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El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Cxhab Wala Kiwe (ACIN), Proceso de
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Den væpnede konflikten i Colombia har pågått i nesten 70 år. Flere hundretusener er drept.
Mer enn 8 millioner er drevet på flukt 1.
Ungdom står midt i skuddlinja mellom ulike geriljabevegelser, kriminelle bander,
paramilitære grupper, politi og militæret. Så langt 2022 er 128
menneskerettighetsforkjempere og lokale ledere blitt drept i Colombia. Den yngste var 14
år. Utdanningsmuligheter er få og unge, helt nede i ti-årsalderen, blir med i, eller
tvangsrekrutteres til væpnede grupper. Narkoindustrien er bensin på et bål bestående av
vold og konflikt. Fattig, traumatisert og rådvill ungdom som har vokst opp omgitt av vold
faller utenfor utdanningssystemet og blir lett involvert i kriminell virksomhet og avhengig av
rus.
De lokale partnerne SAIH samarbeider med i dette prosjektet ledes av ungdom som lever i
denne virkeligheten. Det er mye det er umulig for ungdom å gjøre noe med, men SAIH har
siden 2013 jobbet med ungdommer som forteller oss at de både kan og vil bedre
situasjonen. Dette prosjektet forventer å oppnå følgende endringer:
1. Ungdom er bedre rusta til å stå imot tvangsrekruttering og en hverdag av vold og
kriminalitet: Ungdommene har fått kunnskap om menneskerettigheter,
konfliktløsing og politisk påvirkning. Gjennom å lære om sine rettigheter, lærer
ungdommen også om sine muligheter – muligheten til å si nei til vold og narko, og ja
til utdanning og fred. Organisasjonene vil også ha gjennomført en kampanje om
psykisk helse. I samarbeid med fagfolk vil de ha skapt aktiviteter og nettverk som
følger opp de mest sårbare ungdommene som går igjennom vanskelige situasjoner
på grunn av konflikten og dens ettervirkninger. Ungdommene har kunnskapen og
ferdighetene som trengs for å påvirke myndigheter, lokalt og nasjonalt, i saker som er
viktige for dem.
2. Ungdom setter utdanning og fredsbygging på agendaen: Det vil finnes
dokumentasjon på sammenhengen mellom det å stå utenfor utdanningssystemet og
det å delta i krigen, som brukes aktivt for å bedre offentlig utdanning og hindre at
barn og unge involveres i vold og krig. De har gjennomført en fredskonferanse som
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har skapt en ungdomsagenda for fred, og organisasjonene har fått et nytt nettverk
for samarbeid og erfaringsutveksling.
Vi vil gjøre dette relevant og nært for norske elever. Norske ungdommer lever nå tettere på
krig og konflikt enn på lenge. Ifølge UNICEF er det så mange som 91% som er bekymret for
krigen i Ukraina 2. Samtidig vet vi at elevmassen er multikulturell – mange har nær familie og
gode venner som bor i andre, urolige hjørner av verden. Det pågår også en utvikling i mindre
demokratisk og mer autoritær retning internasjonalt som ungdom er opptatt av. 3
Ifølge en undersøkelse gjort av FHI økte antallet ungdom som søkte hjelp for psykisk uhelse
med nesten 50% under pandemien 4. Ungdommene i dette prosjektet trenger også psykisk
helsehjelp og det er en sentral del av prosjektet. Psykisk helse hos ungdom er viktig
uavhengig om du bor i Oslo, i Cauca, i Lofoten eller i Bogotá.
Det er lett å bli redd og motløs. Vi tenker det er engasjerende og nyttig for norske elever å
forholde seg til hvilke rettigheter man har som ung, og hvordan man selv kan være
endringsaktør – både lokalt og i en større sammenheng – for den fremtiden man selv ønsker
seg.

DEL 1 PROGRAMMET
SITUASJONSANALYSE - KANONFØDE ELLER FREDSBYGGERE?

