INFORME DEL SEMINARI
‘#DIGITALORGANIZING:
TECNOLOGIA, COOPERACIÓ I
DRETS HUMANS’
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L’organització coordinadora d’aquest esdeveniment ha estat l’Institut Internacional per
l’Acció No-violenta (NOVACT).

Aquesta activitat ha estat realitzada en el marc del programa “Promoció del rol de la societat civil
siriana, jordana, kurda i catalana en la transformació de les causes del conflicte de Síria a través
d’estratègies integrals per a la PEV amb enfoncament de gènere —Iraq (Kurdistan), Jordània i Catalunya
—“ amb el número d’expedient ACC029/19/0041.

No obstant això, els seminaris per la creació d’espais de resiliència en medis tecnològics ha
estat possible gràcies a l’ajuda de les següents institucions:

“Els continguts d’aquest document són responsabilitat exclusiva del seu autor i en cap cas, no poden
considerar-se com l’opinió de l’ACCD”

També hi han col·laborat les següents entitats:
-

7amleh Arab Center Social Media
ACDDH Defensa Drets Humans
Addamer Palestine
Al Marsad - Palestinian Policies Monitor
Alternative Information Center
Association for Progressive Communications (APC)
AREN (Western Sahara)
Centre Euroarab
CADS
Caldes Solidària
Kommons
OPEV
REC Projecte de Moneda Ciutadana
SAFI - Stop als fenòmens islamofòbs
Shock Monitor
SOS Racisme

-

Carta de la Paz a la ONU
Com-hub
Computer Vision Centre
Digital Future Society
Fundació Autònoma Solidària
Fundació FICAT
Fundació per la Pau (FundiPau)
Institut dels Drets Humans de Catalunya
Impact Hub Barcelona
Iridia - Centre de Defensa dels Drets Humans
Lafede Justícia Global
NOVA - Western Sahara
ODHE - Drets Humans i Empreses
Red Levadura
SomEnergia

Institut Internacional per l’Acció No-violenta (NOVACT)
Carrer de la Junta del Comerç, 20
Barcelona, 08001
https://novact.org
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01. INTRODUCCIÓ
La humanitat es troba fent front a una crisi mundial. Tal vegada, la major de les crisis que ha viscut la
nostra generació. Les decisions que prengui la ciutadania i els governs en les pròximes setmanes
poden condicionar l’evolució del món en els pròxims anys. Talment poden fer-ho respecte la nostra
forma d’organització per la transformació social. Mesures preses a corre-cuita, mancades d’una visió
de futur, poden quedar per sempre instaurades en les nostres societats. Aquesta és la naturalesa de
tota mena d’emergència: acceleren els processos històrics.

Davant la irrupció de la COVID-19, els Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) continuen plenament vigents i no poden ésser posats en quarantena. Aquests, per contra,
han de ser la brúixola per superar la crisi actual, millorar la nostra resiliència com a humanitat i
beneficiar el planeta.

Aquest seminari, per tant, pretén parar esment a un dels aspectes de decisió als que s’haurà de fer
front: la relació entre la tecnologia i els drets humans. ¿Es posaran les tecnologies al servei d’una
vigilància totalitària amb l’excusa de fer front a la crisis de la COVID-19? ¿Sabrem treure profit del
potencial que suposen les noves tecnologies per treballar pel canvi social? ¿Sabrem protegir les
persones més vulnerables del planeta o guanyaran presència els actors que treballen en favor de
l’isolament i les opcions xenòfobes? Aquestes decisions es prendran ràpidament. Per això mateix,
hem de preparar-nos de forma urgent.

En una conferència recent, Angela Davis i Naomi Klein, feren una crida a l’organització al voltant del
#DigitalOrganizing en temps de crisi. En resposta a aquesta crida, s’ha organitzat aquest seminari.
Inclús en la situació actual d’aïllament, NOVACT entén que s’han de concentrar esforços en aprofitar
el potencial de les noves tecnologies per mobilitzar el poder al servei del canvi social. Cal aprofitar
les xarxes de solidaritat que s’han construït i posar-les al servei d’una nova majoria social que es
construeixi des de la solidaritat.
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02. OBJECTIUS DEL SEMINARI
Aquest seminari no pretén ser un fòrum per a tecnòlegs o expertes. Més aviat, la voluntat és oferir un
espai d’aprenentatge col·lectiu per totes aquelles entitats i moviments que aspiren a explorar el
potencial de les noves tecnologies per adoptar noves metodologies al servei del canvi social.

