Veikart for forskningsog utdanningssamarbeid
med Sør-Afrika
2018
Dette veikartet oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med
Sør-Afrika og hvilke temaer som er særlig aktuelle for samarbeid i årene fremover.
Foto: Shutterstock

>> Sør-Afrika har økt andelen sin av verdens
vitenskapelige produksjoner fra 0,39 prosent
i 1996 til 0,7 prosent i 2015.
>> Sør-Afrika er den mest populære utdannings
nasjonen i Afrika og på 14. plass av alle
verdens land, ifølge OECD. Sør-Afrikaer også
det mest populære av BRIKS-landene blant
norske utvekslingsstudenter.
>> Fra 2009–2016 ble antallet avlagte doktorgrader i Sør-Afrika mer enn fordoblet.

Sør-Afrika produserer årlig
ca 40 000 forskerårsverk.

>> Sør-Afrika har tredoblet antall svarte phd-
kandidater det siste tiåret og har siden
2013 uteksaminert flere svarte enn hvite
doktorander.
>> Sør-Afrika vil doble FoU-investeringer fra
0,77 prosent i 2015 til 1,5 prosent av BNP
innen 2020.
>> Landet har som mål å øke grunnfinansie
ringen for universiteter og høyskoler til
1 prosent av BNP over en femårsperiode.
>> FoU-investeringenes andel av BNP har
likevel økt mindre i Sør-Afrika enn de

Andelen kvinnelige forskere
i Sør-Afrika er 45 %

andre BRIKS-landene, de siste årene.
Dette henger i stor grad sammen med en
synkende FoU-investering i næringslivet.
>> De bilaterale forskningssamarbeids
programmene mellom Norge og Sør-Afrika
har så langt finansiert 86 felles norsk-
sørafrikanske forskningsprosjekter.
>> Global Innovation Index for 2018 plasserer
Sør-Afrika som nr 58 av totalt 126 nasjoner
og foran de øvrige landene i Afrika. Norge
er på 19. plass.

De offentlige universitetene i
Sør-Afrika har 1 million studenter.
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Hvorfor Sør-Afrika?
>> Som forskningsstasjonseiere og naboer
på Antarktis har Norge og Sør-Afrika felles
interesser. Det er allerede utviklet en godt
og viktig logistikk- og forskningssamarbeid
innenfor flere fagfelt.
>> Langtidsplanen for forskning og høyere
utdanning 2019–2028 løfter frem en rekke
temaer som er relevante for norsk-sør
afrikansk samarbeid, blant annet innen
hav, klima, energi, miljø og helse.
>> Fellessøknader fra Norge og Sør-Afrika
til EUs rammeprogram for forskning og
innovasjon, Horisont 2020, har en høy
suksessrate (35 prosent).
>> Både Sør-Afrika og Norge har uttrykt ønske om
videre satsing på forsknings- og utdanningssamarbeid, senest i de bilaterale høynivå
samtalene mellom landene i mars 2018.
>> Forbes rangerer Sør-Afrika på topp i Afrika
blant “Best countries for business”.

Sør-Afrika har
10 ganger så mange
mennesker som Norge,
men økonomiene og
forskningssystemene
er omtrent like store.

I perioden 2015–2017
deltok sørafrikanske
partnere i over 60
prosjekter finansiert
av flere av Forsknings
rådets og Dikus pro
grammer innen forskning
og utdanning i tillegg til
det bilaterale SANCOOP-
programmet.

Foto: Shutterstock

>> Sør-Afrika er et økonomisk sentrum i Afrika,
og en av Norges viktigste bilaterale sam
arbeidspartnerne utenfor Europa. Landet
fungerer som brohode mot andre afrikanske
land og de raskt voksende markedene på
kontinentet, særlig i SADC-området.
>> Sør-Afrika er rikt på naturressurser, sosiale
motsetninger, kultur og historie. Landet byr
på spennende empiri innen de fleste fagfelt
og muligheter for stort læringsutbytte,
både akademisk og utenomfaglig.
>> Sør-Afrika huser flertallet av de best
rangerte universitetene på det afrikanske
kontinentet, og disse institusjonene er i
noen tilfeller høyere rangert enn de norske.
>> Sørafrikanske universiteter er svært erfarne
i rollen som vertskap for internasjonale
studenter. Hvert år studerer 40 000 inter
nasjonale studenter i Sør-Afrika, hvorav
om lag 250 norske.
>> Sør-Afrikas relative samarbeidsindeks er
blant de aller høyeste i verden, og ligger
over verdensgjennomsnittet når det gjelder
“scientific impact”.
>> Forskningssamarbeidet mellom Sør-Afrika
og Norge har hatt en sterk økning de siste
ti årene. Justert for befolkning er det kun de
nordiske landene Norge har mer samarbeid
med enn Sør-Afrika.

