NEI TIL ERASMUS-LÅNGARANTIORDNINGEN FOR MOBILE
MASTERGRADSSTUDENTER
Resolusjon vedtatt på NSOs landsstyremøte 5- 2012-13 (31. mai –2. juni 2013)
Resolusjon til norske myndigheter, Senter for internasjonalisering av utdanning
(SIU), den norske EU-delegasjonen og andre relevante aktører på europeisk nivå
(spes. EU):
EU-kommisjonens forslag om å innføre en långarantiordning for mobile
mastergradsstudenter (studenter som tar en hel mastergrad i et annet europeisk land)
som en del av EUs nye mobilitetsprogram, Erasmus for All, er ikke en god nok ordning til
å sikre at alle studenter får muligheten til å ta et mobilitetsopphold, og målet om lik rett til
utdanning. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at norske myndigheter må jobbe for
å stoppe at dette forslaget blir realitet, da det innebærer en privatisering av studiestøtte i
europeiske land som vil delta i Erasmus for All-programmet.
Den mobile studentmassen skal gjenspeile sammensetningen av samfunnet for øvrig.
Fordi studenter fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn er mindre villige til å ta opp lån for å
finansiere sin utdanning, vil den foreslåtte långarantiordningen øke sosiale og
økonomiske forskjeller blant studenter og deres tilgang til utdanning og
mobilitetsopphold. Det vil også forsterke de allerede ubalanserte mobilitetsstrømningene
mellom europeiske land.
NSO mener at det er nasjonalstatenes ansvar å sikre full portabilitet av lån og stipend. Til
tross for at ministrene i alle land omfattet av Bologna-prosessen har lovet full portabilitet
av studiestøtte siden ministermøtet i Bergen i 2005, har langt fra alle land innfridd dette
kravet. For å sikre at alle studenter får mulighet til å ta et mobilitetsopphold må studenter
kunne ta studiestøtten fra sitt hjemland med seg når de skal studere i utlandet.
I stedet for å overta nasjonalstatenes ansvar ved å opprette en låneordning på europeisk
nivå, bør EU gjøre nasjonalstatene sitt ansvar bevisst ved å oppfordre landene til å tilby
lån og stipend med full portabilitet.
Midlene opprinnelig satt av til å opprette långarantiordningen må brukes til å styrke
Erasmus-stipendene for å sikre at flere studenter får en reell mulighet til å ta et
mobilitetsopphold i løpet av sin utdanning. Målet må være at studentene får tilstrekkelig
stipend for å dekke de faktiske levekostnadene i mottakerlandet.

Norsk studentorganisasjon krever at:
- EU-kommisjonens forslag om å opprette en långarantiordning for mobile
mastergradsstudenter forkastes.
- Norge må aktivt motarbeide långarantiordningen.
- EU skal ha som mål å sikre at sammensetningen av studentmassen som deltar i
Erasmus-ordningene gjenspeiler mangfoldet i samfunnet for øvrig.
- EU-kommisjonen skal fortsette å oppfordre nasjonalstatene til å innføre full
portabilitet av lån og stipend.
- Midlene som foreslås for å opprette långarantiordningen skal heller brukes til å
styrke Erasmus-stipendordningen.
Norsk studentorganisasjon (NSO) er en interesseorganisasjon for studentdemokrati ved norske høyere
utdanningsinstitusjoner. Nesten 200 000 studenter er tilsluttet studentorganisasjonen. NSO arbeider for studentenes faglige,
sosiale og økonomiske rettigheter. Mer informasjon om organisasjonen finner du på www.student.no.

