Pressrelease

Nu bygger vi broar över den digitala klyftan!
Digital delaktighet är en förutsättning för att vara med i dagens samhälle, ha
tillgång till information, kunna sköta sina affärer, hantera nödvändig kontakt
med olika myndigheter och hålla kontakt med släkt och vänner. Men långt ifrån
alla har den möjligheten idag.
Vi vill bidra till att ALLA medborgare får möjligheten att vara fullt delaktiga i
dagens samhälle, kan ta del av samhällsinformation och utnyttja
samhällsservice. Vi vill att alla ska känna sig bekväma med de
kommunikationsformer som växer fram och där många men långt ifrån alla
deltar, t ex bloggar, skype, facebook och mail.
Den digitala världens snabba framväxande har lett till att allt mer av
samhällsservice och information lagts över på internet. Bankärenden, post,
kontakt med myndigheter och inköp genomförs nu med hjälp av dator, e-post
och korttransaktioner online. Nu har så många börjat delta i den digitala världen
att de som inte har fått möjligheten att vara med, oundvikligen hamnar i
skuggan. Det är inte längre självklart att kommunikationen ska ske på flera olika
sätt. De flesta uppger att man kan ” … läsa mer på vår hemsida”, ”… fylla i
blanketten på vår hemsida”, ”….telefonnumret hittar du på vår hemsida”.
Gratis internetintroduktion
Vi vill att alla ska ha möjlighet att vara med i den digitala världen. Därför deltar
vi i Digidel-kampanjen som pågår över hela landet 2011-2010 och där Västra
Götalandsregionen bidrar med ett eget projekt för att stödja
introduktionskurserna. Därför jobbar biblioteken och studieförbunden i
Essunga, Grästorp och Vara tillsammans med att genomföra gratis
introduktionskurser i internet för den som aldrig varit i närheten av en dator
eller internet. Introduktionskurserna pågår hela våren. Den som vill delta
behöver bara anmäla sig på biblioteket. Vi önskar alla välkomna in i den digitala
gemenskapen.

Namn, telefon och mail till kontaktpersoner bibliotek och studieförbund.