Polarskipet S.A Agulhas II ble bygd i 2012 og brukes blant annet i forbindelse med forskning i Sørishavet og Antarktis.

Antall artikler publisert av norske og sørafrikanske forskere over tid
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Til tross for ulik størrelse, historie og geografi har det norske og sørafrikanske forskningssystemet flere sammenlignbare utviklingstrekk.
Antall publiserte artikler har for eksempel vokst i takt med hverandre de siste 20 årene.
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Kunnskapsnasjonen Sør-Afrika
Sør-Afrika er ett av de landene som satser mest på internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning
og har stor pågang fra land som ønsker kunnskapssamarbeid.
Sampublisering Norge Sør-Afrika (1994–2015)

De sørafrikanske universitetene deles gjerne
inn i tre kategorier; forskningsintensive universiteter som tilbyr akademiske universitets
grader, tekniske universiteter som tilbyr
yrkesrettet høyere utdanning, og såkalte
comprehensive universiteter som tilbyr en
kombinasjon av akademiske og yrkesdrevne
studieprogrammer.
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Brorparten av forskningen i Sør-Afrika finner
sted på offentlige universiteter. “De fem store”
universitetene, University of Cape Town,
University of the Witwatersrand, University
of KwaZulu-Natal, University of Pretoria
og Stellenbosch University, er mest involvert
i internasjonalt forskingssamarbeid. Disse
universitetene er også involvert i flest Centres
of Excellence. Videre er det stor grad av
samsvar mellom de universitetene som har
flest internasjonale master- og doktorgradsstudenter, og de som har mest internasjonal
forskningsaktivitet. Forutsetningene er derfor
til stede for god sammenheng mellom
forskning og utdanning i det internasjonale
samarbeidet.
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Kilde: Web of Science bearbeidet av NIFU

I tillegg er det fire-fem universiteter som
har gode resultater på internasjonal sam
publisering. Noen universiteter ligger særlig
langt framme innen bestemte fagområder,
mens andre legger større vekt på sin lokale
forankring.

Utdannings- og forskningspolitikken i Sør-
Afrika blir i hovedsak forvaltet av tre ulike
departement: Department of Basic Education
(DBE), Department of Higher Education and
Training (DHET) og Department of Science
and Technology (DST).

i apartheid. De historisk privilegerte uni
versitetene har tradisjonelt hatt ressurser og
ambisjoner på linje med universiteter i Europa,
mens de historisk underprivilegerte univer
sitetene ressursmessig kan sammenlignes
med universiteter i andre afrikanske land.

Fra myndighetshold legges det opp til en
arbeidsdeling og differensiering av universitets
sektoren, hvor satsing på fag og nivå skal
ha sammenheng med det området institu
sjonen er lokalisert i og de samfunnsmessige
behovene, både regionalt og nasjonalt. Denne
differensieringen av sektoren har sine røtter

Kvaliteten på universitetene er derfor svært
varierende. På tross av store reformer hvor
institusjoner er slått sammen i større enheter,
er mange universiteter langt fra å nå de
nasjonale målene om å tilby utdanning av
høy kvalitet, samt sikre likhet og represen
tativitet blant studenter og ansatte.

Sør-Afrika opplever stor interesse fra land som ønsker
kunnskapssamarbeid med dem. Siden 1995 har de inngått
samarbeidsavtaler med over 60 land.

4 av Afrikas 5
best rangerte universiteter
ligger i Sør-Afrika.

