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A. Forslagsstiller 2 

Navn på lokallag/organisasjon: SAIH Bergen 3 
Kontaktperson: Hector Ulloa 4 
E-postadresse: heuc18@gmail.com  5 

B. Forslaget 6 

Tittel på resolusjon: 7 
Kriminalisering av studentaktivisme i Honduras / Criminalization of student activists in 8 
Honduras  9 
 10 
Resolusjonstekst: 11 
Studenter over hele verden har stått i spissen for sosiale endringer opp gjennom historien. I 12 
Latin Amerika har studenter vært spesielt viktige symboler i kampen mot militære 13 
diktaturer på 70- og 80-tallet. I tillegg har de spilt en essensiell rolle for at de nasjonale 14 
universitetene skulle oppnå autonomi med universitetsreformen fra 1918. Denne reformen 15 
gir universitetene uavhengighet fra staten, som før dette hadde enorm innflytelse. I tillegg 16 
ble reformen grunnlaget for akademisk frihet i høyere utdanning i hele Latin Amerika. 17 
Kriminalisering av sosiale protester er en global utfordring hele verden står overfor. Med 18 
den latinamerikanske konteksten, er ikke Honduras noe unntak. 19 
 20 
Siden 2016 har studentbevegelsen på universitetsnivå vokst, og blitt spesielt kjent for å kreve 21 
mer demokrati på universitetene. Kampen begynte i 2004, da et av de demokratiske 22 
studentorganene ble oppløst av den nasjonale kongressen. Universitetsledelsen hadde stilt 23 
seg negative til dette forslaget. Når det likevel ble vedtatt, eskalerte ting raskt. Studenter og 24 
universitetsledelsen krevde å gjenopprette de demokratiske organene, men ble nektet av 25 
kongressen. Beslutningene ble tatt over hodet på dem, uten at studentene hadde noen 26 
mulighet til å påvirke det største offentlige universitetet i Honduras (UNAH). 27 
Gjennombruddet skjedde mellom 2016 og 2017, da studenter streiket i mer enn 5 måneder 28 
sammenlagt, over hele landet. I løpet av denne perioden ble kriminaliseringen stadig mer 29 
intens, og resulterte i påtaler og fengsling av flere aktivister. Menneskerettighetsbrudd, som 30 
ble utført av politiet, ledet til at studenter ble skadet både innenfor og utenfor campus. En 31 
annen strategi for kriminaliseringen som også ble tatt i bruk var store kampanjer i de 32 
korrupte mediene. De ble brukt til å forme og manipulere det honduranske folkets 33 
oppfatning av opprøret. Studenter som deltok i protestene ble stemplet som blant annet 34 
"terrorister". Mellom 2014 og 2017 stod studentaktivismen overfor sammenlagt 234 35 
anmeldelser i Honduras for disse protestene. Noen av sakene ble senere henlagt etter press 36 
generert av studentprotestene, men flere av dem pågår fremdeles, og utgjør en fare for 37 
studentenes liv. I oktober ble 20 henlagte saker mot disse studentene har blitt åpnet 38 
igjen, men universitetets ledelse har ennå ikke gjort noe for å beskytte studentene sine. Dette 39 
er bekymringsverdig. 3 studenter har allerede blitt dømt, og står overfor opp til 5 år i fengsel 40 
på grunn av aktivismen i studentbevegelsen. Dette setter et skremmende eksempel og kan 41 
være tegn på en utvikling i feil retning med tanke på sivile rettigheter i Honduras. Vi 42 
må se alvorlighetsgraden av dette. 43 
 44 
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SAIH mener at:  45 
• Myndigheter må respektere studenters rett til å ytre politiske meninger.  46 
• Ytringsfrihet og rett til å protestere bør aldri begrenses.  47 
• Studenter spiller en essensiell rolle i å beskytte demokratiet, både nasjonalt og 48 

internasjonalt. 49 
 50 
SAIH skal:  51 

• Øke bevisstheten om dette pågåendeproblemet. 52 
• Holde utkikk for disse formene for kriminalisering av studentaktivisme og kreve 53 

ansvar. 54 
• Kreve at universitetsledelsen fra NAUH må stoppe de pågående lovlige handlingene 55 

mot studenter som deltok i protestene for å kreve demokrati på deres eget 56 
universitet. 57 


