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Verklaring van Lyon Over de toegang tot informatie en ontwikkeling 

De Verklaring van Lyon van augustus 2014 werd in het Engels opgesteld. De verwoording in de 
Engelse taal is daarom maatgevend. 

De Verenigde Naties onderhandelen momenteel over een nieuwe ontwikkelingsagenda als opvolger 
van de Millennium-Ontwikkelingsdoelstellingen. Deze agenda zal dienen als oriëntatiehulp ter 
verbetering van de algemene levensomstandigheden en een nieuwe reeks doelstellingen schetsen die 
tussen 2016 en 2030 bereikt moeten worden.   

Wij, ondergetekenden, zijn van mening dat een betere toegang tot informatie en kennis – 
ondersteund door een grotere beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) –  
voor alle geledingen van de samenleving bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling en verbetering 
van de algemene levensomstandigheden. 

Wij roepen daarom de lidstaten van de Verenigde Naties op zich internationaal tot implementatie van 
de Post-2015-Ontwikkelingsagenda te verplichten, om zeker te stellen dat iedereen toegang heeft tot 
informatie die  noodzakelijk is om duurzame ontwikkeling en democratische samenlevingen te 
bevorderen, en in staat is deze te begrijpen en gezamenlijk of individueel te gebruiken.     

Uitgangspunten 

Door duurzame ontwikkeling zal de sociaaleconomische welvaart en het welzijn van mensen overal 
langdurig gewaarborgd worden. Om dit te bereiken is het essentieel dat regeringen, 
parlementsleden, lokale overheden, plaatselijke gemeenschappen, de particuliere sector en 
individuen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen.  

In deze context zou een recht op informatie een omslag inluiden. Toegang tot informatie 
ondersteunt het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van individuen, in het bijzonder 
gemarginaliseerde mensen en diegenen die in armoede leven om:  

• hun burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten uit te oefenen; 
• economisch actief, productief en innovatief te zijn;  
• nieuwe vaardigheden te leren en toe te passen; 
• de culturele identiteit en expressie te verrijken; 
• deel te nemen aan besluitvormingsprocessen en bij te dragen aan een actieve en betrokken 

burgermaatschappij; 
• gemeenschappelijke oplossingen voor ontwikkelingsproblemen uit te werken; 
• verantwoording, transparantie, deugdelijk bestuur, participatie en zelfbeschikking te 

waarborgen; 
• voortgang van openbare en particuliere verbintenissen op het gebied van duurzame 

ontwikkeling te meten.  

Verklaring 

Overeenkomstig de bevindingen van het High Level Panel betreffende de Post-2015-
Ontwikkelingsagenda, de bijbehorende discussies over het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) van 
de Verenigde Naties en het ‘Focus Area’ rapport van de Open Werkgroep (OWG), die de cruciale rol 
van toegang tot informatie bij het ondersteunen van ontwikkeling aantoonden, erkennen wij, 
ondergetekenden, dat:   
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1. armoede multidimensionaal is en dat voortgang in de strijd tegen armoede is gekoppeld aan 
duurzame ontwikkeling op een verscheidenheid van terreinen;  

2. duurzame ontwikkeling plaats dient te vinden binnen een op de mensenrechten gebaseerd 
raamwerk, waarbij: 

a. de ongelijkheid wordt teruggedrongen door zelfbeschikking, educatie en deelname 
aan de maatschappij van gemarginaliseerde groepen, inclusief vrouwen, inheemse 
bevolkingsgroepen, minderheden, migranten, vluchtelingen, mensen met 
beperkingen, ouderen, kinderen en jongeren; 

b. gelijkstelling van geslacht, tezamen met een volledige sociale, economische en 
politieke deelname, aanzienlijk kan worden versterkt door vrouwen en meisjes 
daartoe in staat te stellen door middel van een gelijkgerechtigde toegang tot 
onderwijs; 

c. waardigheid en autonomie kunnen worden versterkt door de toegang tot 
werkgelegenheid en door menswaardige arbeidsplaatsen voor iedereen te 
waarborgen; 

d. een gelijkwaardige toegang tot informatie, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
vereniging en vergadering, alsmede privacy worden bevorderd, beschermd en 
gerespecteerd als zijnde centraal voor de onafhankelijkheid van het individu; 

e. participatie aan het openbare leven wordt voor iedereen gewaarborgd om de 
veranderingen noodzakelijk ter verbetering van het eigen leven  te kunnen 
bewerkstelligen. 