Així mateix, oferir eines per comprendre les respostes a la crisi de la COVID-19 i el risc que aquesta
derivi en mecanismes de vigilància totalitària. O també reflexionar sobre les implicacions socials de
l’ús de sistemes que permeten automatitzar decisions en l’administració pública des de la
perspectiva dels drets humans.
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03. SUMARI DE LES SESSIONS
03.1 #DIGITAL Dame un sueño que no venga de Valley

Link de la sessió: https://youtu.be/0U-ubuZRGSg

Carmen Gual - Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Va donar la benvinguda a les persones assistents al conjunt de les sessions. Com bé reflecteixen els
objectius del seminari, Carmen va fer repeu en la voluntat d’estendre els debats sobre els avenços
tecnològics a l’àmbit de la cooperació i la defensa de la societat civil. Així doncs, la directora de
l’ACCD va fer un breu repàs de quin seria l’itinerari dels pròxims dies. Aquests seminaris, doncs, es
feien ressò d’una crida feta per Naomi Klein i Angela Davis. Ambdues activistes proposaren una
mena d’organització social que donés compte de les noves realitats tecnològiques, i sapigués
articular formes de resposta ciutadana a través de les xarxes.

Bernat Soler - Conseller d’Acció Exterior i Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat
de Catalunya
Segons el conseller, la tecnologia permet compartir espais sense necessitat de proximitat física. En
aquests moments de pandèmia, Bernat agraí la tasca de NOVACT per crear aquest espai de reflexió.
La tecnologia no ha de ser menystinguda per les associacions que defensen els drets de la societat
civil ni pels governs. Aquesta permet major eficàcia, major seguretat i major quantitat d’informació.
Consegüentment, la tecnologia és un mitjà per augmentar la qualitat de les decisions. Mai un fi.
Finalment, el conseller va remarcar el compromís del govern en matèria de cooperació. Els nous
pressupostos inclouen un augment del 62% respecte dels anteriors en aquesta partida. Va defensar
que els governs es fan creïbles no sols amb la paraula sinó també amb els fets.

Luca Gervasoni - Director de l’Institut Internacional per l’Acció No-violenta (NOVACT)
El director de NOVACT va donar les gràcies a totes les participants per assistir a aquests seminaris
tenint en compte la situació de pandèmia. Seguidament, Luca va nomenar quins havien de ser els
elements guia d’aquestes xerrades:
a) Posada en comú des de diferents perspectives de l’associacionisme de la nova situació
plantejada per la pandèmia. Moltes de les accions socials, transformació de conflictes i
defensa dels drets humans requerien de la presència física i interacció social. ¿De cas la
tecnologia podria servir per millorar aquesta situació?

6

b) Fins al moment, la tecnologia ha servit a diferents governs per reforçar el seu sistema de
seguretat i exercir un major control sobre la població. Fet i fet, amb l’excusa de la COVID-19,
el govern d’Israel ha estès la vigilància facial. ¿És possible revertir aquesta dinàmica?
c) Després del clam realitzat per Naomi Klein i Angela Davis, sembla possible que la tecnologia
pugui ajudar a profunditzar i dotar de major qualitat les democràcies. ¿Quins són els
mecanismes existents per fer d’aquesta idea una realitat?

Ariela Levy - Investigadora al Citizen Evidence Lab d’Amnistia Internacional (AI)
El Citizen Evidence Lab és un projecte per monitorejar els abusos de drets humans de forma
remota. Fent servir determinades metodologies tecnològiques, l’equip investigador corrobora o
desmenteix fets relacionats amb conflictes o violència política arreu del món. Aleshores, aquest
laboratori, davant esdeveniments o notícies recollides es fa les següents preguntes: ¿És aquest
contingut original? ¿De qui és? ¿D’on prové? ¿Quan ha estat escrit? ¿Hi ha fonts alternatives que ho
confirmen?
El Citizen Evidence Lab fa servir un conjunt de ferramentes anomenades OSINT (Open Source
Intelligence). Aquestes fan referència, entre altres, a la tele-detecció —ús d’informació i escaneig en
temps real que prové normalment d’avions o satèl·lits i s’usen per adquirir informació—; geolocalització —es fa servir per detectar incendis, destrucció de propietat privada—; geo-visualització,
etc.
Centrat en la verificació, el laboratori d’investigació fa servir també el Reverse Image Search. Aquest,
bàsicament, consisteix en per una recerca creuada de les metadades de la informació rebuda.
Aleshores, es comprova si la informació rebuda és original o, per contra, és una rèplica d’altres
notícies. Finalment, amb eines com el Google Earth i altres fonts oficials dels Estats, s’identifica el
punt geogràfic concret on ha tingut lloc l’esdeveniment. Ariela, doncs, va detallar diversos exemples
concrets per acabar de comprendre la metodologia:
a) Somàlia: al 2017 hi hagué un atac al sud-est de Darusalaam que suposà la mort de tres
persones civils. El laboratori va fer 18 entrevistes que, unides a la recerca amb les eines
OSINT i fonts oficials del govern dels EEUU, va reconstruir els fets. Així doncs, varen esbrinar
el lloc i l’hora en la qual es va produir l’atac. Consegüentment, van forçar el govern dels Estats
Units a rectificar llavors aquest no havia reconegut la mort de persones civils a l’atac.
b) Raqqa, Síria: fent servir Google Earth, es van rastrejar periòdicament el nivell de destrucció
que sofria la ciutat siriana a través d’imatges satèl·lit. A través d’un projecte anomenat The
Coders, ciutadanes sirianes triangulaven la informació que el laboratori rastrejava a través
d’imatges satèl·lit. Conjuntament, també es van realitzar entrevistes sobre el terreny. Amb tota
la informació recollida es varen mapejar quins eren els llocs més castigats de la ciutat on
s’havien produït més bombardejos. Una vegada més, aquests mecanismes van permetre
identificar la mort de persones civils a mans de l’aviació americana.
c) Darfur, Sudan: sota el nom de Decode Darfur, es van identificar tots els pobles destruïts pels
rebels a la zona. Igualment, la informació es va triangular a través de la participació ciutadana
en el procés.
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d) Guayaquil, Equador: recentment, el laboratori ha tractat d’esclarir episodis de violència i
mortalitat relacionats amb la COVID-19. En aquest cas, es van rastrejar imatges penjades a les
xarxes socials que, suposadament, feien referència a la ciutat de Guayaquil. El Reverse Image
Search permeté fer una destria de quines eren vertaderes i quines no. D’entre les que eren
vertaderes, es van ubicar al mapa i es va fer una predicció de com evolucionarien els casos.
Igualment, també es va poder recollir la construcció de foses comuns pels cossos traspassats
per COVID-19.

