NEI TIL STUDIEAVGIFT FOR INTERNASJONALE STUDENTER
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Resolusjon til partiene på Stortinget:
NSO mener at en innføring av noen form for studieavgift for internasjonale studenter vil
være et steg i feil retning for norsk høyere utdanning. Det har vært bred enighet om at
det er viktig for Norge å tiltrekke seg kompetente internasjonale studenter til universiteter
og høgskoler i Norge. Så langt har det politiske fokuset vært på å legge til rette for dette
og bygge opp Norges navn og rykte som et attraktivt studieland.
Prinsippet om lik rett til høyere utdanning i norsk høyere utdanning er en grunnstein i det
norske velferdssamfunnet. Dessverre har enkelte partier foreslått å innføre studieavgifter
for internasjonale studenter i arbeidet med stortingsvalgplattformer for 2013. Dette vil
uthule gratisprinsippet gjennom å diskriminere på bakgrunn av hvor studentene kommer
fra. NSO representerer alle studenter som studerer hos våre medlemmer, inklusive de
internasjonale. Forslag om å innføre studieavgifter for enkeltgrupper av disse vil på ingen
måte bli tatt lett på fra studentens side.
Internasjonale studenter er ikke en samlet gruppe med like rettigheter, men studerer i
Norge både som gradsstudenter eller gjennom utvekslingsavtaler. De fleste studentene
som kommer til Norge er fra EU-land og skal ha tilnærmet like rettigheter som norske
studenter. Det kan derfor ikke innføres studieavgifter for EU-studenter uten at det også
pålegges norske studenter. NSO håper at ikke dette er intensjonen som ligger bak
forslagene som er drøftet i norske partier.
Nordiske land lærer ofte av hverandres politiske løsninger, men når eksperimentene hos
våre naboer viser svært negative resultater, er det grunn til å avstå. Innføringen av
avgifter i Sverige fra 2011 gav en øyeblikkelig nedgang på studenter fra utenfor EU på
80 %. Nå brukes betydelige penger på å gi ekstra stipender å få noen av de tapte
studentene tilbake. Også i Danmark har den brede rekrutteringen fra hele verden
erstattet med studenter fra Europa da de innførte avgifter. Nå har debatten flyttet seg
videre til å diskutere avgifter for også danske studenter. I Finland har de siste årene med
et pilotprosjekt med studieavgifter vist seg å være lite attraktivt og ulønnsomt.
Danmark, Finland og Sverige har i de siste årene vist hvor risikofylt spekulasjonen i
studieavgifter er. Eksperimentene har ikke bare ført til et ras i søkere på kort sikt, men
permanent skadet omdømmet landene over flere tiår har bygget opp som attraktive
studieland. At unge talentfulle mennesker fra hele verden vil søke seg til Norge, er en
kvalitet som ikke kan estimeres i kroner og ører, men som over tid bidrar til å fremme vår
kultur og økonomi. God utveksling av studenter med framvoksende økonomier er
uvurderlig for framtiden. Norge vil ha et stort behov for internasjonal kompetanse i
fremtiden. For å tiltrekke seg denne kompetansen, må vi bli et attraktivt land å studere og
jobbe i.

Gratis utdannelse for internasjonale studenter vil gjøre at Norge ligger et hestehode
foran våre naboer i kampen om de beste hodene. Det vil være en investering, med
langsiktig avkastning. Norge bør ikke slå følge med våre nordiske naboer i å isolere oss
fra omverden for å spare småpenger på kort sikt.
Finansdepartementet har regnet ut at det er svært lite profitt å hente på avgifter for den
relativt lille gruppen med internasjonale studenter i Norge. Derimot vil skolepenger
drastisk redusere muligheten for disse til å ta utdanning i Norge. Selv om vi ikke har
skolepenger ved offentlige institusjoner i dag, er det langt i fra gratis å studere i Norge.
De betaler allerede for å bo og leve i et av verdens dyreste land. Språk og hard
konkurranse om studieplassene er også viktige barrierer. Vi kan regne med at de som
har valgt Norge er talentfulle og høyt motiverte studenter. Så langt har fraværet av
studieavgifter vært et viktig moment for å rettferdiggjøre regnestykket om hvorfor de
kommer til Norge framfor andre land.
En innføring av studieavgifter for internasjonale studenter vil øke den allerede store
kostnaden ved et studieopphold i Norge og bidra til å forverre det allerede store
problemet med at de aller færreste har mulighet til å kunne studere i Norge. Dette er
stikk i strid med vår politikk om like muligheter for alle, og vil føre til at det kun er en
global elite som har mulighet til å studere i Norge. Dette reduserer det mangfoldet vi
søker å oppnå innen høyere utdanning og med internasjonalisering i seg selv.
NSO oppfordrer framfor alt partiene til å konstruktivt diskutere hvordan vi kan dra enda
bedre nytte av internasjonalisering av høyere utdanning. Det er store gevinster å hente
på å forbedre integrering og rekruttere studentene inn i norsk arbeidsliv etter studiene.
Alternativene vi har på den positive siden kan gi langt større utbytte for
utdanningskvaliteten, næringslivet og omdømme til Norge.
NSO mener at:
 Prinsippet om lik rett til høyere utdanning gjelder også internasjonale studenter og
er en menneskerettighet.
 Internasjonale studenter er en viktig ressurs for økt kvalitet i utdanning og
forskning og verdifull arbeidskraft til norsk arbeidsliv. Vi behøver strategier for å
utnytte internasjonalisering bedre heller enn å begrense mulighetene til å studere
i Norge.
 Det legges bedre til rette for at internasjonale studenter i større grad får bidra
gjennom arbeid i Norge etter studier, samtidig som studenter som velger å dra
hjem bør dras nytte av som nettverksressurser i utlandet for framtiden.
 Studieavgifter for internasjonale studenter er et ulønnsomt og usosialt prosjekt
som vil skade omdømmet til Norge internasjonalt.
 Det må arbeides for at søkermassen til høyere utdanning i Norge blir enda mer
mangfoldig.
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