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stem sent testimonis, i
alhora protagonistes, de
l’imparable avenç tecnològic en el marc d’una societat cada vegada més globalitzada
que ens està portant a una combinació de desenvolupaments tecnològics i processos productius, molts
dels quals, encara en fase inicial
d’explotació, però amb un enorme
potencial combinat que està encara
per descobrir.
En aquest sentit, fent bandera de
la seva ferma aposta per la defensa
de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i la transformació digital, Michelle Bachelet, actual Alta Comissionada per als Drets
Humans de l’Organització de les
Nacions Unides, va asseverar amb
encert que: “Les noves tecnologies
poden utilitzar-se per mobilitzar i
organitzar, per formar xarxes i coalicions, i per informar millor la gent,
amb el que contribueixen a impulsar
el canvi social”.
En aquest camí de canvi, el físic, el
digital i el biològic es difuminen i
s’entrellacen per donar pas a l’avenç
d’una sèrie de tecnologies emergents en una diversitat de camps
que tindran una transcendència inèdita en la forma que ens relacionem
amb les coses i les persones, a través
de l’automatització i l’intercanvi de
dades.
El desenvolupament d’aquestes
noves tecnologies, com la robòtica,
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la intel·ligència artificial, les criptomonedes, el blockchain, les fintech o
el legaltech, ens brinda un ampli
ventall de possibilitats en termes de
desenvolupament econòmic, social,
industrial i legal que ens situa davant un nou escenari digital en el
qual s’han de prioritzar els principis
de transparència de la informació i
d’assistència tècnica, que millori
l’accessibilitat de les persones i la
descentralització de la presa de decisions; a tot això s’haurà de sumar
també la perspectiva de gènere, com
a eina de construcció i de regulació
per aconseguir una societat més
equitativa.
Precisament la crisi sanitària generada per la covid ha revelat la importància de comptar amb unes estructures sòlides que aprofitin les
possibilitats que ens ofereix la tecnologia.
Per això, i malgrat la cruesa del
moment –i del qual ja comencem a
entreveure la llum gràcies a la proliferació de la vacunació, així com
als fons Next Generation–, aquesta
crisi s’ha de considerar una oportunitat per emprendre una veritable transformació digital del nostre
entorn.
Sens dubte, són enormes els beneficis que la revolució tecnològica
aporta i pot aportar a la societat, però també hem de tenir presents els
riscos associats a internet, al big data
o a l’ús de les xarxes socials, que

obren, en conseqüència, un camí ple
d’incerteses; transitar per ella resulta inevitable i, per aquesta raó,
com a societat, hem de tenir un
projecte per evitar que tot aquest
actiu pugui ser utilitzat per trencar
els drets humans.
Així, davant l’avenç tecnològic
imparable, és molt important recordar que alguns dels canvis que ha
comportat han posat de manifest
nous perills, com el risc de violar el
dret a la intimitat, a la privacitat o a
l’honor, a la desconnexió digital, el
ciberbullying i altres formes d’assetjament digital contra les persones que és necessari erradicar de
soca-rel.
Per això la tecnologia ha sens dubte de contribuir a inclinar la balança
per crear entre tots una societat més
igualitària i més democràtica, esdevenint essencial que el progrés
s’inspiri en els valors que van ser
consagrats en la Declaració dels
Drets Humans del 1948, ja que, com
va asseverar Albert Einstein al seu
dia, “l’esperit humà ha de prevaler
sobre el tecnològic”.
Davant aquest nou context, l’advocacia de Barcelona, com a referent internacional dels drets digitals
de la ciutadania, vol liderar els canvis necessaris per poder guiar la
transformació digital, actuant com a
far que il·lumini el camí traçat per
l’ordenament jurídic, per assolir una
societat més justa i igualitària.c