Siteringsindeks for BRIKS-landene og Norge (2010–2015)
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Sør-Afrika gjør
det jevnt over
godt på siterings
indekser sammenlignet med de andre
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Høyere utdanning
Med sterke utdanningsinstitusjoner, engelskspråklig undervisning, lavt kostnadsnivå, et flerkulturelt
og demokratisk samfunn, godt klima og vakker natur utgjør Sør-Afrika et attraktivt, ikke-vestlig alternativ
til store engelskspråklige utdanningsmarkeder i England, USA og Australia.
Utdanning som løsning
–
Den offentlige høyere utdanningssektoren i
Sør-Afrika er sentralt styrt. Department of
Higher Education and Training (DHET) eier
alle de 26 offentlige universitetene, og om lag
50 offentlige Technical Vocational Education
and Training (TVET) colleges. I tillegg finnes det
over 100 private tilbydere av høyere utdanning,
men dette er mindre institusjoner som ikke kan
sammenlignes med fullverdige universiteter.
Nesten en av fem unge sørafrikanere tar
høyere utdanning. Antallet studenter i høyere
utdanning er mer enn doblet siden overgangentil demokrati, fra i underkant av 500 000
i 1993 til om lag 1,1 million i 2016. Samtidig
har det skjedd radikale endringer i den etniske
sammensetningen av studentpopulasjonen.
I 1993 var halvparten av studentene hvite,
mens 40 prosent var svarte. Innen 2016
var andelen hvite sørafrikanere sunket til
15 prosent, mens andelen svarte sørafrikanere
har økt til 72 prosent. Andelen studenter fra
de øvrige befolkningsgruppene har holdt
relativt stabil.
Utdanning generelt, og høyere utdanning
spesielt, spiller en svært sentral rolle i landets
utvikling og utgjør et viktig middel for å
oppfylle myndighetenes mål om sosial og
økonomisk utjevning i kjølvannet av apartheid
(National Development Plan 2030). På grunn av
lav kvalitet i den offentlige grunnopplæringen
er imidlertid en stor andel av studentene dårlig
forberedt til høyere utdanning. Svært mange
blir forsinket eller fullfører ikke. Blant unge
sørafrikanere i alderen 15 til 24 år er under
halvparten i jobb, utdanning eller opplæring.
Tall fra OECD indikerer at Sør-Afrika er et av landene i verden hvor utdanningsnivå har størst
innvirkning på befolkningens yrkesdeltakelse.

Statlig finansiering til universitetene er mer
enn doblet siden overgangen til demokrati.
På grunn av den store veksten i studentpopu
lasjonen har den offentlige støtten per capita
allikevel gått ned og drevet institusjonene
til å øke studieavgiftene. I 2015 begynte en
serie studentprotester mot skolepenger og
for universell tilgang til høyere utdanning ved
universiteter. Høsten 2016 resulterte demonstrasjonene i voldelige opptøyer og flere stengte
universiteter. Regjeringen har fra og med 2018
begynt å innfase fullsubsidiert utdanning for
studenter med lavinntektsbakgrunn.

Internasjonalt
utdanningssamarbeid
–
Som et ledd i å styrke høyere utdanning opp
muntrer sørafrikanske myndigheter til internasjonale trepartssamarbeid mellom vestlige
universiteter, forskningsintensive sørafrikanske universiteter, og historisk underprivilegerte
institusjoner. Sørafrikanske myndigheter
utvikler for tiden et nasjonalt rammeverk for
internasjonalisering av høyere utdanning, som
vil kunne styrke de eksisterende initiativene
for internasjonalt samarbeid i sektoren.
De sørafrikanske universitetene er autonome
i den forstand at de kan inngå samarbeids
avtaler og relasjoner med de institusjoner og
land de måtte ønske. Institusjonenes grad av
internasjonalt samarbeid henger nøye sammen
med økonomiske ressurser, humankapital, og
historiske forutsetninger. Alle de sørafrikanske
universitetene har imidlertid internasjonale
studenter, et internasjonalt kontor, og er medlemmer i International Education Association
South Africa (IEASA).
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University of South Africa (UNISA) er vertskap for over 40 prosent av de internasjonale
studentene alene, men disse er utelukkende
fjernstudenter. University of Cape Town (UCT)
har det høyeste antallet internasjonale campus
studenter. I 2015 var det studenter fra 161
land i Sør-Afrika. Mange av disse kommer
fra andre afrikanske land. 70 prosent av de
internasjonale studentene kommer fra SADC-
landene, særlig nabolandet Zimbabwe. Mange
av fremtidens afrikanske ledere tar trolig
utdanningen sin i Sør-Afrika.

Samarbeid med Norge
–
Det er en svært stor overvekt av innreisende
studenter sammenlignet med utreisende
fra Sør-Afrika. Likeledes er det stor ubalanse
i studentutvekslingen mellom Norge og Sør-
Afrika. Mens mange norske studenter reiser
dit, kommer det få sørafrikanske studenter
til Norge. En viktig årsak til dette er økonomi,
siden Sør-Afrika mangler låneordninger for
sørafrikanske studenter som vil ta utdanning
i utlandet. En økning i mobiliteten av sør
afrikanske studenter til Norge kan lettere skje
i en kontekst der man f.eks. kobler utdannings
aktiviteter til forskningsaktiviteter, enn
gjennom ordinær studentutveksling.
Sør-Afrika har stort behov for økt kapasitet
innen doktorgradsutdanning. Landets myn
digheter har ambisjoner om å øke antallet
phd-kandidater betraktelig innen 2030, og for
å oppfylle de nasjonale målene kan det være
interessant for Sør-Afrika å samarbeide med
andre land, blant annet Norge, om sandwich
program, cotutelle-ordninger (felles veiledning),
felles studieprogram og eventuelt fellesgrader.

