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Prefaci
Som un grup d'arqueòlegs, antropòlegs, conservadors i genetistes que representem diverses
comunitats mundials i 31 països: Tots ens varem reunir el novembre de 2020 en un taller virtual
dedicat a la ètica en la recerca en ADN antic. Hi havia un ampli acord de que es necessiten
directrius ètiques aplicables a nivell mundial, però que les recomanacions recents basades en el
debat sobre la recerca sobre restes humanes d'Amèrica del Nord no sempre són generalitzables a
tot el món. Tenint en compte els diversos contexts, proposem les següents directrius aplicables a
nivell mundial. Aquestes especifiquen que 1) els investigadors han d'assegurar-se que s'han
complert totes les normatives dels llocs on treballen i dels quals provenen les restes humanes; 2)
els investigadors han de preparar un pla detallat abans de començar qualsevol estudi; 3) els
investigadors han de minimitzar els danys a les restes humanes; 4) els investigadors han
d'assegurar-se que les dades estan disponibles després de la publicació per permetre un re-examen
crític de les troballes científiques; i 5) els investigadors s'han de comprometre amb d'altres parts
interessades des de l'inici d'un estudi i garantir el respecte i la sensibilitat envers les perspectives
de les parts interessades. Ens comprometem a complir aquestes directrius i esperem que promoguin
un alt estàndard ètic en el futur.
Introducció
L'anàlisi dels genomes humans antics ha sorgit com una poderosa aproximació per investigar les
relacions de les persones que van viure en el passat entre elles i amb les persones que viuen avui.
Un tema recurrent és que les persones que es troben en un lloc determinat al llarg del temps solen
estar-hi com a resultat d’una llarga història de mobilitat i interacció. Durant l’última dècada,
l’ADN antic ha aportat noves proves —afegides a les d’altres disciplines—, que refuten els mites
de la «puresa» de qualsevol població i desmunten les narracions racistes i nacionalistes. Tot i que
alguns han intentat fer un mal ús de la genètica com a eina per determinar la pertinença a un grup,
al nostre parer no és adequat que les dades genètiques s’utilitzin com a àrbitre d’identitat1.
El ràpid increment de les dades publicades genòmiques de persones del passat —ha passat de no
haver-n'hi cap l'any 2009 a més de sis mil individus actualment— ha anat acompanyat de creixents
debats sobre com dur a terme èticament la investigació de l’ADN antic 2-16, basant-se en converses
anteriors17-24. L’ètica de la investigació de l’ADN té una urgència particular a causa del ràpid
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creixement del camp, dels impactes socials i polítics de l’estudi de l’ancestralitat i del fet que els
treballs sobre l’ADN antic analitzen persones que van viure i que han de ser respectades.
Les directrius institucionals o governamentals per obtenir permís per analitzar individus antics
varien i no sempre garanteixen una investigació ètica i compromesa. Els investigadors tenen
l'obligació de complir un estàndard més elevat del que poden exigir alguns òrgans de govern, però
no hi ha consens sobre què implica això 11,25-27. Cada vegada més, les antigues publicacions d'ADN
han inclòs declaracions que descriuen com l'equip d'investigació va abordar qüestions ètiques 2838

, un desenvolupament que recolzem. Les organitzacions professionals també comencen a

articular directrius 15,39, i s’ha concedit almenys una subvenció per explorar aquestes qüestions en
el context de la investigació sobre antics nord-americans 40. Faltà notablement una declaració sobre
ètica co-signada per un grup d’erudits diversos i representatius internacionalment dedicats a la
investigació de l’ADN antic.
Vam convocar més de 60 arqueòlegs, antropòlegs, comissaris i genetistes que representen més de
trenta països i diverses comunitats mundials per a un taller virtual d’ètica del 4 al 5 de novembre
del 2020. Tots els participants es van comprometen a dur a terme investigacions sobre l’ADN de
restes humanes que siguin èticament responsables i sensibles a les diverses perspectives de les
parts interessades (persones que tenen connexió amb un estudi, incloses comunitats descendents,
responsables de la custòdia de les restes humanes i investigadors). Aquí presentem estudis de casos
a partir de diversos contextos globals per il·lustrar l’amplitud de qüestions que envolten la consulta
de comunitats i grup indígenes, destacant com varien els problemes rellevants a tot el món. A
continuació, proporcionem pautes per a la investigació de l’ADN sobre restes humanes que
s’apliquen a nivell mundial (Quadre 1).
El compromís ètic amb les comunitats depèn del context
Gran part de la literatura sobre investigació ètica de l’ADN d'individus antics s’ha centrat en els
Estats Units (EUA)

