ZW núm 148. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://dowire.org/
DoWire és un espai creat l’any 98 que compta amb les aportacions de més de 2.750
experts, professionals, periodistes i ciutadans d’arreu del món, més de 80 països,
amb l’interès comú pel desenvolupament de la democràcia online. El seu promotor,
Steven Clift parla d’Internet com un dels elements que salvaran la democràcia,
encara que destaca que, malgrat l’augment d’iniciatives de vot electrònic o de
consultes online a diferents països, això no implica necessàriament que els governs
vagin a fer un ús oficial, ja que aquesta és una decisió complexa que depèn de molts
factors.

Juntament amb Tom Steinberg (mySociety.org), fa uns mesos van impulsar la
iniciativa European Democracy Online Exchange amb la idea d’establir un “pont” de
connexió entre totes aquelles xarxes online que debaten i desenvolupen projectes
vinculats a l’e-democràcia a Europa. Un Grup Online d’experts que periòdicament
debat sobre les qüestions d’interès i que va definint una massa crítica amb suficient
pes específic com per fer sentir les seves opinions.
Per acabar, una altra interessant iniciativa d’e-participació a la Administració, en
aquest cas impulsada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Sota el nom “Compartim” s’articula un procés de participació online, que pretén
avançar en la implantació de estratègies col·laboratives per a innovar els serveis
oferts a partir del coneixement generat socialment.
A través del bloc Socializame.com, es pot participar en la elaboració de contiguts dels
dos tallers que tindran lloc dintre de la III Jornada que se celebra el 4 de desembre,
aportant idees i propostes i votant per aquelles que es considerin més interessants.
Més informació relacionada amb aquesta iniciativa.
ZV (Zona Vídeo). Barack Obama 30 minute Infomercial. A pocs dies de les eleccions
nordamericanes, aquest és l’enllaç a la primera part de l’anunci de 30 minuts del
candidat demòcrata.