Laia Serra - Advocada, membre d’Habeas Data: Human Rights Vulnerations and Surveillance
Laia va tractar de fer palesos el fonaments sobre els quals s’assenten aquesta mena de debats. Així
doncs, per tenir una mirada més profunda, va proposar fer un pas enrere i remarcar aquells debats
socials que han estat inexistents, però que veritablement són claus. De bestreta, la pregunta per la
cessió massiva de informació a les empreseses privades ha estat deixada de costat. La ciutadania
es preocupa per la vigilància exercida per part del poder polític, ¿però què hi ha del control per part
del poder econòmic?
Igualment, s’ha pressuposat una falsa dicotomia entre privacitat i seguretat, quan les administracions
públiques tenen al seu abast eines tecnològiques que esvaïrien aquest problema. La ciutadania ha
estat obligada a escollir, ¿quins interessos hi ha al darrere d’aquest fals dilema?
Durant el punt àlgid de la pandèmia, l’Estat espanyol va arribar a un pacte amb les empreses
telefòniques per cedir dades anonimitzades amb finalitats mèdiques i sanitàries. No obstant això, una
vegada entregades a l’Estat, aquestes poden ser utilitzades per altres finalitats. ¿Quins mitjans de
rendició de comptes tenim per assegurar-nos del bon ús de les mateixes? Les mesures restrictives
activades amb la declaració de l’estat d’alarma es retrotreuen a la Llei Orgània 4/1981 sobre els
estats d’alarma, i aquesta no inclou la dimensió tecnològica.
Enmig d’aquest buit legal i sense la informació suficient per reflexionar al voltant de la qüestió, la
tecnologia no hauria de ser considerada com una solcuió màgica a tots els nostres problemes. Ara
bé, és cert que existeix legislació vigent que permet donar algunes indicacions sobre com procedir:
la Guideline 04/2020 on the use of location data and contact tracing tools in the context of the
COVID-19 outbreak de l’European Data Protection Board, la Directiva 2002/58/CE sobre privacitat
del Parlament Europeu, i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades.
Si bé és cert que l’anonimització de les dades fa difícil reconèixer l’usuari, la geolocalització dificulta
aquesta tasca. Un altre problema és la reutilització per part dels Estats o les empreses d’aquesta
informació. En suma, són molts els reptes que es presenten davant l’esclat de la COVID-19, la
tecnologia i la defensa dels DDHH. Tot i la legislació existent, a part de tenir una redacció poc
concisa, aquesta permet l’excepció quan els estats així ho consideren. Ha arribat el moment de
reconfigurar els drets i els deures per una ciutadania que ja no és analògica sinó digital, amb les
transformacions que això suposa en tots els àmbits.
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Emilio Velis - Enginyer, membre del grup APROPEDIA i Digital Fabrication Association de El
Salvador
A part del desenvolupament en temes de software per combatre l’esclat de la COVID-19, també s’han
desenvolupat hardwares de recolzament mèdic per prevenir-ne la transmissió. Les persones fan
servir allò que tenen a l’abast sense assegurar-ne la seua seguretat o satisfacció dels criteris mèdics.
Per això mateix, la tasca d’APROPEDIA consisteix en apropar al públic solucions fàcils i escalables,
fàcils de manegar per als usuaris, però a la vegada recolzades per les investigacions científiques.
APROPEDIA, doncs, és una forma de apropar i apropiar la tecnologia en mans de les usuàries amb
uns estàndards de participació ciutadana en el procés de recol·lecció d’informació. APROPEDIA
treballa en diferents àmbits com la sanitat o l’agricultura i ha col·laborat amb diferents universitats.
Breuement, la seva tasca consisteix a recollir, destriar i presentar informació tècnica i científica d’una
forma assequible per a un gran públic en relació a qüestions concretes.
Per consegüent, l’escenari provocat pel coronavirus ha generat la necessitat a l’associació de proveir
d’informació a la ciutadania perquè pugui auto-abastir-se i auto-fabricar-se mascaretes segures o,
inclús, gels per tenir les mans netes. Totes aquestes mesures seguint estàndards científics.

