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Høringsuttalelse
NSOs høringsuttalelse til SAIHs politiske
plattform

” NSO støtter opp om
verdigrunnlaget som
plattformen er bygget på.”
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Høringsuttalelse

Innspill til plattformen
NSO vil takke for muligheten til å komme med innspill til SAIHs politiske plattform. Vi
oppfatter at plattformen tar opp mange svært viktige spørsmål, og det er gledelig at SAIH
tar klare standpunkt som vi i NSO kan støtte. Vi mener det er et godt dokument som får
fram mange viktige oppgaver og problemstilling i forhold til solidaritetsarbeid relatert til
høyere utdanning.NSO oppfatter imidlertid plattformen mer som en analyse av hvorfor
utdanning er viktig for utvikling. I den forbindelse etterlyser vi informasjon om hvordan den
politiske plattformen er tenkt å brukes for å kunne bidra med konstruktive innspill til hvordan
den bør utformes. Vi vil gi honør for god argumentasjon gjennomgående i plattformen, men
stiller spørsmål ved formatet. Vi ønsker spesielt å rette oppmerksomheten mot
målsetningene hvor vi stiller spørsmål ved om det å ”ha jobbet for noe” er en målsetning.
Dersom det skal være noen målsetninger i plattformen bør de også være målbare, slik det
står nå oppfattes det mer som en oppsumering av den foregående teksten i kulepunkter
enn målsetninger.
NSO vil oppfordre SAIH til å fortsette det sterke fokuset på gratisprinsippet og inkludere
setninger som ”uavhengig av sosio-økonomisk bakgrunn” i eksempelvis andre avsnitt på
side 2, fjerde linje.
I målsetningspunkt 3.2.4 vises det til en ordning for en internasjonal ombudsmann for
studenter. Det kan være av interesse å peke på at denne ordningen er implementert
nasjonalt i Polen hvor man har i overkant av 3000 saker som behandles av ombudsmannen
vært år. Det er også en prosess for å starte et lignende prosjekt i ESU og NSO har også
vært interesert i å se nærmere på en slik ordning nasjonalt.
Avslutningsvis ønsker vi å understreke at NSO har ingen problemer med å støtte opp om
verdigrunnlaget som plattformen er bygget på.
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