3,4,13,15

. Aquestes discussions han produït recomanacions per promoure el

compromís entre investigadors i comunitats indígenes, resumides en una guia de recerca publicada
per la Societat Americana de Genètica Humana, que suggereix que tots els estudis sobre l’ADN
antic haurien d’incloure consultes formals, abordar consideracions culturals i ètiques, implicar les
comunitats i donar suport a la construcció de recursos, desenvolupar plans d’informació i gestió
de dades, i desenvolupar plans de responsabilitat i custòdia a llarg termini 15.
4

Centrar les perspectives indígenes és fonamental en les regions amb històries de colonialisme,
d'expropiació de terres i d'artefactes indígenes, i de desautorització persistent de les comunitats
indígenes; no consultar les comunitats pot causar danys en aquests contextos 5,6. Als Estats Units,
totes les restes antigues de nadius americans que es troben en institucions finançades pel govern
federal estan sotmeses a la Llei de Protecció i Repatriació de les Tombes de Nadius Americans
(NAGPRA), que estableix que les institucions consultin i intentin transferir les restes de persones
antigues (identificables culturalment o no) a grups indígenes. A Austràlia, lleis similars intenten
repatriar restes humanes en alguns casos de fins a 40.000 anys d'antiguitat
comunitats aborígens i illencs de l'estret de Torres

42,43

41

retirades de les

. Tanmateix, quan es duu a terme

investigacions sobre les restes d’individus antics on hi ha pocs (si n’hi ha) vincles materials o orals
amb grups actuals, o quan es promou la idea que alguns grups tenen més propietat sobre el
patrimoni cultural que d’altres pot contribuir al desenvolupament d'un conflicte social, un marc
ètic centrat en els indígenes que imposi associar cada individu antic a un grup contemporani no
encaixa.
Les institucions governamentals són a vegades un canal eficaç per a representar les perspectives
indígenes
En molts països d’Amèrica, el patrimoni indígena està integrat en la identitat nacional i inserit en
institucions culturals governamentals. Per exemple, després de la independència a Mèxic, els
mestissos (gent d'ascendència mixta) que formen la gran majoria de la població van adoptar llegats
dels grups Nahua (Asteca), Maya, Zapoteca i d'altres grups indígenes com a part integral de la
identitat nacional 44-46. Al Perú, es va crear el Ministeri de Cultura en el context de l’indigenisme,
un moviment amb l’objectiu de promoure la cultura indígena i combatre la discriminació 47-49. En
aquests contextos, el procés de sol·licitud d’aprovació per part d’organitzacions governamentals o
patrimonials per a l’anàlisi de restes humanes pot ser una forma sòlida de compromís i l’adopció
d’un model nord-americana pot ser contraproduent. Els autors d’aquest article han tingut múltiples
experiències d’escriure articles sobre ADN antic d’Amèrica Central i del Sud i han rebut ressenyes
que afirmen que el treball no s’ajusta als estàndards de participació indígena desenvolupats als
EUA

