
В Осло,  Норвегия  от  27  до  30  септември  2009  г.  се  състоя  шестата  международна 
конференция на информационните комисари.  
Хелън Дарбишър, изпълнителен директор Access Info Europe , представи своя доклад за 
събитието на Международната мрежата на застъпниците за свобода на информацията. 

Събитието и комуникационни въпроси:
1. Участваха информационни комисари и омбудсмани от 25 държави от цял свят, 

Европейския съюз, множество експерти, представители на академичните среди и 
ограничен брой неправителствени организации  (freedominfo.org,  ODAC, Access 
Info Europe). Повече информация може да се намери на http://www.icic2009.no 

2. Проведоха  се  дискусии  за  комуникацията  между  комисарите  и  тази  с 
организациите  на  гражданското  общество.  В  резултат  на  дискусията  в  Осло 
комисарите  сформираха  работна  група,  в  която  влизат  комисарите  на  Чили, 
Мексико,  Канада,  Словения,  Великобритания и Германия,  която да разработи 
комуникационна инфраструктура  (уебсайт, дискусионна група)  за комисарите. 
В Мексико вече има идеи в тази насока и имам впечатлението,  че работната 
група  прие  сериозно  своите  функции.  Това  ще  бъде  място,  където  ще  се 
споделят въпроси, нуждаещи си от по-близко коопериране (деликатни случаи, за 
които  трябва  съвет  или  сравнителна информация,  например  по политически 
въпроси).  Ще  се  улеснява  организирането  на  събития  и  ще  се подпомогне 
общуването с гражданското общество. 

3. Следващата  среща  на  информационните  комисари  ще  бъде  през  2011  г.  в 
Канада, още не е уточнено точното място. Тогава ще има място и за участие на 
гражданското общество. С предварителна информация и по-добра комуникация 
ще е възможно да  се съберат  средства,  за  да  може това да  се случи  и да се 
разшири представителството на гражданското общество на следващата среща. 

Основна дискусия
1. Информационен  комисар  или  омбудсман? Имаше  интересна  група  от 

дискусии относно това кой модел е най-добър – на информационния комисар 
или на  омбудсмана.  Всички работни групи се съгласиха,  че това е  грешният 
въпрос.  По-скоро моделът трябва да се избере според националната правна и 
демократична култура. Всички участници се съгласиха, че институцията, която 
контролира  правото  на  достъп  до  информация,  трябва  да  има  достатъчно 
ресурси и власт. Властта може да варира в различните страни: според правните 
традиции.  В  някои  страни  фактът,  че  институцията  на  омбудсмана  може  да 
прави само незадължителни препоръки, е достатъчен повод за промяна, в други 
това означава, че омбудсманът е слаб, т.е. контекстът е важен!

2. „Доверието  е  всичко,  контролът  е  по-добър”. Тази  максима  (някои  я 
приписват  на  Ленин) беше  спомената  няколко  пъти  по  време  на  срещата, 
понякога  във  връзка  с  това  как  сегашните  правителства  се  отнасят  към 
гражданите  и  от  повишеното  ниво  на  следене  и  понякога,  за  да  спорят,  че 
строгият контрол върху достъпа до информация е добро нещо. 

3. По отношеное на опасенията,  свързани с гражданските свободи,  различни 
оратори, включително Джордж Апен, Норвежкият комисар за защита на личните 
данни,  изрази  мнение,  че  сигурността  е  много  размито  понятие,  когато  се 
противопоставя  на  отдавна  съществуващи  демократични  ценности  и  изрази 
тревога  от  непропорционалните  мерки,  които  се  въвеждат  в  името  на 
сигурността – аналогично на хващане на акула с мрежа, пълна със скариди, и по 
този  начин  се  опустошава  всичко  в  океана.  Бертран  де  ла  Шапел  от  Wsis-
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online.net смята,  че  постигането  на  сигурност,  лична  неприкосновеност  и 
откритост  е  игра  с  нулев  резултат  и  отбеляза,  че  в  компютърния  свят 
програмирането с отворен код е често по-сигурно, защото подобрените версии 
се разработват по-бързо отколкото легализирания софтуер. 