«Hvordan skape fred om ungdom tvinges til å krige?» Står det på banneret som
elevorganisasjonen har lagd for å markere motstand mot obligatorisk militærtjeneste i et
land med væpnet konflikt.

https://www.unicef.no/nyheter/krig-konflikt-og-overgrep/norske-barn-redde-krig
https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf
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«På tross av løftene som ble gitt for seks år siden har ingenting
blitt bedre i lokalsamfunnene våre. Tvert imot har situasjonen
forverret seg og det er mer forfølgelse, død og fordrivelser»
- Jeiner Arizala, ungdomsleder i afrobevegelsen.
Ungdom som SAIH jobber med, forteller at de har mistet mye av troen på en god framtid for
seg og sine. Dette er ungdom som kommer fra de mest utsatte områdene i Colombia,
ungdommene som har dårligst odds for å klare seg.
I disse delene av Colombia, som har landets høyeste andel urfolk og afrocolombianere, har
folk lavest utdanningsrate og færrest muligheter til å få en ok jobb. De vokser opp i en
situasjon hvor de blir sett på som annenrangs borgere i et land hvor rasisme gjennomsyrer
de fleste områder.
Det er akkurat disse ungdommene som har størst sannsynlighet for å bli involvert i krig og
væpna konflikt. Narkotikaproduksjon er omfattende i området. De som står bak
narkotikahandelen er fra andre regioner, og har ingen betenkeligheter med å utnytte
ungdom her. De bruker alle midler for å rekruttere lokal ungdom, og det får de til.
Samtidig får svært få ungdommer i disse områdene den utdanningen de har krav på. Urfolk
og afroetterkommere er overrepresentert blant de som ikke får utdanning; 1 av 3 afrocolombianere mellom 15 og 16 år går ikke på ungdomsskolen. Ifølge en rapport fra Redd
Barna Colombia 5 har bare 14 av 100 urfolksungdommer tilgang til en utdanning som er
relevant for deres kultur og kontekst. 13 % urfolk har ingen formell utdanning, sammenlignet
med 4,5 % av den øvrige befolkningen. Dette gjør ungdommene enda mer sårbare for
rekruttering inn i kriminelle miljøer.
Hvordan og hvorfor har situasjonen har blitt som den er i dag? Her er hva de colombianske
ungdommene svarte:

«Skolen ble lagt ned»

Education Under Attack-rapporten fra 2022 6 viser at barn og unges tilgang til utdanning er
negativt påvirket både av vold og Covid-19. Da skoler ble stengt i mars 2020 for å hindre
spredning av Covid-19, førte det til en økt risiko for at barn, som nå slang rundt hjemme, ble
rekruttert av væpnede grupper. Nedstenging av skolene rammet spesielt urfolksbarn og barn
fra rurale strøk som manglet elektrisitet eller teknologi til å delta i digital undervisning.
Mange lærere var redde for å levere undervisningsmateriell i områder som kontrolleres av
illegale og væpnede grupper.

«Føles som jeg bor i en krigssone»

I 2021, ifølge samme rapport meldte 23 465 barn at de selv var direkte ofre for væpnet eller
voldelig konflikt. Dette var angrep på skole, sykehus eller andre sivile institusjoner,
situasjoner som førte til at barn og unge ble drevet på flukt, utsatt for vold eller brukt i
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El Tiempo: “Informe revela grave crisis de la educación en la población indígena, 6. oktober 2016
Education Under Attack 2022 (protectingeducation.org)
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krigen som soldater eller liknende 7. Ungdom opplever at venner og familiemedlemmer har
blitt drept eller borte og at likene aldri har blitt funnet. Dette setter dype spor som må leges.
Når de ikke leges fører det til personlige traumer, men også traumer som påvirker familier
og hele lokalsamfunn.

«Væpnede grupper i nord-Cauca har ungdom i søkelyset»

«Miljøaktivist på 14 år blir skutt i et angrep mot urfolksvakta»

«Vi må ha mat på bordet»

Mange foreldre har mistet muligheten til å skaffe familien mat på bordet etter pandemien.
Det har ført til dårligere levevilkår og økt fattigdom for mange. De kriminelle gruppene tilbyr
«enkle» jobber og betaler godt. Det kan være å passe en post, levere beskjeder eller frakte
ingredienser til narkotikaproduksjon.

