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Bevezetés

Manuel Castellsnek az információs társadalomról írt monumentális trilógiája (1996, 1997a, 1998a) megjelenése óta az információs társadalomkutatás középponti értelmezési keretét adja, hatásában sokan Weber Gazdaság és Társadalom című művéhez mérik. Bár ez az összehasonlítás a szerzőre nézve hízelgő, mégis bizonyos időnek kell eltelnie, hogy Castells műve klasszikussá váljon, vagy kihulljon a szociológiai köztudatból, mint divatos sikerdarab. Ennek az időnek a során egyre-másra összegzések, elemzések jelennek meg, melyek Castells munkájának-megközelítésének leíró erejét próbálják tesztelni (Giddens 1996, Barney 1997, Cisler 1998, Fuller 1998, Stalder 1998, Csorba 1999, Nyíri 1999, Z. Karvalics 1999) Különösen jó kiindulópont lehet a másodlagos Castells-irodalom tanulmányozására Cliff Barney műkedvelő Castells kritikus újságíró internet oldala: http://www.netfront.to/, ahol az általam felhasznált nem magyar nyelvű recenziók részben vagy teljesen fellelhetők (Giddens 1996, Barney 1997, Cisler 1998, Fuller 1998, Stalder 1998).. Célom, hogy szociológia doktoris hallgatóként, illetve a BMGE-UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központ (ITTK) kutatójaként a magam szerényebb elméleti eszközeivel megpróbáljak hozzájárulni ehhez a munkához, azzal, hogy röviden vázolom Castells fogalmi keretét, majd a mű, a recenziók és a hazai-nemzetközi információs fejlődés ismeretében egy-két fontosabb kérdés megfogalmazásának erejéig alkalmazom Castells apparátusát a magyar információs fejlődésre. Eme recenzió nem titkolt további célja, hogy hozzásegítsen a saját kutatásomban való elmélyedéshez, ami a fogalmi háttér tisztázását és a gyakorlati témámat, a finn információs társadalmat illeti (Élő – Pintér 1999).
	Anélkül, hogy kényszerűen belefutnánk néhány tudományos (ál)problémába nehéz az információs társadalom kérdését tisztázni. Mégis megpróbálom ezt, amikor a következőkben megkísérelem elkerülni az álvitákat. Ilyen, minket a későbbiekben hidegen hagyó álproblémának tekintem az evolucionizmus csapdáját, amely szerint eleve meghatározott, milyen utat kell bejárni a szegény, fejlődő államoknak, hogy eljussanak a fejlettek szintjére. De ilyen a technológiai determinizmus kérdése is, amely a társadalom fejlődése kapcsán a technológiai jellemzőket tartja elsőrendűnek; de nem jobb a párja sem, amely egyszerűen megfordítja a tyúk-tojás problematikát, amikor azt állítja, hogy a társadalom határozza meg a technológiát és nem fordítva. És ugyancsak rossz kérdésnek tűnhet az információs társadalom kapcsán azt firtatni, hogy vajon szükségünk van-e az információs fejlődésre, jó-e nekünk egyáltalán ez az egész? Ugyanis az információs társadalom itt van, nem opcionális, azaz választható/ nem választható. Ez pedig az új technológiáknak ’köszönhető’. (Ál)vitákat írok, mivel elsősorban olyan hitvitákról van szó, amelyek tudományos érveléssel nem eldönthetők, a vitázó felek értékalapon állva nem meggyőzhetők. De még ha be is lehetne fejezni őket, túlságosan sok energiába kerül, ahhoz képest, hogy kevesebb befektetéssel sokkal több eredményre juthat az ember, ha más kérdésekkel-vitákkal foglalkozik. Ebben az értelemben nem kívánok ezekkel a problémákkal foglalkozni, mivel véleményem szerint elfedik a jelenleg fontosabb kérdéseket. Ezeket a fontosabb kérdéseket a későbbiekben pozitíve is megfogalmazom.
Az információs társadalomnak csak a globalizáció korában van igazán értelme – annak ellenére, hogy az emberi történelemben már korábban is léteztek globalizációs tendenciák – a globális társadalom az információs társadalom maga, és viszont. A globalitás és az információs forradalom nem elválasztható egymástól. A Globális Információs Társadalom persze felveti az elméleti kérdést, hogy vajon egyetlen információs társadalmi modell, vagy információs társadalmak sokasága létezik-e? Fogadjuk el kiindulópontunkul, hogy a lokális-regionális-nemzeti-globális keretben gondolkodva földrajzi értelemben és a közösségméret szempontjából is mind ’lefelé’, mind ’felfelé’ eltérhetünk a nemzeti modellektől, így egyszerre beszélhetünk egyedi és általánosítható tapasztalatokról, pontosan ez teszi annyira fontossá a globális információs kihívást, a megerősödő/meggyengülő lokalitással, a nemzeti szint sokszoros inadekvátságával és a globális szint részleges ellenőrizetlenségével. 


