RESOLUSJON OM FLYKTNINGER OG HØYERE UTDANNING
Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 3 – 2015/16 (5. desember 2015).
Til: Regjering, Stortinget og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge
Norge har på kort tid sett en økning i antallet flyktninger og asylsøkere. Krig og grusomme angrep
på sivilbefolkning har ført til en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er drevet på flukt og
ønsker et nytt liv på trygg grunn. Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å uttrykke vår
solidaritet med mennesker som er på flykt fra krig.
Mange har med seg verdifull kunnskap og ferdigheter. Vi må sørge for at disse blir tatt i bruk.
Evner og kunnskap som forblir ubenyttet er et stort tap for den enkelte, men også for samfunnet.
Velutdannet arbeidskraft er det alltid behov for. Derfor er det viktig at de som kommer til landet
raskest mulig får sin utdanning godkjent for videre studier eller til bruk i arbeidslivet.
Studenter på norske høyere utdanningsinstitusjoner kan være en verdifull ressurs for å ta i mot
mennesker på flykt som nå har måttet avbryte sin utdanning. Studentdemokratiene oppfordres til
å stille studentmentorer til disposisjon for å kunne gi verdifull veiledning om det å være student
ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon.
Vi oppfordrer den norske regjeringen og Stortinget til å prioritere godkjenning av utenlandsk
kompetanse for de som har måttet avbryte utdanningen sin i hjemlandet. Samtidig må tiltak som
åpner dørene til studier iverksettes.
Akademikere som har flyktet til Norge har viktig kunnskap å tilføre som undervisere og forskere i
norsk høyere utdanning. Vi som studenter ønsker å dra nytte av denne i vår læringssituasjon.
NSO oppfordrer til at:
 Institusjonene stiller med åpne forelesninger.
 Arbeidet med godkjenning av utenlandsk kompetanse prioriteres.
 Det settes opp kurs i hvordan norsk utdanningssystem fungerer.
 At det opprettes tilgjengelig språkkurs og at kapasiteten økes i de eksisterende.
 Studentdemokratiene involverer seg og stiller med studentmentorer.
 Akademikere på flukt tilbys midlertidige stillinger ved norske utdanningsinstitusjoner.
 Dette arbeidet bør prioriteres selv om det går på bekostning av den ordinære driften til
institusjonene.
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