Studentmobilitet mellom Sør-Afrika og Norge siste 10 år

Norske studenter til Sør-Afrika
Norske utvekslingsstudenter i Sør-Afrika
Norske helgradsstudenter i Sør-Afrika

I tråd med den øvrige veksten i studentmassen
har antallet internasjonale studenter i SørAfrika økt vesentlig, fra 12 600 i 1994 til
70 000 i 2016. Av disse var nærmere 42 000
campusstudentene og de øvrige fjernstudenter.
Halvparten av de internasjonale campus
studentene studerer på masternivå. Populære
fag blant de internasjonale studentene
inkluderer naturfag, teknologi, samfunnsfag,
humaniora og økonomi.

2014

2015

2016

2017

Sørafrikanske studenter til Norge
Sørafrikanske utvekslingsstudenter i Norge
Øvrige studenter med sørafrikansk statsborgerskap
ved norske institusjoner
Kilde: Diku

Det sørafrikanske utdanningssystemet kan
by på studietilbud av høy faglig og komplementær kvalitet, flerkulturelle campuser,
og et aktivt akademisk ordskifte. Samtidig
er det viktig å være oppmerksom på at det
sørafrikanske gradssystemet og kvalifikasjonsrammeverket til dels er ulikt det europeiske. Derfor vil en fullført akademisk grad
fra Sør-Afrika ikke alltid kunne godkjennes
som likestilt med samme grad i Norge eller
automatisk kvalifisere for opptak til studie
program ved de norske institusjonene.
4

Forskning og innovasjon
Sør-Afrika legger stor vekt på forskingens og innovasjonens rolle som vekstfaktor
og bidrag til økonomisk utvikling og velferd.
Norske og sørafrikanske universiteter rangert blant de 600 beste i verden
av Times Higher Education 2019

Den nasjonale utviklingsplanen, som anses
som en oppskrift for vekst fram til 2030,
understreker at Sør-Afrika må fortsette å
bidra til global vitenskapelig og teknologisk
utvikling, blant annet gjennom større investeringer i forskning og utvikling og bedre
bruk av eksisterende ressurser.

Rangering

Universiteter i Norge

Universiteter i Sør-Afrika

121
156
197

I 2018 arbeides det med en ny ”White Paper”
(stortingsmelding) på forskning og innovasjon.
Førsteutkastet er tilgjengelig på nettet.
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301–350
351–400

De siste årene har Sør-Afrikas forsknings
departement DST også fokusert på inter
nasjonalt forskningssamarbeid gjennom
det årlige arrangementet:
Science Forum South Africa (SFSA).

401–500

De beste norske og sørafrikanske universitetene ligger ofte nær hverandre
på rangeringer. I denne grafen er institusjonene målt på utdanning, forskning,
næringslivssamarbeid og internasjonalisering.

I tillegg til universitetene har Sør-Afrika en
relativ stor sektor for forskning og utvikling.
De offentlige forsknings – og forskningsforvaltningsinstitusjonene spiller en viktig rolle i det
sørafrikanske forskningssystemet. Det som i
Sør-Afrika omtales som “councils” er i stor grad
rene forskningsinstitusjoner og kan sammenlignes med med vår egen instituttsektor.

Technology Innovation Agency (TIA)s oppgave
er å aktivere og støtte teknologisk innovasjon på
tvers av alle sektorer i økonomien for å oppnå
sosioøkonomiske gevinster for Sør-Afrika og
forbedre landets globale konkurranseevne.
Dette innebærer å støtte utvikling og kommersialisering av forskningsresultater fra høyere
utdanningsinstitusjoner, vitenskapsråd, offentlige enheter og private forskningsinstitusjoner
og å bringe dem til markedet.

National Research Foundation (NRF) er
Forskningsrådets søsterorganisasjon i Sør-
Afrika og har ansvar for å fremme og støtte
grunnforskning og anvendt forskning og
innovasjon. NRF leverer tjenester og bevilger
støtte til forskning og master- og doktorgrads
programmer og har ansvaret for landets
sju sentre for fremragende forskning.
Foto: Shutterstock

Council for Scientific and Industrial Research
(CSIR) er den største forsknings- og utviklings
organisasjonen i Afrika og står for om lag
10 prosent av hele det afrikanske FoU-budsjettet.
CSIR har ca. 3 000 ansatte forskere, som ofte
jobber i tverrfaglige team. Organisasjonen har
en sterk orientering mot næringslivet og store
deler av CSIRs inntekt stammer fra oppdrag
for virksomheter i privat og offentlig sektor.
Human Sciences Research Council (HSRC) har
ca. 500 ansatte og bruker størsteparten av sine
midler til å gjennomføre sin egen forskning.
En mindre del, 10–20 prosent av budsjettet,
går til å finansiere forskningsprosjekter og
-programmer på universitetene.