	Gazdasági és technológiai gyökerek

	Az 1970-es évek elejétől új gazdaság jelent meg a világban. Ez a gazdaság egyrészről információs, másrészről globális, harmadrészt pedig egyszerre információs és globális. Ahogy Manuel Castells fogalmaz a globális gazdaságról szóló fejezetében (1996: 66-150) az új gazdaság elsősorban információs, mert a szereplői versenyképessége, így profitabilitása nagyban függ attól, hogy mennyire képesek a tudásalapú gazdaságban hatékonyan információt és tudást létrehozni, kezelni és alkalmazni. Másrészt ez a gazdaság globális, mert a középpontjában álló termelési és fogyasztási tevékenységek, akárcsak a legfontosabb összetevők – úgy mint tőke, munka, tiszta nyersanyagok, irányítás, információ, technológia, piac – globális szinten szerveződnek. Harmadrészt pedig ez a gazdaság egyszerre információs és globális, mert a termelés és a fogyasztás, illetve az annak hátterében álló verseny egy globális információs hálózatban folyik, aminek létrejöttét az 1970-es évektől zajló információs technológiai forradalom tette lehetővé. Az új információs technológia szerves alapját képezi a globalizációnak. Persze az információ, kommunikáció és a tudás mindig is fontos szerepet játszott az emberi társadalmak és gazdaságok működésében, de ami új, hogy maga az információ válhatott a termelés folyamatává és végtermékévé egyaránt, méghozzá globális szinten.
	Ennek az új gazdaságnak a működését sokáig igen nehéz volt statisztikailag szignifikánsan kimutatni, mivel az elsősorban nemzeti ipari termelés mérésére kitalált mutatók rejtetten hagyták az információs gazdaság tudásalapú és magas kutatási/fejlesztési költségekkel dolgozó globális fejlődését. Valójában az 1970-es évektől egyre inkább stagnáló ipari termelést napjainkra jelentősen felrázta a felgyorsuló új gazdaság fellendülése, bár egyelőre még korai lenne a rendelkezésre álló adatokból tartós, hosszútávú trendeket jósolni. 
	Ennek az új gazdasági modellnek a hátterében az 1970-es évektől válságban lévő gazdasági szereplők profitnövelési stratégiái állnak. A termelők célja az új piacok meghódítása mellett (extenzív fejlődés) a szükséges egységnyi részre eső – egyre dráguló – felhasznált nyersanyagok mértékének csökkentése lett (intenzív fejlődés). Az új termékekkel új piacok irányába mutató kereskedelem fontosabbá tette a kereskedelem szerepét és hozzájárult a befektetési piac globalizációjához is: a cégek jobb feltételeket keresve terjeszkedtek-terjeszkednek a világon, akaratlanul is elősegítve a nemzetközi befektetési tőke megnövekedését. Ahhoz azonban, hogy a cégek és a tőke nemzetközi működése magának a vállalkozásnak-banknak a központjából továbbra is ellenőrizhető legyen, hatékonyabb kommunikációra volt szükség és flexibilisebb tőkére (elektronikus pénz). Így az infokommunikációs technológia (ICT) fejlődése egyrészt kiváltója, másrészt velejárója, harmadrészt eredménye volt ennek a fejlődési folyamatnak. Az egyre inkább nemzetközi jelleget öltő gazdaság szabályozásába azonban az állam is beleszólt, ennek eredménye a ma is ható deregulációs-liberalizációs politika, amely támogatta a piaci versenyt és felszámolta a korlátozásokat, például a távközlési, számítástechnikai és médiapiacon.
	Ez a folyamat hamarosan globális versenyt hozott. Ezen a globális szinten igen gyorsan egy rendkívül összetett függőségi és munkamegosztási rendszer alakult ki. A globális térben új kihívások érték a korábban vezető szerepet betöltő gazdaságokat (Észak-Amerika, Nyugat-Európa), elsősorban az újonnan fejlődő Ázsiai államok felől. Az éleződő globális versenyben az államok kiemelten támogatták az új technológiák fejlesztését, mint amelyek használata versenyelőnyhöz vezet. Végeredményben a globális verseny fűzi fel egyetlen láncra az ICT fejlesztését, a gazdasági-szervezeti változásokat és a produktivitás növekedését. 
	Az éleződő versenyben a korábban elsősorban nemzeti gazdasági politikát folytató államok új szerepbe kényszerültek: egyre kevesebb hatással bírtak a nemzeti jövedelem alapját jelentő termelési, gazdasági folyamatokra és hagyományos gazdasági eszközeik – például az árfolyam-politika, a kamatláb-politika, a vámszabályozás – vesztettek erejükből. Az új sikeres állami gazdaságpolitika lényeges elemei ehelyett a dereguláció és a korábban stratégiai, állami kézben lévő ágazatok privatizációja lett az energiaszektortól a távközlésig. 


	Társadalmi bizonytalanság

Az 1970-es évek elejétől – a változás kezdetétől – 15-20 év telt el mire az elsősorban technológiai és gazdasági jellegű változások közvetlen társadalmi, politikai és kulturális hatása is megmutatkozott. A korábban létező társadalmi-gazdasági intézményi keretek ugyanis sok esetben nem tudtak mit kezdeni a megváltozott körülményekkel, ami bizonytalansághoz és ellenreakciókhoz vezetett. Az 1990-es évektől nyilvánvalóvá vált, hogy a társadalomba beágyazott gazdaság globalizációjával társadalmi, politikai változásokra is szükség van, mégpedig azért, mert a globalizáció hatása alól nem lehet kivonni egyetlen országot, régiót vagy települést és azok közösségeit sem. A tudásalapú termelés általánossá válása globális szinten kulturális, társadalmi és intézményi változásokat igényel, ami tanulva a korábbi technológiai forradalmak történetéből, időbe telik – olyan kulturális késésről (cultural lag) lehet beszélni, ami a társadalmi értékek és normarendszerek működésének hatékonyságát nagyban rontja. Bár a modern géprombolók mozgalma (neo-ludditák) ’befulladt’, az ellenállás érthető: az egyes társadalmakban elfogadott és követett, bizonyos szituációkban kielégítően működő viselkedésminták többé már nem adnak megnyugtató választ arra a kérdésre, hogy az adott helyzetben mi a jó illetve mi a rossz és ez elsősorban a globalizáció hatásának tekinthető, amit emiatt sokan a világon inkább veszélyforrásként érzékelnek, semmint felszabadító erőként.
	Ennek ellenére napjainkra már globális gazdaságról beszélhetünk, ami minőségileg más, mint a korábbi termelési rendszer: “[a globális gazdaság] olyan gazdaság, amelynek megvan a kapacitása, hogy valós időben [real time] egységes egészként működjön planetáris szinten.” – állítja Castells oly sokat idézett tézisével (Castells 1996: 92) A szövegben szereplő Castells szövegek mind angol eredetiből saját magam által fordított anyagok. Ahol nem adok meg pontos oldalszámot ott on-line forrásról van szó, így az oldalszám megadás nem lehetséges egzakt módon.. Ennek a valós idejű, egyidejű működésnek a technikai alapját a legújabb információs technológiák jelentik, amelyek ténylegesen lehetővé teszik, hogy a XXI-ik század küszöbén globálisan funkcionáljon a gazdaság. Hogy például a nap huszonnégy órájában az egyetlen, integrált pénzpiacon mozogjon a tőke. 
Ez a működésmód azonban nem konfliktusmentes, a tőke szabad áramlása mellett ugyanis biztosítani kell(ene) a munkaerő, az áruk és a szolgáltatások szabad áramlását is, ami jelentős korlátokba ütközik. Egy nagyon szűk elit-munkaerőtől eltekintve például nem áramlik szabadon a munkaerő, még az információs szektorban, még a távmunka segítsége mellett sem. Mégis, egyre növekvő mértékben globalizálódik és szabadul fel a munka: egyrészt a cégek szinte szabadon dönthetnek arról, hogy hol termelnek és így vásárolnak munkaerőt (ami függ annak képzettségétől, költségétől és társadalmi ellenőrzésétől), másrészt a legképzettebb munkaerőt utaztatják a világban, mindig ott vetve be a szakértelmet, ahol arra a legnagyobb szükség van. Így az nem helyhez, hanem feladathoz és céghez kötött – mindez egészen mostanáig nem öltött ennyire meghatározó méreteket az emberi gazdaság története során. Azonban az ebből fakadó konfliktusokat sem szabad figyelmen kívül hagyni: a képzetlen munkaerő és ezáltal akár egész közösségek, régiók, országok elértéktelenedését és kizáródását a termelési hálózatokból; az elköltöző cégek által hátrahagyott ’felégetett’ területet, munkaerőt és annak szociális problémáit; az elköltözők által egykor befizetett állami adók kiesését, miközben az állami kiadások a munkanélküliség növekedése miatt szintén jelentősen megnőnek. Más oldalról: a beköltöző cégek által megváltoztatott közösségi és környezeti teret; a bevándorló munkaerő által gerjesztett társadalmi feszültségeket, szélső esetben a fundamentalista, xenofób mozgalmakat-reakciókat; valamint a globalizációból fakadó bizonytalanságot a munkaerőpiacon. Hol van az a munkás, aki egyetlen cégnél tölti el élete munkás éveit és biztonsággal tudja mi vár rá a munkaerőpiacon? – még, ha ez nem is mindenki álma, nagyon sok ember számára közvetve vagy közvetlenül valós egzisztenciális fenyegetést jelent az információs fejlődésből eredő bizonytalanság.


