
 

HANDLINGSPROGRAM FOR SAIH 2021-2022  
 

Handlingsprogrammet er organisasjonens prioriteringer av saker den kommende perioden 
og må sees i sammenheng med øvrige grunndokumenter som prinsipprogram og flerårige 
strategidokumenter. Alle leddene i organisasjonen, både nasjonalt og lokalt, skal bidra til at 
punktene i Handlingsprogrammet gjennomføres.    
  

1.  KOMMUNIKASJON   

Strategi for kommunikasjon (2021-20XX) legger føringer for SAIHs arbeid med 
kommunikasjon, inkludert politisk påvirkning, de neste årene. I tråd med strategien skal 
SAIH prioritere følgende tematiske satsningsområder: akademisk frihet, rettferdig høyere 
utdanning og internasjonal akademiker- og studentsolidaritet.  

I perioden 2021-2022 skal SAIH:  

1.1. Gjennomføre politisk kampanje som tar utgangpunkt i politisk tema vedtatt på 
Årsmøtet 2021.  
 

1.2. Følge opp kampanjemålene fra politisk kampanje 2021.  
 

1.3. Gjennomføre Students Rights Festival 2021 om tema Fake News.  
 

1.4. Lansere og spre funn fra Free to Think 2021 i samarbeid med Scholars at Risk Norge 
 

1.5. Være en samtalestarter for avkolonisering av akademia, i samarbeid med lokallag og 
andre medlemmer. 
 

1.6. Formidle resultater og nyheter fra våre partnere og løfte deres saker i relevante fora. 
 

1.7. Arbeide for å gjøre Students Rights Monitor kjent, samt jobbe for å forbedre Students 
at Risk-programmet, og bistå i arbeidet med å opprette Students at Risk i 
Norden/Europa. 
 

1.8. Øke kjennskap til situasjonen for studenter og akademikere globalt ved å være en 
tydelig stemme for solidaritet og akademisk frihet i media og løfte høyere utdanning 
i norsk utviklingspolitikk. 
 

1.9. Skape oppmerksomhet rundt hvordan korona-krisen globalt påvirker studenter og 
akademikere. 



 

 
1.10. Lage nye nettsider  

 

2.  UTVIKLINGSSAMARBEID  

Strategi for utviklingssamarbeid 2018-2021 er det viktigste styringsdokumentet for SAIHs 
internasjonale programarbeid fram til 2021. Strategien legger føringer for planleggingen, 
gjennomføringen og evalueringen av dette arbeidet i perioden. I fireårsperioden skal SAIH 
sammen med våre partnere jobbe for at 1) høyere utdanningsinstitusjoner er autonome og 
kritiske samfunnsaktører 2) akademisk frihet er beskyttet 3) studenter og akademikere er 
organiserte og bidrar i den offentlige debatten 4) Høyere utdanning er inkluderende og 
ikke-diskriminerende.  

I perioden 2020-2021 skal SAIH:  

2.1. Sikre god partneroppfølging med utgangspunkt i vår partnerskapsmodell. 
 

2.2. Utarbeide søknad om ny rammeavtale med Norad. 
 

2.3. Gjøre fortløpende risikovurderinger og programtilpasninger med partnere når det 
gjelder COVID-19. 
 

2.4. Avslutte nåværende OD- og Norad-programperiode med fokus på bærekraftighet. 
 

2.5. Vurdere å søke om nytt OD-prosjekt i 2022. 
 

2.6. Gjennomføre evalueringer av Norec- og OD-arbeidet. 
 

2.7. Styrke monitorering, evaluering og læring innen alle aspekter av programarbeidet. 
 

2.8. Implementere og sikre bærekraftighet for fase II av Student Activist Academy. 
 

2.9. Styrke synergier mellom ulike prosjekter og tematikker i programarbeidet, og følge 
opp muligheter for samarbeid og videreutvikling. 

 

3.   ORGANISASJON  

Strategi for organisasjonsutvikling 2020-2023 legger føringer for SAIHs organisatoriske 
arbeid de kommende årene. I tråd med strategien skal SAIH jobbe med tre hovedmål: 



 

styrket samarbeid med medlemsorganisasjoner, kunnskapsbygging og god 
organisasjonskultur og bærekraftig vekst og konsolidering.  

I perioden 2021-2022 skal SAIH:  

3.1. Jobbe for å øke SAIH-tierne til 40,- hvert semester på alle høyere 
utdanningsinstitusjoner som er medlem av SAIH, og innføre tier-ordning ved flere 
høyere utdanningsinstitusjoner. 
 

3.2. Sørge for økt kjennskap til SAIH og SAIH-tierne blant studenter og 
studentdemokratier. 
 

3.3. Skape nettverk og samarbeid med akademikere som har engasjement for SAIHs 
saker. 
 

3.4. Jobbe for å forbedre lønnstrekkordningen ved høyere utdanningsinstitusjoner og 
jobbe for å få støtte fra flere akademikerorganisasjoner. 
 

3.5. Styrke SAIHs inntektsbringende arbeid, for å sikre fremtidige inntekter.  
 

3.6. Følge opp anbefalingen fra utvalget for ny lokallagshåndbok. Forbedre oppfølging 
og skolering av SAIHs lokallag, med spesielt fokus på de inaktive lokallagene. 
 

3.7. Jobbe for å sikre en trygg organisasjonskultur, samt sørge for at alle ledd i 
organisasjonen er oppdatert på SAIHs rutiner for varsling. 
 

3.8. Feire SAIHs 60-års jubileum. 
 

3.9. Kartlegge organisasjonens klimaavtrykk og arbeide for å redusere der det er 
mulighet. 
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