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Sobre les jornades Accés a la Xarxa: luxe, dret o necessitat?

Internet, un dret fonamental? (1)

Ismael Peña, director de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat
Oberta de Catalunya

L’autor recorda allò que tenia valor en la Societat Industrial, que era l’energia, i
ho compara amb allò que el té a l’anomenada Societat del Coneixement, la
informació, per posar l’accent en el paper que poden jugar Internet i les noves
tecnologies en el desenvolupament de pobles i estats. La presa de consciència
d’aquesta potencialitat és un dels objectius de les jornades Accés a la Xarxa:
luxe, dret o necessitat?, que se celebraran a Barcelona entre els propers 7 i 8 
de juny i que organitzen Enginyeria Sense Fronteres, Red ConVoz, UOC
Cooperació i les fundacions Chandra i FIAS.

Els efectes de la Revolució Industrial han estat estudiats a bastament per
nombrosos estudis científics. No hi ha cap mena de dubte – en absolut –
que de 1750 ençà, les poblacions que van pujar al tren de la industrialització
han vist millorada la seva qualitat de vida: augment de l’esperança de vida,
accés a més i millors serveis sanitaris, pràctica universalització de la
formació, millora de la productivitat i repercussió d’aquesta en millors
condicions laborals, accés a una economia del benestar basada en una
protecció estatal i una gran provisió de béns de consum de tot tipus, etc.

L’Índex de Desenvolupament Humà (IDH) que realitza les Nacions Unides
s’utilitza, generalment, com a un bon indicador – tot i les diferències de
distribució – del desenvolupament d’un país. Al capdamunt, amb
poquíssimes excepcions – sobretot si tenim en compte les anomenades tres
revolucions industrials – hi ha els països que durant els últims dos segles
han aconseguit dominar les forces de la natura i utilitzar-ne l’energia per als
seus propis fins.

I no només utilitzar-la, sinó crear tot un sistema d’extracció, transport,
emmagatzemament, transformació i utilització de l’energia per a finalitats
productives.

El protagonista és la informació

El que anomenem Societat Informacional – o Societat de la Informació o
Societat del Coneixement – es percep per a molts investigadors – al
capdavant d’ells el sociòleg Manuel Castells, de la Universitat Oberta de
Catalunya – com una revolució d’unes connotacions i repercussions similars
a la de la revolució industrial. Aquí, però, el protagonista és la informació.

Tot i que sempre hi ha hagut informació o coneixement en tots els processos
humans, és a partir de mitjan s.XX, i creixent de forma exponencial, que la
informació es torna valuosa per se i es crea tot un sistema d’extracció,
transport, emmagatzemament, transformació i utilització de la informació
per a finalitats productives, igual que va passar amb l’energia a la revolució
industrial.

Els ordinadors i el programari són les màquines de vapor i els telers que van
posar cap-per-avall la societat anglesa i, després, de mig món, canviant per
sempre les regles del joc. I de la mateixa manera que podem trobar
relacions entre els països que van liderar la revolució industrial amb l’IDH,
comencem a trobar també alguns indicis que relacionen aquest índex amb la
nova revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Els exclosos

Tanmateix, una llista té dues maneres de mirar-se-la: qui l’encapçala, i qui
està als últims llocs. La raó de ser de la immensa majoria de programes de
Nacions Unides, d’administracions estatals o d’organitzacions no
gobernamentals tenen el seu destí en aquests països del capdavall de la
llista que van quedar exclosos del progrés associat a la industrialització.

Al cap i a la fi, si es parla de països sotsdesenvolupats o en vies de
desenvolupament, no és aquesta una definició en sentit absolut, sinó relatiu,
relatiu a aquells, desenvolupats, que sí van agafar la locomotora. La
mundialització, en la majoria de casos, no ha fet sinó accentuar aquestes
diferències.

Pot ser que, en aquesta nova revolució, el pas de la locomotora Internet,
tornem a trobar-nos els viatgers que agafen el tren i els que no. I haurem
de tornar la mirada enrere, si no ho hem fet abans, per veure qui s’ha
quedat a l’andana.

Pot ser que, gràcies a Internet i les tecnologies associades a aquest
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fenomen, el que per a uns països és estrictament un nou bé de consum, en
d’altres països pugui operar canvis significatius a nivell de l’esperança de
vida, els serveis sanitaris, la formació, la productivitat, les condicions
laborals o l’accés a un cert benestar.

Una qüestió de sensibilitat

Considerar-ho, llavors, un dret fonamental, sembla ja només una qüestió de
sensibilitat… i de coherència interna amb la immensitat de polítiques i
accions que, des de tots nivells, tenim en marxa per al desenvolupament
d’aquests pobles.

D’altra banda, i a diferència de les aproximacions més ortodoxes, no n’hi ha
prou amb omplir el món d’ordinadors, ni tan sols amb connectar aquests
ordinadors a la xarxa. El desenvolupament d’Internet és força més complexe
i el podem agrupar en quatre grans camps: les infrastructures – ordinadors i
connexió –, la capacitació – saber-los instal·lar i saber-los utilitzar –, els
usos i serveis – què fem amb ells – i les regulacions, drets i deures que
governen els tres anteriors.

Sense afrontar-ho així, no hi ha debat possible. El que pretenen les II
Jornades Internet i Societat – Accés a la Xarxa: luxe, dret o necessitat? és,
precisament, posar un gra de sorra en aquest debat.
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