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Summary
This paper presents and analyses the theoretical model of intercultural information ethics by one of the most
famous current theorist, Raphael Capurro. He deals with problematic field of media ethics which as proposes to regulate and to control interactions in cyberspace ethically. The article theoretically reconstructs the
fundamental assumptions of his model of intercultural information ethics in order to highlight the innovation
and viability of such an ethical model. The article also critically evaluates the opportunities for empowerment
and for the practical applications of such model on a global scale. The article states that Capurro’s model of
intercultural information ethics is not complete theoretically because: 1) the model is largely based on Western cultural practices and values and insufficiently values the inculturation process and cross-cultural interaction and reflection; 2) a consensus which is an essential condition for a model of intercultural information
ethics has not been reached in constructive intercultural dialogue. Consequently, Capurro’s vision of empowerment of this model is hypothetical and too optimistic. It does not see the threats of conscious destruction, terrorism, violations of cyberspace and others virtual crimes as well as management schemes.
SANTRAUKA
Straipsnyje pristatomas ir analizuojamas teorinis vieno žymiausių šiuo metu medijų etikos srities probleminiame lauke veikiančio teoretiko Rafaelio Capurro tarpkultūrinės informacinės etikos modelis kaip konstruktyvus pasiūlymas siekiant etinio veiksmų virtualioje erdvėje reguliavimo ir kontrolės. Straipsnyje atliekama teorinė tarpkultūrinės informacinės etikos modelio esminių prielaidų rekonstrukcija, viena vertus,
siekiant išryškinti tokio etikos modelio inovatyvumą ir perspektyvumą, kita vertus, kritiškai įvertinti tokio
RAKTAŽODŽIAI: tarpkultūrinė informacinė etika, informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), internetas, medijos.
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modelio įveiklinimo ir praktinio pritaikymo globaliu mastu galimybes. Straipsnyje teigiama, kad Rafaelio
Capurro tarpkultūrinės informacinės etikos modelis nėra teoriškai išbaigtas, nes (1) daugiausiai paremtas
Vakarų kultūrinėmis praktikomis ir vertybėmis, per mažai dėmesio skiriama inkultūracijos proceso pagrindimui bei skirtingų kultūrų tarpusavio sąveikos refleksijai; (2) konstruktyvaus tarpkultūrinio dialogo būdu
pasiekiamas konsensusas, kuris yra esminė tarpkultūrinės informacinės etikos modelio sąlyga, yra hipotetinė ir pernelyg optimistinė modelio įveiklinimo vizija, nes nenumato sąmoningos destrukcijos, terorizmo,
virtualių nusikaltimų ir kt. pažeidimų virtualioje erdvėje grėsmių bei jų valdymo schemų.

ĮVADAS
Rafaelis Capurro yra Urugvajaus ir
Vokietijos filosofas, medijų etikos specia
listas, vienas labiausiai prie sąvokos informacinė etika suformavimo, pagrindimo
ir įveiklinimo prisidėjusių šių laikų mąs
tytojų. Capurro yra daugelio tarptauti
nių organizacijų, akademinių institucijų,
tarptautinių projektų steigėjas ir vado
vas. Vieni reikšmingiausių jo projektų –
„Tarptautinio centro informacinei etikai“
(ICIE)1 įkūrimas ir koordinavimas, taip
pat jis yra tarptautinio mokslo žurnalo
„Tarptautinė informacinės etikos apžval
ga“ (IRIE)2 vienas steigėjų ir leidėjų. Nuo
pat savo profesinės veiklos pradžios ir
praktiškai visą akademinės karjeros lai
kotarpį iki pat šių dienų Capurro daug
dėmesio skyrė teorinių ir praktinių me
dijų etikos problemų refleksijai ir spren
dimui globaliu mastu, teorines įžvalgas
pritaikydamas ir efektyviai panaudoda
mas praktikoje. Tai liudija svarus auto
riaus įnašas įkuriant sėkmingai veikian
čias skaitmenines bendruomenes, tokias
kaip „Afrikos tinklas informacinei eti
kai“ (ANIE)3, „Lotynų Amerikos tinklas
informacinei etikai“ (RELEI)4, „Tarptau
tinė visuomenė informacijos studijoms“
(IS4IS)5 ir kt., kurios prisideda prie atvi
ro tarptautinio ir tarpkultūrinio dialogo
medijų etikos klausimais plėtojimo.
Informacinės etikos sąvoka Capurro
medijų filosofijos kontekste pirmiausia

suprantama ir vartojama kaip savotiškas
darbinis instrumentas siekiant aiškumo
ir tikslumo, analizuojant naujo pobūdžio
problemas, susijusias su globalios skait
menizacijos procesais, kuriuos akumu
liuoja naujosios medijos, bei su lokaliose
kultūrose dominuojančiais tradiciniais
etiniais elgesio kodais, kurie tampa vis
mažiau veiksmingi. Tokiame kontekste
iškyla universalaus etinio elgesio mode
lio virtualioje erdvėje problema, kuri ir
sudaro pagrindinę Capurro teorinių ir
praktinių interesų ašį. Autoriaus pozicija
šiuo klausimu yra gana nuosekli ir vie
nareikšmiškai koncentruota į universa
laus tarpkultūrinės informacinės etikos modelio pagrindimo ir praktinio įveiklinimo
paieškas. Nors teorinis šio modelio pa
grindimas ir konceptualus įtvirtinimas
didesnių problemų nekelia, vis dėlto pa
grindiniai sunkumai kyla siekiant įveik
linti pakankamai tvirtai pagrįstas teori
nes informacinės etikos modelio įžvalgas,
nes susiduriama su tokiais sunkiai teoriš
kai ir praktiškai kontroliuojamais reiški
niais kaip multikultūriškumas ir skait
meninė atskirtis.
