RESOLUSJON OM KVOTEORDNINGEN
Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 3 – 2015/16 (5. desember 2015).

Regjeringen foreslår å avvikle Lånekassens støtteordning fra utviklingsland, land på
Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia, kjent som kvoteordningen. Dette skal
erstattes med et program for det globale sør som foreløpig ikke er lansert.
Kvoteordningen sørger årlig for at 1100 studenter får studere i Norge på lik linje med
norske studenter. Ordningen har i mange år vært et viktig bidrag i Norges
utviklingspolitiske arbeid. Forslaget regjeringen nå presenterer kan anses som en
avvikling av kvoteordningen, heller enn en erstatning som skal ivareta formålet.
Ordningen er hovedsakelig et utviklings –og bistandstiltak.
Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at kvoteordningen er et godt eksempel på
hvordan man kan bruke utdanning for å sikre utvikling, like muligheter og frigjøring ikke
bare i Norge, men i hele verden. Vi finner det dermed ytterst uheldig at regjeringen i
disse dager vurderer å avskaffe denne ordningen. Vi anser ikke forslaget om et
tilsvarende system for BRIKS-ladene på noen måte som et substitutt for dette
programmet. Den foreslåtte erstatningen har et grunnleggende annet formål enn hva
dagens kvoteordning har.
I tillegg til hensynet til solidaritet, bidrar kvoteordningen til å styrke internasjonaliseringen
av norsk høyere utdanning, et uttalt mål for sektoren – også fra regjeringens side. Det er
viktig å legge til rette for at utviklingslandene også får delta i utviklingen av høyere
utdanning. Dette bidrar til å sikre kompetanseutviklingen i disse landene, samtidig som
det gir norsk akademia et rikere mangfold.
NSO mener at dagens ordning må bevares for å sikre lik rett og tilgang til utdanning for
alle og internasjonalisering av norsk høyere utdanning.
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