
SKRIFLEG FYRIRSPURN 

 

 

 

 

Málsnúmer 22-00190-2 

 

 

E 10/2022  

 

Fyrirspyrjandi Freddy André Øvstegård 

Til Ríkisstjórnir Norðurlanda 
 

Til Ríkisstjórnira Norðurlanda 
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Students at Risk er norsk áætlun sem gefur námsfólki sem hefur verið vísað úr landi, 

orðið fyrir ofsóknum eða sætt fangelsisvist í heimalandi sínu vegna 

stjórnmálaþátttöku sinni, eða á hættu á slíku, tækifæri til að stunda nám við norska 

tækniskóla og háskóla. Frumkvæði að áætluninni kom frá borgaralegu samtökunum 

SAIH og NSO árið 2012 og hún varð að veruleika árið 2015. Áætlunin er fjármögnuð af 

utanríkisráðuneyti Noregs og umsjón með henni er í höndum stjórnsýslusviðs æðri 

menntunar og fagkunnáttu í Noregi.  

 

Áætlunin var upphaflega tilraunaverkefni en er nú orðin að varanlegri áætlun í 

Noregi. Um 70 nemendur hafa komið til Noregs á vegum áætlunarinnar og óháð mat 

frá árinu 2020 sýnir að flestir þeirra hafa orðið að mikilvægum erindrekum breytinga í 

heimalöndum þeirra í kjölfar áætlunarinnar.  

 

Í dag samþykkir Noregur 20 nemendur í háskóla um allt land á ári hverju. Árið 2021 

innleiddi Þýskaland áætlun í anda norsku áætlunarinnar og Pólland hefur einnig 

innleitt svipaða áætlun fyrir námsfólk frá Belarús. Noregur, Þýskaland og Pólland 

gáfu í nóvember 2021 frá sér sameiginlega yfirlýsingu um að koma á Evrópuáætlun 

fyrir Students at Risk. 

 

Námsmannasamtök í ýmsum Evrópulöndum vinna nú að því að taka upp álíka 

áætlanir í eigin löndum um leið og Evrópsku námsmannasamtökin (ESU) vinna að því 

að taka upp sameiginlega áætlun fyrir alla Evrópu. Dkuni (Danske Universiteter) hefur 

einnig gefið út stuðningsyfirlýsingu fyrir álíka áætlun í Danmörku.  

 

Það lýðræði og mannréttindi eiga undir högg að sækja í mörgum löndum er þörf á 

úrræðum sem vernda fólk sem er í fremstu röð í baráttunni til verndar lýðræði og 

mannréttindum. Dæmi um það er norska áætlunin Students at Risk.  

 

 

 

 

 

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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Með hliðsjón af þessu er lögð fram eftirfarandi fyrirspurn: 

 

− Þar sem mannréttindi og lýðræði eiga undir högg að sækja er þörf á fleiri 

verndandi úrræðum. Mörg Evrópulönd innleiða nú áætlanir sem eru 

innblásnar af norsku áætluninni Students at Risk. Er áhugi á því á meðal 

ríkisstjórna annarra norrænna landa að innleiða álíka áætlanir til að vernda 

baráttunámsfólk sem er í hættu? 

 

 

Ósló, 1. júlí 2022 

Freddy André Øvstegård (SV)  

 