	Hálózati társadalom és a kizártak negyedik világa

	Ez az új emberi létezés a hálózati működésmód mentén szerveződik meg. Természetesen az új globális információs kor hálózati működésmódja nem redukálható csupán az Internetre, hanem az emberi együttélés egészét érinti, de a technológia – leginkább az ICT – tette lehetővé, hogy ez kialakulhasson. Castells állítása szerint bár korábban is léteztek már hálózatok, nem volt azonban ekkora hatásuk – ahogy egy 1997-es interjúban a hálózati logika mibenlétét meghatározta: “Nos, azt mondanám, hogy számomra nagyon is egyszerű mi a hálózati társadalom, elsősorban egy társadalmi típus, amiben már benne élünk, ez nem a jövő társadalmi szerkezete. [A hálózat] az információs korszak társadalmi struktúrája, amit az a tény köt össze, hogy minden, ami számít – értve ezalatt, hogy hatalmat hordoz, pénzt vagy információt termel – a hálózatban, csere-áramlásokon keresztül történik.” (Castells 1997b) Vagyis ma lassan minden hálózatban termelődik újjá, a hatalom, a pénz, az összes információ és maga a társadalom is. 
Ugyanakkor hiba volna azt feltételezni, hogy a hálózati logika, mint az emberi együttélés formája teljesen új volna. Az emberi hálózatok eddig is léteztek, valójában “[…] nem a hálózatok újak, hanem az új technológiáknak köszönhetően a hálózati struktúra bonyolultsága vált kezelhetővé és ez lehetővé teszi, hogy a különösen összetett, bármilyen két hely között létrejövő cserékben [és hálózatukban] élhessünk, így minden benne lehet a hálózatban úgy, hogy még kezelhető. Tehát a hálózatoknak mára megvan a technikai lehetőségük, hogy mindent magukba fogadjanak.” (Castells 1997b). A probléma elsősorban nem is technológiai eredetű – állítja Castells –, hanem nagyon is emberi, társadalmi. Egyesek ugyanis a technológiai lehetőségek ellenére is a hálózaton kívül rekednek: nincs értékük a hálózatban lévők számára, ami azért különösen kétségbeejtő, mert a hálózatiság az információs társadalomban maga a létezés módja. Ahogy Castells Shakespeare-t parafrazálja: to be in the network, or not to be – azaz benne lenni a hálózatban vagy nem létezni. (Castells 1998b).
	A vezető triád – Észak Amerika, Nyugat Európa és a fejlett Ázsia – mellett a globális gazdasági hálózatban minden más – az aszimmetrikus hierarchiába bekapcsolódó – szereplő sokadlagos szerepet játszik. És még ezen sokszoros kapcsolódások ellenére is, ez a globális gazdaság mégsem keverendő össze a planetáris gazdasággal, mivel ennek az új gazdaságnak nem mindenki a részese, nem mindenki vesz részt abban a termelési és befektetési rendszerben, amely globális. Míg ugyanakkor nincs olyan hely a Földön, ahol ne lehetne érezni a globalizáció hatását. Vagyis miközben nincs mindenkinek hatása a folyamatokra, a folyamatoknak mindenkire hatása van. Azaz nincs mindenki benne a hálózatban, de akit kizártak a hálózatból, annak számára is meghatározó a hálózathoz való viszonya. Így emelkedik ki az információs fejlődés hatására a ’negyedik világ’ (Castells 1998a: 70-166), ami elsősorban nem a hagyományos térben szegmentálódik, hanem a virtuális hálózati tér negatív lenyomataként jön létre, mindazokat megjelenítve, akik nem részesei az értéket termelő cserehálózatoknak, hanem abból kizártak, így a képzetlenek, az idősek, a hajléktalanok, a gyerekek, a fejlődő régiók hagyományos közösségei, különösen, akik Dél-Amerikában, Ázsia fejletlenebb részein, Kelet-Európában és Afrikában élnek. De a negyedik világ, a kirekesztettek minden társadalomban jelen vannak kisebb-nagyobb mértékben: ők a tartós munkanélküliek, a leszakadók és az alul lévők, akik számára a globális hálózati fejlődés nem jelent többet, mint a kapitalista kizsákmányolás egy új módját (Castells 1998b).
	Castells globális információs társadalom képe tehát korántsem optimista, sokkal inkább ’realista’, különösen a társadalmi egyenlőtlenségeket, a fejlődési módot és a technológiában rejlő felszabadító potenciálok kérdését tekintve, amikor összefoglalóan megállapítja, hogy: “[a] globális gazdaság az információ alapú termelésből fejlődött ki és a versenyt meghatározza a [gazdaság] interdependenciája, az asszimetriája, a regionalizációja, a minden egyes régión belül növekvő diverzifikációja, a szelektív magába fogadása [inclusiveness], a kizáró szegmentációja és mindezen tulajdonságok közös eredőjeként egy különösen változékony geometria, ami egyre inkább feloldja a történelmi, gazdasági földrajzot.” (Castells 1996: 106, kiemelés az eredetiben). Tehát ez a globális gazdaság miközben újrarajzolja a térképeket nem szünteti meg az alá és fölérendeltségeket –ellentétben azzal, mint amit a Castells által is oly sokszor kritizált futurológusok hangoztatnak az információs folyamat szinte kizárólag pozitív hatásairól.


	A felemelkedés záloga: tudástársadalom?