3,4

. Els que som de Mèxic i d’Amèrica Central i del Sud hem considerat que aquestes

revisions han estat paternalistes en el millor dels casos i colonialistes en el pitjor dels casos,
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sobretot tenint en compte que molts llocs han abraçat el patrimoni indígena i l’han integrat en
processos d’aprovació del govern i institucions culturals en major mesura del que s'ha fet als EUA.
No obstant això, hi ha una gran variació en la naturalesa de les relacions entre governs i comunitats
indígenes a Amèrica, i els investigadors han de prendre un enfoc cas per cas per determinar quan
cal una consulta addicional. Al Perú i Mèxic, grups per als quals el patrimoni indígena és una part
important de la identitat tenen diversos graus de representació al govern. Al Brasil, les comunitats
indígenes són sovint privades de dret i no hi ha cap mecanisme legal perquè els grups indígenes
tinguin veu en el destí dels materials arqueològics associats als seus avantpassats 50. A l'Argentina,
no sempre se segueix un mandat legal pel qual cal obtenir el consentiment de la comunitat per dur
a terme qualsevol projecte que impliqui patrimoni indígena. A Guatemala, els maies i altres grups
indígenes que formen aproximadament la meitat de la població continuen marginats. En aquests
contextos, és la responsabilitat ètica dels membres d’un equip d’investigació de l’ADN antic dur
a terme accions addicionals més enllà del que està obligat per incorporar perspectives indígenes.
Diferències globals en el significat de la indigeneïtat
El significat de la indigeneïtat varia globalment. A l’Àfrica, els descendents de grups colonitzats
estan ara majoritàriament en el poder, i la indigeneïtat sovint es refereix més a la marginació
política o social basada en la identitat que a tradicions sobre quan de temps fa que les poblacions
s’han establert en una regió 51. Moltes comunitats africanes tenen connexions complexes amb les
terres on viuen, incloses les històries de desplaçament i disrupció colonial i post-colonial. En
algunes regions, la gent no reconeix les poblacions locals del passat com a familiars. Això pot ser
degut a que els sistemes de creences religioses o culturals contemporanis són diferents a les del
passat52, a les memòries col·lectives de migracions procedents d’altres llocs, a la por a les
represàlies per estar vinculats amb d'altres grups i a les repercussions continuades de decisions
preses durant la colonització europea que van fracturar els paisatges sociopolítics i que encara
contribueixen a la violència i els desplaçaments. En aquestes situacions, és necessària una acurada
consulta entre els grups involucrats, des de grups locals fins a representants governamentals, per
assegurar que el poder de decisió sobre el patrimoni cultural no agreuja els conflictes socials. En
aquests casos, centrar-se en la indigeneïtat com a principi per permetre l’anàlisi de l’ADN antic
probablement seria perjudicial.
6

Una qüestió més urgent relacionada amb la investigació de l’ADN antic a l’Àfrica (i en moltes
altres regions) es com afrontar els llegats colonials de les restes humanes recollides de manera poc
ètica i sovint enviades a l’estranger 53,54. Els investigadors han de treballar tant amb la institució
dipositària oficial com amb acadèmics del país d’origen per demanar permisos per estudiar les
restes d’individus antics i participar en discussions sobre la procedència, les injustícies històriques,
la repatriació i la restitució com a part del seu treball 55-58. Un desafiament relacionat és la història
de la investigació no equitativa i sovint explotadora a l’Àfrica per part

de científics

predominantment europeus i nord-americans, amb un compromís local mínim

25-27

. Els

investigadors estrangers han de prioritzar l’establiment de col·laboracions equitatives, que poden
incloure formació i el desenvolupament d'altres recursos que permetin a les parts interessades
participar en les qüestions i en el disseny de la recerca 59.
Emfatitzar la identitat de grup té el potencial de causar dany en alguns contextos globals
Hi ha molts llocs al món on les discussions sobre qui és indígena han contribuït a narracions
xenòfobes i nacionalistes. En aquests llocs, utilitzar la identitat indígena per determinar qui pot
permetre investigacions sobre l’ADN antic pot ser perjudicial, ja que pot contribuir al conflicte
entre grups i a la discriminació.
A l'Índia, per exemple, moltes persones eviten preguntar-se sobre la casta i els antecedents
religiosos a causa d'una llarga història d'abusos basats en la identitat del grup i, de fet, la
discriminació per casta està prohibida legalment. El propi exercici d’intentar determinar quins
grups tenen avui més drets sobre el patrimoni antic que altres no només ha contribuït al conflicte,
sinó que també queda gairebé sense sentit a gran part del sud d’Àsia, a causa del fet que la gran
majoria dels grups actuals són mescles de les mateixes poblacions els avantpassats dels quals han
residit al subcontinent des de fa mil·lennis