Álvaro Corro - Comissionat d’Economia Social i Desenvoluapment Local i Política Alimentària de
l’Ajuntament de Barcelona
En primer lloc, el Comissionat va agrair a NOVACT la invitació per parlar sobre el Recurs Econòmic
Ciutadà (REC), ja que va ser el propi NOVACT qui va impulsar aquest projecte. El REC és una moneda
ciutadana que té la voluntat de crear circuits econòmics interns per reforçar dinàmiques de cohesió
social i econòmica entre els barris. Una moneda digital, paritària i complementària a l’euro, que
pretén que els recursos creats als barri es queden en ell.
El seu nom no sols prové de l’acrònim abans esmentat sinó que també fa referència a una antiga
sèquia que creuava els barris de l’Eix Besòs on s’està implementant la prova pilot. La intenció era
provar aquest recurs en barris de baixa renda per càpita, en comparació a la resta de la ciutat de
Barcelona, on el teixit del comerç local està en risc de desaparició.
Cal tenir present la potencial rellevància del REC davant del coronavirus atès que al ser una moneda
virtual no requereix del contacte físic. Fins al moment, la prova pilot ha arribat a 10 barris on 533
famílies rebien una renda mínima d’inclusió (B-MINCOME). El compromís establert amb aquestes
famílies és que, al menys el 25%, havia d’invertir-se en REC, i per tant, en comerç local. Així s’evitava
la despesa en Amazon o grans superfícies com La Maquinista. Consegüentment, es generava un
doble impacte positiu, tant a les famílies com a les 175 entitats subscrites al REC.
El REC és fàcilment replicable i es basa en un model de mercat cooperatiu. Al ser digital facilita la
gestió de comptes i elimina l’ús de l’efectiu ja que totes les activitats queden registrades. No
requereix de major coneixement tecnològic. En xifres, el total de RECS en moviment ha estat el
següent:
789,592 RECs s’han injectat a l’Eix Besòs
643,532 RECs s’han canviat a euros, sols els comerços poden fer-ho
901.004 RECs generats en transaccions
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5.559 RECs rebuts per cada empresa de mitjana des de la seva posada en marxa
La recirculació de RECs ha augmentat fins una mitjana de 24,5%. En termes de despesa pública,
l’augment ha estat des d’1,91 euros fins a 2,95 RECs. Això és, per cada euro injectat per
l’administració pública, aquesta ha acabat rebent un total de 1,94 RECs. Finalment, la taxa de
satisfacció és relativament alta entre la població que ha fet ús del servei.

Nick Scott - Director de l’Equip Digital de Metges sense fronters (MSF)
Davant l’emergència sanitària generada per la COVID-19, MSF va plantejar una nova forma de
recolzament sanitari durant el confinament centrada en el suport emocional. La intenció era crear un
chatbot de la forma més humanitzada possible per tal d’acomplir aquest objectiu. Nogensmenys,
l’equip de MSF n’era conscient de la dificultat de crear contingut rellevant en unes xarxes dominades
per la superficialitat i la rapidesa de scroll. Nick va fer repeu en la voluntat de MSF de fer un servei
públic, i com aquesta institució havia ofert els seus serveis al govern espanyol durant el punt àlgid de
contagi.
En relació al chatbot tenien com a principal objectiu captar l’atenció de l’usuari que es troba immers i
constantment sotmès a nova informació. A partir d’un document tècnic per part de l’organització
sobre salut mental en temps de coronavirus i confinament, MSF entrà en contacte amb l’empresa
Persualia per crear aquest recurs.

Toni Matas - membre de Persualia, empresa de màrqueting especialitzada en ONGs
Breuement, Toni va explicar en què consistia un chatbot. Es tracta d’una conversa automatitzada
entre l’usuari i l’organització. Hi ha casos en què el chabot és de tipus intel·ligència artificial com és
el cas d’Alexa d’Amazon i d’altres, d’autor. Aquests són creats per respondre a una sèrie d’inputs
concrets sota uns objectius delimitats. És aquest el cas d’aquell que ha fet servir MSF. Si bé és cert
que va ser promocionat a Facebook, la finalitat ha estat explicar coses difícils en terminologia senzilla
i sense frivolitzar.