	A globális gazdasági rendszerbe betagolódó országok azonban változtathatnak – javíthatnak és ronthatnak is – saját korábbi helyzetükön. Erről Castells egy, a trilógia megjelenését követő, a globalizáció és technológia összefüggéseit a szegénységgel kapcsolatosan feszegető – fentebb is idézett – 1998-as konferencián beszélt, ahol az emberi fejlődés sarokpontjának a technológiai eszközökhöz való viszonyt, illetve az azt meghatározó kulturális fejlettséget nevezte: “A társadalmi fejlődés ma attól a képességtől függ, hogy a technológia és az emberi értékek közötti szinergikus kapcsolatot sikerül-e megalapozni. […] Az információs és kommunikációs eszközök kritikus szerepe a fejlődés stimulálásában kétélű fegyver. Egyrészről, lehetővé teszi az országok számára, hogy a gazdasági fejlődésben fokokat ugorjanak át azáltal, hogy modernizálják a termelési rendszerüket, és gyorsabban növelik a versenyképességüket, mint a múltban. […] Másrészről, azon gazdaságok számára, amelyek képtelenek alkalmazkodni az új technológiai rendszerhez halmozottan jelentkezik a lemaradás. Az Információs Korszakba való belépés sikere azon a képességen múlik, hogy az egész társadalom iskolázottá tehető-e, valamint, hogy képesek-e befogadni és kezelni a komplex információkat. […] És mindez természetesen erősen kötődik a kulturális fejlődés teljes folyamatához, beleértve a funkcionális analfabétizmus szintjét, a média tartalmát és az információ szétosztását a nemzeten, mint egészen belül.” (Castells 1998b). Egy olyan folyamatos kört kapunk tehát, amelyben a kulturális és oktatási fejlődés meghatározza a technológiai fejlődést, ami meghatározza a gazdasági fejlődést, ami meghatározza a társadalmi fejlődést, ami meghatározza a kulturális és oktatási fejlődést és ezzel teljesen körbeértünk. 
Ez a kör azonban mindkét irányba vezethet, a fejlődés egyre erősödő kis köreit leírva felfelé, vagy a hanyatlás spirálját elindítva tartósan lefelé. Az irányt pedig nem a technológia, hanem a társadalom és a társadalmi célkitűzések illetve a politikai-gazdasági elit rövid- és középtávú érdeke-stratégiája, valamint helyzetfelismerő-érdekérvényesítő képessége döntik el. Ezek alapján a rövidtávú produktivitást és profitabilitást szem előtt tartó, az intézményi stabilitást és társadalmi szolidaritást feláldozó politika egyértelműen lefelé vezet. A társadalmi folyamatok iránt érzéketlen, kizárólag gazdasági szempontokat figyelembe vevő költségcsökkentő politika a fürdővízzel együtt kiönti a gyereket is – mint ahogy például tőlünk keletre megfigyelhető, a társadalmi intézmények nélküli, szabályozatlan gazdaság a rendszerváltó Oroszország hosszan tartó válságát idézi elő. Hosszútávon és a társadalmi újratermelődés szempontjából ugyancsak veszélyes lehet a szintén Oroszországban (is) megfigyelhető szervezett globális bűnöző gazdaság térnyerése, ami társadalmi bizonytalansághoz, és így ugyancsak a lefelé spirálba vezet. De lehet más példát is találni: hiába volt az 1980-as években – egyedüli dél-amerikai országként – Kolumbia gazdasági növekedése pozitív, ha annak alapja a kokaintermelés illegitim agrárstratégiája volt, erre nem lehet tartós növekedést és társadalmi jólétet építeni. (Castells 1996: 125, 1998a: 190-201).


	Net és Self

	Jól látható tehát, hogy a globalizációs jelenség alapját jelentő elsődleges – gazdasági – alapviszonyok tisztázása után a (technológiai) fejlődés alaposabb megértéséhez a társadalmat ért (vissza)hatásokat kell megvizsgálni. Castells trilógiájában külön kötetet is szentel a kérdésnek (Castells 1997) és szisztematikusan foglalkozik a technológiai fejlődés-globalizáció társadalmi hatásaival. Gondolatmenetét a Net és a Self, azaz a Hálózat és az Én dichotómiájára építi, aminek alapja a hálózati működésmód meghatározta világban az identitását kereső Én odisszeája és végletes szembenállása a hálózattal. Ennek lényegét a modernitásban széttöredező identitás újrakonstruálása jelenti, a vallási mozgalmakkal (helyenként fundamentalizmussal), a globalizáció-ellenes nacionalizmussal, az etnikai hovatartozás meghatározó szerepével, a lokális közösség erejének megerősödésével, az új társadalmi mozgalmakkal a középpontban: a politikai ’felszabadító’ mozgalmaktól – mint például a legendás, ICT használó Zapatisták – a környezetvédelmi mozgalmakon át a társadalmi nem (gender) központú mozgalmakig – feministák, leszbikusok, gay-ek és tradicionális patriarchialisták. Ezek a mozgalmak alapvetően két nagy csoportra oszthatóak (Castells 1998b): a reaktív mozgalmak elutasítják a globalizációt és az új technológiák használatát, kizárják a közösségből az őket a hálózatból kizárókat (a kizárók kizárása) és egy soha nem létezett ideális aranykor értékei alapján próbálják meg újraépíteni zárt világukat, vallási és tradicionális értékek mentén (pl. vallási fundamentalisták). A proaktív mozgalmak ezzel szemben bár kritizálják az információs fejlődést és a globalizációt, a hatékony fellépés érdekében ügyesen használják az új technológiai eszközöket (ld. például a Seattle-ben lezajlott globalizáció-ellenes tüntetéssorozatot) és főként az 1960-es évek mozgalmainak értékei mentén szerveződnek meg, úgy, mint a béke, az egyenlőség, a természet védelme, a szexuális szabadság illetve a nemek közötti egyenlőség. 
Az identitásukat és a bizonyosságukat, a helyüket kereső emberekről-közösségekről szóló kötetben Castells igen közel kerül népszerű posztmodern szerzőkhöz, mint például az újbalos, többek között a modernitásról is író Anthony Giddens (1991). Giddens (1999) a BBC szervezte ötrészes előadásában foglalta össze röviden az elszabadult világ (runaway world) problémáit, ami sokban összecseng Castells gondolatmenetével. Ezek szerint a mai fejlődés azzal okozza a legnagyobb társadalmi problémát, hogy senki sem érti és látja át pontosan a mélyszerkezetét, miközben minden egyes ember mindennapi életére hatással van. Éppen ezért a társadalmi gondolkodás és vita középpontjában áll mindenhol az egész világon. Miközben a szkeptikusok egyáltalán még a változások létét is megkérdőjelezik – a politikai paletta mind jobb, mind bal oldaláról támadva a globalizációt, az információs forradalmat és az új gazdaságot – a radikálisok mindent alárendelnek a globalizációnak. További törést okoz, hogy míg egyesek kizárólag negatív, sötét erőként ragadják meg, mások pozitív hatásaira teszik a hangsúlyt. Giddens – akárcsak Castells – a radikális oldalra teszi le a voksát, amikor elfogadja, hogy a folyamatok hatása alól senki sem tudja kivonni magát. Ennek persze elsősorban gazdasági és technológiai okai vannak, de mindennapi szinten, például az új médiakultúra megjelenésében is tetten érhető, hatása van a tradíciókra, az értékvilágra, a családi szerkezetre még az intim párkapcsolatra sőt a szexuális szokásokra is. A változások hatásrendszere multidimenzionális – miközben a folyamatra egyre nehezebb visszahatni és változtatni az irányán. A ’fejlődés’ politikai hatása ugyanis az, hogy a korábban olyannyira meghatározó nemzeti politikai szint elgyengült, a lokális autonómia és a globális szint pedig megerősödött, de továbbra is a nemzeti szinten maradt a politikacsinálás. Daniel Bell szavaival a nemzetállam túl kicsi lett, hogy megoldja a nagy (globális) problémákat, és túl nagy, hogy megoldja a kicsi (lokális) konfliktusokat. 
Eközben a lokális közösségek és társadalmi mozgalmak sokszor igen hatékonyan használják a technológiai forradalom nyújtotta új eszközöket, hogy gyakran éppen az általa okozott kihívásokat kezeljék. Ez ugyanis életre hívott egy új kommunikációs és intézményi kultúrát, ami lehetővé teszi a közösségek sokkal hatékonyabb megszervezését. Eközben a nemzetek szembe kell, hogy nézzenek egy új helyzettel: megszűntek a hatékony ellenségképek és a valós altarnatívák, amelyek segítségével jól körvonalazható volt a fenyegető másság –a kapitalista és a szocialista államok képében, kinek melyik – és mozgósítható volt a társadalom. Ennek helyére belépett a globalizáció jelentette állandó veszély, hogy lemaradnak a versenyben, hogy rossz fejlődési pályára állnak, ami végülis állandósította a kockázatot a társadalmi újratermelésben.


