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UNITE-IT GENERELL OVERSIKT

Nettverket Unite-IT har feiret sitt andre pro-
sjektår, men bare det første året med full 
virksomhet, og har fortsatt å ekspandere, 
vokse og utvikle seg måned etter måned. 
Mens det første året av prosjektet var de-
dikert hovedsakelig til design, utforming 
og bygging av samfunnet, har det andre 
året vært vitne til faktisk bruk og samar-
beid mellom utøvere, eksperter og forskere 
innen digital inkludering. Denne korte bro-
sjyren oppsummerer og fremhever noen 
nøkkelfakta og -figurer for nettverket Unite-
IT fra slutten av 2014. 

MEDLEMSKAPET
Ved slutten av 2014 samlet nettsamfunnet Unite-IT 577 enkeltmedlem-
mer fra 78 land. Selv om Unite-IT hovedsakelig er et europeisk nettverk for  
e-inkludering (72 % av totalt antall medlemmer), har det hittil trukket til seg  
et betydelig globalt medlemssamfunn (28 % av totalt antall medlemmer). Fra 
et kjønnsperspektiv er det flere registrerte kvinnelige brukere i samfunnet, 
med en fordeling på 2/3 kvinnelige medlemmer og 1/3 mannlige medlemmer. 



Figurer relatert til digitale ferdigheter og e-inkludering viser noe fremgang, men det er 
fremdeles mye som må gjøres, spesielt for vanskeligstilte grupper (arbeidsledige, lavt 
utdannede, pensjonerte, inaktive, o.a.).
Det å nå de mest sårbare og vanskeligstilte blir stadig mer ressurskrevende og krever 
aktiv deltakelse av små samfunnsorganisasjoner på grasrotnivå for å hjelpe de reste-
rende 23 % av den europeiske befolkningen å ta del i informasjonssamfunnet. Nettverket  
av organisasjoner og enkeltpersoner som støtter Unite-IT er avgjørende i arbeidet med  
å forbedre den aktuelle statistikken over inkludering: 

DIGITAL INKLUDERING INNEN  
EU – KONTEKST OG OPPDATERING

47 % av EUs befolkning har utilstrekkelige 
digitale ferdigheter, 23 % har ingen  
i det hele tatt.

64 % av vanskeligstilte mennesker  
(i alderen 55–74) har et utilstrekkelig nivå av 
digitale ferdigheter, 38 % har ingen digitale 
ferdigheter.  

39 % av EUs arbeidsstyrke har  
utilstrekkelige digitale ferdigheter, 14 % har 
ingen digitale ferdigheter i det  
hele tatt.  
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UNITE-ITS 2. ÅRSKONFERANSE

UNITE-IT E-INCLUSION AWARDS
Høydepunktet i den årlige konferansen var 
Unite-IT e-Inclusion Awards, en seremoni 
for å erkjenne arbeidet til grasrotorganisa-
sjoner som jobber innen e-inkludering og 
gi dem internasjonal anerkjennelse for den 
innsatsen de gjør. 

Unite-ITs andre årlige konferanse ble holdt 24.–25. september 2014 i Zagreb, Kroatia. Den 
samlet over 120 medlemmer og interessenter i Unite-IT for å diskutere den aktuelle utviklin-
gen og legge fram løsninger innen e-inkludering i Europa. 

Gender AwArd 
Handmade and IT for Women av Pontus 
euxinus Library i navodari, Romania 

Youth emPLoYAbiLitY AwArd  
Social Innovation Environment  
av Consorcio Fernando de Los ríos, 
Spania 

VuLnerAbLe GrouPs AwArd  
e-Accessible Education av open the 
windows, Makedonia

eduCAtion And trAininG AwArd 
Telecottage Katedra: Smartphones  
av regional telecottages Public  
Association of south hungarian Plain, 
ungarn 



De gruppene man sikter seg mest  
mot når det gjelder digital inkludering 
er arbeidsledige og eldre, etterfulgt  
av allmennheten og unge. 

e-ferdigheter, arbeidsevne og spesialistkurs innen IT utgjør over 75 % av det totale 
antallet gode praksiser som har vært med å bidra til Unite-IT-databasen. 

Tilgjengelighet 1

e-ferdigheter 38

Innovasjon 1

Internett 8Arbeidsevne 19

IT-spesialist 20

Mobilapper 3

Multimedia 10

INNSAMLING AV BESTE PRAKSISER
Du inviteres til å laste opp dine ressurser, beste praksiser eller nasjonale retningslinjer og 
kvalifisere deg til å delta i Unite-IT Inclusion Awards 2015! 

 13 Belgia 
 1 Frankrike 

 1 Irland  
 11 Kroatia  

 12 Latvia
 3 Litauen  
 1 Makedonia 

 2 Malta
 2 Polen  

 7 Romania
 9 Serbia 

 2 Spania  
 2 Storbritannia 

 1 Sverige 
 1 Tyskland  

 11 Ungarn  

Eldre 10  
Synsskadede 2 
Sårbare grupper 1 
Arbeidsledige 14 
Unge 9 
Allmennheten 10 
Sosialt ekskluderte unge 4 
Lærere 2 
Bibliotekarer 4 
e-veiledere 2 
Grupper i distriktene 7 
Telesenterarbeidere 2 
Etniske minoriteter 1 
Studenter 6 
Ansatte 2 
Ansatte ved ikke-statlige org. 3 

Fram til slutten av 2014 ble det lastet 
opp 79 beste praksiser til Unite-IT. 



UNITE-IT ARBEIDSGRUPPER I 2014
ARBEIDSGRUPPEN FOR KJØNNSFORDELING 
16 medlemmer, 10 aktuelle emner

Webinar IKT-opplæringsprosjekter vist fra et 
kjønnsperspektiv 

Viktigste diskusjoner å trekke jenter til STEM, 
stereotyper, kvinners arbeidsevne

ARBEIDSGRUPPEN FOR ARBEIDSEVNE  
FOR UNGE 24 medlemmer, 8 aktuelle emner

Webinar YouRock.jobs – oppdag dine  
skjulte talenter og bli ansatt 

Viktigste diskusjoner ferdighetsmatching, spill,  
koding, bevisstgjøring, jobber for ungdom

ARBEIDSGRUPPEN FOR SÅRBARE  
GRUPPER 33 medlemmer, 11 aktuelle emner

ARBEIDSGRUPPEN FOR UTDANNING  
OG OPPLÆRING 65 medlemmer, 16 aktuelle emner

Webinar IKT og personer med nedsatt  
funksjonsevne 

Viktigste diskusjoner eldre, fordommer,  
personer som har droppet ut av skolen, støtte-
teknologier, barrierer for digital inkludering  

Webinar slik lager man en vellykket  
sertifiseringskampanje 

Viktigste diskusjoner rammeverk for e-kompetanse,  
businessopplæring og business-sertifisering, finansiering

Eldre 10  
Synsskadede 2 
Sårbare grupper 1 
Arbeidsledige 14 
Unge 9 
Allmennheten 10 
Sosialt ekskluderte unge 4 
Lærere 2 
Bibliotekarer 4 
e-veiledere 2 
Grupper i distriktene 7 
Telesenterarbeidere 2 
Etniske minoriteter 1 
Studenter 6 
Ansatte 2 
Ansatte ved ikke-statlige org. 3 
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 Kroatia   
Telecentar
www.telecentar.com

 Romania  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Latvia 
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Ungarn   
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Belgia
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
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 Serbia  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


