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1: Innledning   5 

 6 

Denne strategien staker ut kursen for SAIHs kommunikasjon og arbeid med politisk 7 
påvirkning, både tematisk og praktisk for perioden 2021-2024.  8 

Strategien skal være et verktøy for alle som kommuniserer på vegne av SAIH, og 9 
hjelpe oss å samordne våre aktiviteter og kommunisere tydelig og målrettet.  10 

Kommunikasjonsstrategien bør sees i sammenheng med SAIHs Prinsipprogram og 11 

Strategi for utviklingssamarbeid. Det skal på bakgrunn av denne strategien utformes 12 

en kommunikasjonsguide for lokallag. 13 
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 15 
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 21 

Overordnede mål for perioden 22 
 23 
SAIHs visjon er at alle skal ha tilgang til inkluderende og god utdanning, i en verden 24 

med rettferdig fordeling, uten brudd på demokrati og menneskerettigheter.  25 

 26 
I tråd med vår visjon, skal vi jobbe for å nå følgende overordnede mål:  27 
 28 

• Målgruppene kjenner SAIH som en tydelig og troverdig stemme for 29 
akademisk frihet og retten til høyere utdanning internasjonalt.   30 

• Målgrupper kjenner til situasjonen for studenter og akademikere i land der 31 
SAIH har partnere.  32 

• Flere studenter og akademikere i Norge kjenner til SAIH.  33 
• Flere studenter og akademikere i Norge engasjerer seg som aktivister og 34 

SAIH-støttespillere.  35 

• SAIH har fått gjennomslag for våre politiske kampanjer 36 
 37 



   
 

   
 

 38 
Overordnet tematikk for perioden 39 
 40 
Akademisk frihet  41 
Akademisk frihet er studenters, akademikeres og institusjoners rett til- og ansvar for, 42 

å oppsøke, undersøke og uttrykke kunnskap uten frykt for sanksjoner. SAIH skal 43 
arbeide for å realisere tiltak for beskyttelse av studenter og akademikere, og for at 44 

norske myndigheter, student- og akademikerorganisasjoner fordømmer angrep mot 45 
denne gruppen, samt fremmer deres faglige rettigheter.  46 

 47 
Rettferdig høyere utdanning  48 
Rettferdig høyere utdanning handler om at alle har lik rett- og lik tilgang til en 49 

høyere utdanning av god kvalitet, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn, i tråd 50 
med FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning. Vi mener at dette målet fremmes 51 

gjennom økt offentlig støtte til høyere utdanning globalt, reduksjon i studentavgifter, 52 

brede og progressive lån- og stipendordninger og lik tilgang til forskning. SAIH vil 53 
jobbe for bedre vilkår for høyere utdanning globalt, herunder at høyere utdanning i 54 

større grad blir prioritert i norsk utviklingspolitikk. En rettferdig høyere utdanning 55 
er ikke-diskriminerende og inkluderende. SAIH jobber mot diskriminering på 56 

grunnlag av bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 57 

(SOGIE), og for urfolks og afroetterkommeres rett til en autonom og tilrettelagt 58 
høyere utdanning. SAIH anser avkolonisering som del av dette.  59 

 60 

Internasjonal akademiker- og studentsolidaritet  61 
Studenter og akademikere er viktige endringsaktører i samfunnet, men mangler 62 

beskyttelse. Derfor jobber SAIH for å styrke deres rett til organisasjonsfrihet, 63 
ytringsfrihet og rett til demokratisk deltagelse. Videre jobber SAIH for at studenter 64 

og akademikere skal prioriteres i Norges arbeid for menneskerettighetsforkjempere. 65 
SAIH mener at studenter og unge mennesker bør få større innflytelse i globale fora. 66 

SAIH skal være en pådriver for at norske universiteter og høyskoler tar tydelig 67 

samfunnsansvar og bidrar til å fremme og respektere menneskerettigheter i alle ledd 68 
av sitt virke.  69 

