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Høringsuttalelse
Høring: Internasjonalt barne- og ungdomspolitisk program for 2012-2015 LNU

”Utdanning i Norge skal
være gratis.”
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Høringsuttalelse

Nytt internasjonalt barne – og ungdomspolitisk
program
Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for muligheten til å svare på høring om nytt internasjonalt barne – og ungdomspolitisk program. Vi mener det er positivt at man legger opp til
å lage et godt dokument som vil fungere bra på det internasjonale området i mange år
fremover.

Våre innspill
LNU har lagt seg på en god overordnet linje som trekker inn relevante områder i et internasjonalt barne – og ungdomspolitisk program. NSO, som den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge, ønsker likevel å komme med noen tilleggforslag til kapittelet om
utdanning og uformell læring fra og med linje 311. For et internasjonalt politisk dokument,
mener NSO det er er viktig å rette fokus på lik rett til utdanning. Dette handler ha gode finansieringsordninger til å ta utdanning, i tillegg til at man også skal ha mulighet til å ha studieopphold i utlandet. Vi foreslår derfor følgende ny tekst inn i kapittelet fra og med linje
323, med tilhørende kulepunkt:
”Det er et viktig prinsipp at alle skal ha tilgang på gratis høyere utdanning. Det må finnes
gode finansieringsordninger for studenter for å oppnå reell lik rett til utdaning, også ved studieopphold i andre land.”


”Det må finnes gode finansieringsordninger som sikrer lik rett til utdanning.”

Vi mener i tillegg det vil være viktig å fokusere på utdanningsmobilitet og koblingen mellom
dette og gratisprinsippet i kapittelet om utdanning. En innføring av skolepenger vil styre
hvilke studenter som har mulighet til å reise ut for å studere. Dette går i mot Bolognaprosessen og tanken på fri flyt av kunnskap. Blant annet vil mange ikke-vestlige studenter miste muligheten til å studere i Norge. På denne måten vil man gjøre utdanning som et gode til
en internasjonal elite. Med bakgrunn i dette, foreslår vi følgende tillegg til teksten, med tilhørende kulepunkt:
”Å innføre skolepenger vil gjøre at færre studenter har mulighet til å reise ut å studere, i tillegg til at utdanning i andre land kun vil være et tilbud for en internasjonal elite. Utdanning
bør i all hovedsak handle om å sikre seg de beste studentene, fremfor generering av profitt.
Man må derfor verne om gratisprinsippet.”
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”All utdanning i Norge skal være gratis.”