3. Een betere toegang tot informatie en kennis, op het fundament van universele geletterdheid, 
is een essentiële pijler van duurzame ontwikkeling. Een ruimere beschikbaarheid van 
hoogwaardige informatie en data en de betrokkenheid van de gemeenschap in de productie 
daarvan, zal leiden tot een meer volledig en transparante verdeling van bronnen.   

Informatiebemiddelaars als bibliotheken, archieven, maatschappelijke organisaties , leiders 
van de gemeenschap evenals de media, beschikken over de vaardigheden en middelen om 
overheden, instellingen en individuen te helpen bij het communiceren, organiseren, 
structureren en begrijpen van data die fundamenteel zijn voor deze ontwikkeling. Zij kunnen 
dat doen door:  

a. het verstrekken van informatie over grondrechten en aanspraken, openbare 
diensten, milieu, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en overheidsuitgaven ter 
ondersteuning van zowel de plaatselijke samenleving als individuen om de eigen 
ontwikkeling in goede banen te leiden;    

b. het identificeren en het richten van de aandacht op belangrijke en dringende 
behoeften en problemen binnen een bevolkingsgroep;  

c. het samenbrengen van belanghebbenden, over regionale, culturele en andere 
barrières heen, om de communicatie en uitwisseling te vergemakkelijken van 
ontwikkeloplossingen die grootschalig onder de aandacht gebracht zouden moeten 
worden voor een groter effect; 
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d. een blijvende toegang van het publiek tot cultureel erfgoed, overheidsdocumenten 
en informatie te behouden en te waarborgen, door middel van zorg en beheer door 
nationale bibliotheken en archieven, alsmede andere openbare erfgoedinstellingen; 

e. te voorzien in openbare fora en ruimten ten behoeve van een bredere participatie en 
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij besluitvormingsprocedures; 

f. het bieden van opleidingen en kwalificaties om mensen te helpen toegang te 
verkrijgen tot de informatie en diensten waar zij het meest baat bij hebben, en deze 
inzichtelijk te maken.  

4. Betere ICT-infrastructuur kan worden gebruikt om communicatie uit te breiden, om de 
levering van diensten te versnellen en om te voorzien in toegang tot cruciale informatie, in 
het bijzonder bij afgelegen gemeenschappen. Bibliotheken en andere 
informatiebemiddelaars kunnen ICT gebruiken om de kloof tussen het nationale beleid en de 
plaatselijke toepassing te overbruggen, teneinde te waarborgen dat de voordelen van de 
ontwikkeling alle bevolkingsgroepen bereiken.  

 

Wij, ondergetekenden, roepen derhalve de lidstaten van de Verenigde Naties op te erkennen dat 
toegang tot informatie, en de vaardigheden deze effectief te gebruiken, vereist zijn voor een 
duurzame ontwikkeling, en te verzekeren dat dit wordt onderkend in de Post-2015-
Ontwikkelingsagenda door:   
 

a. bevestiging van het  recht van het publiek op toegang tot informatie en data, 
tegelijkertijd het recht op individuele privacy respecterend;  

b. erkenning van de belangrijke rol van lokale overheden, informatiebemiddelaars en 
infrastructuren, zoals ICT en een open internet, als instrumenten tot implementatie; 

c. het aannemen van beleid, standaarden en wetgeving om de toekomstige 
financiering, de integriteit, het behoud en de verstrekking van informatie door 
regeringen, en de toegang van de bevolking daartoe te verzekeren; 

d. het ontwikkelen van doelstellingen en indicatoren die het mogelijk maken om het 
effect van informatie- en datatoegang te meten en om de jaarlijkse voortgang tot het 
bereiken van de doelstellingen te rapporteren in een ‘Ontwikkelings- en Toegang tot 
Informatierapport’. 
 
 

Vertaling: Reinier Horjus/Marian Koren FOBID 2014 
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