60,61

; tanmateix, hi ha casos en què és clar qui és

indígena, com a les illes Andaman 62. Hi ha una procediments oficials desenvolupats a moltes parts
del sud d’Àsia per protegir el patrimoni cultural, i treballar dins d’aquest marc és un mecanisme
important per protegir les comunitats dels danys.
A Euràsia Occidental, la idea que els grups que reclamen tenir orígens locals haurien de tenir un
estatus especial ha contribuït a la xenofòbia i el genocidi. Els nacionalistes que van promoure la
idea de "sang i sòl" en el període nazi van retorçar la investigació arqueològica per legitimar les
confiscacions de terres afirmant que els esquelets excavats a l'Europa de l'Est tenien una
7

morfologia "germànica" 63. Els arqueòlegs europeus han treballat durant dècades per desconstruir
les narracions que afirmen la propietat del patrimoni cultural per part de grups específics. L'ètica
de l'ADN antic en un context d’Euràsia Occidental ha de seguir aquest moviment que s'allunya de
l'ús de nocions auto-identificades de connexions ancestrals amb certs territoris63, alhora que
garanteix el respecte per les perspectives de les minories nacionals que han estat objecte de
discriminació. El perill que líders governamentals citin investigacions arqueològiques i sobre
l’ADN antic per donar suport a les narracions afavorides de la identitat de grup que després es
poden utilitzar per justificar polítiques d’exclusió, no és només teòric, sinó que és un problema
actual en alguns països d’Euràsia Occidental, inclosos Hongria i Israel 65–. 67.
Cinc directrius aplicables a nivell mundial per a la recerca ètica de l'ADN antic
Presentem cinc directrius per a promoure estàndards ètics robustos en la recerca sobre l'ADN antic
que s'apliquen en tota la gama de contextos d'investigació comentats anteriorment, així com a
d'altres regions del món importants que vam discutir a causa de les limitacions d'espai, incloses
l'Àsia Central, Sibèria, Àsia Oriental, sud-est d'Àsia i Oceania (Quadre 1). Comencem amb pautes
que tracten qüestions d'ètica científica i després tornem al tema de garantir la sensibilitats en la
investigació a les perspectives de las comunitats, inclosos els grups indígenes.
(1) Els investigadors han d'assegurar-se que s'han complert totes les normatives en els llocs on
treballen i dels quals deriven les restes humanes. Els investigadors han de considerar si és ètic dur
a terme investigacions sobre l’ADN antic, atès l'entorn del que es prenen mostres de restes
humanes. Un cop compromesos en un projecte, els investigadors han de complir totes les
normatives locals. Tot i que això pot semblar obvi, l’experiència d’alguns coautors és que els
investigadors de l’ADN antic no sempre han seguit tots els acords. Per exemple, pot ser necessari
obtenir diversos nivells de permís per a l’anàlisi científica o l’exportació de material biològic per
part d’organismes institucionals, locals, regionals o nacionals i proporcionar informes a les
institucions de conservació segons els terminis acordats. Quan les regulacions locals són
insuficients 68, els investigadors han de complir un estàndard més alt seguint els principis següents.
(2) Els investigadors han de preparar un pla detallat abans de començar qualsevol estudi. Això
hauria d’incloure una articulació de qüestions de recerca; una descripció de les tècniques a utilitzar
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i de l'impacte esperat sobre les restes (inclosos els elements esquelètics a estudiar i la quantitat a
utilitzar); una descripció del tipus de dades d’ADN que es generaran; qualsevol pla per compartir
material amb laboratoris col·laboradors; una cronologia per a la devolució de material no utilitzat
i la compartició de resultats; un pla de cóm, on i per qui es difondran els resultats; un pla per a la
creació de capacitats o formació en entorns en què això pugui ser útil; i un pla d'emmagatzematge
i compartició de dades acordat per les parts interessades i que compleixi els principis de dades
obertes

