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Till De nordiska regeringarna 
 

Till De nordiska regeringarna 

Skriftlig fråga om Students at risk 
 

Students at Risk er et norsk program som gir studenter som risikerer eller har blitt ut-

vist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet 

til å studere ved norske høyskoler og universiteter. Dette programmet ble initiert av 

sivilsamfunnsorganisasjonene SAIH og NSO i 2012 og i 2015 ble programmet etab-

lert. Det finansieres av Utenriksdepartementet og administreres av Direktoratet for 

høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  

 

Ordningen var opprinnelig en pilot, men har nå blitt et permanent program i Norge. 

Over 70 studenter har kommet til Norge gjennom dette programmet, og en uavheng-

ig evaluering fra 2020 viser til at de fleste studentene har blitt viktige endringsaktører 

i sine hjemland som følge av programmet.  

 

I dag tar Norge inn inntil 20 studenter i året ved universiteter over hele landet. Tysk-

land innførte i 2021 et lignende program inspirert av den norske versjonen, og Polen 

har også innført en lignende ordning for studenter fra Belarus. Norge, Tyskland og 

Polen presenterte i november 2021 en felles erklæring om å etablere en Europeisk 

Students At Risk-ordning. 

 

En rekke studentorganisasjoner i ulike europeiske land jobber nå aktivt for å innføre 

lignende programmer i sine egne land, samtidig som at European Students Union 

(ESU) jobber for å etablere en felles ordning på europeisk nivå. Dkuni (Danske Uni-

versiteter) har også skrevet en støtteerklæring til innføring av en lignende ordning i 

Danmark.  

 

Ettersom demokrati og menneskerettigheter er under press i stadig flere land trengs 

det beskyttelsesmekanismer som beskytter menneskerettighetsaktivister som står i 

frontlinjen for å forsvare og beskytte demokrati og menneskerettigheter. Et eksem-

pel på dette er det norske Students at risk-programmet.  

 

 

 

 

https://www.ideas2evidence.com/sites/default/files/Evaluation%20of%20the%20StAR%20%20programme%2030.04.20.pdf
https://www.daad-brussels.eu/en/2021/10/21/defending-academic-freedom-by-supporting-students-at-risk-towards-a-european-approach/
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På denne baggrund stilles nedenstående spørgsmål: 

 

− Ettersom menneskerettigheter og demokrati er under press er det behov for 

flere beskyttelsesmekanismer. Flere europeiske land innfører nå program in-

spirert av det norske Students at risk-programmet. Finnes det interesse i re-

gjeringene i de andre nordiske landene for å innføre lignende program for å 

sikre utsatte studentaktivister? 

 

 

Oslo den 1 juli 2022 

Freddy André Øvstegård (SV)  

 


