Declaració de Lió sobre l’accés a la informació i el desenvolupament
La declaració de Lió d’agost del 2014 es va escriure en anglès i prevaldrà la redacció de la versió en
anglès.
Les Nacions Unides estan negociant una nova agenda de desenvolupament per aconseguir els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni. Aquesta agenda guiarà a tots els països en els enfocaments a adoptar per
millorar la qualitat de vida de les persones i exposarà un conjunt de nous objectius a aconseguir durant el
període 2016-2030.
Nosaltres, els sotasignats, creiem que l’increment en l’accés a la informació i al coneixement en tota la
societat, facilitada per la disponibilitat de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TICs),
recolza el desenvolupament sostenible i millora la qualitat de vida de les persones.
Per tant, fem una crida als Estats Membres de les Nacions Unides per establir un compromís internacional
que faci servir l'agenda de desenvolupament posterior al 2015 per garantir que tothom tingui accés, pugui
comprendre, utilitzar i compartir la informació que és necessària per promoure el desenvolupament
sostenible i les societats democràtiques.

Principis
El desenvolupament sostenible busca garantir a llarg termini la prosperitat socioeconòmica i el benestar
de les persones a tot arreu. La capacitat per prendre decisions informades per part dels governs, els
parlamentaris, les autoritats locals, les comunitats locals, la societat civil, el sector privat i els individus és
essencial per aconseguir-ho.
En aquest context, el dret a la informació suposaria una transformació. L’accés a la informació afavoreix el
desenvolupament capacitant a les persones, especialment a aquelles que viuen en situació de pobresa i
marginació, per:
•
•
•
•
•
•
•
•

Exercir els seus drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals
Ser econòmicament actius, productius i innovadors
Aprendre i aplicar noves habilitats
Enriquir la seva identitat i expressions culturals
Formar part de la presa de decisions i participar en una societat civil activa i compromesa
Crear solucions comunitàries per afrontar els reptes del desenvolupament.
Garantir la rendició de comptes, la transparència, el bon govern, la participació i l’enfortiment.
Mesurar el progrés dels compromisos públics i privats pel desenvolupament sostenible

Declaració
D'acord amb els resultats del Panel d'Alt Nivell sobre l'Agenda de Desenvolupament posterior al 2015, les
consultes posteriors al 2015 del Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (UNDP) i l'Informe
d’Àrees d’Interès del Grup de Treball Obert, els quals van identificar el paper crucial de l’accés a la
informació per garantir el desenvolupament, nosaltres, els sotasignats, reconeixem que:
1.

La pobresa és multidimensional i l’avenç en l’eradicació de la pobresa està vinculat al
desenvolupament sostenible en diverses àrees.
2.
El desenvolupament sostenible ha de tenir lloc dins del marc dels drets humans, on:
a)
La desigualtat es redueix mitjançant l'enfortiment, l'educació i la integració de grups marginals,
incloses les dones, les comunitats indígenes, els grups minoritaris, els immigrants, els refugiats, les
persones amb discapacitats, la gent gran, els nens i els joves.
b)
La igualtat de gènere, juntament amb el ple compromís social, econòmic i polític, pot millorar
significativament gràcies a l’autonomia de les dones i les joves, facilitada per un accés equitatiu a
l'educació.

c)

La dignitat i autonomia poden enfortir-se garantint a tothom l’accés a la feina i a un treball
digne.
d)
L’accés equitatiu a la informació, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i d'associació i la
privacitat són promogudes, protegides i respectades com a elements fonamentals per garantir la
independència de l’individu.
e)
La participació pública de tots es garanteix per permetre que cada individu es pugui apropiar
dels canvis necessaris per millorar la seva vida.
3.

El creixent accés a la informació i al coneixement, recolzat per l'alfabetització universal, és un
pilar fonamental del desenvolupament sostenible. Una disponibilitat més gran d'informació i dades
de qualitat, així com la participació de les comunitats en el procés de creació, proporcionarà una
assignació de recursos plena i més transparent.

4.

Els intermediaris de la informació tals com les biblioteques, arxius, organitzacions de la societat
civil, líders comunitaris i mitjans de comunicació tenen la capacitat i els recursos per ajudar als
governs, a les institucions i als individus a transmetre, organitzar, estructurar i comprendre la
informació que és fonamental per al desenvolupament. Poden fer-ho de la següent manera:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Proporcionant informació sobre els drets fonamentals, serveis públics, medi ambient, salut,
educació, oportunitats laborals i despesa pública que recolzi les comunitats locals i les persones de
manera que els guiï en el seu propi desenvolupament.
Identificant i centrant l'atenció en les necessitats i problemes que siguin rellevants i urgents
entre la població.
Establint relacions entre els diferents actors més enllà de les barreres regionals, culturals i de
qualsevol altra mena per facilitar la comunicació i l'intercanvi de solucions per al
desenvolupament i aconseguir així que el seu impacte sigui més gran.
Preservant i garantint al púbic l’accés permanent al patrimoni cultural, als arxius
governamentals i a la informació gràcies a la gestió de les biblioteques nacionals, arxius i altres
institucions encarregades de conservar el patrimoni públic.
Proporcionant fòrums i espais públics per una participació més àmplia de la societat civil i un
major compromís en la presa de decisions.
Oferint la formació i el desenvolupament de competències que ajudin a les persones a accedir i
comprendre la informació i els serveis que els siguin més útils.

5.

Una millor infraestructura en l’àmbit de les TIC es pot fer servir per ampliar les comunicacions,
accelerar la prestació de serveis i oferir accés a informació que és crucial, especialment en el cas de
comunitats remotes. Les biblioteques i altres intermediaris de la informació poden utilitzar les TIC per
reduir la bretxa entre les polítiques nacionals i la seva implementació local i garantir així que els
beneficis del desenvolupament arribin a totes les comunitats.

6.

Els sotasignats, per tant, demanem als Estats Membres de les Nacions Unides que reconeguin
que l’accés a la informació i les capacitats per fer servir la informació de manera eficaç són
fonamentals per al desenvolupament sostenible i, així mateix, que garanteixin el seu
reconeixement en l'agenda de desenvolupament posterior al 2015 mitjançant:
a)

El reconeixement del dret de les persones a accedir a la informació i a les dades, respectant el
dret a la privacitat individual.
b)
El reconeixement de la importància del paper de les autoritats locals, els intermediaris de la
informació i de les infraestructures tals com les TICs i l’accés obert a Internet com a mitjans per a
facilitar aquest accés a la informació i capacitació.
c)
L'adopció de polítiques, normes i lleis per garantir de manera continuada el finançament, la
integritat, la preservació i la difusió de la informació per part dels governs i el seu accés per la
gent.
d)
El desenvolupament d'objectius i indicadors que permetin mesurar l'impacte de l’accés a la
informació i a les dades i la comunicació dels progressos realitzats pel que fa als objectius cada any
en un informe sobre el Desenvolupament i l’Accés a la Informació (DA2I).

Instruccions per a la Firma
Els interessats que comparteixin les idees expressades en la Declaració de Lió sobre l’Accés a la Informació
i el Desenvolupament estan convidats a unir-se als signataris que ja hagin firmat la Declaració.

Contacte
Dr. Stuart Hamilton
Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques
PO BOX 95312
L'Haia
Països Baixos
Correu electrònic: Stuart Hamilton o IFLA HQ.