Šiame straipsnyje analizuojamas Ca
purro tarpkultūrinės informacinės etikos
modelis kaip konstruktyvus pasiūlymas
siekiant etinio veiksmų virtualioje erdvėje
reguliavimo ir kontrolės. Straipsnyje atlie
kama teorinė tarpkultūrinės informacinės
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etikos modelio esminių prielaidų rekons
trukcija, viena vertus, siekiant išryškinti
tokio etikos modelio inovatyvumą ir
perspektyvumą, kita vertus, kritiškai
įvertinti tokio modelio įveiklinimo ir
praktinio pritaikymo globaliu mastu ga
limybes. Teigiama, kad Capurro tarpkul
tūrinės informacinės etikos modelis nėra
teoriškai išbaigtas, nes (1) daugiausia pa
remtas Vakarų kultūrinėmis praktikomis
ir vertybėmis, per mažai dėmesio skiria

ma inkultūracijos proceso pagrindimui
bei skirtingų kultūrų tarpusavio sąveikos
refleksijai; (2) konstruktyvaus tarpkultū
rinio dialogo būdu pasiekiamas konsen
susas, kuris yra esminė tarpkultūrinės
informacinės etikos modelio sąlyga, yra
hipotetinė ir pernelyg optimistinė mode
lio įveiklinimo vizija, nes nenumato sąmo
ningos destrukcijos, terorizmo, virtualių
nusikaltimų ir kt. pažeidimų virtualioje
erdvėje grėsmių bei jų valdymo schemų.

INFORMACINĖ MEDIJŲ ETIKA
Skaitmeninės informacijos technolo
gijos pakeitė žmogaus mąstymo ir vei
klos horizontą, o tai atvėrė naujų proble
mų, kurios nebegali būti išspręstos re
miantis klasikinėmis etinėmis teorijomis.
Informacinė medijų etika (arba skaitme
ninė etika), kaip nurodo Capurro, plačią
ja prasme apima ir tiria skaitmeninių
informacijos ir komunikacijos technolo
gijų (ICT) poveikį mūsų visuomenėms ir
aplinkai6. Taigi informacinė etika plačią
ja prasme susijusi su informacija ir ko
munikacija, įtraukiant, bet neapsiribojant
skaitmeninėmis medijomis. Siauresniąja
prasme informacinė etika tiria etikos
klausimus, susijusius konkrečiai su inter
neto panaudojimu įvairiose gyvenimo
srityse bei su internetu glaudžiai susie
tomis informacijos ir komunikacijos me
dijomis, tokiomis kaip mobilieji telefonai,
navigacinės programos ir kt.7 Informaci
nė etika tokiu būdu gali ir turi prisidėti
prie technologinių ir vertybinių skaitme
ninio amžiaus iššūkių sprendimo.
Capurro remiasi Oxfordo filosofo Lu
ciano Floridi įžvalgomis apie tai, kad
mūsų dabartinis gyvenamas pasaulis
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formuojamas informacinių technologijų,
kurios daugiausia lemia mūsų gyvenimą
„infosferoje“ (infosphere)8. Tačiau Ca
purro išplečia „infosferos“ sąvokos reikš
mės lauką, vartoja „talpesnę“ – „skait
meninės ontologijos“ (digital ontology)
sąvoką, kuri žymi esminę šių laikų žmo
gaus egzistencinę ypatybę ir išreiškia
požiūrį į skaitmeninę aprėptį, kuri šian
dien apima visas mūsų buvimo pasau
lyje dimensijas9. Akivaizdu, kad skait
meniniai interaktyvios komunikacijos
tinklai vis mažiau palieka į šiuos tinklus
„neįtrauktos“ žmogaus veiklos sferų.
Ekonominiai, ekologiniai, politiniai mo
dernių visuomenių judėjimai smarkiai
priklauso nuo interaktyvios komunika
cijos tinklų. Naujos interaktyvios medi
jos silpnina hierarchinę tradicinių globa
lių mass-media „vienas-daugeliui“ struk
tūrą, kai pavieniams asmenims, grupėms
ir visoms visuomenėms suteikiamas
gebėjimas tapti siuntėjais, o ne „tik“ ži
nios gavėjais. Capurro palaiko Marshal
lo McLuhano10 nuostatą, kad mes gyve
name „žinių (message) visuomenėse“.
„Mokslą, kuris tiria žinias ir žinių siun
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tėjus, vadinu ,angeletika’ (sen. gr. angelia / angelos = message / messenger)“11.
