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IT för inkludering



• Den digitala klyftan riskerar att öka

• Utanförskap i samhället underbygger utanförskap i
informationssamhället

Varför borde man jobba för en e-inkludering? 
Det handlar om social rättvisa

30-40% av alla människor lämnas utanför
i informationssamhället



Varför ska vi arbeta för e-inkludering? 
Stor ekonomisk potential…

Mer e-inkludering leder till
Mer mänskligt / socialt kapital och anställningsmöjligheter

– €30 miljarder i ökad arbetskraft
– €9 miljarder i ökad produktivitet

Ökad försäljning inom IT-branschen
– €10 miljarder i ökad BNP-tillväxt från ökningen av försäljning inom IT

Mer e-förvaltning skapar effektivitet och ökad produktivitet
– €7 miljarder i effektivitetsvinst genom minskade transaktionskostnader
– €30 miljarder extra BNP-tillväxt genom bättre e-förvaltning



Policy för e-inkludering i sitt
sammanhang

• Policy för e-inkludering för ökad social 
rättvisa och leverera de ekonomiska
möjligheter som följer av e-inkludering.

• E-inkludering är en av grundpelarna inom
i2010, som är EUs policy för
informationssamhället

• Policydokument gällande e-inkludering och
e-tillgänglighet finns sedan år 2000

• E-inkludering: Rigas ministerdeklaration från
år 2006



e-inkludering: Rigadeklarationen

• 6 områden
– IT & åldrande
– E-tillgänglighet
– Geografisk klyfta inom IT
– Digital läs- och skrivkunnighet samt kompetens
– Kulturella skillnader & inkludering
– Inkluderande offentliga tjänster

• Rigas mål för 2010 inbegriper:
– 90% av befolkningen ska ha bredband
– Halvera antalet som ej använder internet
– Halvera klyftorna gällande digital läs- och skrivkunnighet
– 100% av offentlig sektors webbplatser ska vara tillgängliga



De senaste policydokumenten

Sept 2005 Meddelande om e-tillgänglighet

Juli 2006  Rigadeklarationen

Nov 2007 e-inkluderingspolicy: Europeiska e-Inkluderingsinitiativet

Maj 2008 FN-konvention gällande funktionshindrades rättigheter träder i kraft

Juni 2008 Förslag till generellt anti-diskrimineringsdirektiv

Dec 2008  Meddelande om tillgängligt informationssamhälle

Mars 2009  Konklusion om tillgängligt informationssamhälle



EUs e-inkluderingspolicy
Europeiska e-inkluderingsinitiativet 

• Ökad aktivitet
– Starka social och ekonomiska krafter för e-inkludering
– Fortfarande allt för små framsteg sedan ‘Riga 2006’

⇒ Skapa kännedom och engagemang:
– E-inkludering « Var en del av det » kampanj under hela 2008
– Ministerkonferens 2008 i Wien, och e-inkluderingspris

⇒ Möjliggör – Påskynda – Integrera handlingar
– Bredband; e-tillgänglighet; digital läs-och skrivkunnighet

– Åldras väl; inkluderande e-service; marginaliserade grupper

– Samarbete; jämförelser 



Den nya e-tillgänglighetspolicyn
« Ett tillgängligt informationssamhälle » 

• EU-kommissionen; december 2008:
…Det är bråttom att nå en mer sammanhängande, allmän, effektiv insats inom e-
tillgänglighet, särskilt gällande webbtillgänglighet …

– Kombinera standardiseringar, stöd till innovationer, EU-lagstiftning, samarbete, 
EU-standarder, gör offentlig sektors webbplatser tillgängliga

– EU-möten i Reding och Špidla välkomnar W3Cs riktlinjer för tillgänglighet på
webben (WCAG) 2.0

• Ministerrådet; 31 mars 2009:
– Medlemsländer välkomnas att starta implementation av WCAG 2.0, som

innehåller nödvändig teknisk specifikation



Slide 10

Konkret arbete med e-tillgänglighet 
på EU-nivå

• Standardisering:
– Mandat 376, fas 2 startar

• Forskning, t ex:
– Utvärderingsmetodik
– Storskalig automatisk kontroll
– Testfall för WCAG 2.0
– Tillgänglig ARIA
– Nya forskningsområden

• Gruppering
– Nätverk behövs för webb, digital-TV, 112, bankomater…

• Studier
– MeAC; nuläge av e-tillgänglighet i Europa, finns att tillgå
– Laglig status och perspektiv, finns att tillgå
– Övervakning av e-tillgängligheten i medlemsländerna
– Kostnader & fördelar med e-tillgänglighet
– Tillgängliga EU-kommissionswebbplatser



 E-inkludering ger sociala och ekonomiska vinster som vi inte bör missa

 E-inkludering och e-tillgänglighet är en grundläggande del av EUs policy 
för informationsamhälletoch sociala/ekonomiska frågor

 E-tillgänglighet och webbtillgänglighet kan och borde göra stora framsteg

 Många av de nödvändiga bestämmelserna är nu klara: börja agera!

Sammanfattning

http://ec.europa.eu/einclusion

http://ec.europa.eu/einclusion�
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