Foto: Shutterstock

Andre offentlige forskningsinstitusjoner:
South African Medical Research Council (MRC)
Africa Institute of South Africa (AISA)
Agricultural Research Council (ARC)
Council for Geoscience (CGS)
Council for Mineral Technology (Mintek)
The South African Bureau of Standards (SABS)
South African Institute for
Aquatic Biodiversity (SAIAB)
South Africa National Antartic
Programme (SANAP)
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Innovasjon
–
De senere årene har antallet nye selskaper
i Sør-Afrika økt. De lokale myndighetene
ønsker å tilrettelegge for nytt næringsliv ved
å fjerne så mye byråkrati som mulig. Det er
stor interesse for samarbeid og handel med
norske selskaper om teknologiske nyvinninger,
innovasjon og tjenester.
Sør-Afrika jobber med flere FoU-veikart som
konkretiserer landets strategiske prioriteringer
innen bestemte tematiske områder. Eksempler på disse er: Veikartet for maritim sektor,
veikartet for hav og veikartet for avfall.
Utfordringer som gjenstår er manglende
tilgang på menneskelige ressurser innen FoU,
utilstrekkelig åndsverkslovgivning og utilstrekkelig infrastruktur for forskning og innovasjon.
Cape Town har tatt en posisjon som oppstarts-
hovedstad i Afrika, med et sterkt økosystem
for gründere. Med god infrastruktur og flere
universiteter i verdensklassen har Cape Town
posisjonert seg som en digital hovedstad
for hele Afrika. Universitetene oppmuntrer
studentene til forskning og faglig innovasjon
med næringslivspotensiale.

5

Foto: William Esposito

Næringslivssamarbeid
–
Norsk næringsliv har gjennom de siste årene
vist økt interesse for Sør-Afrika og omlag 25
norske bedrifter er i dag etablert i Sør-Afrika.
Innovasjon Norge har kontor i både Cape Town
og Pretoria, samlokalisert med hhv. det norske
konsulatet og ambassaden. Innovasjon Norge
jobber målrettet mot næringsklynger i Norge,
for å få disse til å satse i Sør-Afrika og resten
av det sørlige Afrika.
Både Norge og Sør-Afrika har identifisert hav
og maritim sektor som et satsningsområde.
Sørafrikanerne har store, konkrete planer for
å hente ut det potensialet som ligger i landets
havområder. Den sørafrikanske regjeringenhar
identifisert en rekke muligheter og utfordringer
for utviklingen innenfor den blå økonomien.
De vil prioritere fire kritiske områder: Marine
Transport and Manufacturing, Offshore Oil
and Gas Exploration, Aquaculture og Marine
Protection Services and Ocean Governance.
De ser også til Norge for å finne universiteter
og høyskoler, forskningsinstitusjoner, bedrifter
og industrier de kan innlede og videreutvikle
samarbeid med. Det ligger dermed store muligheter i skipsbygging og -reparasjon, -produksjon,
havneutvikling og opplæring.
Det er også potensiale for økt samarbeid
innenfor energisektoren særlig på områdene
gasskommersialisering og vannkraft. SørAfrikas marked for fornybar energi blomstrer
og landet har en høy vekst.
Økt samspill og synergier mellom forskning,
innovasjon og utdanning er sentrale målsettinger i Sør-Afrikas nasjonale strategier. Regjeringen ønsker særlig å styrke koblingene mellom

Det bilaterale forskningsprogrammet SANOCEAN løper fra 2018 til 2023. Norges ambassadør, Trine Skymoen,
og Deputy Director-General i DST, Daan du Toit, signerte samarbeidsavtalen mellom landene i desember 2017.

forskning og innovasjon for å forbedre den
sosioøkonomiske situasjonen på kontinentet
gjennom lokalt eierskap og bredere utnyttelse
av forskningsresultater og teknologiinnkjøp.
I løpet av de siste 10 år har de fleste universitetene og alle de store forskningsinstitusjonene
etablert egne TTO’er (Technology Transfer
Offices) for å styrke koblingen mellom akademia og næringslivet. En egen medlemsdrevet
organisasjon, SARIMA (Southern Africa Research
& Innovation Management Association) arbeider aktivt for å bedre resultatproduksjonen
av TTO’ene, blant annet gjennom kursing av
TTO-ansatte og bedring av rammebetingelser.