	Információs rendszerelmélet – erények és gyarlóságok

Tehát az új globális információs világ megértéséhez három folyamatot és azok egymáshoz való viszonyát kell átlátni: az információs technológia forradalmát, a kapitalizmus megújulását és az új társadalmi-kulturális mozgalmak megjelenését: a társadalmi értékek újradefiniálását (Castells 1998b). Ennek a három faktornak sajátos egymásra hatása eredményeképpen állt elő a globális információs társadalom mai arca, az egyedi eltérésekkel (nemzeti információs társadalmak, intelligens régiók, intelligens települések) és az általánosítható tapasztalatokkal (globális információs társadalom).
	Hagyományos társadalomtudományi értelemben Castells információs korszakról szóló könyve egy átgondolt rendszerelméleti keretet alkot meg, amire már a trilógia címe is utal: The Information Age: Economy, Society and Culture – azaz Információs Korszak: Gazdaság, Társadalom és Kultúra. Így egy rendkívül összetett fogalmi hálót illetve egy mikro-makro problémák kezelésére is alkalmas keretet kapunk. A címben felsorolt három alrendszer – gazdaság, társadalom és kultúra – nélkül elképzelhetetlen volna a castellsi gondolatrendszer részeinek összeillesztése, de csupán ezek segítségével sem lehetne rekonstruálni az Információs Korszakban leírtakat. Mert a MAKROszintet kiegészíti egy mezo- és egy MIKROszint is. Mezoszinten találjuk a network köré szerveződő társadalmi intézményeket a hálózati államot, vállalatot és társadalmat. A mikroszinten a self (és az identitás) a fő szervező fogalom, azaz a hálózati logikával szemben álló, identitását kereső ’én’. 
Azonban Castellsnek köszönhetően a három kötet lényegét egy bekezdésben is össze lehet foglalni: főbb szervező fogalmaival vázlatosan jól megragadható az egész elmélet-rendszer – lényegében egy-két fogalmat kihagyva erre tettünk kísérletet a korábbiakban. Ez a fogalmi csontváz: Net és Self, a fejlődés-termelés módja (modes of development – modes of production), globalizáció és új gazdaság (globalisation – informational economy), tudástársadalom (knowledge society), hálózati társadalom-állam-vállalat (network society-state-enterprise), új társadalmi mozgalmak (new social movements), negyedik világ (fourth world), globális bűnöző gazdaság (global criminal economy), áramlások tere (space of flows), valós virtualitás (real virtuality) és időtlen idő (timeless time). Lényegében a három kötet jól követi a hálózat-én szembenállására épülő érvelést. Az első kötet a hálózat témakörét járja körbe (The Rise of the Network Society – A Hálózati Társadalom Kiemelkedése); a második az identitás-én, a self témakörében írja le a hálózati alapú változásokra adott válaszokat (The Power of Identity – Az Identitás Hatalma); a harmadik pedig azt öleli fel, ami ebből a dichotómiából kimaradt, valamiért mégis fontos volt Castells számára, hogy a teljes képet le tudja írni (End of Millennium – Az Évezred Vége). Ilyen fontos, csak látszólag a ’futottak még’ témakörbe esik például a globális bűnöző gazdaság összefüggéseinek a feltárása, a Szovjetunió (a statism) összeomlása, a negyedik világ kiemelkedése, az európai egyesülési folyamat és az ázsiai változások – valójában ezek nélkül nem lehetne megérteni a globális információs társadalom kialakulását, főleg annak árnyoldalait és politikai vonatkozásait.
	Persze, ami Castells nagy erénye – hogy átfogó, minden társadalmi változást kontextualizáló elméleti keretet alkotott – az egyben a legnagyobb hiányossága is. Minden nagy kép közelről nézve kidolgozatlan – ahogy egyre kisebb részkérdésekre fókuszálunk, úgy tűnik ki, hogy az adott probléma bonyolultsági foka jócskán túlmutat azon, mint amit Castells megmutatott. Ennek oka, hogy az egyes fogalmakhoz tartozó kérdéseknek külön-külön is könyvtárnyi irodalma van – amihez ugyan hozzá lehet férni az új technológiáknak köszönhetően, de feldolgozni már nem igazán lehet egyedül – kivéve persze, ha Castells módszerét módunkban áll követni. Azaz kiterjedt kutatói asszisztensi hálózat dolgozik a kezünk alatt, akik az általunk nem beszélt, első látásra előlünk elzárt nyelven is olvasnak és referálnak nekünk az olvasmányélményeikről – Castells részben közvetett Ázsia képe így született. Azonban ennek ellenére is találhatunk bosszantó felületességet a munkában – főleg abban a témában, amiben már jobban jártasak vagyunk. Például a Finnország információs fejlődése iránt érdeklődő kutató izgatottan veti össze az egymásnak teljesen ellentmondó, az észak-európai fejlődésre vonatkozó kitételeket: a jóléti modell tarthatatlan, a magas szociális költségekkel dolgozó társadalmi újratermelés tarthatatlan, az európai fejlődés nem tudja utolérni az amerikait, mivel a munkaerő túl drága, a költségmegszorítás már középtávon is inkább lefelé, mintsem felfelé vezet. Míg ugyanakkor a másik oldalon ott áll, hogy az északi jóléti államok magas társadalmi szolidaritása jó, mivel egyedül itt nem széles a negyedik világot jelentő kizártak rétege, de ettől függetlenül a magas szociális költségek ellenére az északi államok információs fejlődése az egyik legsikeresebb modell. Castells nem tudja tehát az általános képbe belegyömöszölni az egyéni eltéréseket. 
De nemcsak a globális modell területi eltérései jelentenek érthető problémát, hanem a fogalmi láncnak is vannak gyengébb tagjai. Például az itt nem tárgyalt reális virtualitás fogalma egyszerűen a 20-30 évvel ezelőtti médiaelméletek színvonalán és feltevéseinek szintjén mozog – nos, éppen ezért nem tartottuk érdemesnek, hogy helyet vesztegessünk a túl nagy magyarázó erővel nem bíró castellsi médiaelmélet taglalására.
	Az is érdekes azonban, hogy Castells fejlődési mód - termelési mód modellje – amire szintúgy nem vesztegettünk szót – az általa gyakran csepült Alvin Toffler (1981) és más futurológusok közkedvelt képére húz tudományos mezt. Megismételve ezáltal az agrár-ipari-információs fejlődési szentháromságot – az elmélet persze ettől még tartható, csak Castells futurológusokkal szembeni viszolygása válik hiteltelenebbé, mikor ugyanazt alkalmazza, mint a bírált áltudósok. 
	Lényegében tehát, ha a castellsi fogalmi rendszert arra használjuk, amire való, amire megalkották, akkor nem lehet vele baj. Ez pedig az általánosabb információs változások kontextusának és fogalmi keretének leírása. Ebből következik, hogy ha azonban másra szeretnénk használni – azaz nem generális, hanem nemzeti, vagy regionális folyamatok-helyzetek feltárására, esetleg részletesebb elméleti probléma meghatározására – nem árt sok más, az adott témával részletesebben foglalkozó szerzőt is segítségül hívni.