Vis intensyvesni interaktyvios skait
meninės komunikacijos procesai atveria
aktualias etikos problemas, susijusias su
veiksmų, elgesio standartų ir kodų vir
tualybėje reglamentavimu. Skaitmeninės
komunikacijos tinklai pirmiausia įgalina
naujas politinės galios struktūras, tokias
kaip pavienių asmenų ir visų visuome
nių politinė priežiūra (sekimas), cenzūra
ir kontrolė. Skaitmeninis kapitalizmas
taip pat pajėgus „apeiti“ nacionalinę ir
tarptautinę teisę legitimiai, nepažei
džiant vidinių sistemos kontrolės mecha
nizmų. Kadangi internetas tapo lokalia
ir globalia bazinės socialinės komunika
cijos infrastruktūra, laisva prieiga trak
tuojama kaip fundamentalus etinis prin
cipas ir kaip viena aktualiausių etinių
problemų, panašiai kaip nuomonės lais
vė ir spaudos laisvė. Kaip tik todėl Ca
purro modeliuojama informacinė etika
pirmiausia orientuota į žmogaus teisių
klausimų kėlimą ir sprendimą.
Kai kurios visų žmonių teisės, įtvir
tintos „Visuotinėje Žmogaus Teisių De
klaracijoje“12, tokios kaip teisė į minties
laisvę, sąžinę ir religiją, teisė į nuomonės
laisvę ir teisė į taikingas asociacijas, Ca
purro tarpkultūrinės informacinės etikos
modelyje kritiškai peržiūrimos ir iš nau
jo interpretuojamos atsižvelgiant į skait
meninių medijų akumuliuojamus proce
sus. Anot Capurro, informacinė etika
nėra periferinis socialinis diskursas, prie
šingai, tai yra dominuojantis diskursas,
vykstantis globalaus tinklo epicentre,
kuriame susikerta skirtingos kultūros ir
politiniai režimai. Šis paradigmos pasi
keitimas ne mažiau svarbus negu poky

tis, įvykęs pereinant nuo Gutenbergo
spaudos technologijos prie elektroninių
mass media XIX a. ir XX a., arba nuo ora
linės – prie rašytinės visuomenės13. „Įtink
lintame“ pasaulyje moralės vieta para
doksaliai atrodo esanti svarbesnė negu
teisinių normų vaidmuo. Nors internetas
neegzistuoja teisiniame vakuume, bet
teisinis reguliavimas grindžiamas skir
tingomis politinėmis sistemomis ir kul
tūrinėmis tradicijomis, taip pat jis iš es
mės yra lokalus, apibrėžtas geografinė
mis ribomis, todėl Capurro svarstomas
tarpkultūrinės informacinės etikos mo
delis galėtų suteikti daugiau konstruk
tyvumo. Kaip tik todėl vienas pagrindi
nių klausimų, keliamų Capurro, yra
toks: „Kaip galima informacinė etika,
grindžiama minimalios moralės princi
pais, įtvirtintais „Visuotinėje Žmogaus
Teisių Deklaracijoje“?14
Capurro pažymi, kad nuo tada, kai
XX a. antrojoje pusėje kompiuterių
mokslininkai, tokie kaip Norbertas Wie
neris15 ir Josephas Weizenbaumas16 at
kreipė publikos dėmesį į etinius iššūkius,
kylančius imanentiškai kompiuterių
technologijose, kurie apima visą visuo
menę, tuomet šito žingsnio poveikis pri
lygo atominei energijai, turint omeny
iškeltų problemų mastą ir poveikį visuo
menei. Pagrindinės informacinės medijų
etikos problemos šiuo metu yra intelek
tinė nuosavybė, privatumas, saugumas,
informacijos perteklius, skaitmeninė at
skirtis, lyčių diskriminacija ir cenzūra17.
Capurro daug dėmesio skiria infor
macijos pertekliaus, turinčio milžinišką
poveikį milijonų žmonių kasdieniam
gyvenimui informaciškai išsivysčiusiose
visuomenėse, problemai18, kuri, kaip nu
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rodo Capurro, lemia naujas medicinines
patologijas, priklausomybes ir naujus
iššūkius medicininėje praktikoje19. Etinė
šių iššūkių refleksija, anot Capurro, pri
klauso gyvenimo meno teorijai, sekant
Micheliu Foucault. Foucault skiria pagrin
dines technologijų rūšis, apimančias „gy
venimo valdymą ir formavimą“: 1) ga
mybos technologijos, kurios leidžia
mums gaminti, transformuoti arba ma
nipuliuoti daiktais; 2) ženklų sistemų
technologijos, kurios leidžia mums nau
doti ženklus, reikšmes, simbolius arba
signifikacijas; 3) galios technologijos,
kurios lemia individų elgesį; 4) techno
logijos, nukreiptos į save (asmeninės
technologijos), kurios leidžia individams
elgtis pagal jų asmeninį supratimą for
muojant kūnus ir sielas, mintis, elgesį ir
buvimo būdus, taigi transformuojant
save ir siekiant laimės, tyrumo, išminties,
tobulumo arba nemirtingumo20. Capurro
nemažai dėmesio skiria Foucault tech
nologijų klasifikacijai ir kelia esminį
klausimą: kaip mums žinoti, kokiu mas
tu ir kaip informacinės technologijos
gali būti naudojamos, sąmoningai arba
nesąmoningai formuojant žmonių gyve
nimus?21 Pavyzdžiui, etinis iššūkis, į ku
rį Capurro atkreipia dėmesį, apima ma
terialinius išteklius, susijusius su gamtos
resursų eikvojimu. Elektroninis eikvoji
mas apskritai yra vienas pagrindinių
skaitmeninės etikos iššūkių22. Visuotinai
pripažįstama, kad elektroniniai prietai
sai, įranga daro įtaką aplinkai, ekologijai,
taip pat trečiosioms šalims. Capurro re
mia žmogaus teisių diskurso plėtojimą,
į jį įtraukiant ir „ne-žmogaus“ gyvenimo,
ir gamtos teises, kada globalus teisingu
mas turi būti svarstomas kartu su skait
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menizacijos klausimais ir formuojant bei
keičiant asmeninio gyvenimo įpročius.
