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A HARMADIK VILÁG INFORMÁCIÓIGÉNYE

SARDAR, Ziauddin: Between GIN and TWIN: meeting the infoimation needs 
o f the Third World c. írása alapján (Aslib Proceedings. 33.vol. 1981. 2.no. 
53—61.p.) ZOLTÁN IMRE tömörítvénye.

Előzmények

Az utóbbi évek során a fejlődő országok mindinkább felismerték, hogy a modern 
közgazdaság lényeges terméke és fő nyersanyaga az információ lett. Tapasztalniok kellett, 
hogy éppen kellő informáltságuk híján egyre szorosabbá válik függőségük az ipari orszá
goktól. Elérkezettnek látták az időt, hogy az Egyesült Nemzetek tudományos és műszaki 
fórumától választ kapjanak néhány olyan alapvető kérdésükre, mint:

— Kik számára és milyen célokra továbbíthatók az információk?
— Milyen címen engedélyezik vagy tagadják meg az információkhoz való hozzá

férést?
— Mik az információ költségei és miképpen lesznek elosztva?
A fejlődő országok — a harmadik világ — egyre határozottabban sürgette az új 

Nemzetközi Információs Szabályzat (New International Information Order) kidolgozását, 
annál is inkább, mert ennek révén támaszkodhatna műszaki-tudományos alapokra a pár
huzamosan kialakítandó Új Nemzetközi Gazdasági Szabályzat (New International 
Economic Order) is.

Mindeme követelések első konkrét megfogalmazására az UN „Tudomány és Tech
nológia a Fejlődésért” tárgyú, Bécsben tartott konferenciáján került sor (Unitec Nations 
Conference on Science and Technology for Development, UNCSTD).

Az UNCSTD-től a GIN-ig

Az 1979-es konferencián részt vevő 77 fejlődő ország (egyébként számuk azóta már 
a 120-at is meghaladja) egyöntetűen adott hangot eltökélt követelésének, hogy a világ 
tudományos és műszaki kapacitásának jelenlegi elosztását az egész földkerekséget átfogó 
alapvető szervezeti átalakítással kell felváltani. E célt megvalósítandó, javasolták kötelező 
hozzájárulások révén 1985-ig 2 billió dolláros pénzalap megteremtését, továbbá a végre
hajtás kézben tartására kormányok közötti bizottság megalakítását, s végül de nem utolsó
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sorban követelték egy új Világinformációs Hálózat (Global Information Network, GIN) 
tető alá hozását, amely elősegíthetné a tudományos és műszaki információk áramlását 
a harmadik világba.

A GIN koncepció részleteiben is kidolgozott tervét azonban a fejlett ipari országok 
„túl ambiciózusnak”, mértéken felül becsvágyónak minősítették. Azzal érveltek, hogy 
technikailag is megoldhatatlan egy olyan világrendszer kifejlesztése, amely egyidejűleg 
volna képes mind a visszakereső mind a forráshelykutató funkciók ellátására.

A szenvedélyes viták jól tükrözték a fejlődő és fejlett országok érdekellentéteit, 
ennek ellenére, ha győzelemnek nem is, de komoly eredménynek könyvelhető el a GIN 
megszervezését szorgalmazó javaslat egyhangú elfogadása. Megegyeztek abban, hogy az 
UN égisze alatt létesítendő GIN referral rendszer lesz hivatva információval ellátni vala
mennyi kijelölendő nemzeti központot. Tisztázták továbbá, hogy a GIN információ 
visszakeresést nem végez; ez a nemzeti központok feladata lesz. A fejlett országok elfo
gadták azt is, hogy „lehetővé teszik a hozzáférést saját kutatási és fejlesztési eredményeik
hez a fejlődő országok számára releváns társadalmi és gazdasági témákban” — ez utóbbi 
gesztus szépséghibája csak az volt, hogy nem szögezték le: ki dönti el a relevancia 
kérdését.

Az ilyképpen korlátozott GIN koncepció megvalósítási terheinek oroszlánrészét 
a harmadik világ vállára igyekeztek helyezni, noha köztudomású volt, hogy komoly 
nemzetközi támogatás nélkül aligha lehet a tudományos és műszaki információs szintek 
közötti különbségeket belátható időn belül áthidalni. Márpedig csakis a fejlődő országok 
saját nemzeti információs rendszereinek megalapozása, kiépítése után válhatna lehetséges
sé a GIN-be való bekapcsolódás.

