
Esteu d’acord amb aquesta afirmació?
Al món real tenim identitats i conseqüències
per a les nostres accions que afecten la
nostra reputació personal, però en el
metavers no sabem si les persones són qui
diuen ser o si són dignes de confiança.

Una gran majoria (69%) esteu d’acord mentre que la resta no ho sabeu (14%), sou

ambivalents (10%) o contraris a l’afirmació plantejada (7%) sobre identitats i

conseqüències de les nostres accions al metavers.

A la seva visionària novel·la de ciència-ficció Snow Crash (1992), l’escriptor Neal

Stephenson va introduir un món virtual que va anomenar metavers, un entorn en el

qual els individus defineixen la seva identitat virtual i alhora abandonen les seves

vides reals.

Mentre l'escenari d'aquesta història de ciencia-ficció es va plantejar originalment en

un futur hipotètic, l’actualitat mostra que algunes de les seves idees són ben

presents i que representen un nou repte per a la privadesa, la confiança i la identitat

de les persones. 

Sabem que el metavers promet oferir a les organitzacions noves maneres de

relacionar-se amb els consumidors/usuaris, i també sabem que, encara més, moltes

de les nostres dades personals es podran recopilar, emmagatzemar i conservar.

Però us imagineu (simplement) acceptar les polítiques de privadesa sense haver-les

llegit íntegrament i que això sigui el mateix en el metavers, amb el ritme actual de

filtracions de dades o ús indegut de les mateixes?

Juntament amb aquest problema, Internet i les xarxes socials també ens han

demostrat que, darrere de la protecció d'una pantalla d'ordinador o telèfon, la gent

expressa opinions que (gairebé) mai expressarien a la vida real. 
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Les xarxes socials en particular s'han convertit en un caldo de cultiu per a la

toxicitat, els assetjaments i el discurs d'odi, on no sabem si les persones són qui

diuen ser o si són dignes de confiança. I no hi ha cap garantia que això no es

(re)produeixi en el metavers.

És per això que, sense una identitat digital portàtil que preservi la privadesa i

proporcioni seguretat a les persones, el metavers només proporcionarà una il·lusió

d’autonomia virtual en la que la corporació propietària controla les dades i l’aire

virtual que es respira.

No obstant, hi ha propostes i solucions a tot això, com un enfocament al metavers on

es promou una veritable autonomia individual com a base dels drets humans en el

món virtual, i on també sabem si les persones són qui diuen ser o si són dignes de

confiança. 

La qüestió és: serà possible en un metavers on els problemes de la Web 2.0, com ara

el frau, l’abús de les dades personals i l’enginyeria social s’han convertit en massa

freqüents? Sens dubte, caldrà estendre un treball inacabat d'Internet.

Un pas important és verificant la identitat de les persones per evitar convertir-se en

un objectiu d'actors maliciosos, i on els usuaris accepten privadesa i seguretat a

través de protocols de Self Sovereign ID (SSI) que alhora garanteixen autonomia.

Actualment la xarxa d’Internet es basa en protocols definits i tots els ordinadors del

món obeeixen aquests protocols per poder participar-hi. Però una omissió

important dels creadors d'Internet és l'omissió d'un protocol personal …

Incloent-hi el darrer permetria a les persones controlar què constitueix la seva

identitat digital, i tenir un control (gairebé) total de les seves accions, inclosa la

manera com s'ordena i es filtren els seus enunciats i la seva semblança digital.

Així doncs, qualsevol organització/individu que volgués utilitzar aquests enunciats i

semblances, com ara un metavers, hauria d'obeir unes regles sobre com s’ha de fer, i

això podria significar que l'autonomia seria la primera i principal característica.
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D’aquesta manera, els interessos comercials i altres de les organitzacions haurien

de ser secundaris a aquesta autonomia. Per tant, si el metavers pot transformar

completament la manera com interactuem, també caldrà exigir més seguretat i

empoderament de les persones.

En gran part, això passa per instaurar uns protocols personals i una identitat

autosobirana que està intrínsecament lligada als ideals subjacents de la Web 3.0 i al

metavers en un sentit ampli, on els usuaris podrien reclamar la propietat dels seus

actius digitals.

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de:

Vergne, J. P. (2021). The Future of Trust will be Dystopian or Decentralized:

Escaping the Metaverse. Disponible a SSRN 
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