrangementer (BV2014:xx) 

 

 Skolering i lokale arrangementer på samlinger 

 Lokallagene får enklere tilgang på hjelpemidler til 

å arrangere seminarer  

 SAIHs lokallag har stand hvert semester med 

informasjon om SAIH-tierne 

 Standardisering av lokallagsarrangementer for å 

gjøre SAIH mer gjenkjennelig (Debatter og 

debattrekker der SAIH er medarrangør heter 

#SAIHdebatt og plakater utarbeides med likt 

design. Filmvisninger heter #SAIHfilm og 

lokallagene koordinerer kjøp av lisens og visning 

av filmer i ulike deler av landet) 

 AU skal tilby skolering for lokallagsaktivister som 

ikke fikk deltatt på SAIHs samlinger i etterkant av 

disse, og i forkant av kampanjene. 

                       
4 Se vedlegg (eget dokument) for monitorering 
5 Baseline Value 2014 – grunnlagstall i 2014 til sammenlikning. 
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 Rekruttere lokallagsaktivister fra flere 

studieretninger 

 

SAIH er en synlig aktør i studentmedia og i 

relevante nasjonale medier 

 Økning i redaksjonell dekning 

 Økning i kronikker og leserinnlegg 

 Økning i mediehenvendelser 

 Vi sender jevnlig kronikker og pressemeldinger 

på saker som angår våre tematiske områder til 

nasjonal- og studentpresse 

 Sentral og lokal skolering i mediekontakt 

 Lokallag mottar maler til pressemeldinger og 

kronikker i forbindelse med kampanjer 

  

Delmål 2: 

Vi gir studenter og akademikere kunnskap og 

engasjement om SAIHs temaområder, 

partnerne våre og konteksten de jobber i.  

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

Studenter og akademikere har fått kunnskap 

og blitt engasjert i SAIHs temaområder 

 Eksempler på at studenter og 

akademikere har lært noe nytt 

 Studenter blir med i SAIH-lokallag 

 Studenter og akademikere deltar i et 

av SAIHs handlingsalternativer 

 Representative eksempler på 

oppslutning på SAIHs lokale og 

nasjonale arrangementer 

 Flere oppsøker og følger SAIH på 

nettsidene og sosiale medier 

(BV2014:xx) 

 SAIH er en møteplass for ulike 

studieretninger og organisasjoner  

 Stabile lokallag (BV2014: 10) 

 Arrangering av seminarer 

 Skolering av foredragsholdere 

 Foredrag og foredragsrekker 

 Tematiske samlinger som gir studenter og 

akademikere innføring og ny kunnskap om 

globale utviklingsspørsmål 

 Temamateriell utvikles og distribueres 

 Jobbe for mer informasjon om SAIH på 

studentweb 

 Regelmessig oppdatering av nettsider og sosiale 

medier, samt distribusjon av informasjon på nett 

 Lokallag får særskilt og regelmessig skolering i 

bruk av nettside og sosiale medier 
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 Økning i antall lokallag (BV2014: 10)  Lokallag informerer og forteller om aktiviteter 

gjennom nettsider og sosiale medier 

 Lokallag driver aktiv rekruttering gjennom hele 

året, spesielt ved semesterstart 

 Informasjonsmateriell om SAIH spres på norske 

høgskoler og universiteter på norsk og engelsk 

SAIHs medlemsorganisasjoner og bidragsytere 

har fått god og regelmessig informasjon om 

utviklingssamarbeidet SAIH driver 

 Eksempler på samarbeid med SAIHs 

medlemsorganisasjoner og andre 

student- og 

akademikerorganisasjoner 

 Medlemsorganisasjoner har fått 

regelmessig besøk av SAIH-

representanter 

 Oppslag i studentmedia og SAIH-

blogg om hva SAIH-tierne går til 

(BV2014:xx) 

