Motion till Dataföreningens årsstämma 5 april från Stockholmskretsens styrelse
Bakgrund:
Cirka 1,6 miljoner personer i Sverige är idag födda utomlands. Flyktingkrisen i Syrien har gjort att antalet
personer som sökt asyl i Sverige är på historiskt höga nivåer. Fram till november 2015 hade drygt 149 000
personer ansökt om asyl i Sverige, vilket är drygt 74 000 fler ansökningar än samma period förra året. Antalet
ensamkommande barn har ökat drastiskt. Bara under de första sex månaderna 2015 ansökte ungefär lika
många ensamkommande barn och ungdomar om asyl i Sverige som under hela 2014.
Förutom boende kommer särskilt två saker vara utmaningar för det svenska samhället under de närmaste åren.
Kompetens och integration.
Utmaningar nyanlända: Kompetens och integration.
1.
2.

Kompetens. Hur utbilda alla nyanlända till det digitala samhälle vi alltmer är beroende av. Hur ser en
nyanländs digitala resa ut egentligen?
Integration: Hur får nyanlända professionella kontakter in i det svenska samhället?

Resurser Dataföreningen: Kompetens och integration.
1.

2.

Kompetens: Dataföreningen har en lång historik av att genomföra och erbjuda självstudieutbildningar.
Datakörkortet ECDL skapades redan på 90-talet och är numera en global standard för grundläggande
datorkunskaper. Det är en internationellt erkänd certifiering av hög kvalitet, utformad, validerad och
godkänd av experter från hela världen.
Integration: Dataföreningen anordnar närmare hundra nätverksträffar årligen.

Motion:
Sverige behöver hjälp med att få nyanlända ombord på landets digitala resa. Dataföreningen har erfarenhet
och nätverk som kan hjälpa till. Nätverken kan vara i form av stödnätverk för IT-icke professionella som stöttar
deras digitala resa.
Motionens förslag är att årsstämman ger i uppdrag till styrelsen att lägga lämpliga resurser på att utvärdera
möjligheten att skapa ett erbjudande som kan hjälpa kommuner och statliga verk att snabbare integrera
nyanlända samt ge dem ett nätverk av IT-professionella. Styrelsen ska få rätt att ianspråkta medel från
föreningens kapital för att finansiera en insats.
För dataföreningen finns potential att rekrytera 10.000-tals nya medlemmar, revitalisera föreningen, vända
den negativa medlemsutvecklingen och få ekonomin att peka i rätt riktning.