Preguntes del públic
1. ¿Quines persones són les grans oblidades de la transmissió informativa que es genera a través
dels canals tecnològics? Quan tot es dirigireix a grans públics i allò important és la rapidesa, ¿no es
corre el risc de no incloure i no ser divers?
Nick Scott va afirmar que aquest era un perill evident, però que amb el tema del chatbot hi
continuaven treballant, ja que el coronavirus havia aparegut del no-res, i per tant, encara hi
havia molt a fer.
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2. ¿Què és el que hi ha darrere del canvi dels drets analògics als drets digitals que proposa Laia
Serra?
Laia va respondre que la creació de nous espais de socialitat requereixen de drets que
regulen i emparen aquelles persones que hi tenen accés. És aquest el salt que haurien de fer
els DDHH cap una nova realitat on els éssers humans també es relacionen.
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03.2 #BIGDATA Aproximando el futuro

Link de la sessió: https://youtu.be/BP7VBS9GkZU

Carmen Gual - Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
La directora de l’Agència va apostar per la localització enlloc de la globalització. Enfortir els lligams
humans passa per les estructures locals. Segons ella, la revolució d’Internet forma part de la tercera
revolució industrial. A diferència d’allò que va ocórrer amb la primera i la segona, aquesta no
necessàriament ha de prender una forma privada i centralitzada.
En aquest sentit, la cooperació internacional, seguint els ODS (Objectius de Desenvolupament
Sostenible), ha d’ésser estratègica i treure el major profit dels recursos tecnològics. Aquests, fent
eco del que digué el conseller el dia passat, ha de posar les persones al seu centre.

Valeria Betancourt - Coordinadora de la Unitat de Comunicació i Informació de Polítiques de
l’Associació per la Comunicació Progressista (APC)
El coronavirus ha agreujat les desigualtats existents. Per això, és ara quan la resiliència és crucial, i
Internet pot ser un element de resistència. En aquesta direcció, Valeria va assenyalar la possibilitat
que Internet esdevingués un bé comú amb un esforç comú. Les mesures securitàries poden suposar
un sotrac als fonaments de l’Estat de Dret. Plantegen desafiaments seriosos respecte a la privacitat i
l’ús il·legítim de les dades per part dels estats.
Al 2019, es va publicar el Global Information Society Watch que analitza els compromisos dels
governs en qüestions relacionades amb la societat de la informació. Hi hagué un punt relacionar, en
concret, amb la intel·ligència artificial (IA): a) la seua no-neutralitat la fa política; b) el Sud Global
hauria de tenir-se també en compte en la seva mirada analítica.

Carina López - Directora del Digital Future Society
Freqüentment, les llargues explicacions o la gran quantitat de nombres, fa desconnectar l’audiència.
Inclús deshumanitzant allò sobre el qual es parla. En raó d’aquest fet, Carina va fer servir la història
fictícia d’una dona al confinament. Aquesta dona, ha de fer front a una situació de vulnerabilitat, a
càrrec de la seua descendència, amb mitja jornada laboral, i amb les seves xarxes de solidaritat
desaparegudes.
Ha de fer front també a l’educació de les seves filles que han de seguir les classes nopresencialment. Malgrat les estadístiques, ¿com es fa recompte de la qualitat en l’accés al
contingut educatiu? ¿És el mateix el cas d’aquesta dona amb solament el seu telèfon mòbil per
les filles que aquelles famíleis que tenen un ordinador per cadascuna?
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Barcelona, per exemple, és una de les ciutats amb un índex de connectivitat més alt i un dels centres
globals de la indústria de telefonia mòbil. Però un estudi realitzat pel Mobile World Capital reflecteix
una realitat molt menys homogènia, molt més desigual. Sense la introducció de dades respecte a
les desigualtats socioeconòmiques, mai serà possible saber el grau d’inclusió real.
L’alfabetització digital permet treure partit a les tecnologies. Amb la voluntat de crear informació útil
per a la gestió pública, Digital Future Society ha creat un conjunt de mètriques per anticipar i
respondre a les conseqüències del desenvolupament tecnològic. Aquestes es troben divides en
quatre blocs en el següent informe. Amb la COVID-19, hi ha un elevat nombre de gent que es pot
quedar fora, fent acréixer les desigualtats existents.

Ivan Caballero - fundador de CitiBeats
CitiBeats és una petita empresa de Barcelona que va néixer fruit d’un experiment social basat en les
motivacions personals a l’acció. Una investigació sobre com els contextos socials donen forma a les
accions des d’una perspectiva tecnològica.
El sistema processa grans volums de dades i a partir d’aquesta genera informació per respondre
més ràpid davant de situacions complexes. Amb un criteri ètic, bastant rígid, es manté sempre la
defensa de la privacitat, la identificació de biaixos en la generació de dades i els casos concrets d’ús.
Sota un argumentada theory of change, es preten disminuir el lapse de temps entre la col·lecció
de la informació i la creació d’una resposta. Amb aquest objectiu, s’assoleixen indicadors com els
següents recollits a l’informe d’impacte del 2019: els governs reaccionen una mitjana de 90 dies
abans quan ha intervingut l’empresa.
a) Dublin: CitiBeats treballa per augmentar la qualitat de la interacció ciutadana als processos
participatius a partir de la provisió d’informació a la població. El feedback cívic s’ha augmentat en
més de 250 vegades.
b) Espanya: l’organització treballa amb l’ONCE per identificar infrastructures no adaptades per la
diversitat funcional. També col·labora en tasques de geolocalització per veure com els desastres
naturals afecten les infrastructures de 10 ciutats diferents. Segons Iván, han suposat un estalvi de
180 milions per a les arques públiques.
c) Amèrica Llatina: la col·laboració amb el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) ha resultat
en la creació d’un observatori sobre la percepció dels problemes socials durant la COVID-19.

