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UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT

Unite-IT-nätverket har firat sitt andra pro-
jektår, men endast det första året med 
fullskalig verksamhet. Vi fortsätter att 
expandera, växa och utveckla mer och 
mer. Första året ägnades mest åt upp-
byggnad av nätverket, medan det andra 
året skapades samarbete mellan utövare, 
experter och forskare inom digital delak-
tighet. Den här broschyren sammanfattar 
några viktiga fakta och siffror för Unite-IT-
nätverket under 2014.

MEDLEMSSKAPET 
Under 2014 sammanförde nätverket 577 enskilda medlemmar från 78 länder. 
Unite-IT är i huvudsak ett Europeiskt nätverk för digital delaktighet, men har 
ändå lockat en stor global medlemscommunity (28 % av dess totala medlem-
skap). Det finns fler registrerade kvinnliga användare i nätverket, med en för-
delning på 2/3 kvinnliga medlemmar och 1/3 manliga medlemmar. 



Statistiken visar att den digitala delaktigheten ökar men mer behöver göras, i synnerhet 
för vissa grupper så som arbetslösa, lågutbildade, pensionärer, inaktiva.
Att nå fram till dessa grupper är mer resursintensivt och kräver ett aktivt deltagande från 
små organisationer på gräsrotsnivå för att hjälpa resterande 23 % av Europas befolkning 
att ta del av informationssamhället. 
De organisationsnätverk och individer som stödjer Unite-IT är viktiga i arbetet med att 
förbättra statistiken och att få fler digitalt delaktiga. 

DIGITAL DELAKTIGHET INOM EU,  
KONTEXT OCH UPPDATERING 

47 % av EU:s befolkning har otillräckliga 
digitala kunskaper, 23 % har inga alls. 

64% av de icke delaktiga personer  
(i åldern 55–74) har en otillräcklig nivå av digitala 
kunskaper och, 38% saknar helt digitala 
kunskaper.  

39% av EU:s befolkning har otillräckliga 
digitala kunskaper, 14% har inga digitala 
kunskaper alls. 



UNITE-IT, COMMUNITYN FÖR DIGITAL 
DELAKTIGHET I SIFFROR
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UNITE-IT 2: A ÅRLIGA KONFERENS

UNITE-IT AWARDS FÖR DIGITAL  
DELAKTIGHET 2014 

Höjdpunkten under den årliga konferensen 
var Unite-IT Awards för digital delaktighet, 
en ceremoni som belönade arbeten som 
utförts av gräsrotsorganisationer. Det gav 
deras arbetsinsatser ett internationellt er-
kännande. 

Unite-IT 2:a årliga konferens arrangerades den 24–25 september 2014 i Zagreb, Kroatien. 
Den sammanförde över 120 medlemmar och intressenter i Unite-IT för att diskutera aktuell 
utveckling och föreslå lösningar inom ramen för digital inkludering i Europa. 

Gender AwArd 
Handmade and IT for Women av Pontus 
euxinus Library in navodari, Rumänien  

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

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

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



De grupper som är viktiga är nå,  
med hänsyn till digital inkludering,  
är arbetslösa och seniorer, därefter 
kommer allmänheten och unga. 

Kurser i it-kunskaper, anställningsbarhet och IT-specialistkurser står för över 75 % 
av det totala antalet god praxis-insatser som finns i Unite-IT:s databas

Tillgänglighet 1

it-kunskaper 38

Innovation 1

Internet 8Anställningsbarhet 19

IT-specialister 20

Mobilappar 3

Multimedia 10

INSAMLING AV BÄSTA PRAXIS
Du är välkommen att presentera era bästa projekt, bästa förslaget eller nationella riktlinjer 
för att delta i 2015 års Unite-IT inclusion awards! 

 13 Belgien  
 1 Frankrike 

 1 Irland  
 11 Kroatien  

 12 Lettland 
 3 Litauen  

 1 Makedonien 
 2 Malta
 2 Polen  

 7 Rumänien 
 9 Serbien  

 2 Spanien  
 2 Storbritannien

 1 Sverige 
 1 Tyskland  

 11 Ungern   

Seniorer 10  
Synskadade 2 
Sårbara grupper 1 
Arbetslösa 14 
Unga 9 
Allmänheten 10 
Socialt exkluderade unga 4 
Lärare 2 
Bibliotekarier 4 
e-Facilitators 2 
Landsbygden 7 
Telecentralarbetare 2 
Etniska minoriteter 1 
Studenter 6 
Anställda 2 
Anställda vid icke statliga org. 3 

Fram till slutet av 2014, publicerades  
79 ”Best practices” på Unite-IT. 



UNITE-IT ARBETSGRUPPER UNDER 2014 
ARBETSGRUPPEN FÖR KÖNSFÖRDELNING 
16 medlemmar, 10 heta ämnen

Webinar ICT – inlärningsprojekt ur ett  
könsperspektiv

Aktuella diskussioner Intressera tjejer till STEM, 
stereotyper, anställningsbarhet för kvinnor

ARBETSGRUPPEN FÖR ANSTÄLLNINGSBARHET 
FÖR UNGA 24 medlemmar, 8 heta ämnen

Webinar YouRock.jobs – upptäck dina  
dolda talanger och få ett jobb 

Aktuella diskussioner kunskapsmatchning,  
spel, kodning, arbete för ökad medvetenhet,  

arbetstillfällen för unga  

ARBETSGRUPPEN FÖR SÅRBARA GRUPPER  
33 medlemmar, 11 heta ämnen

ARBETSGRUPPEN FÖR UTBILDNING- OCH  
FORTBILDNING 65 medlemmar, 16 heta ämnen

Webinar ICT och personer med handikapp 

Aktuella diskussioner äldre, fördomar, elever 
som hoppar av skolan, stödteknologier, hinder 
för digital inkludering 

Webinar så skapar man en framgångsrik  
certifieringskampanj 

Aktuella diskussioner it-kompetensramverk,  
affärsutbildning och certifiering, finansiering

Seniorer 10  
Synskadade 2 
Sårbara grupper 1 
Arbetslösa 14 
Unga 9 
Allmänheten 10 
Socialt exkluderade unga 4 
Lärare 2 
Bibliotekarier 4 
e-Facilitators 2 
Landsbygden 7 
Telecentralarbetare 2 
Etniska minoriteter 1 
Studenter 6 
Anställda 2 
Anställda vid icke statliga org. 3 



PROJEKTPARTNERS 
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 Kroatien   
Telecentar
www.telecentar.com

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

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

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

 Belgien
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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 Serbien   
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