	Mit üzen Castells a magyarországi információs társadalom-építőknek?

A(z ál)kérdés most – 2000 elején – az, hogy az Internet és az információs társadalom a sötét vagy a fényes jövőt jelenti-e számunkra, Magyarország számára? Mert abba a hibába látszik beleesni az egész magyar diskurzus az információs társadalomról, hogy ami jön, az kizárólag jó lehet nekünk, akkor, ha végre lesz magyar információs társadalmi tudatosság a politikai szférában. Vagy ha ez nem lesz, akkor itt a vég. Annak ellenére, hogy jómagam is így gondoltam mindeddig, valljuk be, hogy mindez egyáltalán nem biztos, hogy így van: az is elképzelhető, hogy az elkészülő jó stratégia-stratégiák végrehajtása ellenére is lesznek jól körülhatárolható társadalmi csoportok idehaza, akik a rövidebbet húzzák ezzel az egész információs társadalmasdival, míg mások jól járnak ugyanazzal.
Nem kell messzire menni, ha az információs társadalom-felfogás két végletét szeretnénk 'megfogni', hogy megmutassuk az (ál)kérdés egészét. Éppen a friss (akár online) sajtóban böngészve is megtalálhatjuk, mit érthetünk a rendkívül pozitív felfogás és a rendkívül negatív felfogás és jövőkép mögött. 
A pozitív felfogás ábrázolására és hibás előfeltevéseinek kimutatására vegyük egyszerűen, – szinte a tartalomtól függetlenül! – példaként Magyar Bálint Népszabadságban megjelent írását (Magyar, 2000), melyben vázolja mi az Internet: “Az Interneten mindenki szabad. Senkit nem korlátoznak mások privilégiumai, ugyanazt az információt szerezhetjük meg mindannyian. Nem számítanak a származási és vagyoni különbségek. Nincs centrum és nincs periféria. A világ legnagyobb könyvtárai és adatbázisai egyformán elérhetők New Yorkból és egy szatmári kis faluból. A világhálón találkozó személyek nem nézik egymás bőrszínét, vallását, politikai meggyőződését. Az Interneten mindenki egyenlő.” Bár a SZDSZ elnöke éppenséggel nagyon helyesen a digitális szakadék problematikájával folytatja az írását, mégis szemére vethető, hogy kiindulópontként nem a valóságról ír, hiszen ha jobban megvizsgáljuk nem egészen erről szól az Internet. Egyrészt az Internethez, mint nyilvános szférához való hozzáférés, másrészt a hozzáférést követő(!) műveletek (adatkeresés, kommunikáció…) igenis függ privilégiumoktól, származástól, vagyoni különbségtől, bőrszíntől, nemtől, életkortól és vallási hovatartozástól. Ha nem függne, nem beszélhetnénk digitális szakadékról és a régi társadalmi egyenlőtlenségek újfajta köntösben való újratermelődéséről sem. 
Így tehát megoldásként sem elég egyszerűen a hozzáférést biztosítani. Amire hosszútávon igazán szükség van az az információs készségek elsajátíttatása, hogy ténylegesen is használni tudják az emberek a világhálót. Ez azonban szinte biztos, hogy nem lehet mindenkinél egyaránt sikeres. Vagyis a nyelvismereten túl – ami ugye szintén korlátoz a tartalomhoz való hozzáférésben – a készségek és tudások szintjén kezd el igazán szétválni a társadalom, akárcsak az oktatási rendszerben, itt is a műveltebb, vagyonosabb, több tőkével (kapcsolati, kulturális, anyagi, tudástőkével) rendelkező jól körülhatárolható csoportoknak van nagyobb esélye a túlélésre. Egyesek egyenlőbbek a többieknél – az Internetre kapcsolódva is. Ezért mondhatjuk, hogy az információs politikai stratégiáktól és tudatosságtól függetlenül – igaz, hogy valószínűleg kevesebben –, de mindenféleképpen lesznek vesztesei az információs változásoknak idehaza is. Számoljunk le egy nagy illúzióval: a társadalmi egyenlőtlenségeket az információs társadalom sem fogja tudni teljesen felszámolni. Éppen ezért még a jó politikai programoknál is többre van szükség az élre töréshez – mindazon túl, hogy nem lehet minden problémával a politikai szereplőkhöz szaladni – elsősorban társadalmi szolidaritásra van szükség. Ez az amiről Manuel Castells-t (meg)idézve Dessewffy Tibor írt a Népszabadság egyik hétvégi mellékletében (Dessewffy, 2000): “a társadalmi fejlődés motorja a kulturális felemelkedés, amelyből az innovációs készségek növekedése fakad, amely a gazdaság sikereinek kulcsa. A növekvő jólét erősíti a társadalmi stabilitást és bizalmat.” Ezzel szemben áll, ha “a költségcsökkentés formulája az irányadó, ahol a teljesítmény és hatékonyság növekedése érdekében félresöprik az intézményi stabilitást, és eltűnik a társadalmi bizalom.” Ha már létezik a politikai tudatosság, akkor tehát a társadalmi szolidaritás az igazi kulcs az információs társadalomhoz. Így eljutunk az első valódi kérdéshez is, hogy hogyan lehet az információs társadalomban újratermelve megőrizni a társadalmi szolidaritást?
Mielőtt tovább mennénk és a kérdések még magasabb szintjére ugornánk, vizsgáljuk meg az Internetről szóló negatív forgatókönyveket is, melyek csak annyiban egyeznek meg egymással, hogy az Internet negatív, sötét erő. Így lehet vallási okokból elítélni az Internetet, mint az ördög találmányát, vagy csak egyszerűen a közhelyes nézőpontot szajkózni, mint a legtöbb kereskedelmi TV-műsor teszi előszeretettel: az Internet a pornó, az erőszakos anyagok, a bombagyártás, a gyűlöletkeltés eszköze, a pedofília melegágya; elvonja az embereket a 'normális élettől: magányossá és kommunikációképtelenné tesz; továbbá függőséget és magányt alakít ki, hosszútávon pedig valóra váltja az orwelli víziót az ember totális ellenőrzésével. Ebben persze vannak (rész)igazságok, és igaztalan volna nem odafigyelni a veszélyekről beszélő hangokra, de abba a hibába nem szabad(na) beleesni, amire ez a diskurzus sarkall: az elutasítás látszatmegoldásába. Az Internet nem opcionális, nem választható – vagy nem-választható. Ennek pedig az oka, a kérdések és válaszok egy magasabb szintjén található meg.
Ugyanis nem is ez a pozitív-negatív dichotómia az igazi baj ebben az (ál)vitában, hanem a tárgy leegyszerűsítése. Mindenki az Internetről beszél, idehaza igen sokan egyszerűen egyenlőségjelet tesznek az információs társadalom és az Internet fogalma közé, pedig a kettő egyáltalán nem ugyanaz. Sőt, sokkal fontosabb volna már végre az Internettől jóval tágabb információs társadalom problémakörére koncentrálni és nem az Internet fogalmával megtalálni a nem valódi, csupáncsak vélt megoldásokat. Mert például az Internethez való hozzáférés biztosítása nem oldja meg az információs társadalom problémáit. De az információs forradalom miatt álságos az Internet negatív képével riogatva azt a látszatot kelteni, mintha az Internet okozta veszélyeket úgy el lehetne kerülni, hogy egyszerűen nem hagyjuk az Internetet elterjedni. Anélkül, hogy lélektelen, modernista haladáselvűnek tekinteném magam, bátran állítom, hogy a haladást nem lehet megállítani: az információs forradalom okozta változások nem egyszerűen az Internet következményei, hanem az emberi együttélés egy új módját jelzik, amely felváltja a modern ipari korszakot, ennek csupáncsak egyik jelensége és okozója-velejárója az Internet, de nem az egyetlen. Logikus javaslat tehát, hogy ne használjuk ott az Internet kifejezést, ahol a társadalmi együttélés új, információs módjára utalunk. 
De egyúttal azt is jelenti ez, hogy sokkal többről van szó, mint az Internet tömegesítéséről. Amelyik politikai megoldás csupáncsak ezt tudja válaszolni az információs kihívásra az elveszett. Az új információs korszak hálózati logikája nem csak az Internetet jelenti, hanem a létezést magát: minden hálózatba szerveződve termelődik újjá, a hatalomtól kezdve a pénzen át a kultúráig és a tudásig.
Mindezek miatt a valódi kérdés az, hogy számon lehet-e kérni az információs forradalmon bármiféle megváltás-forgatókönyvet? Meg tud-e oldani minden társadalmi problémát az információs társadalom? Az én válaszom és Castells válasza szerint nem. De nem is kell neki, nem is szabad azt hinni, mint sokan, hogy ez olyan csodaszer, ami mindenre jó. Akkor viszont az a kérdés, hogy mikor, milyen megoldással lehetünk már elégedettek? Az igazi társadalmi vitának arról kellene tehát szólnia, hogy az információs pesszimisták mivel lennének elégedettek.