Lena Hegazi - Advocada coordinadora de 7amleh de l’Arab Center for the Advancement of
Social Media
La situació de la població palestina continua sent greu durant la COVID-19, i encara més, s’ha vist
agreujada amb la introducció de més mecanismes de vigilància a causa de la situació d’excepció.
Curiosament, els mecanismes que es fan servir per controlar Cisjordània s’han aplicat ara a la
població israeliana.

13

Israel ha estat fent espionatge de tota la seva població des del 2002 a través de l’àmbit digital
amb el consentiment de l’exèrcit. Talment ho ha fet l’ANP amb els mitjans que disposa. Amb
l’excusa de la COVID-19, s’estan encobrint moltes violacions de la privacitat de les persones.
Aleshores, la situació cívica i política ha estat agreujada. Tenint en compte que la realitat digital
continuarà estenent les seves aplicacions, cal trobar alternatives d’ús de les mateixes. La situació
també pot accelerar una interconnexió de les lluites a causa de la interdependència de les
nostres societats. La tecnologia no és un mitjà del qual defugir sinó una eina de transformació per
millorar la vida de les persones.

Preguntes del públic
1. La intel·ligència artifical n’és clau, però sovint s’oblida la intel·ligència social. Amb tot, ¿quin
és el paper del 5G?
Carina va considerar que la introducció de codis ètics en l’ús informàtic de servei públic és un
punt clau. El 5G és una tecnologia que tindrà una rellevant petjada ecològica, però també farà
els serveis més eficients. Valeria va remarcar aquest mateix punt, tot incidint en l’increment de
velocitat de les interaccions que es donarà a còpia del 5G.

2. Els mètodes de geo-localització ¿poden respectar la privacitat? ¿Quin codi ètic segueix
CitiBeats? ¿Què vol dir reduir el lapse de temps en 90 dies?
Iván van respondre que Europa té el Marc regulatiu més complet i estricte en matèria de
privacitat. Encara més, Espanya és un dels països que l’aplica amb major diligència. CitiBeats
descomposa la informació fins a tal punt els usuaris que l’han creada no són identificables. En
cas de ser geolocalitzats, serien els texts i no la usuària.
En relació amb la segona pregunta, es comparen els mètodes actuals a aquells llocs on ja
s’han implementat les propostes de CitiBeats. Per exemple, CitiBeats també treballa amb un
equip de regulació a Kenya que comprova la qualitat que determinades sucursals bancàries
ofereixen a les usuàries. Fins al moment tardaven 6 mesos en començar una investigació per
mal ús quan hi havia una queixa de servei, i s’ha aconseguit una reducció de fins a 5 mesos.

14

03.3 #ORGANIZING Aprender a romper la cámara de eco

Link de la sessió: https://www.youtube.com/watch?v=efK0rC4sZIs

Carmen Gual - Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
Malgrat les intencions dels activistes, les accions en defensa dels DDHH normalment sols arriben a
un determinat nucli de la població. I aquesta, malauradament, és normalment aquella gent que ja
està convençuda. Tenir una imatge clara sobre a qui s’adreça aquesta informació, permetria
intervenir millor en ella. La percepció que la ciutadania té sobre els organismes així com de les
tasques que duen a terme és clau. No és possible treballar a partir de suposicions. Cal esbrinar
quines són aquestes percepcions. D’altra banda, l’extrema dreta ha sabut guanyar amb força aquest
espai, respondre a les percepcions de la societat.