69

. El pla ha de definir l'abast de la investigació i comunicar honestament els possibles

resultats, reconeixent que l'anàlisi de dades genètiques pot portar cap a direccions imprevistes.
Aquest pla crea un registre de la investigació prevista a la qual es pot fer referència més endavant
en cas que hi hagi una desviació. Els ajustaments al disseny de l'estudi només s'han de fer amb el
suport dels implicats en l'acord original: els investigadors han de reconèixer que, quan es concedeix
permís per estudiar les restes d'individus antics, es converteixen en els administradors d'aquest
material per al propòsit per al qual es va obtenir el consentiment, però aquesta "propietat" no es
transfereix 70. És responsabilitat dels investigadors compartir el seu pla amb els responsables de
les restes humanes i altres grups les perspectives dels quals s’hagin de reflectir; com a tal, s’ha
d’escriure d’una manera que sigui accessible per a un públic no especialitzat. Si és convenient i
acordat per totes les parts pertinents, al pla de recerca es pot esbossar una via cap a la repatriació
de restes humanes conservades fora de la seva àrea d’origen.
(3) Els investigadors han de minimitzar els danys a les restes humanes. Minimitzar l’impacte de la
investigació sobre les col·leccions antropològiques és especialment important atès el recent
enfocament en un únic element esquelètic -l’os petrós del temporal- que sovint dona moltes més
dades genètiques humanes que altres elements 71-74. Els investigadors haurien de desenvolupar una
estratègia mitjançant la consulta amb altres parts interessades per equilibrar les preocupacions
sobre la protecció de les restes amb la seva anàlisi científica. Els investigadors no haurien de
recollir restes humanes sense formar-se en tècniques de bones pràctiques per minimitzar els danys
i maximitzar el rendiment de dades útils

11,12,75-78

. Els investigadors no haurien de provar més

material del necessari per poder abordar les seves qüestions científiques, haurien de proporcionar
documentació als responsables de les restes humanes que notessin quan es va produir el mostreig
i haurien d’informar de resultats negatius per evitar anàlisis repetits mitjançant mètodes similars
en restes amb poca preservació de l’ADN. Abans del mostreig, la morfologia s'ha de documentar
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mitjançant una fotografia d'alta resolució i una avaluació bio-arqueològica. Com a mínim per a
individus molt antics o de contextos únics, s’haurien de fer escaneigs de micro-CT o motlles, i
s’hauria de debatre si l’anàlisi de restes faunístiques o no diagnòstiques s’hauria de fer primer per
avaluar la preservació de l’ADN en un jaciment concret.
Una vegada que s’ha produït el mostreig, també es pot promoure el tractament responsable de les
restes mitjançant l’intercanvi de material i productes derivats moleculars, com ara extractes
d’ADN i llibreries genòmiques, cosa que redueix la necessitat d’un mostreig addicional en estudis
posteriors. Els investigadors tenen la responsabilitat de mantenir productes moleculars derivats a
efectes de replicació de l’estudi. També animem els investigadors a demanar aprovació per
compartir mostres de restes humans i productes derivats entre laboratoris. Això facilita la reavaluació de les preguntes tractades a l’estudi original, així com anàlisis addicionals fora de l’abast
de l’estudi inicial, sempre que aquests usos siguin coherents amb un pla de recerca aprovat.
(4) Els investigadors han d'assegurar-se que les dades es publiquen després de la publicació per
permetre un re-examen crític de les troballes científiques. Les dades d’ADN antic s’han de publicar
en el moment oportú i, posteriorment, posar-les a disposició general almenys amb la finalitat de
fer una re-avaluació crítica dels resultats

79,80

. Els científics no poden participar èticament en un

estudi si no es garanteix que les dades estiguin disponibles almenys per tal de verificar la precisió
de les troballes publicades, i aquesta garantia s’ha d’incorporar als permisos originals de l’estudi.
Això és important tant per evitar la propagació de la desinformació com per permetre anàlisis
futures que intentin reexaminar les mateixes qüestions.
És una bona pràctica fer que les dades estiguin totalment disponibles després de la publicació i, de
fet, gairebé totes les dades genòmiques antigues s'han publicat d'aquesta manera en dipòsits de
dades públics perdurables, la qual cosa ha estat una fortalesa ètica del camp