Denne tematiske prioriteringen innebærer at avkolonisering, som de seneste årene 70 

har vokst frem som et nytt satsningsområde i organisasjonen, videreføres som ett 71 

av flere undertema organisasjonen skal jobbe videre med.  72 

 73 
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 75 

2: Kommunikasjon 76 

 77 
Kommunikasjonsprinsipper  78 
SAIH skal videreføre en kommunikasjonsform preget av kreativitet, optimisme, 79 

humor og løsningsforslag, samt ha en utfordrerrolle overfor etablerte strukturer og 80 

institusjoner.  81 

SAIH skal være en uredd og troverdig organisasjon som utfordrer stereotypier og 82 
som bidrar til at nyansert kunnskap om hvordan verden henger sammen når 83 

målgruppen. 84 

SAIHs kommunikasjonsarbeid og kampanjer har en interseksjonell tilnærming som 85 

reflekterer mangfoldet i samfunnet. 86 

Interessenter og målgrupper - eksternt 87 
• Studenter og akademikere i Norge er SAIHs hovedmålgrupper. Andre relevante 88 

målgrupper er våre medlemmer, norske politikere og beslutningstakere, andre 89 

sivilsamfunnsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner, nettverk og 90 
beslutningstakere, øvrig befolkning i Norge og SAIHs internasjonale partnere.  91 

Interessenter og målgrupper – internt 92 
• SAIHs medlemmer, frivillige aktivister, tillitsvalgte og ansatte utgjør våre interne 93 

målgrupper.   94 

Retningslinjer for mediehåndtering  95 
Så langt det lar seg gjøre og er formålstjenlig, skal SAIHs valgte leder være 96 

talsperson for SAIH. Det kan i noen tilfeller vurderes om nestledere, daglig leder 97 
eller ansatte i sekretariatet skal opptre som talspersoner. Beslutninger om unntak 98 

skal tas i samråd med leder. 99 

Prioriterte kanaler  100 
Tilgjengelige kommunikasjonskanaler og mulighetene de skaper, er i stadig endring. 101 

Derfor må SAIH kontinuerlig ta stilling til hvilke kommunikasjonskanaler som er 102 

mest effektive for å nå frem til våre målgrupper.  103 

SAIH søker å nå våre målgrupper blant annet gjennom redaksjonelle medier, sosiale 104 
medier, nettverkssamarbeid med andre organisasjoner, nettsiden SAIH.no, 105 

arrangementer og samarbeid med andre organisasjoner, samt publikasjoner og 106 

nyhetsbrev.  107 

Hvilke kanaler som til enhver tid prioriteres vil være opp til sekretariatet å definere. 108 



   
 

   
 

3: Analyse 109 

 110 
Nåsituasjon 2020 111 
SAIHs kommunikasjonsarbeid er langt på vei kampanjedrevet med tre årlige 112 
kampanjer. En rekke kampanjer har oppnådd både god rekkevidde og politisk 113 

gjennomslag, og hatt stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. SAIH har vært en 114 
ledende stemme og «vaktbikkje» i spørsmål om bistandskommunikasjon og et mer 115 

nyansert verdensbilde.  116 

Baksiden av medaljen er at SAIH har blitt mer kjent for enkeltstående kampanjer, 117 

fremfor vårt internasjonale arbeid og vår kjernetematikk. Som et resultat har vi siden 118 
2019 jobbet med å utfase to av våre mest suksessrike kampanjer, og startet arbeidet 119 

med å planlegge og bygge opp nye prosjekter.  120 

Lokallagene spiller en sentral rolle som aktører i SAIHs kommunikasjonsarbeid. 121 

SAIHs frivillige er organisasjonens ansikt utad på campus og vår viktigste kanal for å 122 
nå ut lokalt. Det innebærer også at vi er sårbare for kapasitetssvingninger.  123 

En betydelig andel av norske studenter støtter SAIHs arbeid gjennom SAIH-tierne. 124 
Likevel erfarer SAIH at manglende kjennskap til organisasjonen gjør oss sårbar som 125 

mottaker av denne støtten. Dette gjelder studentdemokratiene spesielt, og 126 
studentmassen generelt.  127 

Samtidig erfarer vi at det er et større eierskap til SAIH blant studenter, enn blant 128 
akademikere. Vi har i mindre grad lyktes å engasjere denne målgruppen i vårt 129 

arbeid.  130 

Korona-pandemien har gjort rekruttering og aktivitet utfordrende lokalt, og påvirker 131 

også vår evne til å nå ut med våre budskap. Det har gitt nye erfaringene knyttet til 132 
digital aktivisme og kommunikasjon lokalt. 133 

SAIH har i svært liten grad ressurser til å prioritere kommunikasjon knyttet til tema 134 
og prosjekter utover det som har inngått i avtalen om informasjonsstøtte fra Norad. 135 