Társadalmi igazságosságot

De hát ha a megváltás-forgatókönyvet nem lehet számonkérni az információs társadalmon, akkor mégis mi az, amit igen? Vagyis az inftárs építésének projektje, mint a modern emberi társadalom legújabb kihívása mennyiben és hol, mikor, milyen szinten tekinthető már sikeresnek? Mivel lehetünk már elégedettek?
John Rawls (1997) a társadalmi igazságosság elméletéről írt könyvében –, amely sok várakozás után néhány éve magyarul is megjelent – a társadalom igazságosságának kérdését, mint az egyik legfontosabb problémát állítja a modern emberi együttélés középpontjába. Javasolható, hogy az információs társadalmat is nézzük a társadalmi igazságosság szemüvegén keresztül. Ha a kialakuló információs társadalom igazságossága igazolható, akkor – az eredeti kérdésünknek megfelelve – már elégedettek lehetünk. Anélkül, hogy úgy gondolnánk, hogy egy recenzióban, teljességgel tisztázható lenne a kérdéskör, próbáljuk meg megtermékenyítően használni Rawls meglátásait. 
Rawls egyik központi javaslata a 'tudatlanság fátyla' mögötti döntés: vagyis, hogy az emberek egy hipotetikus szituációban döntsenek arról, hogy milyen társadalomban élnének, úgy, hogy nem tudják az általuk elképzelt társadalomban hol és milyen társadalmi pozíciót fognak betölteni: 'fent' lesznek-e vagy 'lent'? Ezek után Rawls ésszerűen érvel amellett, hogy egy ilyen szituációban minden ember úgy döntene, hogy még ha a későbbiekben a legrosszabb pozícióba is kerül, az a lehető legjobb legyen a számára. 
Vagyis képzeljük el, hogy mi magunk most nem tudjuk – mint ahogy pontosan tényleg nem tudható – milyen helyet foglalunk majd el az információs társadalomban, nem tudjuk pontosan melyik lóra is kellene tenni, vagy felülni. Ebben az esetben az lehet az ember legértelmesebb célja, hogy bebiztosítsa magát: esetleg, ha nagyon rosszul is jönne ki számára az egész információs fejlődés még mindig élhető pozícióban legyen, a lehető legrosszabb szituáció is biztosítsa számára az elfogadható életet. Belátható, hogy ebben az esetben például a tömegével jelen lévő hajléktalanok társadalmi helyzete ma nem igazolható.
Mindezen túl a probléma nyilvánvalóan persze az, hogy a rawls-i elképzelés merőben hipotetikus – így igen sok kérdés felvetődik jelen esetben, amivel tágítani kell(ene) az igazságosság kérdéskörét:
1.	A legelső és legnagyobb problémánk, hogy a globalizálódó társadalomban nem létezhet biztonságos bebiztosítás. A mai kockázattársadalom (ld. Replika, 1998), a bizonyosság végét jelenti: az eddig létező intézmények válságban vannak, az egyéni identitástól kezdve a családon át a munkahelyi közösségeken keresztül a nemzetállamig és a politikáig. Vagyis maga a tervezhetőség, előrelátás lehetősége kérdőjeleződik meg (Giddens, 1999).
2.	A másik igazán nagy probléma – amire Castells is nagy hangsúlyt fektet – a globalizáció. Rawls elmélete és az igazságosság még 'normális' társadalmakról beszélt. De a mai információs társadalom csak globális szinten értelmezhető. Bár nem beszélhetünk még egy globális társadalomról, mégis nehezen igazolható az információs fejlődés igazságossága, amíg igaz ellenvetésként felmerül, hogy a világ fejlett része és fejlődő része teljesen elszakad(t) egymástól. Amíg egyes helyeken az élelmezés, a tiszta ivóvíz, az alapvető egészségügyi ellátás is problémát jelent, addig nem igazán lehet beszélni az információs társadalom dilemmáiról a fejlődő világ éhezőinek úgy, hogy ne kérdőjeleznék meg az ember jóhiszeműségét.
3.	A harmadik probléma ugyancsak szétfeszíti a rawls-i keretet. Ez pedig a zöld gondolat: nem elég a társadalmat bevonni az igazságosság elméletébe, be kell vonni az épített és természeti környezetet is, valamint a következő generációkat, akiknek az emberi együttélésre alkalmas környezetre van szüksége. Sükösd Miklós  szociológus közkedvelt képe a virtualitásba menekülő emberről (Sükösd, 2000), aki miután elpusztította a természetet a virtualitást is tönkreteszi, bár helyenként igaztalan – hiszen nem az információs, hanem sokkal inkább az ipari társadalom pusztította-pusztítja a környezetet és az információs változások inkább enyhíteni látszanak ezen a környezeti kizsákmányoláson – mégis felvet olyan kérdéseket, amikre tudni kell válaszolni. Azaz, milyen az információs társadalom viszonya a természethez, milyen a virtuális környezet viszonya a valós világhoz ebben a kérdéskörben.