Leila Nachawati - professora de Periodisme Internacional i Participació Ciutadana a la UC3M i
membre de l’Associació per la Comuniació Progressista (APC)
Des del seu punt de vista, Vox no ha sabut jugar millor la carta de les xarxes socials. Per contra, és
molt més fàcil destruir que construir. Per això han tingut més èxit. En aquest sentit, és més fàcil
estendre una fake new que desmentir-la i curtcircuitar la seva difusió.
S’ha de recercar aquella storytelling que pugui interpel·lar a la ciutadania, les vides que hi ha al
darrere. Històries amb vida però que al seu darrere esguarden investigació, reflexió i context. Així
doncs, va explicar el reportatge ‘Vidas feministas, vidas prácticas en el confinamiento’ on es recullen
les vides de dones des de Madrid, Sarajevo i Mombay durant el confinament, amb les dificultats i
barreres que això suposa.
Una de les tasques que està realitzant l’ACP és treballar sobre la conscienciació al voltant de l’ús de
diverses tecnologies. Hi ha que són més perilloses i altres menys. Per aquests motius, s’ha el·laborat
una guia per treballar aquesta qüestió.
Quan es pretén fer una comunicació que se centri en els drets humans, s’ha de tenir evidència. No
es tracta d’entrar dins del marc conceptual, ni de rebatre frontalment sinó de tenir evidència per
directament desmentir les seves afirmacions. Tenir una estratègia i petjada pròpia. Traçar llargs
recorreguts per evitar caure en la batalla d’allò immediat, on extremismes i xarxes socials conjuguen
fàcilment.
El llenguatge és una eina fonamental, i la pandèmia ha provocat la militarització del discurs. Escollir
bé el marc conceptual i la profunditat dels temes utilitzats és clau per no caure en el parany
d’aquesta mena de narratives. L’APC intenta crear un glossari sobre Internet, llenguatge i els DDHH.
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Ricard Faura - Tecno-antropòleg i expert en inclusió digital, responsable d’Inclusió Digital del
Govern de Catalunya.
Si bé és cert que des de les institucions i els governs es donava per clausurada l’escletxa digital,
aquesta està lluny de ser esborrada. Inclús en l’àmbit universitari, malgrat les xifres donades per
l’Estat, es pot observar com l’escletxa digital s’agreuja en barris amb problemàtiques socials, i es
concentra en determinats grups d’edat. Si es proposa una mirada global, les dades són encara més
esfereïdores: quan més desenvolupat és el país, més econòmic resulta estar interconnectat; quan
menys desenvolupat, més car en resulta.
En aquest sentit, la Generalitat està treballant en una Carta de Drets i Deures de la Ciutadania Digital
per tractar d’adreçar aquest problema amb dades més concretes sobre la situació, que permeten
tenir un major impacte.
A nivell de cooperació, la pandèmia hauria de permetre fer polítiques globals perquè tenim
problemes en comú. Fet i fet, Ricard va tenir una reunió amb gent de Costa Rica per veure que
podien aprofitar i aplicar en el seu territori.

Saya Saulière - co-fundadora de Komons i co-coordinador de com-hub.org project
La Red Levadura és un projecte que versa sobre la creació d’una metodologia d’avaluació de
campanyes digitals per al canvi social. En aquest sentit, hi ha dos futurs paral·lels: a) por i retallada de
llibertats; b) solidaritat, cures i solucions creatives. Cal apostar clarament per la segona opció i cal un
denominador comú que permeti connectar amb aquells sectors que queden fora d’abast.
Komons té investigadors digitals que rastregen dades, i així ho fan des del 2018 amb VOX. Gràcies a
una estratègia molt fina i tàctica, aquest partit ha arribat a convertir-se en tercera força política.
Segons les enquestes d’opinió pública realitzades per Komons, l’ecosistema de xarxes es divideix en
tres grans grups: a) 30% són gent que comparteixen els valors de la cooperació i el
desenvolupament; b) 30% són persones fermament convençudes dels valors radicalment oposats; c)
40% són middle audiences respecte de les quals és possible activar la por o la solidaritat.
El que han sabut fer els discursos de l’odi és activar la por de les middle audiences. Han sabut jugar
amb les percepcions de les poblacions a través d’imatges i discursos que creen desunió. Per contra,
el que intenta fer la Red Levadura és intentar activar la solidaritat per interpel·lar aquest 40%. Saber
marcar i intervenir en l’agenda pública i política. Activar les audiències mitjanes requereix de tàctica i
estratègia.

Stéphane Grueso - Coordinador d’alfabetització digital i educació estratègica a Maldita.es
Al seu parer, cal establir una diferència entre desinformació i fake new, i optar per la primera enlloc
de la segona. Si no es tracta d’una notícia vertadera i contrastada, aquesta no pot rebre el títol de
notícia encara que estiga acompanyada per l’adjectiu ‘falsa’. Igualment, aquesta paraula també ha
sofert una inflació semàntica que li ha llevat contingut.
En canvi, la desinformació ha existit des de fa molt temps mal que hagi experimentat transformacions
importants. Per exemple, tothom és creador d’informació, i en aquest sentit, la desinformació s’ha
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democratitzat atès que tothom fa circular la informació. A dia d’avui, a l’Estat espanyol, el 36% de la
població fa servir WhatsApp per informar-se segons Reuters.
La desinformació és un problema per les societats democràctiques perquè limita, i per tant coarta,
el dret a escollir lliurement. Si la informació que hom disposa no és vertadera, les decisions que es
prenen es fan en base als biaixos de les altres persones.
maldita.es treballa amb fets i dades per contrastar informació i verificar les notícies. Això no implica
que no hi hagin errors. Fet i fet, l’organització disposa d’una política de rectificació pública per quan
es donen aquests casos.
L’organització segueix un model de patrocini, però no publicitari. La fundació busca la coresponsabilitat per empoderar les usuàries, i generar comunitat pel treball en contra de la
desinformació. Cada any, l’organització realitza una auditoria a mans de International Fact-Checking
que demana uns criteris objectius i tècnics per segellar la qualitat de l’entitat.
Durant la pandèmia, el nivell de desinformació s’ha multiplicat i s’ha concentrat en qüestions
relacionades amb la COVID-19. Aquest fet és relativament normal quan hi ha la percepció que allò
que està en joc és la pròpia vida. Fet i fet, a part de les investigacions realitzades per maldita.es, el
servei de telefonia mòbil de l’organització rebia 250 WhatsApp. En el moment àlgid de la pandèmia
hi ha via entre 1.000 i 1.500.
Un fet que han notat rellevant són tècniques de phishing molt ben construïdes en relació a les
pràctiques d’ERTO. Fent profit del desconeixement respecte aquest mecanisme, la voluntat era
extreure informació d’aquelles persones que accedien a les plataformes en rebre missatges
relacionats amb el seu ERTO.

