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Innledning  1 

FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å 2 

ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». 3 

Definisjonen anerkjenner at vi kun har en klode og at ressursene er begrenset. I følge 4 

Universitets- og Høgskoleloven §1-1 er bærekraftig utvikling en del av universitetets formål og 5 

derfor noe studentene også burde etterstrebe. Plattformen tar videre for seg hva 6 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener USN og universitets studenter burde gjøre for å 7 

utvikle oss på en bærekraftig måte. 8 

For å skape en bærekraftig utvikling, mener FN at verden må arbeide innenfor tre 9 

dimensjoner. Sammenhengen mellom Klima og miljø, Økonomi og Sosiale forhold avgjør om 10 

noe er bærekraftig eller ei. Vi har derfor valgt å dele plattformen i tre kapitler, i henhold til de 11 

tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling. På denne måten ønsker vi å bidra til at 12 

Universitetet i Sørøst-Norge utvikler seg bærekraftig. 13 

 14 

Kapittel 1  Klima og miljø  15 

Menneskeskapte klimagassutslipp har ført til at verden i økende grad står ovenfor en 16 

klimakrise. Klimautfordringene fører til at samfunnet vi lever i nå må endres, noe 17 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at Universitetet i Sørøst-Norge med tilhørende 18 

studenter skal arbeide for. Dette krever at Universitetet i Sørøst-Norge tilrettelegger for 19 

samarbeid på tvers av fagmiljøer, slik at vi sammen kan forhindre en økning i denne krisen. 20 

 21 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: 22 

- Universitetet i Sørøst-Norge skal strebe etter at samtlige campus skal forbli 23 

miljøfyrtårnsertifisert  24 

o Det skal være sorteringsstasjoner på alle campuser, alle disse skal inkludere 25 

egen dunk til pant  26 

- Universitetet i Sørøst-Norge skal redusere eget klimafotavtrykk og strebe etter 27 

grønne campuser.  28 
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- Universitetet i Sørøst-Norge skal se til sine med institusjoner og samarbeide med 29 

disse på forskningsprosjekter om bærekraft 30 

- All inntekt hentet inn fra pant på campus skal gå til campusstyret som igjen skal 31 

brukes på studenter 32 

- Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal sørge for at det er en bærekraftig drift 33 

av kantinene på campusene 34 

- Universitetet i Sørøst-Norge skal installere solcellepaneler på sine campuser der 35 

det er mulig, dette bidrar med grønn energi, god pr og strømsparing 36 

 37 

Kapittel 2  Sosial bærekraft  38 

 39 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: 40 

- Med tanke på FNs bærekrafts mål 4.7 burde Universitetet i Sørøst-Norge tilby 41 

opplæring i bærekraft, både for studenter, men også ansatte 42 

- Alle utdanningsprogrammer skal ha en global profil og bør bidra til å skape globalt 43 

bevisste samfunnsborgere)  44 

- Universitetet i Sørøst-Norge og Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge skal årlig holde 45 

en konferanse om bærekraft, hvor hovedfokuset skal være på praktiske tiltak i 46 

samarbeid med Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 47 

- FNs bærekraftmål 16.10 sier at man skal "sikre allmenn tilgang til informasjon". 48 

Universitetet i Sørøst-Norge skal gå frem som et godt eksempel å gjøre alle 49 

forskningsprosjekter skrevet av ansatte tilgjengelig og gratis for alle studenter ved 50 

universitetet 51 

- FNs bærekraftmål 16.a: Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet 52 

gjennom internasjonalt samarbeid. Universitetet i Sørøst-Norge skal strebe etter å 53 

skape relasjoner med universiteter i “u-land”. 54 

- Universitetet i Sørøst-Norge skal tilrettelegge for bærekraftig fokus i alle utdanninger 55 

ved institusjonen  56 

 57 
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Kapittel 3  Økonomisk bærekraft 58 

 59 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: 60 

- Studenter skal kun måtte betale 50 kr første semester, det første året de går på 61 

Universitetet i Sørøst-Norge for print. Dette fordi vi ser at færre og færre bruker 62 

print 63 

- Med tanke på FNs bærekraftmål 4.b, og endringen i UH-loven §7 burde USN ordne en 64 

stipendordning for studenter fra land utenfor EU/EØS. 65 

 66 


