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Defendre els drets humans en la societat de la informació 

 

Estel polar: Els drets humans en la societat de la informació”,per  
 
Debora Hurley 
 
Aquesta publicació aborda els reptes i oportunitats que planteja la societat de la 
informació respecte als drets humans. Per a això analitza la doble cara de tres fites 
fonamentals: l'espai virtual com a realitat que pot estretir o eixamplar la bretxa de 
coneixement entre els països; la informació per Internet com potenciador de noves 
formes d'integració global; i l'espai virtual i Internet com a promotors de 
desigualtats socials, al mateix temps que factors que coadjuven al compliment efectiu 
dels drets fonamentals. 
 
L'autora, que ha dirigit el Projecte d'Infraestructura d'Informació de la Universitat 
de Harvard, ressenya l'impacte nociu de les TIC sobre les llibertats, en la mesura que 
potencia i obre la porta a noves formes de violacions dels drets, especialment en termes 
de propietat intel•lectual, accés a la informació i defensa de les dades personals.  
 
En la mateixa perspectiva, denuncia la concentració dels mitjans de comunicació i 
informació, que tendeix a reduir la diversitat informativa i, de forma progressiva, el dret 
a preservar la diversitat cultural. 
 
En l'altra cara de la realitat, l'assaig reconeix els elements de les TIC que potencien el 
reconeixement efectiu de la legitimitat dels drets humans: l'estructura oberta d'Internet 
pot convertir-se en un espai en què tant els individus com els grups i moviments socials 
tenen més facilitat per a expressar-se; l'estructura de la xarxa virtual permet arribar a 
una connectivitat cada vegada més igualitària per part de sectors socials marginats per 
qüestions de raça o gènere. 
 
L'obra constitueix no sols una referència bibliogràfica, sinó també una contribució, en 
el marc de la Cimera Mundial de la Societat de la Informació, per garantir els 
drets en la cibersocietat. Les organitzacions de la societat civil reconeixen aquest llibre 
com un document de referència per a la formulació d'una carta internacional de defensa 
dels drets humans que sigui reconeguda i aplicada per la comunitat internacional. 
 
L'autora revela una visió molt pròxima a la del desenvolupament humà entenent-ho com 
el conjunt de diverses llibertats bàsiques individuals en la línia d'Amartya Senet. En 
aquest sentit, enfortir els drets humans en la Societat de la Informació no queda 
com a objectiu últim, sinó com un pas en el procés de disposar d'eines d'informació i 
comunicació que ajuden a la societat civil en el procés de reconeixement de les llibertats 
bàsiques, encara negat a grups socials i països sencers.  
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