81

. Més enllà de

contribuir a l’avenç del coneixement científic, fer que les dades estiguin plenament disponibles
contribueix a la custòdia responsable de les restes humanes, ja que la capacitat de reutilitzar les
dades redueix la necessitat de més mostreig. No obstant això, podem preveure escenaris en què les
discussions entre les parts interessades revelen que seria ètic limitar les maneres en què es poden
reutilitzar les dades de l’ADN antic, com ara quan informar els resultats d’alguns tipus d’anàlisis
podria perjudicar els grups interessats, cosa que podria superar els beneficis de dades totalment
obertes 6,10,82. En aquests casos —que haurien d’identificar-se durant un procés d’interacció abans
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de l’inici de l’estudi—, la limitació de la distribució de dades a investigadors qualificats que es
comprometen a analitzar les dades únicament amb l’objectiu de re-avaluar els resultats de l’estudi
hauria de formar part de la inicial pla de recerca.
Quan les dades no es publiquen completament a l’abast del públic, la gestió i la distribució de les
dades amb l’objectiu de reexaminar críticament els resultats haurien de ser realitzades per una
organització amb experiència per evitar un ús indegut de les dades i sense interès en els resultats
de la investigació. S'ha suggerit que grups d'interès com ara museus o grups indígenes podrien ser
responsables de gestionar la distribució de dades després de la publicació als investigadors
10,13,15,83

. Tanmateix, no és coherent amb l’ètica professional que els investigadors participin en un

estudi en què aquells que participin en els resultats de la investigació puguin negar l’intercanvi de
dades a investigadors qualificats que tinguin com a objectiu tornar a examinar críticament les
qüestions cobertes per l’acord de recerca original. Hi ha mecanismes establerts per garantir la
distribució de dades no plenament públiques als investigadors que sol·licitin utilitzar-les a efectes
de reexamen crític. Per exemple, les dades es podrien posar a disposició a través d’un dipòsit que
comparteixi les dades només amb la sol·licitud formal i l’aprovació d’un comitè d’accés a les
dades que determini si la petició del sol·licitant compleix les limitacions d’ús de dades descrites a
la publicació. Això es fa a vegades per a les dades genòmiques modernes per abordar els problemes
de privadesa mitjançant mecanismes com els dipòsits dbGaP o EGA 84,85, tot i que una deficiència
és que el procés d’adquisició de dades pot ser lent 78. Es comencen a establir bio-repositoris de
dades indígenes que impliquen les comunitats en l’emmagatzematge i la difusió de dades
10,13,81,86,87

. Mentre que cap grup d’interessats (inclosos investigadors, representants de comunitats

