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Ostatnie 20 wpisów...

Prawo do informacji na świecie 
Wpis z dnia: 2011-09-29, z godziny: 11:09 

Dwie organizacje pozarządowe Access Info Europe (Hiszpania) i Centre for Law and Democracy (Kanada) 
przygotowały ranking krajów pod kątem dostępu obywateli do informacji publicznej (Right to information). 
Ranking, metodologia i szczegółowe dane objętych badaniem krajów są dostępne na stronie www.rti-rating.org. 
Polska jest mniej więcej w połowie stawki (62), w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Znacząco wyżej w rankingu 
(85+) plasują się kraje Ameryki Północnej. Inne kraje zachodnioeuropejskie wcale są znacząco lepsze od Polski, a 
Niemcy są wręcz o wiele niżej (37). Wysoką pozycję uzyskały Finlandia, Bułgaria, Chorwacja czy Mołdawia.  

Komentarze: 

Redakcja Computerworld nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz 
zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez 
prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego. Osoby zamieszczające wypowiedzi 
naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub 
cywilną.  

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy...  

Liczba zatwierdzonych komentarzy: 0      dodaj swój komentarz

Korzystanie z serwisu Bywalec Computerworld jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na następujące warunki obsługi. Regulamin korzystania z 
serwisu. Serwis realizuje wytyczne ASME oraz uzupełnienia IDG dotyczące zasad publikacji w mediach elektronicznych. 
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