Lényegében, ha végiggondoljuk mindezt a problémakört – amit az igazságosság kérdése felszínre hoz – oda lyukadunk ki, hogy az információs társadalom igazságossága, mint igazoló elv diskurzus-szervező erővé válhat és összekötheti a probléma statikus és dinamikus részeit, a társadalom-természet viszonyrendszerében beállt változásokat és a globalizációs tendenciákat.


	Befejezés: miféle hálózatiság?

De az információs társadalommal, mint az emberi együttélés új módjával kapcsolatosan a jó kérdéseket feltenni és a közelítőleg helyes válaszokat megadni mégiscsak a hálózatosodás logikájának feltárása mentén lehet – ha mást nem is, de ezt az egyet érdemes Castellstől megtanulni. Az új globális információs kor hálózati működésmódja azonban – ahogy korábban már láttuk – nem redukálható csupán az Internetre, hanem az emberi együttélés egészét érinti. A probléma, hogy Castells fogalmi tisztázásának dacára valójában nagyon keveset tudunk a hálózat, így az emberi létezésmód új működési logikájáról, a kapcsolatok-hálózatok dinamikájáról. Például, hogy hogyan alakul ki a hálózat, hogyan jön el a ’hálózatosodás világa’, főleg a hétköznapi ember számára, akit körülvesznek családtagjai, rokonai, barátai, ismerősei és maga a társadalom, amiben benne él – hiszen ezek eleve egy hálózatot formálnak körülötte. Ezért ez a téma, mint logikus kutatási irány kijelölhetőnek tűnik, mint az információs társadalom-építés központi kérdése.
A kétségek ellenére azonban egy újabb oldalról bővíthetjük ki előző kérdésünket – azaz, hogy mit lehet számonkérni az információs társadalmon, milyen információs társadalommal lehetünk már elégedettek? Válaszunk, hogy az az információs társadalom az elfogadható, amiben nincs kirekesztő logika, amiben mindenki tagja lehet a társadalmi cserehálózatnak, amiben mindenki részese lehet ennek az új létezési módnak. Ebben az esetben persze felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egy hálózat befogadó, ami visszavezet minket a korábban megfogalmazottakhoz: a társadalmi egyenlőtlenség, szolidaritás és a társadalmi igazságosság konfliktusaihoz, valamint a globalizáció, a kockázat(társadalom) és a természeti kizsákmányolás óhatatlanul is felmerülő dilemmáihoz.
Mindez azt jelenti, hogy az információs kihívásra adott lehetséges válaszoknál – nem csak politikai szinten – jóval többről van szó, mint az Internethez való hozzáférés megteremtéséről. Ezt támasztja alá a következő, pusztán az Internetre korlátozott kutatás is, ami kikezdheti az optimista megváltás-várók hitét. Ezek szerint az Internet, mint információs szupersztráda, nem is olyan szabad, mint amilyennek a hívószó feltünteti: “Az internet sokkal inkább egyirányú utca, semmint információs adatsztráda; túlságosan gyakran végződik zsákutcában – összegezhető az IBM http://www.ibm.com/, a Compaq http://www.compaq.com és az AltaVista http://www.altavista.com tanulmánya.” A 200 millió megvizsgált oldal közötti másfél milliárd link azt mutatta, hogy a “weboldalaknak nem egészen negyede (24%) tartalmaz az internet magvába vezető linkeket; ugyanennyit lehet linkek révén a ’magból’ elérni. A barátok és érdekcsoportok által teljes egészében elszigetelt oldalak aránya 22 százalék. Ez azt jelenti, hogy a weboldalak 46 százaléka sehová sem vezet tovább.” (Origo, 2000) Az oldalak közel egynegyedét csak úgy lehet elérni, ha pontosan tudjuk a címét – vagyis fellelhetők ugyan az Interneten, de a korábbi castellsi értelemben nem részesei egy (csere)hálózatnak, azon kívül működnek, valójában tehát a legtöbb ember számára nem léteznek. Mint ahogy a való életben, az Internet egészéről is elmondható, hogy az oldalak között különbségek találhatók: egyeseknek jobb a ’kapcsolati tőkéjük’, könnyebb fellelni őket, mivel más site-ok ’ismerik’, számontartják őket és kapcsolatot ápolnak velük, míg más oldalaknak a létezéséről sem lehet tudomást szerezni.
Végeredményben elmondhatjuk, hogy az információs társadalom legrosszabb (ál)kérdéseit – jó-e ez az információs változás nekünk, kell-e ez nekünk, szükség van-e az Internetre egyáltalán –, félre kell söpörni. Ezután lehet végre elkezdeni azon gondolkodni, hogy milyen információs társadalomban akarunk és fogunk élni. És ebben az esetben persze a hangsúly a milyenen van. Manuel Castells munkája lényegében ahhoz segíthet minket hozzá, hogy jobban megértsük a jelent formáló erőket és elébe tudjunk menni az általuk jelentett kihívásoknak.
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