Det har blitt særlig tydelig i arbeidet med avkolonisering av akademia, hvor det har 136 
vært uklarheter knyttet til hvilken plass tematikken skal ha i organisasjonen.  137 

Ønsket situasjon  138 
Ved utgangen av strategiperioden skal SAIH assosieres med følgende tema: 139 

akademisk frihet, rettferdig høyere utdanning og internasjonal solidaritet med 140 
studenter og akademikere. Når disse temaene kommer på dagsorden, er det oss 141 

mediene kontakter.  142 



   
 

   
 

SAIHs partnerorganisasjoner spiller en sentral rolle i vårt kommunikasjonsarbeid, og 143 

målgruppene kjenner til situasjonen for studenter og akademikere i landene hvor 144 

SAIH jobber.  145 

Flere studenter og akademikere engasjerer seg i SAIH som aktivister og støttespillere. 146 
Våre medlemmer kjenner eierskap til SAIH, våre kampanjer og vårt internasjonale 147 

programarbeid.  148 

SAIH kan vise til politisk gjennomslag innenfor våre tematiske kjerneområder.  149 

Rammebetingelser 150 
SAIH inngår i 2021 en femåring avtale med Norad om finansiering knyttet til vårt 151 
infoarbeid. Dette forplikter oss også til å prioritere prosjektene vi har søkt tilskudd 152 
til.    153 
 154 

4: Strategiske valg 155 

Ettersom vårt kommunikasjonsarbeid i stor grad finansieres av infostøtten, som ikke 156 

kan nyttes til egenpromotering, har vi valgt å dele kommunikasjonsarbeidet vårt 157 

overordnet i to deler: kampanjekommunikasjon og egenpromotering.  158 

Satsingsområder og hovedstrategier  159 
Kampanjekommunikasjonen vår skal bidra til økt kunnskap, debatt og engasjement 160 

om akademisk frihet og retten til høyere utdanning, og i perioden vil vi jobbe for å nå 161 
følgende to delmål: 162 

1. Målgruppen har økt kunnskap og engasjement om situasjonen for studenter 163 
og akademikere internasjonalt.  164 

2. Høyere utdanning og akademisk frihet er prioritert høyere i norsk 165 
utviklingspolitikk. 166 

Når det gjelder egenpromotering, er tierne og det å bygge kjennskap blant studenter 167 
om hva tierne går til, et satsningsområde. Det er viktig for oss å nå ut bredt i 168 

studentmassen. Vi skal vektlegge våre lokallag og andre medlemmers rolle som 169 
ambassadører for SAIH. Å sikre at disse har tilgang på og eksponeres for oppdatert 170 

og god informasjon om SAIH og vårt arbeid, samt har eierskap til dette, er viktige 171 

delmål.  172 

SAIH skal årlig gjennomføre en rekke tiltak som på oppsiktsvekkende og strategisk 173 
vis fanger oppmerksomheten til målgruppen. Konkrete tiltaksplaner er det opp til 174 

sekretariatet å utforme, i tråd med strategien og gjeldende donoravtaler. Involvering 175 

av og forankring hos medlemsorganisasjonen skal være en prioritet.  176 
 177 



   
 

   
 

5: Oppfølging og ansvarsfordeling 178 

SAIH utvikler årlige handlingsplaner som konkretiserer hvilke tiltak som skal 179 

gjennomføres i perioden og av hvem.  180 
 181 

For å gjøre strategien mer tilgjengelig for aktivister vil vi utvikle en 182 
kommunikasjonsguide for lokallag som kan inngå i eller være et tillegg til 183 

lokallagshåndbok. Dette vil gjennomføres av kommunikasjonsavdeling, i samråd 184 
med AU og lokallagene.  185 

Hvordan kan vi måle om vi har lykkes? 186 
SAIH har gjennom mange år opparbeidet og videreutviklet gode rutiner for 187 

systematisk resultatmåling. Arbeidet baserer seg på tilgjengelige analyseverktøy, 188 
interne rapporteringssystemer, samt betalte tjenester. 189 

SAIHs medlemmer og aktiviser skal gis muligheten til å evaluere 190 

kommunikasjonsarbeidet fortløpende. 191 

For vårt arbeid med egenprofilering, er rekkevidde i sosiale medier og omtaler i 192 

tradisjonelle medier blant annet noe vi måler.  193 

 194 
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