Norge og Sør-Afrika fellesøknader i Horisont2020 (per oktober 2017)

Programme
shortname

Programme

No of
submitted
proposals
NO-ZA

No of
retained
proposals
NO-ZA

European Research Council

ERC

1

Research infrastructures

INFRA

3

Marie Sklodowska-Curie actions

MSCA

28

9

32

11

8

2

8

2

Sum Excellent Science:
Leadership in enabling and industrial technologies (LEIT)

LEIT

Sum Industrial Leadership:

2

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

ENV

15

5

Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine and maritime and inland water research

FOOD

5

4

Health, demographic change and wellbeing

HEALTH

3

1

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe
and its citizens

SECURITY

2

Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

SOCIETY

Integrate society in science and innovation

INEGSOC

5

2

30

12

I 2018 ble det igangsatt en ny fase av
et langsiktig forskningssamarbeid mellom
Norge og Sør-Afrika som startet i 2002.
Forskningssamarbeidet har ført til gode
og fruktbare synergieffekter for både norsk
og sørafrikansk forskning. Viktige mål med
forskningssamarbeidsprogrammene er å:
>> skape langsiktige samarbeidsrelasjoner
mellom norske og sørafrikanske forskere
på høyt nivå gjennom felles forskningsprosjekter og utveksling av forskere og studenter
>> å bidra til bedre kjønnsbalanse i
forskningsmiljøene i de to landene
>> å bidra til kompetansebygging blant
så kalte “historically disadvantaged
groups and institutions” i Sør-Afrika
Det nye samarbeidsprogrammet SANOCEAN
(South Africa – Norway Co-operation on Ocean
Research) har et tyngdepunkt innen blå økonomi, i tillegg til klima, miljø og bærekraftig
energi. Programmet driftes av Forskningsrådet
og National Research Foundation i Sør-Afrika,
og samtlige prosjekter har én prosjektleder
i hvert land.
Programmet bygger på det bilaterale samarbeidet fra forskningsprogrammet SANCOOP
(South Africa – Norway Research Cooperation
on Climate, the Environment and Clean Energy)
(2013–2017) som finansierte 19 prosjekter,
alle avsluttet i 2017.
Foto: Shutterstock

Sum Societal Challenges:

Nytt samarbeidsprogram
2018–2023
–

2

Sum Science with and for Society:

2

Sum total H2020:

72

25

Excl. 1.stage proposals and ineligible. Datakilde: eCorda H2020 proposals database (Commission)
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Norske virkemidler for forskningsog utdanningssamarbeid
–

De offentlige universitetene i Sør-Afrika 2016: Institusjonstype og studentpopulasjon

Sør-Afrika er et av de prioriterte landene i
Norges (Kunnskapsdepartements) Panorama
strategi som har som målsetting å fremme
samarbeid innenfor forskning og høyere
utdanning.

Type

Navn

Tradisjonelle universitet

University of Cape Town

29 128

University of Fort Hare

13 831

University of Free State

36 263

University of KwaZulu-Natal

46 472

University of Limpopo

19 843

University of Pretoria

53 232

Diku, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og
ambassaden i Pretoria utgjør Team Norway
i Sør-Afrika. Forskningsrådet og Innovasjon
Norge samfinansierer en forsknings- og teknologiråd for å hjelpe norske aktører med muligheter, samarbeid og etablering i Sør-Afrika.

Studentpopulasjon

Rhodes University

Programmene INTPART og UTFORSK er virke
midler som har bidratt til finansiering av flere
felles norsk-sørafrikanske prosjekter.

Teknologiske universitet

INTPART skal bidra til partnerskap mellom
norske høyere utdannings- og forsknings
institusjoner og fremragende fagmiljø i
prioriterte land, med særlig vekt på kobling
mellom utdanning, forskning og næringsliv
hvis relevant.

Comprehensive universitet

Gjennom UTFORSK-programmet gir
Forskningsrådet og Diku støtte til samarbeid
i høyere utdanning med sikte på å skape varige
samarbeidsrelasjoner mellom norske fag
miljøer og partnere i blant annet Sør-Afrika.

8 136

Stellenbosch University

30 161

North West University

63 395

University of the Western Cape

21 796

University of the Witwatersrand

37 448

Cape Peninsula University of Technology

34 455

Central University of Technology

15 708

Durban University of Technology

28 377

Tshwane University of Technology

58 901

Mangosuthu University of Technology

11 588

Vaal University of Technology

19 241

University of Venda

15 237

Walter Sisulu University

28 581

University of Johannesburg

51 795

Nelson Mandela University

27 773

University of Zululand

17 662

Sol Plaatje University

703

University of Mpumalanga
Sefako Makgatho Health Science University

Diku har i samarbeid med Innovasjon Norge
utviklet pilotprogrammet Intern abroad.
Programmet støtter studiepoenggivende
praksisopphold i bedrifter i bl. a. Sør-Afrika.

University of South Africa

1 268
5 402
299 324*
*Fjernundervisning / Kilde: IEASA

Diku forvalter også programmet NOTED som
støtter utdanningssamarbeid og student
mobilitet mellom lærerutdanningsinstitusjoner
i Norge og andre land, herunder Sør-Afrika.