Capurro pažymi, kad internetas nėra
idealios universalios medijos tipas ir eti
nis „neribotos komunikacijos bendruo
menės“ idealas, propaguotas Karl-Otto
Apelio (1976)23 ir Jürgeno Habermaso
(1988)24, kur grynieji protai gali pasikeis
ti racionaliais argumentais dominuojan
čioje laisvoje erdvėje. Pavyzdžiui, Law
rence’as Lessigas gana tiksliai (1999)
numatė ir apibrėžė situaciją, kada kiber
netinės erdvės universalumas atsiduria
pavojuje dėl vietinių rinkos kodų, pro
graminės įrangos industrijos, nacionali
nių valstybių teisės ir moralės tradicijų.
Lessigas teigia: „Jeigu mes nieko neda
rysime, kibernetinės erdvės kodas pasi
keis. Nematoma ranka ją pakeis iš anks
to nematomu būdu. Kibernetinė erdvė
taps vis mažiau laisva...“25 Laisvas inter
netas gali prisidėti prie taikos ir demo
kratijos, bet taip pat jis gali būti naudo
jamas įvairioms manipuliacijoms ir kon
trolei. Nors kibernetinė erdvė, anot Cap
puro, nėra vieta, kur žmogiškumas gali
tikėtis būtinai pasiekti aukštesnį racio
nalumo laipsnį, tačiau tuo pačiu metu
internetas įgalina visas socialinių siner
gijų formas ir padaro galima pasikeisti
žiniomis iki šiol nežinomais būdais26.
Kaip tik todėl Capurro svarstomas
tarpkultūrinės informacinės etikos mo
delis turėtų užtikrinti etinių iššūkių
sprendimą „Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos” pagrindu, įgalinant
tarpkultūrinę etinę refleksiją sudėtingais
etiniais klausimais, kurie negali būti iš
spręsti a priori, bet turi būti kantriai dis
kutuojami tarptautiniu ir tarpkultūriniu
lygmeniu27.
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TARPKULTŪRINIS INFORMACINĖS MEDIJŲ ETIKOS ASPEKTAS
Capurro, ieškodamas tarpkultūrinės
informacinės etikos pagrindo, pabrėžia,
kad vienas esminių šios etikos principų,
paskelbtų pirmą kartą Jungtinių Tautų
organizuotame „Pasaulio aukščiausiojo
lygio susitikime informacinės visuome
nės klausimais“ (WSIS)28, yra žmogaus
teisių ir kultūrinės įvairovės klausimas,
todėl viena pagrindinių tarpkultūrinės
etikos lauke vykstančios diskusijos temų
yra universalumo klausimas 29. Tokiu
būdu tarpkultūrinė etinė refleksija iš es
mės vyksta įtampos tarp kultūrinės įvai
rovės ir universalumo probleminiame
lauke. Dėl globalios skaitmenizacijos
procesų įvyksta susikirtimas skaitmeni
nės sferos su ekologine, politine, ekono
mine ir kultūrine sferomis. Capurro pro
jektuojamame tarpkultūrinės informaci
nės etikos modelyje keliami ir tiriami
kontraversiški, į minėtos įtampos židi
nius nukreipti klausimai: kaip stipriai
internetas keičia lokalias kultūrines ver
tybes ir tradicinius gyvenimo būdus?
Kaip stipriai šie pokyčiai veikia ateities
visuomenių gyvenimą ir kultūrą globaliu
ir lokaliu požiūriu? Kaip labai tradicinės
kultūros ir jų moralinės vertybės „iško
munikuojamos“ ir kaip jos transformuo
ja pačios save, intensyviai veikiamos
skaitmeninės „infosferos“ (plačiąja pra
sme) ir interneto (siaurąja prasme)?
Tarpkultūrinė informacinė etika šiuo
atžvilgiu gali būti suprantama kaip ak
tualių etinių tyrimų laukas, kur morali
niai klausimai apie „infosferą“ reflektuo
jami komparatyviu būdu, remiantis
skirtingomis kultūrinėmis tradicijomis30.
Vadinasi, Capurro projektuojama
tarpkultūrinė informacinė etika supo

nuoja paradigmos pasikeitimą ne tik
vidujai tradicinės (Vakarų) etikos, bet
taip pat vidujai (Vakarų) filosofijos rea
guojant į interneto metamus iššūkius
kultūrinėms praktikoms ir tradiciniams
moraliniams kodams. Kokia yra Capurro
tradicinių moralinių kodų reikšmės sam
prata ir kaip ji leidžia pereiti nuo indi
vidualių moralinių praktikų prie univer
salaus moralumo virtualioje erdvėje?