«Jeg har det ikke bra»

Det er ifølge SAIHs partnere en økning i antall selvmord blant urfolks- og afroungdom.
Ungdommene sliter med skam over sitt opphav og bakgrunn, og de lever i et samfunn som
er gjennomsyret av rasisme og marginalisering.
Ungdom i rurale strøk mangler fremtidstro, og de er svært sårbare mentalt. De vet at de har
færre utdanningsmuligheter enn andre, og at arbeidsmulighetene som er tilgjengelig er å
jobbe med narkotikaproduksjon, -handel eller gruvearbeid.
Vold er en «enkel løsning» i mange familier og lokalsamfunn, og ungdommene slipper ikke
unna. Urfolksorganisasjonene forteller oss at de ser en økning i vold i nære relasjoner.

«Jeg har ingen påvirkningsmakt»

Ungdommene blir ikke inkludert i politiske prosesser, og har derfor lav eller ingen mulighet
til å påvirke politikken som omhandler de selv, deres utdanning eller deres tilbud.
De får ikke tilgang på relevant informasjon, og det er generelt ikke rom for kritiske stemmer i
det offentlige rom. Staten og lokale myndigheter støtter ikke ungdomsprosjekter og
prosesser, og motarbeider organiserte ungdomsinitiativ.
Ungdom ble ikke hørt da fredsavtalen ble utarbeidet og signert i 2016. Ungdomsperspektivet
var fraværende. Denne avtalen er grunnlaget for mye av politikken i landet, på alle nivå.

FORVENTEDE ENDRINGER

Når prosjektet er over, vil ungdommene ha styrket sine ferdigheter om rettighetsarbeid og
påvirkning, og fått verktøy for å stå imot rekruttering. Ungdommen selv, familiene og
lokalmiljøet har fått kunnskap om psykisk helse, og hvor viktig det er i kampen mot
https://coalico.org/wp-content/uploads/2022/02/Infografia-ONCA-26_-2021.pdf
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rekruttering og for å bedre livskvalitet. Ungdommene opplever tilhørighet og samhold i sine
egne lokalmiljø, og er sterkere rustet til å finnen alternativer til vold og rus.

1. Ungdom er bedre rusta til å stå imot tvangsrekruttering og en hverdag
av vold og kriminalitet
STERKT UNGDOMSLEDERSKAP
Det er viktig at unge mennesker deltar i samtalen om de utfordringene som påvirker dem, og
at de har en reell påvirkningskraft der beslutningene tas. Gjennom ledertrening, vil de lære
hvordan de kan drive politisk påvirkning og fremme de sakene som er viktige for dem. De
skal få kunnskap om rettigheter og hvordan de kan påvirke lokale og nasjonale myndigheter.
Det er ungdommene som kjenner sine utfordringer best, og de skal være med å definere
politikken som omhandler de – blant annet fritidsaktiviteter, yrkesopplæring, høyere
utdanning, opplæring i seksuell og reproduktiv helse.
De skal lære hvordan de som ledere kan motivere jevngamle, lede lokale prosjekter, skape
positive endringer på skolen og i sine lokalmiljø, og være med å forebygge problematiske
situasjoner i familier og lokalmiljøet.
UNGDOMMENE HAR BEDRE MENTAL HELSE
Gjennom støtteapparat, kursing og kampanjer opplever ungdommen livsmestring, samhold
og er sterkere rustet til å håndtere livet. De har fått verktøy for å ta gode beslutninger og
stå støtt i egne avgjørelser.
Under OD2016 ansatte CRIC en psykolog som fulgte opp ungdom som var i særlig risiko for å
bli rekruttert til væpna grupper og narkotikahandel. Etter svært gode tilbakemeldinger og
resultater ønsker urfolksungdommene å videreføre dette arbeidet. Sammen med fagfolk
innen psykisk helse skal de skape aktiviteter som skal følge opp unge mennesker som er i
risiko og som går gjennom vanskelige situasjoner. Prosjektet skal også involvere familiene,
skolene og lokalmiljøet.
Videre skal det opprettes nettverk og støttegrupper for å ivareta ungdommer som har
kommet seg ut av kriminelle grupper og for de som står i fare for å bli rekruttert. Erfaring
viser at ungdom som hjelper ungdom har størst effekt, så disse støttegruppene og
nettverkene skal drives av ungdomsorganisasjonene selv. Ungdomsledere skal kurses
spesielt med tanke på dette arbeidet.
Et viktig aspekt for å ha en god psykisk helse er opplevelsen av tilhørighet, samhold og
fellesskap. I alle aktivitetene i prosjektet vil kunst, kultur og sport være viktige verktøy.
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«Det er gjennom lek vi lærer best» sier en
av ungdommene som var med på prosjektet
med å bygge fredskultur og samhold blant
ungdom i konfliktutsatte områder.