így hát — szemben az UN konferenciákon a vezető ipari országok részéről oly szíve
sen hangoztatott nemes elvekkel és segítőkészséggel — jól lemérhető a hangsúlyváltás 
a GIN megállapodás végső fogalmazásába szőtt „egyenlősítő” kitételekből. Ezek szerint: 
„...A fejlődő és fejlett országok alaposabban vegyenek részt a meglévő UN és egyéb tudo
mányos és műszaki információs rendszerek használatában, tegyenek lépéseket, amelyek 
lehetővé teszik saját információs rendszereik bekapcsolódását a világinformációs háló
zatba...”.

Függés a pénzalaptól

A GIN koncepciót tehát elvileg elfogadták. Ahhoz azonban hogy a gyakorlatban is 
megvalósulhasson — egyéb feltételeken kívül — anyagi alapokra is szükség van. Mivel 
a fejlett országok a GIN gyors életre hívását mind ez ideig nem kezelték szívügyükként, a 
fejlődő országoknak kellett az UNCSTD elé terjeszteni az öt évre szóló 2 billió dolláros 
igényüket.

Az UN-ban kialakult légkör érzékeltetésére érdemes lesz minden kommentár helyett 
nyomon követni e 2 billió dolláros igény sorsát, kálváriáját. Először az UNCSTD döntése 
nyomán szállították le a harmadik vüág eredeti pénzigényét 250 millió dollárra avval, 
hogy ez a csökkentett alap 2 évre szól, s ahhoz elsősorban az US és az OPEC (Organi-
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zation of the Petroleum Exporting Countries = Olaj Exportáló Országok Szervezete) fog 
hozzájárulni. Az OPEC vállalta is a hozzájárulást egyenlő mértékben az US által felajánl
ható összeggel. Az US ekkor 50 millió dollárt ajánlott fel, nem sokkal később azonban, 
1980 januáijában Carter elnök az összeget 15 millió dollárra csökkentette le. S nem 
sokat javított volna a helyzeten az UN 1980 márciusi konferenciáján elfogadott komoly
talan módosítás 36 millió dollárra, ugyanis végül még erre sem kerülhetett volna sor, mivel 
ezt követően az US megszüntetett mindennemű hozzájárulást az UNCSTD részére.

A GIN koncepció bírálata

A tervek, elképzelések tehát papíron maradtak, a Világinformációs Rendszer leke
rült a napirendről. A különböző fórumokon lefolytatott többéves viták, eredmények és 
kudarcok után mégis érdemes és tanulságos lesz higgadtabban végiggondolni: valóban 
a harmadik világ információs függésének felszámolására alkalmas csodaszerré válhatott 
volna-e az olyan egyetemes információs rendszer, amilyent a GIN képviselt?

Mindenekelőtt nézzünk szembe a legfőbb hiányossággal: A GIN csak egyirányú 
áramlást jelentett volna, az információk áramlását a fejlett országból a fejlődőbe. Ismere
tes viszont, hogy erre a funkcióra három rendszer is igénybe vehető: az UNISIST, 
a Canadian International Development Centre és a DEVSIS (Development Science Infor
mation System). A GIN tehát csak az információk megismétlését, átfedését hozná, s ráa
dásul az egyoldalú információáradat még meg is gátolná a harmadik világ fő törekvését, 
nevezetesen az országaikon belüli, országaik közötti információk közvetlen áramlását. 
Tekintettel továbbá arra, hogy a GIN útján nyerhető információk 97%-a nem a fejlődő 
országok igényeinek és szükségleteinek jegyében keletkezett, csak tovább növekedne 
a nyugati minta szerinti fejlődés és a Nyugattól való függőség.

Amire viszont a GIN nem képes, arra minden bizonnyal csak egy olyan információs 
rendszer lenne alkalmas, amelyet eleve kifejezetten a Harmadik Világ szükségleteire 
fejlesztenének ki.

TWIN* — a GIN alternatívájaként

Kilépve a világot átfogó hálózat képzeletvilágából és leszállva az egymás közötti 
információs együttműködés realitásához, a fejlődő országok addig nem sejtett előnyökhöz 
jutnának. Tudnunk kell ugyanis, hogy ezen országok csupán 3%-kal szerepelnek a világ 
összes tudományos és műszaki információiban, de bizonyára éppen ez a 3% a legértéke
sebb a harmadik világ számára. Az egyik fejlődő országból származó ismeretanyagban 
éppen egy másik, hozzá hasonló szinten álló, hasonló tudományos, műszaki és gazdasági 
problémákkal küzdő fejlődő ország számára lehet alapvetően jelentős információ. Olyan

* TWIN = Third World Information Network.
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információk ezek, amelyek mind ez ideig zömmel kimaradtak a bibliográfiai feldolgozás
ból és ezért egyáltalán nem, vagy csak nehezen voltak hozzáférhetők.