Etikos kaip moralumo refleksijos są
voka plačiai vartojama filosofų, prade
dant Aristoteliu. Dabartiniai konstrukty
vistai, tokie kaip Niklas Luhmannas,
pabrėžia kritinę etinės teorijos (jos san
tykio su moralumu) funkciją31. Aristote
lio praktinės filosofijos koncepcija susi
jusi su būdų, kuriais žmonės kaip būty
bės gyvena pasaulyje, refleksija, su jų
ethos ir jų gero (laimingo) gyvenimo
siekiu. Anot Luhmanno32, etinis diskur
sas priklauso paties moralumo „savire
ferentiniam“ (self-referential) procesui.
Kaip savireferentinis procesas etika yra
nuolatinė moralinių kodų eksplicitiško
ir implicitiško panaudojimo paieška at
sižvelgiant į individualią ir socialinę ko
munikaciją. Kitaip tariant, etikos funkci
ja yra arbitrali atliekant stebėtojo ir pri
žiūrėtojo vaidmenį ir fiksuojant komu
nikacijos su kitais kaip moraliais asme
nimis būdus ir procesus bei apibrėžiant,
kaip vyksta moralinio identiteto konst
rukcija. Anot Capurro, kultūrinis identi
tetas, kuris daugiausia grindžiamas mo
raliniu identitetu, yra kintantis koncep
tas, nes jis remiasi nuolatiniais komuni
kaciniais atpažinimo kodų mainais tarp
socialinių aktorių33. Remiantis Ernsto
Cassirerio įžvalga apie istorinę realybės
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konstrukciją „simbolinių formų“ pagrin
du, galima teigti, kad kultūra yra forma
vimas arba „in-formavimas“ paties žmo
gaus savimonės ir materialaus pasaulio,
todėl ,,simbolinių formų filosofija“ ir
„technologijų filosofija“ yra tik skirtin
gos formos tam tikro žmogaus savimo
nės įprasminimo (Sinngebung)34.
UNESCO ,,Visuotinėje kultūrų įvairo
vės deklaracijoje”35 pateikiamas kultūros
sąvokos apibrėžimas: „patvirtinama, kad
kultūra turi būti traktuojama kaip tam
tikros visuomenės ar socialinės grupės
komplektas skirtingų dvasinių, materia
lių, intelektualių ir emocinių savybių;
kultūra apima meną, literatūrą, gyvenimo
stilius, gyvenimo kartu būdus, vertybių
sistemas, tradicijas ir įsitikinimus“36. Kaip
nurodo ši deklaracija, kultūros klausimas
yra esminis dabartiniuose socialiniuose ir
politiniuose debatuose, kurie ypač suin
tensyvėjo po Samuelio Huntingtono įta
kingos knygos Civilizacijų susidūrimas ir
pasaulio pertvarka37 bei po 2001 m. rugsėjo
11 įvykių. Dabartinės diskusijos tarpkul
tūrinės filosofijos ir sociologijos lauke
rodo, kad nėra aiškių ribų tarp kultūrų ir
kad kultūros nėra homogeniškos ir statiš
kos. Uždara ir statiška kultūrų vizija, eks
plikuota Huntingtono, „grindžiama kli
šėmis ir nekreipia dėmesio į kompleksą
diachroninių ir sinchroninių hibridizacijų
ar „polifonijų“ vidujai kultūros ir tarp
kultūrų“38. Michaelis Walzeris, palaiky
damas kultūrų išorinės ir vidinės hibri
dizacijos idėją, skiria „tankų“ (thick) ir
„retą“ (thin) moralumą, t. y. moralumą,
grindžiamą moraliniais argumentais, įsi
šaknijusiais ar lokalizuotais tam tikroje
kultūroje, ir pastarajam priešingą mora
lumą, grindžiamą atsietais nuo kultūros
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moraliniais argumentais39. Iš esmės čia
susiduriama su individualumo ir univer
salumo kontraversija, kuri negali būti
įveikiama teoriškai. Universalumas, anot
Kanto40, yra reguliatyvinė idėja, kuri ga
li būti tik suvokiama (mąstoma) ir iš da
lies realizuojama plėtojant tarpkultūrinį
dialogą apie maksimas, kurios gali val
dyti mūsų veiksmus.
Inidividualaus ir socialinio kultūrinio
identiteto arba autonomijos teisė įtvir
tinta UNESCO „Visuotinėje kultūrinės
įvairovės deklaracijoje“: „Kultūrinės įvai
rovės apsauga yra etinis imperatyvas,
neatsiejamas nuo pagarbos žmonių įvai
rovei. Jis apima įsipareigojimą žmogaus
teisėms ir fundamentalioms laisvėms,
taip pat mažumų teisėms. Niekas nega
li pažeisti kultūrinės įvairovės, garantuo
jamos tarptautinės teisės.“41 Nuolatinis
tarpkultūrinės etikos uždavinys yra ref
lektuoti šiuos principus ir jų faktines
kolizijas. Tačiau Capurro įžvelgia dvi
pagrindines grėsmės, kurios gali paveik
ti šią refleksiją:
• kada naudojami „mono-kultūrinis“
arba „multikultūrinis“ argumentas
siekiant pakirsti etinį universalumo
imperatyvą. Čia kyla moralinio ir kul
tūrinio reliatyvizmo grėsmė;
• vienašališkas argumentas už meta
kultūrinį universalumą, kuris neatve
ria tarpkultūrino dialogo. Čia kyla
moralinio universalizmo grėsmė42.