2. Ungdom setter utdanning og fredsbygging på agendaen
FAKTA HAR MAKTA
Dårlig utdanningstilbud bidrar til å opprettholde krig og konflikt. For å forstå kompleksiteten
og omfanget av problematikken skal ungdommene kartlegge problemet og sammenhengen
mellom det å stå utenfor utdanningssystemet og det å delta i krigen. Per nå finnes det ikke
nasjonal offentlig statistikk og informasjon om utdanningssystemet, hvem som er utenfor og
hvorfor. Dette ønsker elevorganisasjonen ANDES å gjøre noe med. Fakta har makta og for at
ungdom skal ha makt må de få tall og årsakssammenhenger på bordet. Det er først når de
har det at de har en reell mulighet til å skape endring. Denne kartleggingen skal bli en
rapport som skal danne grunnlag for et forslag til utdanningsreform opp mot nasjonale
myndigheter i Colombia.
UNGDOM FREMMER LØSNINGER
Ungdommene vil arrangere et nasjonalt møte for fred, der flere aktører med ulike
perspektiver og arbeidsmetoder samles. Felles er at de jobber for fred, for å hindre at unge
rekrutteres til væpna grupper og for ungdommers livskvalitet. Dette skal resultere i en felles
ikke-voldelig agenda, der alternative forslag til militærtjeneste, og tiltak for å motvirke
rekruttering er hovedpunkter. Slik kan organisasjoner diskutere, lære av hverandre, og spre
informasjon og kunnskap seg imellom. Agendaen skal bruker i påvirkningsarbeid opp mot
myndighetene.
Ungdommene skal gjennom kampanjen om mental helse, dokumentasjon om utdanning og
rekruttering, og opplæring i politisk påvirkning ha verktøyene til å påvirke myndigheter lokalt
og nasjonalt i saker som omhandler ungdommen og deres liv. De skal selv sette agendaen for
hva som er viktige for dem. Med dagens nyvalgte regjering er det gode utsikter for
gjennomslag.
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MÅLGRUPPE

