
Forslag til tema for politisk kampanje 2022 - SAIH 
 
Denne første delen skal fylles inn av alle som vil fremme forslag til tema for politisk 
kampanje. For at forslaget skal kunne behandles av styret, og gi mulighet for at de kan 
innstille på det må det sendes inn før 8. april. Det er mulig å fremme forslag helt frem til 
strek settes i behandling av saken på selve Årsmøtet. 
 
Forslag nr:  
A. Forslagsstiller 

Navn på lokallag/organisasjon:  
SAIH-Bergen 

Kontaktperson: 
Sigbjørn Hansen Kahrs 

E-postadresse: 
Shkahrs@gmail.com 

 
B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
  

Det digitale skillet 

Bakgrunn:  
 
Fokuset til denne kampanjen er å spre oppmerksomhet rundt problemene som blir forårsaket av det 
digitale skillet. Pandemien har rammet utdanningsløpet hardt. Noen land er mer preget enn andre, 
og det er det dårlig stilte gruppene i samfunnet som blir rammet hardest. Minoritetsgrupper som 
urfolk har ofte ikke tilgang på teknologien som er nødvendig for å kunne følge det digitale opplegget 
til universitetene. Kvaliteten på utdanningen blir påvirket av faktorer som hvor godt internett man 
har, graden av infrastruktur, som strømnettet, i området hvor man bor, og om man har muligheten 
til å kunne delta forelesninger i et rolig miljø. Det er også et generelt problem blant studenter at de 
digitale løsningene sliter på motivasjonen. Mangelen på et sosialt nettverk sammen med en stor 
grad av isolasjon ødelegger den psykiske helsen til studentene. I disse tilfellene er det ofte de 
ressurssvake studentene som kommer verst ut. 
 

 



Beskriv hvordan dette temaet henger sammen med SAIHs gjeldende visjon og strategier:  
 
SAIH sitt fokus er på problemer som angår høyere utdanning. Studentenes velvære både her og i 
utlandet er et høyst aktuelt problem som vi burde ta opp. Det digitale skillet er en trussel for 
tilgangen på høyere utdanning. Studentenes økonomiske og sosiale kapital dikterer kvaliteten på 
utdanningen deres. Hendelsene i dag kan ha fatale konsekvenser for morgendagens tilgang på 
høyere utdanning og akademiske frihet. 
 
 

Vedtatt/Avvist 
  
Denne neste delen er valgfri. Her kan man komme med innspill til kampanjeutvalget som 
skal utarbeide kampanjen i 2018/2019. Dette er innspill til debatt på Årsmøtet og skal ikke 
regnes som en del av forslaget.  
 
C. Kampanje 

Forslag til tittel på en konkret politisk kampanje  
 
 

 
Forslag til politiske mål og handlingsalternativer (Hva ønsker vi å få gjennomslag for 
politisk, kortsiktige vs. langsiktige mål, hva er det politiske handlingsrommet, hvilke 
politiske prosesser har vi mulighet til å påvirke. Hvordan kan denne kampanjen gjøres 
relevant for Norge og norske beslutningstagere?): 
 

 
 

Forslag til informasjonsmål og handlingsalternativer (Hva skal hovedbudskapet være? 
Hva er det SAIH ønsker å kommunisere ut gjennom denne kampanjen?): 
 
 
 
 



Hvem ønsker vi å nå, og hvorfor? (Bred målgruppe og smal målgruppe, hvem ønsker vi å 
nå politisk og hvilke grupper med informasjon): 
 
 

Forslag til aktiviteter og tiltak under kampanjeuka og ellers i kampanjen: 
 
 

Hvilke ressurser har SAIH lokalt og sentralt til å gjennomføre de foreslåtte aktivitetene? 
 
 

Hvem kan det være interessant å samarbeide med? 
  

 


