
“Etorkizun hurbilean, teknologiak lagundu behar digu 
arrakala digitalek eragindako kolektibo ahulenekiko 

distantziak hurbiltzen.”

“Funtsezko sektoreen – Erakunde publikoak, eremu 
pribatua eta gizarte-sektorea – lankidetzak aukera ematen 

du testuinguru sozioekonomikoaren ezagutza sakonetik 
abiatzen diren ekimen garrantzitsuak elkarrekin 

diseinatzeko eta aplikatzeko.”

“Arduradun politikoek beren ekintza-eremua zabaldu 
beharko lukete, eta beren lehentasunetan alfabetatze digitala 

sustatu. (...) Sarbide-azpiegiturak eta tresna digitalen 
erabilgarritasuna hobetzea, sentsibilizazio, prestakuntza eta 

inklusio digitalarekin batera joan behar dira.”

Herritarren ahalduntzea 
alfabetatze digitalaren bidez

“Alfabetatze digitala areagotzera bideratutako ekimenak 
funtsezkoak dira herritarrengan konfiantza digitala 

sortzeko eta hazkunde ekitatiboa eragozten duten beste 
arrakala batzuk salbatzeko, hala nola eskuragarritasuna.”

(“Las Brechas Digitales Que Deben Preocuparnos Y Ocuparnos” 
- Cristina Colom, Directora Digital Future Society)

Informazioaren Gizartea garapen ekonomiko eta 
sozialerako modu bat da, non informazioa eskuratzea, 
biltegiratzea, prozesatzea, ebaluatzea, transmititzea, 

banatzea eta barreiatzea, ezagutzak sortzeko eta pertsonen 
eta erakundeen premiak asetzeko, modu intentsiboan 
erabiltzen den, bizitza ekonomiko, sozial, kultural eta 

politikoan elementu erabakigarria den heinean.

(Europear Batasuna, 1997)

Informazioaren gizartearen “parte” direnek “gizarte berri” 
baten eraikuntzan parte hartu ahal izango dute.

(”La brecha digital” - Kemly Camacho)

“Ikerketa bat behar da, eremu eta kolektibo jakin 
batzuetako azpiegitura teknologikoen egoerari buruzko 

ahalik eta argazki errealena emango diguna.”

“Interneterako konexioa ezagutzaren gizarteko eskubidetzat 
hartzea, eta ez luxutzat, bestela gizarte-diskriminazio eta 

-desberdintasunen elementu bihur baitaiteke.”

“«Interneterako konexio-bekak» ezartzea egoera ahulean 
dauden ikasleentzat, eta irakasleentzat eta irakasleentzat 

ikaskuntza-objektu digitalak sortzea.”

“Interneteko konexioa ezagutzaren gizarteko 
eskubide gisa ulertu behar da, eta ez luxutzat”

(Julio Cabero Almenara)

“Biztanleria globalaren % 50 online dago, eta 
horrek esan nahi du beste % 50 oraindik ez 

dagoela online.”

(Nnenna Nwakanna)

“Erabiltzen ditugun teknologia gehienak oraindik ere adin ertaineko 
gizon zuriak ari dira garatzen Silicon Valleyn eta Europako 

iparraldean, eta horrek arrakala soziala handitzen jarraituko du. 
Azken finean, adin ertaineko gizon zuri horiek landa-eremuko 

emakume afrikarrentzako teknologia garatzen ari dira (...), baina ez 
dute ulertzen emakume horien eguneroko dinamika.”

“Betiko pertsona berberentzako produktuak merkaturatzen ari gara, 
eta espektroaren beste muturrean daudenak ahazten ari gara.”

“Ahalduntzeari buruzko informazioa”: ez dugu nahi 
pertsonak kontsumitzaile soilak izatea, konektibitatea 

ahalduntzeko, galderak egiteko eta erantzunak lortzeko 
erabiltzea nahi dugu.

“Ez dugu konektatzeagatik konektatu nahi; partaidetza esanguratsua 
nahi dugu, erantzukizuna nahi dugu, gure eskubideak babestuak eta 

sustatuak izan daitezen nahi dugu, ez dugu Interneten hedatzerik 
nahi.”

“Gobernuek ulertu behar dute Interneterako konexioa herritar 
guztien eskubidea dela. Politika hori ezartzeko egiten duzun lana oso 

garrantzitsua da.”

“Pertsonak hezi behar ditugu: konponbideak sortzen 
ari direnak, emakumeak eta guztiak Interneten 

arriskuak eta aukerak ezagut ditzaten.”

“Merkataritza elektronikorako, zibersegurtasunerako 
eta datu pertsonalen babeserako esparru segurua 

emango diguten legeak behar ditugu.”

“Segurua den Internet behar dugu, Interneten seguru sentitu behar 
dugu.”

1. Interneterako sarbiderik ezak eragotzi egiten die 
herritarrei lineako enpleguak eskatzea, urrutitik lan egitea 

eta urrutiko prestakuntza eta prestakuntza profesionala 
jasotzea. Horrek goranzko mugikortasuna eragozten du.

2. Osasunaren arretak telemedikuntzarantz eta erregistro 
medikoetarako online sarbiderantz gero eta gehiago egiten 

duen heinean, Interneteko sarbiderik gabeko pertsonen 
osasuna arriskuan egongo da. Kointzidentzia al da lotura 

gutxien duten hiriek haurren heriotza-tasa handiak izatea, 
etxebizitza eskuragarririk ez izatea eta soldata 

bizigarrietarako aukera gutxi izatea?

Zergatik lan egin arrakala 
digitala ixteko:

3. Pandemiarekin ikasleak eskolatik etxera bidali 
zituztenean distantziara ikasteko, hiri pobreetakoak sarritan 

deskonektatuta geratu ziren edo ezin izan ziren 
fidagarritasunez urrutiko geletara sartu.

(Digital C, ONG)

Enplegagarritasunaz gain, oinarrizko gaitasun digitalak ere 
funtsezkoak dira herritarrek administrazio elektronikoko 
zerbitzuak aprobetxatzeko eta demokrazia modernoetan 

bete-betean parte hartzeko.

(Comisión Europea)
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