Tačiau abiem atvejais įtampa tarp
universalumo ir individualumo nėra pa
naikinama. Dabartinė skaitmeninė glo
balizacija paspartino kultūrinės hibridi
zacijos procesą, lydimą „glokalių“ kul
tūrų iškilimo. Sąvoką „glokali kultūra“
(glocal culture), kurią plačiai savo teks
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tuose vartoja Capurro, pasiūlė sociologas
Rolandas Robertsonas, įžvelgęs „globa
lios“ ir „lokalios“ sferų persismelkimą
viena į kitą43. Šio proceso rezultatas, kaip
nurodo Giorgio Agambenas, nėra tiesiog
homogenizacija arba MacWorld’o naujos
getų steigimo formos, nes marginaliza
cija ir socialinė atskirtis gali kilti ir de
mokratinėse visuomenėse44. Taip pat ir
apie tarpkultūrinę etiką galima kalbėti
tuomet, kai skirtingi etiniai požiūriai,
užuot juos lyginus ir vertinus, yra „su
gretinami“. Mono-kultūrinis požiūris į
etiką save apibrėžia kaip vienintelį vali
dų, todėl, siekdamas išvengti šiai mąs
tymo krypčiai būdingo etinio šovinizmo
ir kolonializmo, Capurro stengiasi užti
krinti būtinas teorines tarpkultūrinės
etikos sąlygas, kurių esminė yra etikos
kildinimas iš tarpkultūrinio dialogo.
Capurro pasisako už atvirą tarpkul
tūrinį dialogą, laikydamasis nuostatos,
kad universalus racionalumas nėra spe
cifinė tam tikros lokalios (senovės Grai
kijos) kultūros nuosavybė. Būtent dialo

gas, anot Capurro, atveria kelią tarpkul
tūrinei paradigmai ir etiniam mąstymui,
o kai šis tarpkultūrinis etinis dialogas
susiduria su informacinėmis technologi
jomis kaip dominuojančiomis medijomis
mūsų dabartiniame pasaulyje, mes kal
bame apie tarpkultūrinę informacinę eti
ką45. Nors tarpkultūrinės etikos koncep
cija pirmiausia siejasi su Jürgeno Haber
maso ,,diskurso etika”46, tačiau Capurro
tarpkultūrinės etikos modelyje neakcen
tuojamas konsensusas kaip transcenden
tinis žmonijos tikslas. Tarpkultūrinė in
formacinė etika, kaip pažymi Heinrichas
Rombachas, pirmiausia turėtų veikti ar
bitro principu: stebėti ir dirbti šalinant
skirtumus, kylančius vartojant morali
nius kodus visuomenėje, ir tarp visuo
menių, siekiant užtikrinti komunikaciją
tarp skirtingų kultūrinių sistemų47. Kaip
tik todėl vienas pagrindinių Capurro
tarpkultūrinės informacinės etikos užda
vinių yra puoselėti kultūrines tapatybes
prižiūrint ir reflektuojant komunikaciją,
vykstančią skaitmeninėje „infosferoje“.

MODELIO ĮVEIKLINIMAS: TEORINĖS IR PRAKTINĖS PROBLEMOS
Capurro domina ne tik teorinė tarp
kultūrinės informacinės etikos modelio
refleksija, bet ir praktinio pritaikymo
perspektyva, modelio įveiklinimas. Dau
gelyje savo tekstų Capurro pateikia įvai
rius konstruktyvius pasiūlymus, kaip
būtų galima efektyviai įveiklinti tarpkul
tūrinę informacinę etiką išsprendžiant
keletą esminių problemų. Capurro ma
no, kad itin svarbu plėtoti tarpkultūrinį
dialogą apie informacinių technologijų
poveikį siekiant geresnio supratimo są
lygų, kurioms esant gali sėkmingai plė

totis ir koegzistuoti skaitmeninėje, nau
joje aplinkoje skirtingi gyvenimo stiliai
bei gyvenimo projektai, taip pat siekiant
išsiaiškinti, kas yra moraliniai individai
specifinėmis sąlygomis ir kaip reikia in
terpretuoti moralinį kodą skirtingose
etinėse ir kultūrinėse tradicijose bei kaip
tai siejasi su informacinių technologijų
metamais iššūkiais48. Ir galiausiai, kaip
mes turime iš naujo interpretuoti mūsų
etines tradicijas šioje naujoje skaitmeni
nėje aplinkoje? Šie problemiški klausimai
išlieka svarbūs modelio įveiklinimo atve
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ju, tačiau dėl savo sudėtingumo jie gali
būti analizuojami tik ilgai trunkančiame
tarpkultūriniame dialoge, kuriame etika
pirmiausia turi būti suprantama kaip
gyvenimo menas49.