Feladva tehát a meglehetősen meddő törekvést a GIN felé, és határozottan irányt 
véve az egymás közötti információs együttműködésre, már rövid idő elteltével is élvezhet
nék a fejlődő országok az új helyzet áldásos hatásait. Gyökeres változás következnék 
be az arányokban, tehát idejében és kellő mennyiségben dolgoznák fel és áramoltatnák 
egymás között az elsősorban magában a Harmadik Világban létrehozott információkat; 
megszabadulnának a rendszert feleslegesen terhelő átfedésektől és gyenge anyagoktól; 
kiaknázhatnák a helyi nyelv nyújtotta előnyöket; s végül de nem utolsósorban a helyi 
források, eszközök és munkaerők beállításával csökkenne vagy meg is szűnne az importált 
tanácsadóktól való függés.

Az elmondottakból kitűnik, hogy előbb vagy utóbb a harmadik világ országai meg 
kell, hogy keressék és találják az egymáshoz vezető utat, már csak azért is, mert ismeretes 
e hatalmas térség néhány olyan kirívó problémája, amely részükről csakis az információs 
egymásra találással oldható meg.

Ezek között minden bizonnyal a legsérelmesebb a már említett 3%, azaz a harmadik 
világ növekvő volumenű, mind kevésbé elhanyagolható műszaki irodalmának úgyszólván 
teljes és méltatlan kirekesztettsége a Nyugat kommunikációs rendszereiből; de a Nyugat 
gyámkodásának természetes következménye és öröksége az általánosan gyenge könyvtári 
ellátottság, az információs rendszerek közötti kompatibilitás hiánya, általában az infor
mációs infrastruktúra kezdetlegessége.

Világosan látnunk kell, hogy a TWIN az az átugorhatatlan fejlődési fok, amely segít
het a még meglévő szakadék áthidalásával a későbbi jövőben egy valóban a földkerekséget 
átfogó információs rendszer megvalósulása felé. A harmadik világ számára tehát a soron 
következő láncszem a TWIN, amelynek céljai és jellemzői röviden így foglalhatók össze:

A hálózat kifejezetten a harmadik világ igényeire épül, s mindenekelőtt saját tudósai 
számára teszi lehetővé a hozzáférést a meglévő és a tervezett helyi forrásokhoz. Első 
lépésként a már jelenleg is működő rendszereket kell adaptálni, továbbfejlesztem, egymás
sal koordinálni; gondoskodni kell továbbá mindazon berendezések telepítéséről, amelyek 
a biztonságos és zavartalan információ áramláshoz szükségesek; végül a hálózat legyen 
alkalmas a fejlett országok információ forrásaival való összekapcsolhatóságra is. A rend
szert alkalmassá kellene tenni kurrens és retrospektív témafigyelésre, kutatási eredmények 
cseréjére, forráshely keresésre, ondine katalogizálásra, a releváns adatbank kiválasztására, 
sőt a hálózat finomítása érdekében a saját működését vizsgáló (pl. üzemzavarok gyakori
sága, használói szokások) statisztikák készítésére.

A TWIN körvonalai

Valójában a Közel-Keleten figyelhetjük meg egy ilyen hálózat elemeinek megjelené
sét. Nem beszélhetünk ugyan tudatos tervezésről, ez azonban nem zárja ki, hogy a vélet
len fejlesztésekből ne alakuljon ki valamiféle hálózati rendszer.
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A legtöbb arab országban jelenleg is üzemelnek szatellit (műholdas) állomások, és 
a közeli jövőben tervezik három műhold (ARABSAT) felbocsátását kifejezetten az arab 
államok közötti kommunikáció megjavítására.

Hasonlóképpen több arab állam továbbfejleszti egymás közötti mikrohullámú 
hálózatát, sőt Algérián, Tunézián és Marokkón keresztül az európai hálózatba való bekap
csolódást.

A felsorolt távközlési hálózatokon kívül állandóan növekvő számban vonulnak és 
vonultak be a különféle rendeltetésű számítógépes berendezések a kormányzati, egyetemi, 
üzleti stb. területekre, de ide kell sorolnunk az arab sajtóügynökségek legmodernebb 
technikával való felszereltségét is.

A bázis, ha nyomokban is, de már jelenleg is adva van. Nyilván ilyen szétszórtan 
fellelhető rendszerek nem végezhetik a TWIN funkcióit, azonban a TWIN fejlesztésének 
elemeiként tekinthetők. Most az a közvetlen feladat, hogy mindezeket a véletlen fejleszté
seket céltudatosan pozitív, tervezett irányba tereljük.
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