Primærmålgruppen er ungdommer som står i fare for å bli involvert i den vedvarende
konflikten i landet.
Sekundærmålgrupper:
• Familiene til ungdommene som deltar på aktivitetene
• Lærerne og pedagogene som bidrar inn i utviklingen av kursene sammen med
ungdommene.
• Andre aktivister i de fire involverte organisasjonene.
Ifølge situasjonsbeskrivelsen vi får fra våre partnere, og som støttes av rapporteringer fra
nasjonale og internasjonale eksperter, er dette i hovedsak afro- og urfolksungdom som bor i
rurale strøk der sikkerhetssituasjonen er ustabil og narkokartellene står sterkt.
Hoveddelen av prosjektet vil gjennomføres i regionen Cauca, sørvest i Colombia. Det er der
flertallet av partnerorganisasjonene har mest aktivitet. Prosjektet vil og gjennomføres i
andre områder der PCN og ANDES har lokallag.
Ungdommer til ledertreningen vil rekrutteres fra dem som allerede deltar i ungdomsarbeidet
i de fire partnerorganisasjonene. Aktivitetene for urfolksungdom vil foregå på skolene i
urfolksområdene, og målgruppa er ungdom i aldersgruppen 13-19 år. All ungdom i disse
områdene kan delta i prosjektet. Vi ser ingen konflikter gruppene imellom som utgjør noen
risiko for programmet.
Programmet går over 4 år og vil nå rundt 10 000 ungdommer. Prosjektet vil hovedsakelig
gjennomføres i rurale områder. 90- 95 prosent av ungdommene som deltar vil være i
aldersgruppen 13-19 år. I Colombia er man ferdig med grunnskolen allerede som 15-16
åring, så derfor er man i målgruppen også når man søker på høyere utdanning og de første
to årene av studieløpet. Derfor ønsker vi å inkludere noen ungdommer som går på tar
høyere utdanning eller som er i overgangen til arbeid eller høyere utdanning. Den øvre
gruppen (16-19) er de som delta på ledertrening og som videre skolerer andre ungdommer
Ungdomsmedvirkning
Alle de fire organisasjonene var med på OD 2016 og har uttrykt ønske om et prosjekt som
kan styrke ungdoms muligheter til å forme egen fremtid uten frykt for å bli involvert i
konflikt og vold. De har spilt inn til læringspunktene fra evalueringen som ble gjort etter
OD2016. Dette prosjektet vil basere seg påfølgende konklusjoner om hva som fører til
ungdomsmedvirkning:
- Ungdommene administrerer selv de økonomiske ressursene i prosjektet
- Ungdom tar ansvar for prosjektdesign, søknad og forvaltning.
- Det finnes et ledertreningstilbud gjennom hele prosjektperioden.
- Ungdommene selv står i sentrum av både planlegging, implementering,
gjennomføring og den årlige evalueringen av prosjektet.
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LOKALE PARTNERE

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) er den eldste og sterkeste
urfolksorganisasjonen i Colombia. Siden 1971 har CRIC kjempet for egen utdanning på alle
nivå for urfolk. De er ansvarlige for grunnskoleutdanningen i flere kommuner sørvest i landet
og driver et urfolksuniversitet som gir urfolksungdom i Colombia og andre latinamerikanske
land mulighet til å få tilgang på en høyere utdanning på egne premisser. Organisasjonen har
en sterk ungdomsbevegelse som mobiliserer flere tusen ungdommer. De velger en lederduo
hvert år. Det er de som er ansvarlig for prosjektet.
Cxhab Wala Kiwe (ACIN) representerer Nasa-folket som er sterkt representert nord i Cauca,
og har vært en viktig referanse i kampen for urfolks rettigheter i Colombia. De har stort fokus
på ungdomsarbeid og har en sterk ungdomsbevegelse som er aktiv på de fleste områder i
organisasjonen. Det er et ønske at det er ungdomsbevegelsen som skal drive prosjektet.
Proceso de Comunidades Negras (PCN) er en nasjonal organisasjon for afrocolombianere i
Colombia. De driver omfattende lederskapstrening for afroungdom i hele landet. De jobber
også for å bedre afroungdoms ferdigheter for å kunne komme inn på universitetet og de
ønsker å utvikle et eget universitet med læreplan med afrocolombiansk perspektiv. Det er
ungdomsbevegelsen som skal drive prosjektet.
Asociacion Nacional de Estudiantes Secundaria (ANDES) er en nasjonal elevorganisasjon,
bestående av ungdommer fra ungdom- og videregående skole. De kjemper for og forsvarer
offentlig utdanning i Colombia, og en utdanning basert på kritisk tenkning. De jobber for
ungdomsmedvirkning, retten til utdanning, freds- og demokratibygging.
Vi har valgt disse fire organisasjonene som samarbeidspartnere i dette prosjektet fordi vi
gjennom mange års arbeid har erfart at de som ungdomsdrevne organisasjoner er de som
fremmer ungdomsmedvirkning best. I tillegg utfyller de hverandre faglig, samtidig som de
alle jobber mot de samme målene – at ungdom skal stå trygt i seg selv og sine omgivelser, at
de skal ha tilgang til utdanning eller jobb, og ha verktøyene som trengs for å kunne påvirke
sine egne liv, både gjennom lokalmiljøet og politikken.
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RISIKOVURDERING
Mulig risiko

Hvordan møter vi risikoen?

Interne
Årlig utskiftning av ledelsen i
ungdomsorganisasjonene gir lite
kontinuitet.

