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Tillaga A 1933/UVU   

Flytjandi Norræn vinstri græn   

Afgreiðsla Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin    

   

  

Þingmannatillaga um stafræna útilokun 

Norræn vinstri græn leggja til að Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um  

 

að gera samnorræna greiningu á áskorunum í tengslum við stafræna útilokun, þar á 

meðal kortlagningu á því hve stór og hvaða hluti íbúa hefur ekki aðgang að eða geta 

ekki nýtt sér stafrænar lausnir í einstökum löndum og sjálfstjórnarsvæðum. 

 

að gera aðgerðaáætlun um hvernig allir íbúar á Norðurlöndum geta verið hluti af 

stafrænni þróun. 

 

að koma á norrænum tengslaneti fyrir stafræna inngildingu. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Þátttaka í stafrænni þróun 

Stafræn þróun hefur áhrif á okkur öll. Norðurlöndin eru á meðal þeirra Evrópulanda sem 

eru í fararbroddi í stafrænni þróun. Í flestum þeirra er stafræn grunnfærni góð. Íbúar 

þeirra kunna að nýta sér upplýsingar á stafrænu formi.  

 

Stafræn færni er forsenda fyrir þátttöku í atvinnulífinu, menntakerfinu og samfélaginu. 

Það hvernig við höfum umsjón með fjármálum okkar og eigum í samskiptum við 

heilbrigðisþjónustu og aðrar opinberar stofnanir viðheldur félagslegum tengslum. 

Stafræn færni snýst um að geta nýtt sér stafræna tækni. Breytingar á tækni og aukin 

stafvæðing krefjast þekkingar, færni og skilnings. Að geta nýtt sér tæknibúnað, skilja og 

nota netið, nota virkni á ýmsum vefsíðum og þróa með sér dómgreind um stafrænt efni 

eru lykilatriði til að geta náð völdum á daglegu lífi í stafrænu umhverfi. 

Samhliða aukinni stafrænni þróun á Norðurlöndum hafa afleiðingar þess að sitja eftir 

orðið alvarlegri. 

 

Hver eru óstafræn? 

Nýleg könnun frá Noregi sýnar að það er fyrst og fremst fólk sem er með lágar tekjur, á 

háum aldri eða utan vinnumarkaðarins sem verður fyrir stafrænni útilokun. Ætla má að 

aðstæður séu svipaðar annars staðar á Norðurlöndum. Fólki sem er með sjónskerðingu, 

blindu eða fötlun er einnig sérstaklega hætt við að finna fyrir stafrænni útilokun. 
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Hvers vegna er stafræn útilokun samfélagslegt vandamál? 

Bilið milli þeirra sem notfæra sér stafræna tækni og þeirra sem standa utan stafrænnar 

þróunar fer vaxandi. Opinber þjónusta þarf að vera aðgengileg öllum. Það er 

samfélagslegt vandamál ef mörg hafa ekki aðgang að opinberri þjónustu, 

samfélagslegum viðburðum og lýðræðislegri þátttöku. Mikilvægt er að leggja áherslu á 

inngildingu fólks sem á erfitt með að nýta sér stafrænar lausnir til að öll hafi áfram sömu 

tækifæri og jafnan aðgang að mikilvægum vettvangi og þjónustu opinberra stofnana, 

orkufyrirtækja, banka, tryggingafélaga o.s.frv. 

 

Stafræn þróun getur staðið í vegi fyrir lýðræðislegri þátttöku 

Ríkisborgararéttur felur í sér að komið sé fram við alla íbúa sem jafngilda meðlimi 

samfélagsins. Að öll hafi jafnan aðgang að velferðarþjónustu og tækifæri til að taka þátt 

í kosningum. Tækni getur stuðlað að því að fleiri taki þátt í lýðræðislegum ferlum en 

einnig er hætta á því að önnur verði utangarðs. Stafræn þróun getur ógnað 

tjáningarfrelsinu. Opinberar umræður og miðlun frétta fara í auknum mæli fram á 

stafrænum vettvangi. 

 

Áskoranirnar eru flóknar í öllum norrænu löndunum og við leggjum til að greining verði 

gerð á þessum áskorunum og aðgerðaáætlun smíðuð um hvernig vinna má gegn þeim á 

Norðurlöndum í heild sinni. Stafræn þróun er mikilvægur hluti af þróun samfélagsins og 

aukinnar skilvirkni alls staðar á Norðurlöndum en tryggja verður að ekki skapist ný 

stéttaskipting milli þeirra sem hafa aðgang að stafrænum lausnum og geta nýtt sér þær, 

og þeirra sem ekki geta það. 
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