Лионска декларация за достъпа до информация и развитието
Организацията на обединените нации договаря нова програма за развитие, която да продължи
Целите на хилядолетието за развитие. Програмата ще даде насоки на всички страни относно
подходи за подобряване живота на хората и ще начертае нови цели, които да бъдат
постигнати през периода 2016 -2030 г.
Ние, долуподписаните, вярваме, че увеличаването на достъпа до информация и знание в
обществото, подпомогнат от наличието на информационни и комуникационни технологии,
подкрепя устойчивото развитие и подобрява живота на хората.
Затова ние призоваваме държавите членки на Организацията на обединените нации да се
ангажират на международно равнище с програмата за развитие след 2015 г., за да гарантират,
че всеки има достъп и може да разбира, използва и споделя информацията, която е необходима
за насърчаване на устойчивото развитие и демократичните общества.

Принципи
Устойчивото развитие се стреми да осигури дългосрочен социално-икономически просперитет и
благосъстояние на хората в целия свят. Способността на правителствата, парламентаристите,
местната власт, местните общности, гражданското общество, частния сектор и отделните хора да
вземат информирани решения е основна за постигане на устойчиво развитие. В този контекст
правото на информация ще бъде решаващо. Достъпът до информация подкрепя развитието, като
дава възможност на хората, особено от маргинализираните групи и живеещите в бедност, да:
• Упражняват своите граждански, политически, икономически, социални и културни права.
• Бъдат икономически активни, продуктивни и иновативни.
• Усвояват и прилагат нови умения.
• Обогатяват културната си идентичност и начините на нейното изразяване.
• Участват във вземане на решения и в активно и ангажирано гражданско общество.
• Намират решения за общността относно предизвикателствата на развитието.
• Спомагат за отчетност, прозрачност, добро управление, гражданско участие и овластяване.
• Измерват напредъка в изпълнението на обществени и частни ангажименти по отношение
на устойчивото развитие.

Декларация
В съответствие със заключенията на Панела на високо равнище върху Дневния ред за развитие след
2015 г., консултациите на Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (ПРООН)
относно развитието след 2015 г. и Доклада на Отворената работна група, в които се идентифицира
рещавашата роля на достъпа до информация за развитието, ние, долуподписаните, сме убедени ,
че:
1.
Бедността е многоизмерна и напредъкът в изкореняването й зависи от гарантирането на
устойчиво развитие във всички области.
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2.

Устойчивото развитие трябва да се провежда при спазване на човешките права, където:
a)

Неравенството е редуцирано чрез овластяване, образование и включване на
маргинализирани групи, включително жени, местни общности, малцинства,
емигранти, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора, деца и младежи.
b)
Равенството между половете, заедно с пълната социална, икономическа и
политическа ангажираност, може да бъде значително разширено чрез овластяване
на жените и момичетата чрез равен достъп до образование.
c)
Достойнството и независимостта могат да се подсилят чрез осигуряване на достъп до
заетост и добри работни места за всички.
d)
Равният достъп до информация, свободата на изразяване, свободата на сдружаване
и събиране, както и неприкосновеността на личния живот се насърчават, защитават и
уважават като основни за независимостта на индивида.
e)
Участието на всички в обществения живот им гарантира, че стават собственици на
промяната,
необходима
за
подобряване
на
живота
им.

3.
Увеличеният достъп до информация и знание, подкрепени от всеобща грамотност, е
основен стълб на устойчивото развитие. По-голямата наличност на качествена информация и данни
и включването на общностите в нейното създаване ще осигури по-пълно и по-прозрачно
разпределение на ресурсите.
4.
Информационни посредници като библиотеки, архиви, организации на гражданското
общество, лидери на общности и медиите имат умения и ресурси да помагат на правителствата,
институциите и отделните хора да обменят, организират, структурират и разбират данни, които са от
решаващо
значение
за
развитието.
Те
могат
да
го
правят
като:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Осигуряват информация за основни права, публични услуги, околна среда, здраве,
образование, възможности за работа и публични разходи, които подкрепят местните
общности и хората в тях, за да подпомагат тяхното развитие.
Идентифицират и насочват вниманието към релевантни и остри нужди и проблеми
на населението.
Свързват заинтересовани страни, като преодоляват регионални, културни и други
бариери, за да се улесняват комуникацията и обмена на решения за развитие, които
могат да се осъществяват в по-широк мащаб за по-голямо въздействие.
Опазват културното наследство, правителствената информация и обществената
информация и осигуряват траен достъп до тях чрез лидерството на националните
библиотеки, архиви и други обществени институции на паметта.
Предоставят обществени форуми и пространство за по-широко гражданско участие и
включване при вземането на решения.
Предлагат обучения и умения, за да подпомогнат хората при достъпа до и
разбирането на информацията и услугите, които могат да са им най-полезни.

5.
Подобрената ИКТ инфраструктура може да бъде използвана, за да разшири комуникациите,
да ускори доставката на услуги и да осигури достъп до важна информация, особено за отдалечените
общности. Библиотеките и други информационни посредници могат да използват ИКТ за
преодоляване на пропастта между националната политика и местното й прилагане, за да се
гарантира, че ползите от развитието достигат до всички общности.
6.
Затова ние, долуподписаните, призоваваме държавите членки на Организацията на
обединените нации да потвърдят, че достъпът до информация и уменията тя да се използва
ефективно са необходими за устойчивото развитие, и да гарантират, че това е отразено в
програмата за развитие след 2015 г. чрез :
a)
Признаване на общественото право на достъп до информация и данни, като
същевременно се зачита правото на неприкосновеност на личния живот.
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b)
c)

d)

Признаване на важната роля на местните власти, информационни посредници и
инфраструктури като например ИКТ и свободния интернет като средства за
осъществяването на това право.
Приемане на политики, стандарти и законодателство, които да гарантират понататъшното финансиране, целостта, съхраняването и предоставянето на
информация от страна на правителствата, и на достъпа на хората до тази
информация.
Разработване на цели и индикатори, които позволяват измерване на въздействието
на достъпа до информация и данни, както и отчитане на напредъка по изпълнение
на целите в ежегоден Доклад за развитието и достъпа до информация.

Инструкции за подписване
Заинтересованите страни, които споделят визията, изразена в Лионската декларация за достъпа до
информация и развитието, са поканени да се присъединят към тези, които вече са подписали
Декларацията.
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