Proposta de mínims sobre Internet per als
programes electorals dels partits polítics
Atesa la evident importància que té Internet en qualsevol àmbit i ateses les conseqüències
que se’n poden derivar quan es passa per alt, des de la Fundació privada per a la Xarxa
Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net volem ajudar fent una proposta agnòstica del que creiem
que ha de ser un posicionament de mínims de qualsevol partit polític en el seu programa
electoral.
Des de la Fundació ens posem a la disposició de qui vulgui qualsevol aclariment.

Programa Electoral – Internet
Tal i com es recull en l’informe A/HRC/17/27 de 16 de Maig del 2011 del Consell de Drets
Humans de la ONU, Internet ha esdevingut un mitjà fonamental perquè les persones
exerceixin el seu dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, garantit per l'article 19 de la
Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
És per això que el relator d’aquest informe recalca que les restriccions al flux d'informació
per Internet han de ser les mínimes possibles, a excepció feta d'unes quantes
circumstàncies excepcionals i limitades prescrites pel dret internacional dels drets
humans, i la importància en facilitar l’accés a Internet i a les infraestructures.
Per donar compliment efectiu a aquest dret humà, procurant que tothom tingui el millor
accés a Internet, minimitzant les discriminacions o fractura digital per motius econòmics o
territorials, i preservant les llibertats, ens comprometem que qualsevol actuació política
nostra es fonamentarà en els principis de neutralitat, i més concretament:
1. Neutralitat en les infraestructures. Per afavorir les infraestructures de
telecomunicacions compartides de forma efectiva entre operadors i sense
discriminacions respecte de les formes d'explotació privatives o especulatives.
Com que mai existiran múltiples infraestructures a tot arreu ni té sentit que així
sigui, només compartint infraestructures es pot fer possible que tots els ciutadans
puguin accedir a una oferta variada i competitiva a tot el territori.
2. Neutralitat en els continguts. Per garantir en tot moment la llibertat d'expressió i
opinió a Internet, de manera que qualsevol intervenció sobre els continguts o
interrupció de les comunicacions estigui sempre molt ben justificada i restringida a
la persecució de delictes comuns o actuacions criminals.
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Sobre la Fundació guifi·net
La Fundació privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net és una entitat
sense ànim de lucre i d'interès general que té com a objectiu fundacional promoure el
desenvolupament d'una xarxa de telecomunicacions mancomunada, lliure, oberta i neutral.
Va constituir-se per carta fundacional l'11 de juliol de 2008 i al 2015 va rebre el Premi
Europeu de Banda Ampla en la categoria de “Model innovador de finançament, negoci i
inversió”.
La Fundació guifi.net està en els registres següents:
•
•
•
•

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (número 2550)
Registre d’Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (número 335)
Registre d'Operadors de Telecomunicacions de la Comissió Nacional del Mercat i de
la Competència
Cens d'Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya

Gurb
Dilluns 20 de novembre 2017
Com a president del patronat,
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