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Bistand er et av ansvarsområdene Norge har som en velstående nasjon. I
fjor var bistandsbudsjettet på hele 33,9 milliarder kroner. Disse pengene
fordeles på ulike satsningsområder i ulike partnerland. Likevel er ikke
alltid bistanden effektiv eller målrettet. Norge er land som sitter på mye
kompetanse med tanke på digitalisering og effektivisering, og derfor må vi
i større grad utnytte mulighetene teknologien gir oss. Digitalisering er
essensielt for at vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030.
Med digitalisering av bistanden kan vi levere solide løsninger på
morgendagens problemer. Samtidig kan vi gjøre norsk bistand til en
trygg, effektiv, transparent innsats og hjelp til de som trenger det mest.
For eksempel i Malawi hvor barna har tilgang på nettbrett 30-60 minutter
i uken har leseferdighetene økt 100% og regneferdighetene 65%. Ved å
utstyre skoler i utviklingsland med nettbrett vil de altså få en merkbar
læringseffekt.
Digitale løsninger kan også brukes på de andre fagfeltene Norge fokuserer
på innenfor bistand. For å få ut maksimalt utbytte av de digitale
løsningene må vi legge til rette for undervisning i digitale verktøy og jobbe
for størst mulig utbredelse av media literacy. (Media literacy
encompasses the practices that allow people to access, critically evaluate,
and create media. Media literacy is not restricted to one
medium.)(https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy)
Samtidig som det ligger utrolig mange muligheter i digitalisering, er det
ikke til å komme unna at cybersikkerhet er viktig. For at bistanden skal nå
sitt mål, å hjelpe flest mulig mennesker, er det viktig at løsningene vi
leverer er trygge og transparente. Norsk bistand skal fremme demokrati

og andre sentrale verdier, og cybersikkerhet må derfor være en prioritet.
Private aktører er de som driver innovasjonen og digitaliseringen videre.
Derfor er Oslo Unge Høyre svært opptatt av samarbeid mellom private
aktører for å få frem de beste løsningene som skal løse våre store og små
problemer i fremtiden.

Oslo Unge Høyre vil:
•

Bruke dagens tilgjengelige teknologiske hjelpemidler i norsk
bistandsinnsats

•

Legge til rette for digital/media literacy og en grunnleggende
teknologiforståelse i bistandslandene

•

Sikre gode rammer for cybersikkerhet

•

Samarbeide med private og lokale aktører for å finne gode digitale
løsninger i norsk bistand

•

Sette resultatmål heller enn bevilgningsmål.

