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Svar við skriflegri fyrirspurn (E17/2018) frá Norðurlandaráði til 

ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar um að 

koma á fót áætlun um stuðning við námsfólk í hættu (Students at 

Risk) 

Skrifleg fyrirspurn E17/2018 frá Norðurlandaráði til ríkisstjórna 

Danmerkur, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar hljóðar svo: 

Hefur verið rætt að koma á fót Students at Risk-áætlun og er áhugi fyrir því í 

löndunum að koma sambærilegri áætlun á fót? 

Svar við skriflegri fyrirspurn E 17/2018 

Til að byrja með vilja ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands og 

Svíþjóðar vísa í svar við tilmælum 11/2018 um stuðning við námsfólk í 

hættu, sem beint er til Norrænu ráðherranefndarinnar. Í svari Norrænu 

ráðherranefndarinnar kemur fram að umræðan um möguleika á að koma 

Students at Risk-áætlun á fót varði hvert landanna fyrir sig og málið verði því 

ekki afgreitt af ráðherranefndinni um menntamál og rannsóknir (MR-U). 

Svör landanna fara því hér á eftir. 

Svar Danmerkur við fyrirspurninni 

Í Danmörku hefur ekki verið rætt sérstaklega að koma á fót verkefni eins og 

því sem lýst er í fyrirspurninni. Danska mennta- og rannsóknaráðuneytið 

mun þó fylgjast af áhuga með framgangi verkefnisins, þar á meðal reynslu 

Noregs af því. Hægt er að upplýsa um að Danmörk veitir árlega 45 milljónir 

da.kr. til styrkjaáætlana og skólagjaldastyrkja fyrir nemendur frá 

þróunarlöndum. 
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Svar Finnlands við fyrirspurninni 

Verkefnið er áhugavert og við lítum umræðu um málið jákvæðum augum. 

Einhver umræða um það hefur átt sér stað í Finnlandi en hvorki hefur verið 

ákveðið að hefja undirbúning að áætlun af þessu tagi né að kanna þörf á því, 

gagnsemi þess eða kostnað við það. 

Svar Íslands við fyrirspurninni 

Ekki hefur verið rætt á Íslandi að koma á fót Students at Risk-áætlun. Við 

munum fylgjast af áhuga með fyrstu skrefum verkefnisins í Noregi þótt ekki 

standi til eins og er að koma svipuðu verkefni á fót á Íslandi.  

Svar Svíþjóðar við fyrirspurninni 

Eins og er hefur Students at Risk-áætlun ekki verið komið á fót af sænsku 

ríkisstjórninni eða sænskum yfirvöldum og engin umræða á sér stað um að 

koma slíkri áætlun á í landinu. 

Svíþjóð telur þó að norska Students at Risk-áætlunin gegni mikilvægu 

hlutverki og að markmið hennar séu brýn, þ.e. að nemendur geti að námi 

loknu lagt sitt af mörkum til lýðræðisþróunar og miðlað þekkingu á 

mannréttindum í heimalöndum sínum. Akademískt frelsi er einn af 

hornsteinum lýðræðisins og það ber ávallt að varðveita. Í Svíþjóð ríkir sátt 

um það meðal stjórnmálafólks úr ólíkum áttum að brýnt sé að standa vörð 

um akademískt frelsi og óháð rannsóknastarf.  

Margar sænskar menntastofnanir hafa látið sig lýðræði og mannréttindi miklu 

varða og hafa sumar hverjar tekið þátt í sambærilegri áætlun sem ber heitið 

Scholars at Risk.  

Sænska ríkið veitir 150 milljónir sæ.kr. árlega til styrkja fyrir námsfólk frá 

þróunarríkjum sem stundar nám í Svíþjóð.  

Þá styrkir Svíþjóð fjölda verkefna og stofnana sem aðstoða talsmenn 

mannréttinda og borgaralegra réttinda í viðkvæmri stöðu um heim allan með 

beinum hætti. 

Fyrir hönd ríkisstjórna Danmerkur, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar, 

Helene Hellmark Knutsson 

ráðherra æðri menntunar og rannsókna í Svíþjóð  