Preguntes del públic
1. ¿Quin rol haurien de tenir les biblioteques i altres unitats d’informació?
Ricard va comentar que són fonamentals mal que durant el confinament hagin quedat
apartades. En les pròximes setmanes, va afirmar, tornarien a tenir molta importància ja que,
per exemple, a Amèrica Llatina són centres de reunió i difusió cultural.

2. ¿Existeix algun país on la desinformació estigui penalitzada?
Leila va reflexionar sobre els perills de penalitzar la desinformació per la via jurídica. Fet i fet,
açò podria retornar en pràctiques de vigilància i control com és el cas d’Egipte o Síria.
Igualment, Stéphane va remarcar que el delicte d’injúria o calúmnia ja es troben recollits en el
Codi Penal.

Manel Vila - Director General de Cooperació i Desenvolupament de Catalunya
L’alta assistència a l’esdeveniment demostra l’interès en aquests processos i la rellevància de la
tecnologia en termes de cooperació i desenvolupament. Tanmateix, com havia estat remarcat al llarg
de les jornades, Manel va afirmar que allò central és fer intel·ligents les persones per sobre de les
màquines.
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El Director General va fer èmfasi en la voluntat de l’ACCD per introduir aquests reptes globals dins de
les seves prioritats tal com recull el seu Pla Directori. Finalment, va fer repeu en què salut, privacitat i
tecnologia han d’anar de la mà per trobar solucions globals a problemes globals.
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04. ANNEXOS
04.1 Programa

#DIGITALORGANIZING
TECNOLOGIA,COOPERACIÓ I DRETS HUMANS
Quan? 28, 29 i 30 d’abril de 15h30 - 17h00 CET
Zona horaria: Hora de Barcelona
On? Seminari online Inscripcions A https://bit.ly/2VJ1OQZ
Idioma? Les sessions es realitzaran en castellà i anglès amb traducció simultània

Organitza
NOVACT - Noviolència @novact__
ACCD - Agència Catalana @cooperaciocat

Entitats col·laboradores
7amelh Arab Center Social Media @7amleh
ACDDH Defensa Drets Humans @ACDDH_
Addamer Palestine @Addameer
Al Marsad - Palestinian Policies Monitor @almarsad_ps
Alternative Information Center @aicnews
Association for Progressive Communications (APC)@APC_news
AREN - Western Sahara
Centre Euroarab @EuroArabEU
CADS @catsostenible
Caldes Solidària @CaldesSolidaria
Carta de la Paz a la ONU @CartaPazONU
Com-hub #Com-Hub
Computer Vision Centre @CVC_UAB
Digital Future Society @DFS_MWC
Fundació Autònoma Solidària @FAS_UAB
Fundació FICAT

Fundació per la Pau @FundiPau
Komons @Komons_org
Institut de Drets Humans de Catalunya @institut_IDHC
Impact Hub Barcelona @impacthub
Iridia - Centre de Drets Humans @centre_IRIDIA
Lafede Justícia Global @Lafede_cat
NOVA - Western Sahara @novaws2016
OPEV - Prevenir @opevorg
ODHE - Drets Humans i Empreses @ObservatoriDHE
REC Projecte de Moneda ciutadana @RECBarcelona
Red Levadura #RedLevadura
SAFI - Stop als fenòmens islamòfobs @SAFICatalunya
Shock Monitor @ShockMonitor
Som Energia @SomEnergia
SOS Racisme @SOSRacis
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04.2 Presentacions de les persones ponents

Ariela Levy - Investigadora al Citizen Evidence Lab d’Amnistia Internacional (AI)

Emilio Velis - Enginyer, membre del grup APROPEDIA i Digital Fabrication Association de El
Salvador
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Álvaro Corro - Comissionat d’Economia Social i Desenvoluapment Local i Política Alimentària de
l’Ajuntament de Barcelona

Saya Saulière - co-fundadora de Komons i co-coordinador de com-hub.org project
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04.4 Fotogràfies de les jornades
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