Declaraţia de la Lyon privind accesul la informare şi dezvoltare
Declaraţia de la Lyon din luna august 2014 a fost redactată în limba engleză, iar această
versiune va prevala.
Naţiunile Unite negociază o nouă agendă de dezvoltare pentru a urma Obiectivele de Dezvoltare
Millenium. Agenda va ghida toate ţările în sensul îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor şi va schiţa
abordarea de noi obiective care trebuie atinse în perioada 2016 – 2030.
Noi, subsemnaţii, credem că accesul progresiv la informare şi cunoaştere în cadrul societăţii
susţinute de disponibilitatea tehnologiilor de informare şi comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea
sustenabilă şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii persoanelor.
Astfel, facem un apel la statele membre ale Naţiunilor Unite pentru a stabili un acord internaţional
care să includă agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul tuturor, înţelegerea,
utilizarea

şi diseminarea informaţiei necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile şi a

societăţilor democratice.

Principii
Dezvoltarea sustenabilă îşi propune să garanteze pe termen lung prosperitatea socio-economică şi
bunăstarea persoanelor în orice loc s-ar afla. Pentru a reuşi acest lucru, este esenţială capacitatea
guvernelor, a parlamentarilor, a autorităţilor locale, a comunităţilor şi a societăţii civile de a lua
decizii în cunoştinţă de cauză.
În acest context, dreptul la informare ar fi transformaţional. Accesul la informaţie sprijină
dezvoltarea, oferind putere oamenilor, în special persoanelor sărace sau marginalizate:


Să exercite drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale.



Să fie activi din punct de vedere economic, productivi şi inovatori.



Să dobândească şi să aplice noi abilităţi.



Să-şi îmbogăţească identitatea şi expresia lor culturală



Să contribuie la procesul de luare a deciziilor şi să participe într-o societate activă şi
responsabilă.



Să găsească soluţii bazate pe comunitate în faţa provocărilor dezvoltării.



Să garanteze responsabilitatea, transparenţa, buna guvernare, participarea şi emanciparea.



Să măsoare progresul responsabilităţii publice şi private a dezvoltării sustenabile.

Declaraţie
Având în vedere rezultatele Mesei Rotunde la Nivel Înalt cu privire la Agenda de Dezvoltare Post
2015, consultările post 2015 ale Programului de Dezvoltare al Naţiunilor Unite (UNDP) şi Raportul
Grupului de Lucru deschis asupra domeniilor de interes, care au identificat rolul crucial al accesului
la informare în sprijinul dezvoltării, noi, subsemnaţii, recunoaştem că:
1. Sărăcia este multidimensională iar progresul pentru eradicarea acesteia este relaţionat cu
dezvoltarea sustenabilă în cadrul diferitelor domenii.
2. Dezvoltarea sustenabilă trebuie să aibă loc într-un context bazat pe drepturile omului, context în
care:
a. Inegalitatea să se reducă prin emancipare, educaţie şi integrarea grupurilor defavorizate,
inclusiv femeile, comunităţile indigene, grupurile minoritare, emigranţii, refugiaţii, persoanele
cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, copiii şi tinerii.
b. Egalitatea de gen, precum şi responsabilitatea socială, economică şi politică deplină, să
poată fi îmbunătăţite în mod semnificativ prin intermediul emancipării femeii şi a fetelor prin
acces egal la educaţie.
c. Demnitatea şi autonomia să poată fi consolidate prin intermediul asigurării accesului pe
piaţa muncii, la meserii demne pentru toţi.
d. Accesul egal la informare, libertatea de exprimare, libertatea reunirii şi asocierii şi
intimitatea să fie promovate, protejate şi respectate ca elemente fundamentale pentru
independenţa fiecăruia.
Participarea publică a tuturor să fie garantată pentru a permite apariţia schimbărilor necesare ce vor
duce la îmbunătăţirea calităţii vieţii.
3. Accesul crescut la informaţie şi cunoaştere, sprijinit de alfabetizarea universală, reprezintă un
pilon fundamental al dezvoltării sustenabile. O mai mare disponibilitate a informaţiei şi a datelor de
calitate, precum şi participarea comunităţilor la procesul de creare, vor genera o alocare de resurse
deplină şi mai transparentă.
4. Intermediarii informaţiei, precum bibliotecile, arhivele, organizaţii ale societăţii civile şi mijloace de
comunicare au capacitatea şi resursele pentru a susţine guvernele, instituţiile şi indivizii să
transmită, organizeze, structureze şi să înţeleagă informaţia care este importantă pentru dezvoltare.
Acest lucru se poate obţine:

a. Oferind informaţie privind drepturile fundamentale, servicii publice, mediul înconjurător,
sănătate, educaţie, oportunităţi pe piaţa muncii şi cheltuieli publice care să sprijine
persoanele şi comunităţile locale pentru a orienta propria dezvoltare.
b. Identificând şi centrând atenţia vizând necesităţile şi problemele care ar fi relevante şi
urgente în rândul populaţiei.
c. Punând în relaţie părţile interesate dincolo de barierele regionale, culturale sau de alt tip
pentru a facilita comunicarea şi schimbul de soluţii de dezvoltare care pot fi adaptate astfel
încât să se obţină un impact mai mare.
d. Prezervând şi garantând accesul constant al publicului la patrimoniul cultural, la resursele
guvernamentale şi la informaţie prin intermediul bibliotecilor, al arhivelor naţionale şi al altor
instituţii patrimoniale.
e. Punând la dispoziţie forumuri şi spaţii publice pentru o mai mare participare şi
responsabilizare a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.
f. Oferind formare şi dezvoltare de abilităţi care să ajute persoanele să consulte şi să
înţeleagă informaţia şi serviciile care să le fie cu adevărat utile.
5. Infrastructura îmbunătăţită a TIC se poate utiliza pentru a creşte gradul comunicării, pentru a
accelera prestarea de servicii şi pentru a oferi acces la informaţie crucială, în special în comunităţile
aflate la distanţă. Bibliotecile şi alţi intermediari ai cunoaşterii pot utiliza TIC pentru a reduce breşa
dintre politicile naţionale şi implementarea locală, pentru a garanta ca beneficiile dezvoltării să
ajungă la toate comunităţile.
6. De aceea, subsemnaţii cerem statelor membre ale Naţiunilor Unite să recunoască faptul că
accesul la informare şi abilităţile de utilizare eficientă a acesteia sunt obligatorii pentru
dezvoltarea sustenabilă şi să garanteze recunoaşterea lor în agenda de dezvoltare post 2015
prin:
a. Acceptarea dreptului de acces al persoanelor la informare şi la date, respectând dreptul
individual la viaţă privată.
b. Recunoaşterea rolului important pe care îl au autorităţile locale, intermediarii informaţiei şi
infrastructura ca de exemplu TIC şi un internet deschis ca mediu de execuţie.
c. Adoptarea de politici, norme şi legi pentru a garanta finanţarea, integritatea, prezervarea
şi diseminarea informaţiei continuată de către guverne şi accesarea acesteia de către
oameni.
d. Dezvoltarea de obiective şi indicatori care să permită măsurarea impactului accesului la
informaţie şi la date şi să ofere informaţii despre progresele realizate în fiecare an în cadrul
obiectivelor stabilite printr-un raport despre dezvoltarea şi accesul la informaţie (DA2I).

Instrucţiuni pentru a semna
Cei interesaţi să împărtăşească ideile exprimate în declaraţia de la

Lyon privind accesul la

informare şi dezvoltare sunt invitaţi să se alăture semnatarilor declaraţiei.
Menţionaţi numele complet al organizației, numele semnatarului autorizat care poate reprezenta
organizația și logo-ul. Vă rugăm să indicați dacă IFLA are permisiunea de a publica numele
organizației dvs. pe acest site http://www.lyondeclaration.org/signatories
Contact:
Dna Julia Brungs, Responsabil Politici şi Proiecte
Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Bibliotecari şi Biblioteci (IFLA)
E-mail: contact@lyondeclaration.org sau hq@ifla.org

