
-En EU politisk påvirkningskampanje ledet av UiB

#kunnskapsomformersamfunnet

Are Straume

Seksjonssjef

Forsknings- og innovasjonsavdelingen



UNIVERSITETET I BERGEN

• Friends of the ERC var en kampanje som 
oppfordret EUs ledere til å sikre et sterkt og 
uavhengig ERC i den neste budsjett- og 
programperioden for EU (2021-2027)

• Kampanjen bestod av et «petition» brev stilet til 
presidentene for de tre EU institusjonene: 

– Charles Michel (Rådet) 

– David Maria Sassoli (Europaparlamentet) 

– Ursula von der Leyen (Europakommisjonen)

• En tilhørende underskriftskampanje
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Kampanjen :

• Innsamlet nesten 25.000 underskrifter (Mellom april 2020 
til november 2020)

• Har vært med å legge grunnlaget for forsvaret av et større 
budsjett for både Horisont Europa og for ERC

• Gitt UiB en unik mulighet for synlighet, innflytelse og 
omdømme

• Fikk medieoppslag i store og viktige mediehus (BBC, 
Politico, Research Professional, Morgenbladet, Politiken)

• Har fungert som en plattform for UiB å være med å sette 
dagsorden og påvirke (egen pressekonferanse på 
ESOF2020 og egen sesjon på Europakommisjonens R&I 
Days 2020)

• Læring fra denne kampanjen kan brukes aktivt inn i videre 
arbeid med omdømmebygging av UiB som institusjon
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@FriendsoftheERC

change.org/FriendsoftheERC

FriendsoftheERC.eu

Fremmet kampanjen gjennom Twitter, egen hjemmeside 

samt en kampanjeside på change-org
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Hva kan vi trekke ut som læringspunkter:

• Universitetet i Bergen og andre universiteter i
Norge både kan og bør engasjere seg for å være
med å sikre best mulige rammevilkår for 
forskning og innovasjon i Europa

• Finne saker hvor det er plass på den europeiske
scene

• Engasjere en bred vifte av støttespillere

• Jobbe med “representanter på innsiden”

• Arbeide målrettet for å få innpass med 
budskapet på flest mulige arenaer
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"If we fail to strengthen the next European framework 

programme, Europe's share of the global production of 

knowledge will diminish - there's no doubt about that. This 

will have serious long-term consequences for European 

innovation and industrial leadership.“

Rector Dag Rune Olsen, BBC News, Sep. 2020



uib.no


