
   
 

Pressemeddelelse: 
Studerende og Oxfam Ibis: Politiske partier bør støtte 'Students at Risk' 
Studerende og Oxfam IBIS: Politiske partier i Folketinget bør støtte implementeringen af 
’Students at Risk’ Danmark, hvis vi ønsker, at vores land skal være i spidsen for kampen for 
menneskerettigheder og individuel frihed. 

Folketinget vil den 26. februar diskutere, om Danmark skal gennemføre en dansk version af det norske 
program ’Students at Risk’. Målet med programmet er at støtte studerende rundt om i verden, der ikke 
kan afslutte deres uddannelser, fordi de forfølges af deres regeringer eller bliver udvist fra deres 
uddannelsesinstitutioner på grund af deres fredelige aktivistiske arbejde for menneskerettigheder, 
demokrati og uddannelse. Programmet støtter sådanne studerende ved at give dem et stipendium i 
Danmark for at afslutte deres uddannelse og, hvis det er sikkert, vende tilbage til deres hjemland og 
fortsætte deres arbejde for demokrati, menneskerettigheder og civilsamfund.  

Danske Studerendes Fællesråd mener, at det er vigtigt, at Danmark går i spidsen sammen med Norge 
for at beskytte retten til uddannelse for studerende, der forfølges af totalitære regimer: "der er 
studerende over hele verden der fredeligt kæmper for demokrati og menneskerettigheder. De kæmper for 
en bedre fremtid for sig selv og deres land, på trods af, at det sætter dem i potentiel fare. Desværre bliver 
mange af dem straffet for deres engagement og ender med at blive udvist eller forfulgt. Hvis Danmark 
ønsker at være et land, der står i spidsen for kampen for menneskerettigheder og demokrati, bør vi række 
hånden ud og støtte disse studerende ved at hjælpe dem med at afslutte deres uddannelse " siger Johan 
Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF). 

Oxfam IBIS er enig med DSF’s udtalelse og tilføjer: "Danmark har forpligtet sig til at arbejde for at 
gennemføre målene for bæredygtig udvikling inden 2030. Når Danmark forpligter sig til at sikre adgang 
til uddannelse for alle, samt fred og retfærdighed som nævnt i mål 4 og 16 , det betyder at der skal tages 
reelle initiativer til at gøre dette." Siger Kira Boe, Uddannelsesekspert i Oxfam Ibis. 
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