EUs programmer for forskningsog utdanningssamarbeid
–
Sør-Afrika er en aktiv deltaker i EUs samarbeidsprogrammer innen både forskning og
utdanning. Kunnskapsmiljøene i Norge og
Sør-Afrika oppfordres til å samarbeide om
søknader til disse programmene.

Sør-Afrikas assosierte medlemskap i EUREKA
gir muligheter for økt samarbeid mellom norske
og sørafrikanske små og mellomstore bedrifter
(SMB’er) gjennom Eurostars. Eurostars er et
felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen
for å styrke forskningsutførende SMB’er. Programmet finansier samarbeidsprosjekter med
SMB’er fra Eurostars-landene som har som mål
å utvikle et nytt produkt, prosess eller tjeneste.

EU har egen forsknings- og teknologisamarbeidsavtale og et veikart for forskningssamarbeid med Sør-Afrika. Forskningsinfrastruktur,
miljø og klimaendringer, mat og ernæring,
sikkerhet og helse har vært blant de viktigste
områdene for samarbeid. I juli 2017 signerte
EU, Brasil og Sør-Afrika en felles uttalelse om
marinforsknings- og innovasjonssamarbeid.

Sør-Afrika er også partner i Belmont Forum.
Belmont Forum er et partnerskap av finansieringsorganisasjoner, internasjonale forskningsråd og regionale konsortier hovedsakelig
knyttet til klima- og miljøutfordringer.

Også innenfor EUs program for utdanning,
ungdom og idrett, Erasmus+, kan det gis støtte
til samarbeid med Sør-Afrika. Erasmus+ Global
mobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter
og ansatte på utveksling utenfor Europa,
heriblant Sør-Afrika.
Gjennom Erasmus + kapasitetsbyggingsprosjekter kan høyere utdanningsinstitusjoner
samt organisasjoner med tilknytning til høyere
utdanning fra programland og utvalgte partnerland samarbeide om kapasitetsbygging.
Målsettingen er å heve kvaliteten på høyere
utdanning i partnerlandene.
Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Sør-Afrika er et av de få ikke-europeiske
landene som har spesialstatus som strategisk
partner i H2020. ESASTAP 2020 er et H2020finansiert program som går ut på å styrke
forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom
EU og Sør-Afrika. Forskningsrådet inngår som
én av de europeiske partnerne, noe som gir
store muligheter for å øke den felles innsatsen
for å fremme søknader innenfor forskning
og innovasjon inn mot H2020. Sør-Afrika, ved
Water Research Commission, deltar aktivt i det
europeiske forskningssamarbeidet JPI Water.

LEAP-AGRI, som går på matvaresikkerhet, ernæring og jordbruk/fiske, er et løpende co-fund
program hvor Sør-Afrika er med som partner.

Gjennom Forskningsrådet bidrar Norge også
til såkalte co-fund programmer som delfinan
sieres av EU og de deltakende partnerne.
7

Tema for kunnskapssamarbeid
Enkelte områder peker seg som spesielt egnet til mobilitet og samarbeid med Sør-Afrika.
Disse temaene sammenfaller med norske og europeiske avtaler med sørafrikanske myndigheter.
Bærekraftig havøkonomi har høy prioritet
i både Norge og Sør-Afrika. Begge landene
har en lang kystlinje og store havområder å
forvalte, og vektlegger betydningen av rene
hav og bærekraftig bruk av havets ressurser og
havet som transportvei for å oppnå økonomisk
vekst og utvikling. Forskningsprogrammet
SANOCEAN er en viktig samarbeidsplattform
for norske og sør-afrikanske forskere som vil
jobbe med problemstillinger knyttet til en
bærekraftig havøkonomi.
For å understøtte arbeidet med FNs bærekraftsmål 14 (Liv under vann) har Team Norway etablert samarbeid med Sustainable Seas Trust,
African Marine Waste Network og andre aktører i og rundt Port Elizabeth for å bekjempe det
økende, globale problemet som forurensing
av havet representerer. Flere norske fagmiljø
er involvert i å analysere data og fremskaffe
faktabaserte beslutningsunderlag. Utfordringene fremover spenner fra nye metoder for
oppsamling av plasten som allerede befinner
seg i elver og hav – og gjenbruk/resirkulering
av denne – til utvikling av effektiv kommunikasjon med 1,3 milliarder mennesker i Afrika for
å løse problemet ved å unngå at plast og annet
søppel havner i naturen og ender opp i havet.
Energi står høyt på agendaen i begge land
og både Norge og Sør-Afrika har store fossile
energiressurser. Sør-Afrika er hovedsakelig
avhengig av kull for elektrisitetsproduksjon
og til å framstille drivstoff til transportsektoren,
med store CO2-utslipp som konsekvens.
Samtidig har Sør-Afrika et stort potensiale
for fornybar energi. Landets regjering satser
på sol- og vindenergi gjennom programmet
“Renewable Energy Independent Power
Producer Programme”. Analytikere tror
at fornybar energi vil kunne levere hele
20 000 MW innen 2030.

