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Verden endrer seg i stadig større tempo i dagens globaliserte samfunn. Det økonomiske
tyngdepunktet forskyver seg fra vest til øst. Verdens innbyggere, inkludert de i vestlige
land, er stadig mer avhengig av utviklingen i nye vekstøkonomier. Vekstøkonomier er
land med et høyt innbyggertall og som opplever en sterk økonomisk vekst. I dag er de
fremste vekstøkonomiene Kina, India, Brasil og Russland. Dette kan selvsagt endre seg
over en lengre tidsperiode. I dag skjer det en rivende økonomisk og teknologisk utvikling
i vekstøkonomiene, noe som selvsagt har stor innvirkning på norsk arbeidsliv. Stadig
flere norske bedrifter oppretter avdelinger i her, samtidig som selskaper fra disse
landene investerer stadig mer i norsk nærings- og arbeidsliv.
Når produksjonen av varer og utvikling av kunnskap i større grad foregår i blant annet
Asia, er det viktig at Norge har kompetanse på disse språkene og kulturene. Norge er
derfor avhenging av at flere norske studenter velger å dra på utveksling til eller avlegge
en hel grad i vekstøkonomier.
Det er bekymringsverdig at det i 2010 var kun 144 norske gradsstudenter i Asia og SørAmerika til sammen, mens i Australia var det 1 384 gradsstudenter. Det er i dag ikke er
godt nok samsvar mellom mønsteret i norske studenters valg av studieland og norsk
arbeidslivs behov for kulturell og språklig kompetanse. For å få opp andelen studenter i
vekstøkonomiene er det helt avgjørende å få finansiering for første året av utdanningene.
Det kan være mange grunner til at så få norske studenter velger å ta en grad i nye
vekstøkonomier. Språklige barrierer føles for mange som en betydelig utfordring.
Følelsen av store kulturelle forskjeller kan også gjøre at mange studenter reserverer seg
mot å søke seg til vekstøkonomiene. Det at få andre norske studenter studerer ved
universitetene kan også være avgjørende for mange.

Alle utfordringene som venter norske studenter som vil avlegge en grad i
vekstøkonomier gjør at den enkelte student tar en stor risiko. Dette gjelder spesielt
norske studenter som ønsker å ta en bachelorgrad i disse økonomiene. Siden
bachelorgradene i disse landene er fireårig må norske studenter selv finansiere det
første året av studiet. Samtidig som risikoen ved å studere i vekstøkonomier ligger på
individet vil det norske samfunnet som helhet tjene mye på at norske studenter tar denne
risikoen.
NSO mener derfor at det første året med studier i en hel grad i vekstøkonomier burde
være finansiert av Lånekassen. En slik ordning vil gi et viktig incentiv for mange
studenter og bidra til at flere velger fremvoksende økonomier som studiested. Språklige
og kulturelle barrierer vil fortsatt eksistere, men en slik stipendording vil gjøre at norske
studenter vil kunne bære denne risikoen. En slik stipendordning vil også sende et signal
til norske studenter om at kompetansen de vil opparbeide seg ved en grad fra en
vekstøkonomi er sterkt etterspurt av og viktig for samfunnet i Norge og i verden forøvrig.

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

