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64-1516 Akademisk dugnad for flyktninger
På grunn av den politiske situasjonen i verden, vil Norge ifølge IMDis prognoser bosette
13200 flyktninger neste år. I Nord-Norge utgjør dette rundt 2 100 personer.
Studentparlamentet ønsker å bidra til å bedre flyktningens livskvalitet. Norsk
studentorganisasjon vedtok i desember 2015 en resolusjon om hvordan de høyere
utdanningsinstitusjonen i Norge kan bidra, og Studentparlamentet ved UiT mener det er viktig
at også vårt universitet tar del i dugnaden.
Mange av flyktningene som kommer til Norge har høy utdannelse, og har med seg unike
erfaringer. UiT – Norges arktiske universitet og flyktningene kan dermed ha et felles utbytte
av hverandre. Akademia er en viktig samfunnsaktør, og i dette tilfelle har universitetene en
unik mulighet til å bidra på en positiv måte i samfunnsutviklingen.
UiT – Norges arktiske universitets kjernevirksomhet er utdannelse. Derfor mener vi at UiT
kan være en god bidragsyter til å gi både faglig påfyll og assistanse. Eksempler på tiltak UiT
kan bidra med er å være en pådriver for å gjøre det enklere å få godkjent utdanninger fra
andre land, og å utvikle en mentorordning for flyktninger med akademia. I tillegg tror vi man
kan få godt utbytte av å se på muligheten for å bruke lærerstudenter i norskopplæring.
Tanken med «mentorordning» er å ha noen som kan fungere som ressurspersoner for
mennesker som kommer til Norge. «Mentorene» kan bistå flyktningene med å forstå det
norske utdanningssystemet, noe som også kan være et veldig godt integreringstiltak.
Høgskolen i Oslo og Akershus er godt i gang med å få en slik mentorordning oppe å gå, og de
kan derfor være en stor inspirasjon.

Studentparlamentet vil:
• Se på muligheten for opprettelse av mentorordninger for flyktninger i regi av UiT –
Norges arktiske universitet.
• Se på muligheten for å kunne bruke UiT-studenter som en ressurs i norskopplæring.
• Arbeide for fortgang i godkjennelsen av utdannelser fra utlandet.
Mer info
http://www.nrk.no/troms/_-vi- har-tatt- imot-et-historisk-hoyt-antall-flyktninger-1.12534484
(http://www.hioa.no/Om-HiOA/Akademisk-dugnad-for-flyktninger/Bli- mentor-forflyktninger-og-asylsoekere)