 Regelmessige orienteringer fra lokallag til sine 

lokale studentdemokratier 

 Årlige besøk til hver enkelt medlemsorganisasjon 

 Medlemsorganisasjoner får skreddersydd 

nyhetbrev fra SAIH 

 Samtlige institusjoner med SAIH-tiere har 

tilgjengelig informasjon om hva bidraget går til 

 Takk-for-tierne stands hvert semester 

 Artikler i studentmedia 

 Medlemsorganisasjoner skal ha mulighet til å få 

materiell for promotering 

 

SAIH fortsetter å være den fremste aktøren i 

debatten mot stereotypiske i framstillinger av 

sør 

 Antall nasjonale og internasjonale 

medieoppslag i forbindelse med 

skadelig bistandskommunikasjon 

 Vi arrangerer Radiator Awards årlig 

 Vi lager årlig en kreativ film eller kampanje for å 

belyse stereotypiske fremstillinger av sør 

Delmål 3: 

Vi får gjennomslag for de politiske målene 

 

Forventet resultat Indikatorer Konkrete tiltak 

SAIH får gjennomslag for sine årlige politiske 

kampanjer 

 Nasjonale medier dekker den årlige 

kampanjen 

 Representative eksempler på 

studenter og politikere som har 

 Årlig rapport blir utviklet og distribuert til 

beslutningstakere, medlems- og 

nettverksorganisasjoner og lokallag 

 Kampanjeuke gjennomføres i alle lokallag 
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anvendt fakta fra rapporten i 

debatter og media.  

 SAIHs krav og formuleringer er 

synlige i offentlig vedtatte 

dokumenter 

 Beslutningstakere fremhever SAIH 

som en relevant aktør 

 Opprop og krav fremmes til 

relevante aktører  

 

 Ressurspersoner fra sør blir invitert i forbindelse 

med kampanjeuke 

 Det utvikles krav som distribueres gjennom 

kampanjemateriell som deles ut til våre 

målgrupper (studenter, akademikere, politikere) 

 SAIH søker strategiske allianser med andre 

sivilsamfunnsorganisasjoner 

 SAIH har løpende kontakt med relevante 

beslutningsmyndigheter 

 SAIH sentralt koordinerer nasjonalt politisk 

påvirkningsarbeid med lokallagene 

 Det utarbeides nyhetsvinklinger, kildemateriell, 

pressemeldinger og kronikker til lokale og 

nasjonale aviser 

 Aktivister skoleres i kampanjetematikk og krav 

på årlige samlinger 

Lokallagene mobiliserer og bevisstgjør 

studentdemokratier og 

utdanningsinstitusjoner til internasjonalt 

engasjement 

 Lokallagene rapporterer om kontakt 

med sitt studentdemokrati og 

universitets-/høyskolestyrer 

 Studentmedier dekker den årlige 

kampanjen 

 SAIHs lokallag tar på eget initiativ 

opp saker med sine læresteder 

 Lokallagenes innspill og 

formuleringer er synlige i 

utdanningsinstitusjonenes vedtatte 

dokumenter og praksis 

 Lokallag skoleres i politisk påvirkningsarbeid på 

læresteder 

 Lokallag får fremgangsplaner, materiell og råd til 

gjennomføringen de årlige kampanjene fra 

sentralt 

 Det utarbeides nyhetsvinklinger, kildemateriell, 

pressemeldinger og kronikker til lokale aviser 

SAIH samarbeider med andre organisasjoner, 

politiske partier og nettverk, og får politisk 

forankring for våre synspunkter 

 Samarbeidsorganisasjoner og partier 

tar opp SAIH-tema i egne 

målgrupper 

 Kontakt og skolering rettet mot politiske partier 

 Foredragsturneer rettet mot organisasjoner og 

partier 
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 SAIHs synspunkter gjenspeiles i 

partipolitiske programmer  

 Antall politiske ungdomspartier får 

skolering i SAIHs utviklingspolitikk 

(BV2014:4) 

 SAIH deltar med ansatte og tillitsvalgte i 

relevante fag- og organisasjonsnettverk for å 

fremme våre perspektiver 

 

 

 