Pagrindinės tarpkultūrinės informa
cinės etikos temos yra intelektinė nuo
savybė, privatumas, saugumas, informa
cijos perteklius, skaitmeninė atskirtis,
lyčių diskriminacija ir cenzūra50. Šios
temos kaip etinio tyrimo objektai gali
būti diskutuojamos ne tik visuotinių tei
sių ir principų pagrindu, bet ir atsižvel
giant į kultūrinius skirtumus, taip pat
istorines ir geografines ypatybes, kurios
sąlygoja skirtingus teorinius pagrindi
mus ir praktinius sprendimus51. Vienas
svarbiausių iššūkių šioje srityje yra klau
simas, kaip žmonių kultūros gali klestė
ti globalioje skaitmeninėje aplinkoje, iš
vengdamos informacinės atskirties arba
izoliacijos. Capurro, spręsdamas šiuos
teorinius klausimus, inicijavo interneti
nių tinklo platformų įkūrimą. Jie skirti
informacinei etikai (jau minėtas Afrikos
tinklas ANIE ir Lotynų Amerikos tinklas
RELEI) ir prisideda prie trečiųjų šalių
skaitmeninės atskirties mažinimo ir
tarpkultūrinio etinio dialogo plėtojimo.
Capurro pateikia konkrečias reko
mendacijas, įgalinančias tarpkultūrinės
informacinės etikos modelio įveiklinimo
perspektyvą:
• sukurti tinklo prieigą skurdžioms ša
lims pananudojant egzistuojančius
resursus, siekiant skatinti globalių ir
lokalių informacijos kultūrų ir eko
nomikų plėtrą;
• remti ,,Pasaulinio informacijos etoso”
plėtrą;
• sukurti informacijos centrus informa
ciškai skurdžiose šalyse;
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• skatinti visuomenės sąmoningumą;
• įtraukti informacinės etikos temas į
visų lygių mokymo programas;
• skatinti pavienių žmonių pastangas
decentralizuoti ir koordinuoti veiklas
bendradarbiaujant su tarptautinėmis
organizacijomis52.
Visos šios techninės ir sociokultūrinės
informacinės visuomenės problemos tuo
pačiu metu yra etinės problemos. Efek
tyvus šių problemų sprendimas, anot
Capurro, prisidėtų prie tarpkultūrinės
informacinės etikos modelio įveiklinimo.
Kaip matyti iš Capurro pateiktų re
komendacijų, vienas svarbiausių tarpkul
tūrinės informacinės etikos iššūkių api
ma vadinamąją „skaitmeninę atskirtį“
(digital divide). Ši problema, anot Ca
purro, turi būti analizuojama ne tik kaip
prieigos prie interneto (techninis aspek
tas) klausimas, bet kaip problema, ky
lanti klausiant: kaip žmonės gali geriau
valdyti savo gyvenimus naudodami nau
jas skaitmenines medijas ir tuo pačiu
metu išvengdami kultūrinio išnaudoji
mo, homogenizacijos, kolonializmo ir
diskriminacijos pavojų?53
Aihwa Ongas ir Stephenas Collieras
teigia, kad pavieniai individai, kaip ir
visuomenės, turi tapti sąmoningi skirtin
gų rūšių ryšių tarp tradicinių ir skaitme
ninių medijų atžvilgiu, atsižvelgiant į jų
poreikius, interesus ir kultūrinį pagrin
dą54. Manuelis Castellsas taip pat nuro
do, kad skaitmeninė komunikacija nega
li duoti sprendimo nei atskiroms visuo
menėms, nei jų globaliai sąveikai, ji tik
gali prisidėti randant naujus sąveikos
būdus tarp lokalaus ir globalaus, kai ku
riamos glokalios kultūros55. Tokiu būdu
įtraukios informacinės visuomenės vizi
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ja, pristatyta WSIS56, pateikiama kaip
globali ir kartu pliurali (daugybiška).
Tačiau šioje vietoje iškyla kita svarbi –
teisingumo – problema. Kas turėtų lai
duoti tarpkultūrinės informacinės etikos
diskurso teisingumą?
Capurro etinis modelis gali būti sie
jamas su Ruperto Scheule’es „įtinklinto
teisingumo“ (networked justice) sampra
ta57, kuri susijusi su tokia teisingumo
koncepcija, kurią Tomasas Lipinskis ir
Johannesas Britzas vadina „kontributy
viniu teisingumu“: „įgalina individus
būti aktyvius visuomenėje (individuali
atsakomybė), o pati visuomenė turi par
eigą palengvinti individų dalyvavimą ir
produktyvumą nesumažinant individu
alios laisvės ir orumo“58. Sorajus Hon
gladaromas taip pat pažymi: „...teisin
gumas ir kultūra yra susiję daugeliu
būdų. Pirma, teisingumas, jeigu jis yra
veikiantis kultūrinėje būtyje, turi būti
integruotas į tradicijas arba įprastas šios
būties praktikas. Antra, jeigu kultūros
sąveikauja taip glaudžiai, kaip globali
zacijos sąlygomis, tuomet gali vykti kul
tūrinis susimaišymas, vedantis prie re
zultato, kai praktikų sistemos, atsiradu
sios vienoje kultūroje, ‚eksportuojamos’
į kitas kultūras.“59 Vadinasi, teisingumas,
anot Hongladaromo, yra kultūrinis ir
tarpkultūrinis. Sekdamas Michaeliu Wal
zeriu, Hongladaromas argumentuoja,
kad moraliniai argumentai yra „reti“,
jeigu jie nesiremia kultūra ir istorija, ki
taip sakant, jeigu jie nėra kontekstuali
zuoti arba lokalizuoti60. Bet kita vertus,
„tankūs“ moraliniai argumentai turi
įveikti jų mono-kultūrinį horizontą.
