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Students At Risk 

  Resolusjonen ble vedtatt på Studentparlamentsmøte 11, 08. juni 2022 

 

Studenter er blant de viktigste aktørene i samfunnet. I kampen for endring og mer rettferdige 

samfunn står studenter i frontlinjene. Samtidig jobber myndighetene i mange land for å 

undertrykke kritiske stemmer. Dette er et problem som har vokst seg stadig større de siste to 

årene, der restriksjoner mot pandemien tilslører tiltak for å stilne aktivister. Students at Risk 

(StAR) er en ordning for studenter som på grunn av sitt arbeid for studenters rettigheter, 

menneskerettigheter og demokrati blir nektet utdanningen sin, står i fare for å bli fengslet, 

torturert og/eller forfulgt, får mulighet til å komme til Norge og fullføre utdanningen sin her.  

Dette er et viktig program i kampen for demokrati, ytringsfrihet og menneskerettighetene ved 

å beskytte noen av de mest essensielle aktørene som jobber for og sikrer dette. 

 

Ordningen ble initiert av NSO og SAIH i 2012, og etablert som et program i 2015. Ordningen 

finansieres av Utenriksdepartementet, og administreres av Direktoratet for Høyere Utdanning 

og Kompetanse (HK-dir). I dag tar Norge inn opp til 20 studenter i året ved universiteter over 

hele landet. Tyskland innførte i 2021 et lignende program inspirert av den norske versjonen, 

og Polen har også innført en lignende ordning for studenter fra Belarus. Norge, Tyskland og 

Polen presenterte i november 2021 en felles erklæring om å etablere en Europeisk Students At 

Risk-ordning. En rekke studentorganisasjoner i ulike europeiske land jobber nå aktivt for å 

innføre lignende programmer i sine egne land, samtidig som at European Students Union 

(ESU) jobber for å etabler en felles ordning på europeisk nivå. For perioden 2021/2022 tilbød 

UiT studieplass ved 30 ulike studieretninger på tvers av ulike campus. 

 

 

 

 

Studentparlamentet ved UiT – Norges arktiske universitet oppfordrer at: 

 

• Oppfordre at Norge bør øke antall plasser for studenter som kommer gjennom StAR 

fra 20 til minst 40 i året. 

• Oppfordre at UiT skal ta en mer aktiv rolle i å beskytte studenters rettigheter og 

studentaktivister i deres arbeid, for eksempel ved å nominere studentaktivister til 

programmet Students At Risk og ta imot studenter som kommer til Norge gjennom 

Students At Risk. 

• Oppfordre at UiT skal se på muligheten for å tilby studieplass ved flere studieprogram. 

• Oppfordre at UiT skal være en ambassadør for StAR og aktivt jobbe for at ordningen 

blir et europeisk program.  

https://www.daad-brussels.eu/en/2021/10/21/defending-academic-freedom-by-supporting-students-at-risk-towards-a-european-approach/

