Motion om att skänka överbliven elektronik till tredje världen.
Region Värmland ser positivt på att medverka i internationella projekt tillsammans
med strategiskt utvalda partners och även att vara en aktiv regional aktör inom
omvärldsbevakning och kunskapsutveckling.
En ovärderlig internationell handling som Region Värmland kan göra är att skänka sin
överblivna datorer och annan elektronik till det som kallas för Den tredje världen.
Detta är en ovärderlig hjälp inom skolan och sjukvården i tredje världen.
Tyvärr är tillgången på datorer i tredje världen mycket begränsad .
Här har rika länder som Sverige ett överflöd att ge av. I vårt land så anses en dator
vara undermålig efter bara några år. Datorer som är fullt brukbara för enklare
uppgifter slängs därför att de anses för gamla. Dessa datorer skulle säkerligen göra
stor nytta inom skolundervisningen och sjukvården i tredje världen.
Region Värmland kasserar säkert en del datorer och annan elektronik varje år. Detta är
ett slöseri och vår region borde, via en hjälporganisation, skänka detta till tredje
världen. Computeraid är en organisation som är specialiserad på detta område.
Region Värmland borde t.ex. årligen samla in datorer och annan elektronik för att, via
Computeraid, skäna detta till tredje världen. Computeraid har givetvis krav på
datorerna som skänks samt på mottagarna av dessa datorer så att datorerna har en viss
minimistandard och att de kommer i rätta händer.
Computeraid hjälper även till att bl.a. rensa datorerna innan de skickas iväg till Tredje
världen. De har även rutiner för att ta hand om avfallet som senare uppstår av dessa
skänkta datorer. Regionen kan kontakta Computeraid för att få utförlig info.
Region Värmland borde även utveckla denna insamling och bjuda in landstinget och
kommunerna i regionen för att delta i detta. Man kan skicka ut en förfrågan.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Region Värmland:
Att Region Värmland med jämna mellanrum samlar in sina gamla datorer,
datortillbehör och eventuellt annan elektronik för att senare, via samarbete med
Computeraid eller liknande organisation, skänka detta till bl.a. skolor och sjukhus i
tredje världen.
Att Region Värmland bjuder in landstinget och kommunerna i regionen till att delta i
detta projekt.
Skoghall den 25 april 2013
Anders Ahl