4. Активният аспект на правото се споменава в много презентации и дискусии с 
ясната мисъл, че това е следващото голямо предизвикателство, едновременно от 
гледна  точка  на  подхода  към  правата (по  този  начин  се  облекчава  лицето, 
търсещо информация от бремето да попълва заявления и да чака отговори) и по 
прагматични причини (намалява  се  бремето  за  обществените  инситуции  и се 
улеснява автоматичният поток на информация).  Тази смяна е доказателство за 
начина,  по  който  информацията  се  съхранява,  особено  що  се  отнася  до 
изпреварващия достъп до цели бази данни, докато се гарантира, че се прилагат 
изключения  и  се  улеснява  общественото  участие  чрез  насърчаване  към 
включване  в  процеса  на  вземане  на  решения.  Андреа  Нейл,  асистент  на 
Информационния комисар в Канада,  говори за съвременните тенденции да се 
направят такива документи като договори активно достъпни и за техническите 
предизвикателства при премахване на лична данни. Тя каза още, че трябва да се 
разкрие структурата на услугите и активното публикуване може да „възстанови 
социалния договор (на управлението) с обществеността”. Мелани Ан Пастей от 
Министерство  на  правосъдието  на  САЩ наблегна  на  политиката  за  активно 
предоставяне на информация на новата администрация на Обама и на това как се 
налага промяна на мисленето от налагане на изключения  (традиционно това е 
ролята на Службата за свобода на информацията) към креативно мислене за това 
какво си струва да се предостави. 

5. Достъп до цифрова информация/Формати за данни: Ханс Гюнар Аксбергер 
(Омбудсман на Швеция) спомена за увеличаващо се напрежение от факта,  че 
информационният  век  е  поставен  в  хартиено  базиран  модел  за  достъп  до 
информация.  Андреа  Нейл,  асистент  на  Информационния  комисар  в  Канада, 
говори за огромното количество информация, което правителството има и която 
е по-лесно да се намери и получи, отколкото е било в епохата на хартията, и че 
все още има съпротива да се правят достъпни цели бази данни. Тя разказа за 
случай, при който лични данни са били заменени с уникални идентификатори, за 
да  се  защити личната  неприкосновеност  и  информацията  пак  е  предоставена 
(това е базата данни със записи на полицейските арести, където всяко име било 
заменено с номер и по този начин било вазмъжно да се видят подробности за 
ареста,  без  да  идентифицира  личността).  Тя  и  други  участници  подчертаха 
необходимостта  от  актуалиризане  на  законите,  за  да  се  гарантира,  че  целият 
обмен на информация е надлежно записан – например обмяната на ПИН кодове 
между устройствата „Блекбъри“, както и проблемът с незапазените записи и с 
„управлението на клетъчните телефони”. Греъм Смит, Великобритания, очерта 
като проблем, че голям масив от данни се записват електронно и чиновниците 
вече не знаят каква информация имат, но това не е проблем на заявителите. Той 
препоръча на комисарите да се съобразяват с технологичното предизвикателство 
и  да  не  приемат  за  чиста  монета  думите  „ние  нямаме  тази  информация”. 
Професор Ерик Бое от Юридическия факултет на Университета в Осло призова 
за  захвърляне  на  стария  документален  модел и  за  ново поколение  закони  за 
достъп  до  информация,  които  да  поставят  ударението  върху  информацията. 
Професор  Бое  отбеляза,  че  ревизиите  на  закона  за  достъп  до  информация  в 
Норвегия през 2000 и 2006 година не са постигнали това, въпреки че в момента 
има  по-голяма  право  на  достъп  до  бази  данни.  Той  не  се  съгласи,  че  са 

2



необходими  радикални  реформи  и  че  всички  изключения  по  отношение  на 
документите трябва да се премахнат. 

