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 Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Islannin hallituksille 

 

Kirjallinen kysymys Student at risk -ohjelman perustamisesta 
 
Students at Risk (StAR) -ohjelma on otettu käyttöön norjalaisissa korkeakouluissa ja 
yliopistoissa. StAR-ohjelman käynnistivät opiskelijajärjestöt SAIH ja NSO ja sitä hal-
linnoi korkea-asteen koulutuksen kansainvälisestä yhteistyöstä ja laadunkehityksestä 
vastaava virasto (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning, Diku). Toimintaa rahoittaa Norjan ulkoasiainministeriö.  Ohjelman kautta 
ne ulkomaalaiset opiskelijat, joilta on evätty opinto-oikeus kotimaassaan sen vuoksi, 
että he ovat aktiivisesti osallistuneet ihmisoikeuksien kehittämiseen, saavat mahdol-
lisuuden jatkaa opintojaan Norjassa. 

 

Totalitäärisissä hallinnoissa ja maissa, joiden demokratiakehitys on haurasta, nuoret 

opiskelijat muodostavat usein erityisen riskiryhmän. Hyvin koulutetut, vapaamieliset 

ja kriittisesti ajattelevat nuoret ovat usein juuri se yhteiskuntaryhmä, johon demokra-

tian rajoittamistoimet kohdistuvat ensimmäisenä ja kovimmin. 

 

StAR-ohjelma sai Norjan suurkäräjien yksimielisen kannatuksen vuonna 2013, ja se 

käynnistyi kaksivuotisena pilottihankkeena syksyllä 2015. Ohjelmaa on sittemmin 

jatkettu vuodella syksystä 2017 lähtien. Ohjelmalle on myönnetty kaiken kaikkiaan 

23 miljoonaa Norjan kruunua (n. 2,3 miljoonaa euroa) koko ohjelmakaudeksi. Vastaa-

via ohjelmia on toteutettu menestyksekkäästi muun muassa Puolassa ja Alanko-

maissa. 

 

Norjassa ohjelma on suunnattu virallista kehitysapua vastaanottavien maiden opiske-

lijoille, jotka ovat aktiivisesti osallistuneet demokratian ja ihmisoikeuksien kehittämi-

seen vaarantaen samalla oman turvallisuutensa. Ohjelmassa on myös akateemiset ja 

kielelliset pääsyvaatimukset. Tietyille ihmisoikeuslaitoksille ja muille organisaatioille 

sekä Norjan ulkomaan edustustoille on annettu oikeus nimetä ehdokkaita. Nimeämi-

nen on edellytys ohjelmaan pääsemiselle. Korkeakoulusta opiskelupaikan saavat 
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opiskelijat ovat oikeutettuja opiskelukulut kattavaan stipendiin. Tavoitteena on, että 

opiskelijat palaavat kotiin valmistumisensa jälkeen ja edesauttavat kotimaidensa de-

mokratisointia ja demokratian kehitystä. 

 

Ohjelmaa hallinnoiva Norjan opetus- ja tutkimusministeriön alainen korkea-asteen 

koulutuksen kansainvälisestä yhteistyöstä ja laadunkehityksestä vastaava virasto 

(Diku) on kehottanut kaikkia korkeakouluja varaamaan opiskelupaikkoja turvaa tar-

vitseville opiskelijoille. Kun ohjelma käynnistettiin, 15 norjalaista korkeakoulua vas-

taanotti ohjelman kautta opiskelijoita muun muassa Egyptistä, Libyasta, Gambiasta, 

Libanonista, Swazimaasta, Turkista, Kirgisiasta, Palestiinasta ja Syyriasta. Sekä kor-

keakoulujen että hallintohenkilöstön reaktiot ovat olleet positiivisia.   Ohjelman me-

nestyksen myötä on alettu kannattaa StAR-ohjelman vakinaistamista kaikkialla Eu-

roopassa.   

 

USA:sta lähtöisin oleva ohjelma Scholars At Risk (SAR) toimii jo 39 maassa. Ohjel-

man toimintaperiaate on samankaltainen, mutta se on suunnattu tutkijoille. SAR-

ohjelman kautta järjestetään lyhytaikaisia tutkijan- ja vierasluennoitsijan paikkoja ul-

komaisiin korkeakouluihin, kunnes tutkijat voivat palata kotimaihinsa. Monet useim-

pien Pohjoismaiden korkeakoulut ovat jo mukana SAR-verkostossa. 

 

Koulutuksen kansainvälistämisen keskuksen (SIU, nykyinen Diku) tekemä väliarvi-

ointi esiteltiin kesäkuussa 2017. Norjan hallitus on arvioinnin perusteella päättänyt 

ohjelman neljännen ja viidennen hakukierroksen järjestämisestä. Ohjelman vakinais-

tamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. 

 

Edellä esitetyn perusteella Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta esittää seu-

raavan kysymyksen Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Islannin hallituksille: 

 

– Onko Students at risk -ohjelman perustamisesta keskusteltu ja onko Suo-

messa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa kiinnostusta perustaa vastaavanlai-

nen ohjelma? 

 

 
Kööpenhaminassa 20. marraskuuta 2018 

 
Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puolesta 

Johanna Karimäki (vihr.), puheenjohtaja 

 

 

 

 

 