Capurro iš dalies remiasi šia Hongla
daromo nuostata, tačiau pabrėžia, kad

tarpkultūrinė informacinė etika yra re
zultatas tarpkultūrinės sąveikos kaip
opozicija meta-kultūriniam arba „retam“
universalumui61. Internete būtent tarp
kultūrinio dialogo plėtojimas gali būti
vienas iš būdų, padedančių išlaikyti ki
bernetinę erdvę laisvesnę ir puoselėti
kultūrinę įvairovę. Todėl tarpkultūrinės
informacinės etikos didžiausias rūpestis
yra ne tik įveikti moralinių tradicijų izo
liaciją informacinėje (skaitmenizuotoje)
visuomenėje, bet taip pat suteikti plat
formą pragmatiniams veiksmams, teisė
toms veikloms, kurios gali būti naudo
jamos kaip rėmai siekiant saugoti ir
puoselėti kultūrinę įvairovę naujoje
skaitmeninėje aplinkoje. Etika, teisė ir
pragmatiniai veiksmai yra būtini siekiant
internetą išlaikyti kuo laisvesnį, išven
giant tam tikros grupės moralės getiza
cijos ir skatinant tarpkultūrinį dialogą62.
Tarpkultūrinė informacinė etika tiria
pokyčius, susijusius su interneto povei
kiu tradicinėms medijoms (laikraščiams,
radijui, TV, telefonui ir kt.), ir kitos kartos
informacijos ir komunikacijos technolo
gijų metamus iššūkius postinternetinėje
eroje. Anot Eben Moglen, etinė teisė da
lytis informacija yra esminis etinis infor
macinės visuomenės principas63. Žvel
giant iš tarpkultūrinės perspektyvos,
esminis klausimas yra toks: kaip lokalios
žmonių kultūros gali klestėti globalioje
skaitmeninėje aplinkoje? Šis klausimas
pirmiausia apima bendruomenės kūrimą
kultūrinės įvairovės pagrindu. Taip pat
kyla klausimas, kaip stipriai internetas
veikia ir daro įtaką (pozityvią ar negaty
vią) lokalioms ir glokalioms kultūroms.
Kaip toks poveikis skatina demokratinius
procesus tarp jų ir viduje jų? Kaip žmo
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nės konstruoja savo kultūrines tapatybes
šioje medijoje? Kaip tai veikia jų papro
čius, kalbas ir kasdienes problemas? Ki
tas ne mažiau svarbus tarpkultūrinės
informacinės etikos klausimas yra šis:
kaip stipriai ir kokiais būdais mes esame
pajėgūs padidinti (išplėsti) laisvę ir tei
singumą kartu su tvaria kultūrine plėtra
išsaugant ir skatinant kultūrinę įvairovę?
Capurro projektuojamas tarpkultūri
nės informacinės etikos modelis minėtų

iššūkių akivaizdoje siūlo atviro, etinio,
tarpkultūrinio dialogo galimybę. For
muodamos mūsų kasdienius gyvenimus,
mobiliosios komunikacijos technologijos
taip pat transformuoja būdus, kuriais
mes konstruojame socialinį, politinį ir
ekonominį pasaulį, taip pat būdus, ku
riais mes performuojame natūralią aplin
ką. Tad vis aktualesnis darosi Capurro
keliamas klausimas: kas mes esame skait
meniniame amžiuje?

IŠVADOS
Rafaelio Capurro tarpkultūrinės infor
macinės etikos modelis suteikia koncep
tualius rėmus tarpkultūriniam etiniam
dialogui siekiant užtikrinti žmonijos kles
tėjimą XXI a. skaitmeninėje aplinkoje.
Tarpkultūrinės informacinės etikos
didžiausias rūpestis yra ne tik įveikti
moralinių tradicijų izoliaciją informaci
nėje (skaitmenizuotoje) visuomenėje, bet
taip pat suteikti platformą pragmati
niams veiksmams, teisėtoms veikloms,
kurios gali būti naudojamos kaip gairės
siekiant saugoti ir puoselėti kultūrinę
įvairovę naujoje skaitmeninėje aplinkoje.
Tarpkultūrinės informacinės etikos
modelis atveria etinių tyrimų lauką, kur
moraliniai klausimai apie „infosferą“
gali būti reflektuojami komparatyviniu
būdu, remiantis skirtingomis kultūrinė
mis tradicijomis.

Nors Capurro remia žmogaus teisų
diskurso plėtojimą, į jį įtraukiant ir „nežmogaus“ teises (gyvūnų, gamtos), ta
čiau nepakankamai pagrindžiamas prak
tinis tokio diskurso aspektas.
Capurro svarstomas tarpkultūrinės
informacinės etikos modelis teoriškai
užtikrina universalią „minimalią“ mora
lę, etines problemas sprendžiant „Visuo
tinės žmogaus teisių deklaracijos pagrin
du“, tačiau per mažai dėmesio skiriama
konkretiems probleminiams atvejams ir
praktiniam tokios moralės įveiklinimui.
Tarpkultūrinės informacinės etikos
modelio įveiklinimas galimas kaip kri
tinė tarpdalykinė ir tarpkultūrinė ref
leksija apie žmogiškumo transformaci
jas bei sąmoningas asmeninių savybių
ugdymas pasitelkiant kompiuterio tech
nologijas.
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