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Global eGovernment Readiness Report 2005
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021888.pdf
Dijous passat, dia 8 de juny, va tenir lloc la tercera edició de l’e-Governance
Catalonia Forum 2006 amb la participació d’experts entre els quals hi havia el
professor Manuel Castells i el director del Oxford Internet Institute, William Dutton.
De moment, només es poden consultar les ponències i vídeos de les dues edicions
anteriors. Sota el títol, International Workshop on Government, Citizens and
Innovation, la jornada va tractar temes com les tendències sobre recerca en l’egovernment o la relació d’Internet amb els ciutadans, les empreses i
l’Administració, cap a nous models de e-governança.
En aquesta línia, apuntar-vos, l’Informe de Nacions Unides Global eGovernment
Readiness Report 2005, sobre el nivell de preparació en e-Government dels
diversos països membres (on Espanya perdia 5 llocs des de l’infome anterior,
situant-se en el lloc 39, superada també per països iberoamericans com Mèxic,
Brasil o Argentina); En relació al document, es manifestava que el canal de relació
principal entre govern i ciutadans és el web. Allà, la relació té diferents fases:
presència emergent, millorada, interactiva, transaccional i govern en xarxa.
Espanya suspenia en les dues últimes fases i, per això, els valors del seu índex de
presència web, són molt baixos.
Malgrat que el document diu textualment que estar més amunt o a baix de la llista
no vol dir gaire, ja que hi ha diverses aproximacions a les dades, la situació és
preocupant i convida a la reflexió en àmbits diversos. Els 10 països millor
preparats, segons aquest estudi serien Estats Units, Dinamarca, Suècia, Regne
Unit, Corea del Sur, Austràlia, Singapur, Canadà, Finlàndia i Noruega.
Aquest informe es podria completar amb la visió global de la situació d’Espanya en
2005, en relació a la Societat de la Informació i Internet, que facilitava l’Asociación
de Usuarios de Internet recollint a la seva pàgina una sèrie d’articles sobre els
temes més rellevants de l’any. I l’estudi, també de Nacions Unides, Digital
Governance in Municipalities Worldwide 2005 on s’analitza l’estat de l’e-govern en
les capitals de països amb una població online superior als 160.000 ciutadans. Aquí
podeu consultar un resum de l’informe.