6. Вреди срещу ползи от прозрачността/Преодоляване на противопоставянето: 
Предизвикателството  от  преодоляване  на  противопоставянето  на  държавните 
служители и политиците е повтарящ се въпрос. Греъм Смит от Великобритания 
говори  за  това  как  да  се  структурира  информацията  така,  че  държавните 
служители да не търсят  игла в купа  сено всеки път,  когато има заявление за 
информация, по такъв начин се намалява действителното бреме, което свободата 
на  информация  може  да  наложи  на  служителите.  Джоан  Кади  подчерта,  че 
служителите  по-често  се  фокусират  върху вредите,  отколкото  върху ползите: 
има протести срещу товарът,  произтичащ от индивидуалните  заявления,  и не 
успяват  да забележат дългосрочните  ползи от по-голямата  прозрачност.  Хуан 
Пабло Омедо (Чили) говори за противопоставянето на неочакваните изисквания 
на новия закон в Чили за разкриване на такава информация като заплати или 
оценка  на  наетите  служители.  Той  посочи,  че  държавните  служители  са 
намерили  креативен  начин  да  не  отговарят  на  такива  въпроси,  като  се 
обосновават с опасност за тяхното здраве и сигурност, ако търсят информация в 
мрачните и влажни архиви. Новият Информационен комисар на Великобритания 
Кристофър Греъм предложи комисарите да продължат да развиват аргументи в 
полза  на  откритостта  (насърчаване  на  гражданското  участие,  политики  за 
политиката, а не за процеса, споделяне бремето на сложността,  позовляване на 
хората  извън  управлението  да  разрешават  проблеми).  И Хуан  Пабло Олмедо 
призова за повече обмяна на опит по отношение успешното преодоляване на 
противопоставянето.  Професор  Ерик  Бое  предложи  автоматизирани 
компютърни системи,  които да насочват  държавните служители в процеса на 
разкриване  на  информация,  проверявайки  коректното  прилагане  на 
изключенията,  основанията  за  тях  и  др.  –  за  определена  информация  тези 
системи биха били почти самоприложими.       

7. Информация за гражданско участие във взимането на решения: Някои от 
участниците подчертаха, че предоставянето на информация е необходимо не 
само за по-голяма отчетност на управлението, но и за активно участие в процеса 
на вземане на решения - за формиране на решенията, както и за оказване на 
влияние върху резултатите от тях. Бертран де ла Шапел обсъди необходимостта 
от промяна в работата на управлението и съответно обмена на информация, за да 
се насърчи възможно най-ранното участие в дебата и вземането на решение. 
Според Джоан Кейди от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие интернет ерата дава възможност на гражданското общество да играе 
ролята на партньор в управлението и говори за „обществената ангажираност 
като условие за ефективно управление”. Тя подчерта нуждата управлението да 
се възползва от възможностите на социалните мрежи и прякото участие чрез 
интернет (Web 2.0) с цел да се „увеличи обществената ангажираност”.  

8. Гост-лекторът Хедър Брук, журналистката, която подаде първите заявления за 
достъп до информация във Великобритания, довели в крайна сметка до скандала 
за разходите на народни представители (излиза книга и случаят е екранизиран с 
подкрепата на Би Би Си), изрази загриженост за упадъка на разследващата 
журналистика, която за щастие е заменена със свободния достъп до 
информация. Разкриването на случая с разходите на депутатите обаче е станало 
благодарение на изтичане на информация, която впоследствие е била 
предоставена. Тя подчерта, че Британският парламент „не пострада поради 
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свободата на информацията, а защото се бори срещу тази свобода”. Хедър 
подчерта стойността на достъпа до информация като средство за изкореняване 
на корупцията и бездействието.

9. Обхват на правото – Да бъдат ли задължени частни лица и структури? 
Участниците в последния ден (Гунар Харалдсон от Комисия за финансов надзор 
в Исландия и професор Ян Фридхоф Берн от Университета Берген, Норвегия) 
повдигнаха въпроса за обхвата на правото на информация. Професор Берн 
наблегна на необходимостта от възможно най-широко тълкуване и прилагане на 
закона за всички институции, упражняващи публична власт и/или финансирани 
от държавния бюджет. Той обаче отбеляза, че законодателните промени в 
Норвегия през 2006 г. не са постигнали напълно тази цел. Ричард Каланд 
призова към разчупване на настоящото традиционно тълкуване на 
административното право и възприемане на правно-базиран подход, което 
неминуемо би довело до разширяване на обхвата на правото на достъп до 
информация, включвайки и частните структури за дейността им, която има 
някакво отношение към ежедневието на възможните заявители. Някои от 
информационните комисари отбелязаха, че имат правомощия върху частни 
организации за защита на личните данни, но не и върху такива за защита 
правото на информация. 
Във връзка с финансовата криза беше отбелязано, че множество закони 
предвиждат активното предоставяне от участници на пазара на информация за 
повторно ползване. Въпреки това, свободният обмен на информация не е 
гарантиран и тя не се предоставя лесно. Харалдсон препрати към библейската 
история, в която нещо е написано на стената, но никой не знае как да го тълкува. 
Били са написани различни парични единици и предупреждение за падането на 
Империята!
Очевидно дискусията за обхвата на правото на информация ще продължи, 
поставяйки акцента върху активното предоставяне.

     
Хелън Дарбишър
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