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Torek, 4.6.2002  I pošlji prijatelju I natisni I

e-Slovenija

Konferenca obvezuje

BRANE ŠALAMON

Danes se v Ljubljani končuje evropska ministrska konferenca o informacijski družbi. Trinajst držav kandidatk je
na njej predstavilo in objavilo prvo poročilo o svojem napredku pri izvajanju programa razvoja informacijske
družbe. S to konferenco smo se znašli v ospredju dogajanja v informacijski Evropi, kjer se je Bangemannovi
skupini v priporočilu Svetu Evrope že pred desetimi leti zapisalo, da internetna prihodnost ponuja nove
priložnosti za izražanje kulturne tradicije in identitete, za tiste na obrobju združene Evrope pa minimiziranje
razdalje in odmaknjenosti. Bangemann v tem slovitem poročilu, s katerim se je začel pospešen informacijski
razvoj v Evropi, seveda ni mogel vedeti, da periferije Evrope ne bo več.

S tem, kar smo v desetih letih na področju informacijskega razvoja naredili v Sloveniji, smo se znašli v
evropskem središču. Slovenija gre naprej tudi na tem področju, čeprav Gartnerjeva skupina za letos
napoveduje najnižjo stopnjo rasti trga storitev informacijske tehnologije in napoveduje padec prodaje mobilnih
telefonov. Nadaljevanje gospodarske stagnacije, spodkopana samozavest in zniževanje stroškov so globalni
razlogi, ki vplivajo tudi pri nas. In vendar imamo (po raziskavi Raba interneta v Sloveniji) v zadnjem mesecu
več kot 300.000 dnevnih, več kot 447.000 tedenskih in več kot pol milijona mesečnih uporabnikov interneta.
Internet je že uporabilo 820.000 Slovencev. Celo v evropskem merilu, kjer poznajo velike razlike pri uporabi
interneta, so to več kot spodbudne številke.

P o evropski e-konferenci mora Slovenija dobiti novo spodbudo, da prebrodi značilne probleme majhnih. Ali bo
na trgu prevladal en ali drug izdelovalec programske opreme, ali bo zaslužil več ta ali drugi ponudnik dostopa
do interneta? To je manj pomembno od vsebine, ki jo je premalo in zaradi katere upada delež tistih, ki
uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo v gospodinjstvih. Bi jih bilo več, če bi imeli več izvirne,
slovenske vsebine in ne samo spletnih časopisov, bančne spletne ponudbe in začetka e-približevanja javne
uprave državljanom?

M oto konference je, da morajo informacijska infrastruktura, aplikacije in druge elektronske storitve omogočiti
enakopravno vključenost vseh, tako civilne družbe, gospodarstva kot javne uprave, na javen in lahko dostopen
način. To smo slišali že velikokrat, vendar tokrat tu, kjer so problem cene računalniške opreme, telefonske
povezave in njihove cene in kjer nekateri "guruji" informacijske tehnologije razlagajo vso mogočo neresnico.
Zato je še kako pomembno, da so župani domačih in evropskih mest izkazali svojo pripravljenost pospeševati
razvoj e-storitev na lokalni ravni s podpisom helsinške deklaracije Župani sveta za globalni dialog o
informacijski družbi.

Č e smo v preteklosti kakšno deklaracijo v praksi spregledali, te ne moremo in ne smemo. Ker Evropa ne bo
več vzhodna, zahodna, severna ali južna, ampak bo samo ena - e-Evropa.
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