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Skrifleg fyrirspurn 
um að koma á fót áætlun um stuðning við námsfólk í hættu 
 
Students at Risk (StAR) er áætlun um stuðning við námsfólk í hættu sem hóf göngu 
sína í norskum háskólum. StAR var komið á fót að frumkvæði norskra 
námsmannasamtaka (SAIH og NSO). Áætlunin er fjármögnuð af norska 
utanríkisráðuneytinu og umsjón með henni hefur Diku, miðstöð alþjóðlegs samstarfs 
um æðri menntun í Noregi.  Áætlunin á að veita námsfólki, sem er ofsótt í 
heimalöndum sínum vegna baráttu sinnar fyrir bættum mannréttindum, kost á að 
ljúka námi sínu í Noregi. 

 

Í alræðisríkjum og öðrum löndum þar sem lýðræði á undir högg að sækja er ungt 

námsfólk oft í sérstökum áhættuhópi. Námsfólk er vel menntað, frjálslynt og 

gagnrýnið í hugsun og er því oft sá þjóðfélagshópur sem verður fyrst og verst fyrir 

barðinu á því þegar lýðræðinu eru skorður settar. 

 

StAR-áætlunin var samþykkt einróma í norska Stórþinginu árið 2013 og hóf svo 

göngu sína á haustdögum 2015  sem tilraunaverkefni til tveggja ára. Áætlunin hefur 

nú verið framlengd um eitt ár frá og með haustinu 2017. Heildarfjárveiting 

áætlunarinnar á öllu tímabilinu er 23 milljónir norskra króna. Sambærilegar áætlanir 

hafa gefið góða raun, m.a. í Póllandi og Hollandi. 

 

Í Noregi er áætlunin sniðin að námsfólki frá löndum sem taka á móti opinberri 

þróunaraðstoð, sem hefur stefnt öryggi sínu í hættu með því að taka þátt í lýðræðis- 

og mannréttindastarfi. Gerðar eru fræðilegar og tungumálalegar kröfur til þeirra sem 

aðgang fá að áætluninni. Sett eru þau skilyrði að umsækjendurnir séu tilnefndir af 

mannréttindastofnunum, norskum sendiskrifstofum erlendis eða samtökum sem 

heimild hafa til að tilnefna umsækjendur. Námsfólk sem fær aðgang að háskólum á 

rétt á styrkjum til að mæta námskostnaði. Markmiðið er að námsfólkið snúi aftur 
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heim að loknu námi og geti þá tekið þátt í lýðræðislegu starfi og uppbyggingu 

lýðræðis í heimalöndum sínum. 

 

Diku, sú stofnun sem kunskapsdepartementet (þekkingarráðuneytið) í Noregi hefur 

falið umsýslu áætlunarinnar, hefur hvatt alla háskóla til að vera reiðubúnir að taka á 

móti námsfólki sem þarfnast verndar. Þegar áætlunin hóf göngu sína tóku 15 norskir 

háskólar á móti námsfólki á vegum áætlunarinnar, m.a. frá Egyptalandi, Líbýu, 

Gambíu, Líbanon, Svasílandi, Tyrklandi, Kirgisistan, Palestínu og Sýrlandi. 

Háskólarnir og stjórnsýslan hafa brugðist vel við þeirri áskorun.   Góður árangur 

áætlunarinnar hefur orðið til þess að uppi eru raddir um að festa StAR-áætlunina 

varanlega í sessi um alla Evrópu.   

 

Scholars At Risk (SAR) er bandarísk áætlun sem starfrækt er í um 39 löndum. Sú 

áætlun er um margt svipuð, en sniðin að fræðafólki í stað námsfólks. Áætlunin 

skipuleggur stuttar dvalir til rannsókna og gestakennslu við erlenda háskóla þar til 

fræðafólkið getur snúið heim á ný. Ýmsir háskólar á Norðurlöndum taka þátt í SAR-

samstarfsnetinu. 

 

Stofnunin Senter for internasjonalisering av utdanning framkvæmdi áfangamat sem 

kynnt var í júní 2017. Á grundvelli matsins hefur norska ríkisstjórnin ákveðið að efna 

til fjórðu og fimmtu lotu umsókna til áætlunarinnar. Að svo stöddu hefur ekki verið 

tekin ákvörðun um að festa áætlunina í sessi. 

 

Með hliðsjón af framangreindu beinir norræna þekkingar- og menningarnefndin 

eftirfarandi fyrirspurn til ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar:  

 

– Hefur verið rætt að koma á fót StAR-áætlun og er áhugi fyrir því í löndunum 

að koma sambærilegri áætlun á fót? 

 

 
Kaupmannahöfn, 20. nóvember 2018 

 
Fyrir hönd norrænu þekkingar- og menningarnefndarinnar 

Johanna Karimäki (gröna), formaður 

 

 

 

 

 