Dette er vi, og våre samarbeidspartnere vant til. Vi
har gode rutiner på å sikre god informasjon til nye
ledere. Vi budsjetterer med permanente stillinger
til koordinering av prosjektet og eventuelle doble
kostnader ved overlapp.

Korrupsjon

Eksterne
Sikkerhetssituasjonen, trusler mot
sosiale ledere og
menneskerettighetsaktivister.

Væpnede grupper kan gjøre det
vanskelig for ungdommene å delta i
aktivitetene organisasjonene
planlegger.

SAIH har jobbet med disse partnerne i flere år og
har gode internkontrollrutiner og på plass.
Samarbeidsavtalen inkluderer krav til antikorrupsjonsarbeid deriblant krav til eksterne
revisjonsrapporter årlig.
Sikkerhetssituasjonen er i dag verre enn på mange
år. Både PCN, CRIC, ACIN og ANDES er vant til å
håndtere det, vurdere risiko og endre planer når
risikoen er stor. Sikkerhetssituasjonen forutsetter
dessuten ekstra god planlegging av besøk for SAIH
og OD, slik at vi kan unngå farlige områder og
situasjoner. Partnerorganisasjonene bidrar med
mye kunnskap og ressurser, og vi har god kontakt
med ambassaden og andre ressurspersoner som
følger nøye med på situasjonen.

Ungdommene avstår fra å delta på
aktivitetene.

Organisasjonene er grasrotorganisasjoner med
svært god informasjon om sikkerhetssituasjonen i
sine områder. Det har lang erfaring i å gjøre denne
type vurderinger i samarbeid med lokale
myndigheter. De har de beste forutsetninger for å
kunne finne alternative tidspunkt eller steder
avhengig identifisert risiko.

Innsamlede midler fra OD kan bli
mindre enn forventet.

Ha kontinuerlige evalueringer og samtaler med
deltakerne og bruke det som kommer av
informasjon til å justere aktivitetene tilsvarende.
Organisasjonene er fleksible og mål nedjusteres
noe.
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BUDSJETT
2025
690 000
900 000
900 000
870 000

2026
690 000
900 000
900 000
870 000

2027
690 000
900 000
900 000
870 000

Totalt
2 760 000
3 600 000
3 600 000
3 510 000

Evaluering, monitorering 160 000

70 000

70 000

150 000

450 000

Administrasjon 5%

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

Faglig bidrag 8%
Totalt

320 000 320 000 320 000 320 000 1 280 000
4 070 000 3 950 000 3 950 000 4 030 000 16 000 000

ACIN
CRIC
PCN
ANDES

2024
690 000
900 000
900 000
900 000

Budsjettet i søknaden tar utgangspunkt i et 4-årig prosjekt og i en tentativ totalsum av
innsamlede midler på 16 000 000. Fordelingen av utgifter hos ACIN, CRIC, ANDES og PCN er
utarbeidet med følgende beregning:
• 40% til personell (planlegging, gjennomføring og evaluering)
• 50% til prosjektaktiviteter (transport, kost, losji, materiell)
• 5% administrasjon
• 5% utstyr

