
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 Blindern 

Kontaktperson: 
Martta Ojala 

E-postadresse: 
martta.ojala@gmail.com 

 
B. Forslaget  

Tema (det er dette som velges på Årsmøtet): 
 

Universiteter i kampen mot desinformasjon – Universities in the battle against disinformation 
 

Bakgrunn:  
 
Desinformasjon er falsk informasjon som spres bevisst for å lure folk, ofte for et politisk formål. Den 
kan være svært farlig og den truer menneskerettigheter og demokrati. Det finnes mange eksempler 
som viser hvor utbredt desinformasjon har blitt i de siste årene. For eksempel, falske nyheter om at 
covid-19 pandemien ikke er ekte eller at vaksinering er farlig bidrar til økt smitte. Et annet aktuelt 
eksempel er påstander om valgsvindel i det amerikanske presidentvalget som førte til stormingen av 
kongressen. Det er utallige flere eksempler på desinformasjon, bl.a. holocaustbenektelse og løgner 
som anti-gender-bevegelsen sprer om LHBTQ-personer. Akademikere er ofte de som har mest 
kunnskap og de beste kvalifikasjonene for å argumentere mot falsk informasjon. Som undervisere 
har de også mulighet til å legge merke til unge mennesker som tror feilaktig informasjon og veilede 
dem til mer pålitelige kilder. Men akademikere kan ikke jobbe mot desinformasjon om de ikke har 
akademisk frihet og derfor er det viktig at akademisk frihet beskyttes. Universiteter kan også bidra 
til kampen mot desinformasjon med institusjonelle virkemidler; de kan fremme kritisk tenkning og 
kildekritikk i undervisning og oppmuntre de faglige ansatte til å kjempe mot falsk informasjon. 
 
Disinformation is false information that is spread with the purpose of misleading people, often for 
some political purpose. It can be very dangerous and threatens human rights and democracy. There 
are many examples that highlight how widespread disinformation has become in recent years. For 
example, fake news about the covid-19 pandemic not being real or about vaccines being dangerous 
contribute to the virus spreading. Another recent example is claims about election fraud in the US 
presidential election which led to the storming of the Capitol. There are countless more examples of 
disinformation ranging from holocaust denial to the anti-gender movement’s attacks on LGBTQ 
people. Academics are often the ones with most knowledge and the best qualifications to argue 
against false information. As educators, they are also in a unique position to spot young people who 
believe in incorrect information and guide them to more reliable sources. However, academics are 
not able to tackle disinformation if they do not have academic freedom and, therefore, it is 
important that academic freedom is protected. Universities can also contribute to the fight against 



disinformation with institutional means; they can foster critical thinking and source criticism in 
teaching and encourage academics to fight against false information. 
 

Beskriv hvordan dette temaet henger sammen med SAIHs gjeldende visjon og strategier:  
 
 
Det foreslåtte temaet passer godt inn i SAIHs visjon og strategier. Temaet handler om akademisk 
frihet og fremhever hvordan utdanning og forskning gir mennesker bedre muligheter til aktiv 
deltakelse i samfunnet. Desinformasjon er, blant annet, en trussel mot demokrati (som påstander 
om valgsvindel i USA viser) og mot likestilling og anti-diskriminering (som anti-gender-bevegelsen 
eksemplifiserer). Både demokratisk deltakelse og likestilling og anti-diskriminering er blant SAIHs 
kjerneverdier. Temaet er også relevant for SAIHs ønske om å engasjere flere akademikere. Et tema 
som understreker deres samfunnsrolle vil sannsynligvis øke interesse blant akademikere og kan 
bidra til økt samarbeid med dem. 
 
The proposed theme fits well into SAIH’s vision and strategies. It is related to academic freedom and 
highlights how education and research give people better means to actively participate in society. 
Among other things, disinformation is a threat to democracy (as we can see in the case of the US 
election fraud allegations) and equality and anti-discrimination (as the anti-gender movement 
exemplifies). Both democratic participation and equality and anti-discrimination are among SAIH’s 
central values. The theme is also relevant for SAIH’s wish to reach more academics. A theme that 
spotlights their role in society is likely to raise interest among academics and has the potential of 
increasing collaboration with them. 
 
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? 
  

 


