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"L'informe d'aquest any sobre la justícia social es titularà Making it Reial-Genuine human encounter in our digital world. El text
reconeix les oportunitats positives de trobada i solidaritat que ofereixen els nous mitjans i, al mateix temps, adverteix contra
elements del món digital que poden ser perjudicials. Entre els principals reptes es troba la sobrecàrrega d'informació, l'aïllament
social, l'objectivació i la marginació dels vulnerables, el consumisme i la difusió de notícies falses.

L'Informe recorda que els nous mitjans digitals no poden ser considerats neutrals o independents de consideracions morals.
Molts usuaris no s'adonen, però el negoci principal de les plataformes de xarxes socials és vendre publicitat i maximitzar els
guanys. Les vides personals dels individus poden reduir-se a les dades intercanviades per guanys o poder, i s'utilitzen per
influir en el públic d'una manera que abans era impensable ". És el que recull una nota enviada a Fides pel Consell de Justícia
Social Catòlic d'Austràlia (ACSJC), que és la Comissió Justícia i Pau dels Bisbes d'Austràlia, pel que fa a la Declaració de
Justícia Social 2019-2020, l'Informe Anual sobre la justícia social redactat i difós per la Conferència Episcopal.
El document, segons la nota, respon a la crida del papa Francesc a "convertir-se valentament en ciutadans del món digital",
inspirant-se en la imatge del Bon Samarità: "Estem cridats no només a estimar al nostre proïsme, sinó a portar l'amor de Déu al
nou veïnatge universal. L'Informe subratlla que estem cridats no només a ser habitants d'aquest nou món digital, sinó a
ciutadans actius a punt per configurar-lo".
"Tots nosaltres, usuaris, comunitats, líders empresarials o polítics, tenim un paper que exercir per rebutjar l'odi, les divisions i
les falsedats. Tenim el deure de construir un ambient que promogui aquests atributs humans i aquells valors socials que es
presten a una autèntica trobada humana: amor, comprensió, bellesa, bondat, veritat i confiança, alegria i esperança ",
conclouen els bisbes.
L'Informe es publicarà, com és habitual, durant el Diumenge de la Justícia Social, que enguany se celebrarà el 29 de setembre.
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