DEL 2 – SØKERORGANISASJONEN
ORGANISERING OG KOMPETANSE

SAIH er studenter og akademikere i Norge sin egen solidaritets- og bistandsorganisasjon.
SAIH har jobbet i over 60 år med partnere verden over for å fremme utdanning og
akademisk frihet som en menneskerett. Gjennom varierte nettverk globalt, programpartnere
i sju land, og lokallag i hele Norge kjemper vi for at alle skal ha tilgang til inkluderende og god
høyere utdanning i en verden med rettferdig fordeling og demokrati uten brudd på
menneskerettigheter.
SAIH sitt motto er «utdanning for frigjøring». Vi mener at utdanning er det mest effektive
redskapet vi har for å skape endring. Utdanning er en forutsetning for at unge mennesker
skal kunne drive kritisk og selvstendig tenkning, delta i samfunnsdebatten og bidra til å skape
mer rettferdige og inkluderende samfunn. Det er viktig for SAIH at vi deler et felles
verdigrunnlag med våre partnerorganisasjoner og Operasjon Dagsverk. Vi støtter tiltak som
mobiliserer unge mennesker til å ta samfunnsansvar og realisere sine rettigheter ved politisk
deltakelse.
SAIH er en partipolitisk uavhengig organisasjon ledet av studenter. Solidaritet, likestilling og
ikke-diskriminering er viktige verdier som ligger til grunn for SAIHs arbeid. For oss betyr
solidaritet å stå sammen. SAIH driver ikke med veldedighet, vi inngår samarbeid med
likeverdige partnere og jobber sammen mot felles mål.
SAIH har lokallag ved universiteter og læresteder i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ås,
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Lillehammer, Trondheim, Bodø, Tromsø, og Bislett og Blindern i Oslo. Studentene som er
aktive i SAIH er kjernen i vårt informasjons- og kampanjearbeid. SAIHs arbeidsutvalg består
av leder og to nestledere. Disse velges på SAIHs årsmøte av SAIHs medlemmer og lokallag.
Arbeidsutvalget er frikjøpt og jobber fulltid på kontoret. SAIH følger LNUs fem prinsipper for
reell og meningsfull ungdomsmedvirkning.

KAMPANJEARBEID

SAIH har lang erfaring med kampanjearbeid, og i dag utarbeider og gjennomfører vi to
kampanjer i året. RadiAid og Verden Beste Nyheter er to tidligere kampanjer som har hatt
svært god rekkevidde og som vi har mottatt veldig gode tilbakemeldinger på. Verdens Beste
Nyheter er fortsatt populær blant elever og studenter, og blir i dag organisert av
Changemaker og Press. Årets første kampanje var “The Digital Divide” og handlet om det
digitale skillet som oppstår når undervisning blir digitalisert. Den neste blir sluppet i oktober
og handler om autoritære regimer og beskyttelse av studenter. Tidligere kampanjer kan sees
på våre nettsider: www.saih.no/kampanje
Nøkkel til vår suksess med kampanjer ligger i vår evne til å tenke nytt og kreativt, og at vi
ikke er redde for å være for å bruke humor og være “litt på kanten”. Det kan i stor grad
forklares med at det er studentene som er kjernen i organisasjonen, både i utarbeidelse av
kampanjer, utvikling av politikk og i ledelsen. I våre lokallag er det både norske og
internasjonale studenter som har erfaring med kampanjearbeid og som vil være viktige
ressurser i en OD-kampanje. Mange av de norske studentene som er aktive i SAIH kjenner
godt til OD da de selv har vært engasjerte elever, og noen har vært aktive enten i OD eller i
internasjonal uke på egen skole.
Med det som utgangspunkt har vi både kompetansen og erfaringen som trengs for å bidra i
utvikling og gjennomføring av ODs informasjonskampanje.

RUTINER FOR OPPFØLGNING OG KONTROLL

SAIH støtter partnerorganisasjonenes arbeid med økonomiske midler, bidrar til faglig
kvalitetssikring, og er en sparringspartner i prosjektutvikling og -gjennomføring. Vi har ansvar
for å legge til rette for en god programforvaltning og for å rapportere samlet til OD. SAIH har
i flere år hatt samarbeidsavtaler med alle de fire partnerorganisasjonene og kjenner
partnerne godt. Vi mottar økonomiske og narrative rapporter henholdsvis fire og to ganger i
året. Revisjon gjennomføres av godkjente revisorer etter en gitt revisjonsstandard og vi har
tett kommunikasjon der det er rutiner som bør forbedres.
Vi fokuserer både på administrative sider ved prosjektene og vi deltar i aktiviteter slik at vi
kjenner prosjektenes innhold godt og er i stand til å gi faglig støtte og gode råd. SAIHs
programrådgivere jobber i samarbeid med controller og økonomirådgiver i kvalitetssikring av
prosjektene og forebygging av mislighold. SAIH har nulltoleranse på mislighold i prosjektene
og krever at alle våre partnere har rutiner for anti-korrupsjon, som følges opp. SAIH har
tydelige varslingsrutiner som gjøres kjent og tilgjengelige for partnere.
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