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Kvinner i en verden i endring.
Samfunnet er i rask endring, og det er vanskelig å spå hvilke arbeidsplasser som er de
viktigste i morgen. Det som er helt sikkert, er at teknologi vil spille en viktig rolle.
Utvikling av ny teknologi vil åpne dører og skape en ny verden av muligheter. For
dem som er heldige nok til å forstå det. Utdanning og kunnskap har aldri vært
viktigere, men alle må få være med. I dag er det først og fremst menn som studerer,
utvikler og jobber med teknologi.
Utdanning er noe av det viktigste et samfunn kan legge til rette for. Uansett hva
spørsmålet er, så er svaret kunnskap. Det er gjennom kunnskap vi skal løse
klimakrisen og det er gjennom kunnskap vi skal løse de utfordringene fremtidens
velferdssamfunn gir oss. Arbeidslivet blir mer og mer høykompetent, og krever stadig
mer kunnskap, selv for tradisjonelt manuelle jobber. Hvor man før løftet, bar og
reparerte, skal man nå kunne programmere en robot til å gjøre det samme. Kunnskap
er enkelt og greit avgjørende for utviklingen av samfunnet vårt.
For jenter som vokser opp i Norge og Norden er utdanning en naturlig og selvfølgelig
del av hverdagen. Opplæring er obligatorisk og selv høyere utdanning er gratis og et
reelt valg for de aller, aller fleste. Utdanning burde vært en selvfølge i hele verden,
men slik er det dessverre ikke. Fortsatt er det slik at det er færre jenter enn gutter som
får utdanning på verdensbasis. Det er de fattigste jentene som kommer dårligst ut og
som har størst sjanse for aldri å begynne på barneskolen.
Dersom disse jentene hadde fått utdannelse ville det hatt en rekke positive effekter.
Det ville gitt bedre helse og velferd, det vil kunne redusere fattigdom og det vil være
med på å bremse befolkningsveksten. NORAD skriver på sine nettsider at et land med
en utdannet kvinnelig befolkning øker landets produktivitet og bidrar til økonomisk
vekst.
For at kvinner i hele verden skal oppnå likestilling og kontroll over sitt eget liv må
utdanning for jenter fortsatt stå høyt på den internasjonale dagsorden. Og selv om hver
eneste dag ekstra med utdanning av jenter i den fattige delen av verden har stor
betydning, så må vi fortsette å løfte ambisjonene. Det kan ikke være tilstrekkelig med

grunnskole. Også for jentene i sør bør høyere utdannelse bli en mulighet. Fordi
fremtiden trenger høyere kompetanse. Før var det nødvendig å lære å lese og regne for
å myndiggjøre mennesket. I dag må de også kunne litt om teknologi. Det vil komme
hele verden til gode.
Selv om jenter er i flertall blant dem som tar høyere utdannelse i Norge, står også vi
foran utfordringer som kan være viktige for jenters muligheter i fremtiden. Blant annet
mangler vi jenter på sentrale studier som er viktige i samfunns- og arbeidslivet i dag,
og som kommer til å bli enda viktigere i morgen. Det er en demokratisk utfordring
dersom det ikke er likestilling på studiene og de delene av arbeidslivet som former
fremtidens samfunn.
Rundt 25 prosent av dem som begynner på IKT-studier i Norge er kvinner. I følge
IKT-Norge er andelen kvinnelige teknologigründere så lavt som 1 prosent.
Skjevbalansen eksisterer på tross av at kvinner i Norden er blant de beste i verden til å
bruke digital teknologi til å løse oppgaver og bli mer effektive. Vi må spørre oss selv
hva konsekvensene blir dersom halvparten av oss nesten ikke er representert i en
bransje som er så viktig for samfunnsutviklingen.
Alle må kunne litt om teknologi, allerede i dag, for å håndtere oppgaver i livet generelt
og i arbeidslivet spesielt. Vi går med små datamaskiner i form av smarttelefoner i
lommen hele tiden. Det er vanskelig å se for seg hvordan livet var før internett.
Fremover må vi sørge for at barna våre – også jentene – lærer hvordan de bruker
teknologi på en sikker måte. Flere må også med på laget som skal forme det digitale
Norge. IKT må løftes som satsingsområde i skolen og i forskning. I den
omstillingstiden vi lever i må denne kompetansen fordeles mellom kvinner og menn.
Det er kvinnene som vil tape dersom vi ikke får det til.
Det å ha tatt en IKT-utdannelse gir deg muligheten til å være med å utvikle samfunnet
og forandre verden. Både kvinner og menn må ha kompetanse til å ta del i denne
utviklingen og kunne forstå de mekanismene som ligger bak. Skal det lages løsninger
som passer for alle, må både menn og kvinner være med på å utvikle dem.
I en verden i endring må utdanning og kunnskap stå øverst på dagsorden, i alle deler
av verden.
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