
Sak 10 - Tema for politisk kampanje 2022 
 

Vedlegg: 

• Forslag 1: det digitale skillet 

• Forslag 2: Inkludering av urfolk i høyere utdanning: tilgang, kvalitet og relevans på 

agendaen 

• Forslag 3: Universiteter i kampen mot desinformasjon 

 

10.a  Presentasjon  

Styret vil legge frem sin innstilling i presentasjonen av saken på årsmøtet.  

Forslagstillere vil presentere sine forslag under diskusjonen av saken på årsmøtet.  

Redaksjonskomiteen vil legge frem sin innstilling før votering på årsmøtet.  

 

For at forslaget skulle behandles av styret og være del av utsending av sakspapirer til 

årsmøtet måtte forslag sendes til SAIH sentralt innen 8. mars. Det er mulig å fremme forslag 

helt frem til strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet. 

 

Hvert år velger Årsmøtet til SAIH et tema for den politiske kampanjen i det kommende året. 

Tematikken som velges blir veiledende for både aktivister, tillitsvalgte og ansattes arbeid i 

året som kommer. SAIHs politiske hovedprioritering er vanligvis gjennomføring av 

kampanjen som tar utgangspunkt i politisk tema vedtatt på Årsmøtet. Det å velge ett tema 

skal hjelpe oss til å spisse hvordan SAIH jobber.SAIH har ikke kapasitet til å arbeide med alt 

samtidig, og derfor er det viktig at temaer som blir fremmet som forslag til politisk tema er 

knyttet opp til SAIHs tematiske fokusområder (spesifisert i kommunikasjonsstrategien). 

  

Alle SAIHs medlemmer, samt delegater og observatører kan fremme tema for politisk 

kampanje på Årsmøtet. Det er mulig å fremme forslag helt frem til strek settes i behandling 

av saken på selve Årsmøtet.  

 

Prosessen videre etter årsmøtet, er at Styret setter ned et kampanjeutvalg som skal utarbeide 

en politisk kampanje ut fra det valgte temaet. Dette utvalget vil velge kampanjetittel, 

utarbeide konkrete politiske og informasjonsmål for kampanjen, ha ansvar for kreativ 

utforming av kampanjens materiell, i tillegg til å sørge for skolering og eierskap til 

kampanjen blant SAIHs medlemmer. 

 

 

10.b  Debatt 

I debatten kan det være lurt å trekke frem følgende: 

• Er tematikken i tråd med SAIHs flerårige strategier og fokus? 

• På hvilken måte vil SAIH kunne skille seg ut fra andre aktører i media med temaet? 

• Hvordan kan SAIH arbeide politisk med dette temaet?  

 

10.c Votering 

 

Forslag til vedtak:  

Forslag 1: 



Årsmøte velger Sigbjørm Kahrs sitt forslag Det digitale skillet som tema for politisk kampanje 2022 

 

Forslag 2: 

Årsmøte velger Selma Bratberg sitt forslag Inkludering av urfolk i høyere utdanning: tilgang, kvalitet 

og relevans på agendaen som tema for politisk kampanje 2022 

 

Forslag 3: 

Årsmøtet velger Martta Ojala sitt forslag Universiteter i kampen mot desinformasjon som tema for 

politisk kampanje 2022 

 

Styrets innstilling: 

Styret innstiller på forslag 1 

 

Begrunnelse: 

Styret ønsker å innstille på forslag 1 fordi dette forslaget gir mange muligheter politisk og 

i tematisk vinkling. Temaet er høyaktuelt i forbindelse med pandemien, men kan også vris til 

å omhandle digital sikkerhet (eks. skillet mellom teknologiferdighetene til aktivister og 

regimer, overvåking og myndigheters bruk av internettnedstengning) om pandemien skulle 

være utdatert. Styret vil også trekke frem at forslag 2 «Inkludering av urfolk i høyere 

utdanning: tilgang, kvalitet og relevans på agendaen.» er svært godt, og kan være en mulig 

innfallsvinkel også ved valg av forslag 1 med tanke på hvem som har tilgang på digitale 

læringsressurser på eget språk for eksempel. Temaet "det digitale skillet" er også nytt for 

SAIH og gir mulighet for kunnskapsbygging i organisasjonen, samtidig som det er noe som 

det jobbes stadig mer med i programarbeidet. Styret ser også flere politiske muligheter med 

dette temaet og tror det blir høyaktuelt i bistandsdebatten fremover, noe som vil gi SAIH 

mulighet til å være aktuelle på et nytt felt hvor det fortsatt er mye politisk handlingsrom.  