klimaendringer. Landet har fortsatt store
problemer med forurensning av vann, luft
og jord. Sør-Afrika hadde i 2015 like store
klimagassutslipp per innbygger som Norge.
Det skyldes i hovedsak utstrakt bruk av kull
til å produsere elektrisitet. (Over 90 prosent
av strømproduksjonen kommer fra kull).
Sør-Afrikas klimagassutslipp forventes å øke
de nærmeste årene. Det er behov for samarbeid om gode løsninger for omstilling til et
lavutslippssamfunn som innebærer reduksjon
av klimagasser og tilpasning til klimaendringer.
Ved siden av naturvitenskaplige og teknologiske
løsninger bør miljø- og klimaforskningen innen
samfunnsvitenskap og humaniora styrkes.
CCS (fangst og lagring av CO2) er prioritert
i begge land. I Sør-Afrika skal det bygges et
pilotanlegg for lagring av CO2. Norge har vært
med på å støtte planlegging av dette anlegget
gjennom Verdensbanken. Sør-Afrika har en
nasjonal plan for å redusere CO2-utslipp fra
kraftproduksjonen ved at kullkraft gradvis
skal erstattes med fornybar energi.
Norge og Sør-Afrika har samarbeidet om å
gjøre politiske beslutninger mer kunnskapsbaserte når det gjelder biologisk mangfold.
Norge og Sør-Afrika har felles interesser
på Antarktis da begge land er kravshavere i
Antarktis og stasjonseiere i Dronning Maud
land. Samarbeid om logistikk og forskningssamarbeid innenfor flere polare fagfelt er
viktig for begge parter.

Medisin og helse var et prioritert fagområde
i de to første samarbeidsprogrammene med
Sør-Afrika. Helseforskning står høyt på
dagsorden i begge land også i dag. Norske
og sørafrikanske forskere samarbeider bl.a.
gjennom EDCTP (European & Developing
Countries Clinical Trials Partnership) og
GLOBVAC-programmet. Dette samarbeidet
kan brukes til å bygge behandlingskompetanse
i begge land og legge grunnlag for prosjekter
i Horisont Europa, der også sørafrikanske
partnere kan få støtte.
Norge følger opp FNs bærekraftsmål, med
målområde 3 som er å “sikre god helse og
fremme livskvalitet for alle uansett alder”.
Det er potensial for forskningssamarbeid på
mange områder; smittsomme sykdommer
(tuberkulose, HIV/AIDS, malaria), psykisk helse,
helsetjenester og forebyggende helsearbeid.
Samfunnsforskning og humaniora
Mange norske forskere innen samfunns
forskning og humaniora har lenge hatt tett
samarbeid med sørafrikanske kolleger, til
dels uavhengig av de bilaterale finansieringsordningene.
Programmer som SANCOOP og SANOCEAN
har lagt opp til at både samfunnsforskning og
humaniora skal være en del av de tematiske
programsatsingene på miljø, klima, energi
og hav. Andre områder der norsk-sørafrikansk
samarbeid har gitt forskningsresultater av høy
kvalitet er lingvistikk, kultur, utviklingsstudier,
historie, arkeologi, med flere. Særlig i det
siste har samarbeidet mellom norske og
sørafrikanske forskere gitt resultater som
er blitt betegnet som verdenssensasjoner.

Antall samarbeidsartikler Norge-Sør-Afrika 2003–2015 etter tematisk område
Norge og Sør-Afrika har hatt flere samarbeidsprosjekter innen fornybar energi under
SANCOOP programmet. Fornybar energi er
også et prioritert tema i det nye SANOCEAN-
programmet.
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Afrika er ekstremt sårbar for effektene av
klimaendringer, noe som har store konsekvenser
for en allerede økonomisk marginalisert
befolkning. Sør-Afrika har svært rikt biologisk
mangfold og er også meget sårbar for

700

Ar

Klima, miljø og polar
Sør-Afrika har svært god naturvitenskapelig
kompetanse og et samarbeid med norske
forskere vil kunne være til gjensidig nytte.
I en nylig rapport fra det internasjonale panelet
for biologisk mangfold, IPBES, går det frem
at Afrika er det kontinentet med størst mangfold av store pattedyr, planter, fisk, amfibier,
reptiler og fugler. Disse er alvorlig truet av
menneskeskapte og naturlige endringer.

800

Kilde: Science Metrix
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