o conservadors de museus) no hauria de controlar la distribució de dades als investigadors que
vulguin reexaminar críticament les qüestions contemplades en l'acord de recerca original, els
repositoris de dades indígenes podrien tenir un paper important a l'hora d'emmagatzemar i
distribuir dades amb finalitats més enllà de les cobertes per l'acord de recerca original.
(5) Els investigadors han de col·laborar amb altres parts interessades des del començament d'un
estudi i garantir el respecte i la sensibilitat a les perspectives de les parts interessades. Diverses
parts interessades poden iniciar un projecte per generar noves dades d'ADN antic, incloses, entre
d'altres, comunitats locals, arqueòlegs, antropòlegs, genetistes o conservadors, que poden ser
membres de l'equip d'investigació si tots ells contribueixen en un document acadèmic. A les parts
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interessades consultades se'ls hauria de donar les gràcies a les seccions d’agraïment dels treballs
de recerca, si accepten ser nomenats. Les parts interessades —incloent idealment grups del lloc
d’origen de les restes humanes que s’estudien— haurien de participar activament en debats sobre
el disseny dels estudis, les preguntes de la investigació i si el projecte científic ha de seguir
endavant. Els investigadors han d'acceptar una resposta negativa si els grups d'interès no donen un
suport col·lectiu al treball que s'està realitzant 15.
Un cop s’ha assolit el consens per continuar, l’ètica científica professional requereix que els
investigadors puguin continuar el seu treball fins al punt de publicació sense necessitat de més
aprovació. El suggeriment que hauria d’haver un requisit perquè els grups d’interessats que no
formen part de l’equip d’investigació aprovessin els manuscrits abans de la publicació 15,83 no és
factible, ja que els investigadors no poden participar èticament en un estudi en què es requereixi
aquest mandat. L’imperatiu de la independència científica un cop comença un estudi no significa
que els investigadors hagin de publicar resultats sense tenir en compte les perspectives de les parts
interessades sobre les implicacions de les dades. És valuós convidar els grups d'interès a participar
en els resultats de la investigació mitjançant l'addició de les seves perspectives o proporcionant
comentaris crítics abans de la publicació, especialment quan els resultats són sorprenents i desafien
les idees que hi havia anteriorment. La col·laboració continuada amb altres grups d'interès després
del començament d'un estudi és un mecanisme eficaç mitjançant el qual els investigadors poden
abordar la seva obligació ètica professional per comprendre si la notificació d'un resultat d'una
manera particular pot causar danys. Si aquestes converses indiquen que no es pot compartir un
resultat de manera que s'eviti un dany significatiu a un grup d'interès, els investigadors no haurien
de publicar aquests resultats.
Els investigadors haurien d’estar disponibles per proporcionar actualitzacions periòdiques i
s’hauran de comprometre a retornar els resultats en acabar un projecte. S’ha de deixar clar des del
principi quins poden ser els descobriments potencials de l’estudi, que les dades genètiques poden
ser incompatibles amb altres formes de coneixement i que, tot i que els resultats de les anàlisis
científiques s’informen com a producció acadèmica, no desacrediten, ni disminueixen, ni rebaixen
la importància de l'experiència tradicional i de les creences profundament arrelades. Les
discrepàncies entre els resultats de les anàlisis genètiques i altres línies d’evidència s’han
d’informar com a elements importants de la naturalesa composta d'entendre el passat.
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Els investigadors haurien de comprometre’s a treballar amb les parts interessades en esforços de
divulgació que creen resultats addicionals accessibles a les comunitats. Això pot implicar treballar
amb col·laboradors locals per traduir els resultats de comunicacions a idiomes locals

30,35,36,88,89

,

desenvolupar recursos educatius infantils 90-93, produir fulletons i escrits per a biblioteques o altres
centres comunitaris o treballar amb museus per dissenyar exposicions. Quan sigui pertinent, els
investigadors haurien de contribuir a la formació i l’educació, especialment per als membres de
grups d’interessats i les comunitats locals 4,15, i haurien de considerar maneres de millorar cóm es
conserven les col·leccions11. Això pot incloure el subministrament dels recursos necessaris per
participar a la generació, interpretació i difusió de dades, per exemple, formant en el mostreig de
restes humanes o tècniques de laboratori, i suport financer per a formació addicional o assistència
a reunions professionals. És important que les agències que concedeixen fons garanteixin un
finançament adequat a les iniciatives de foment dels recursos.
Promoure la recerca ètica de l'ADN de les restes d’individus antics
Com a part del seu treball, els investigadors també tenen una obligació més àmplia de corregir les
distorsions motivades ideològicament dels resultats de la recerca. Després de la presentació tècnica
de dades en publicacions acadèmiques, molts estudis són resumits per periodistes o educadors
científics per a la comunicació a un públic ampli. Hi ha hagut casos de tergiversació periodística i
governamental de les conclusions de l'estudi amb finalitats polítiques, i els científics tenen
l'obligació de treballar per corregir la mala interpretació quan correspongui 66. Arribar al públic
pot incloure escriure assaigs i llibres i contribuir a les xarxes socials i als documentals 94-102.
Donat l’aclaparador suport d’aquestes directrius entre els diversos participants del nostre taller,
preveiem que la comunitat més àmplia dedicada a la investigació de l’ADN antic també donarà
suport a aquests principis i suggerim que podrien constituir una base per a les directrius oficials de
revistes, organitzacions professionals i les agències finançadores en el futur.
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Quadre 1 – Cinc directrius aplicables a nivell global per a la recerca de l'ADN sobre restes
humanes
(1) Els investigadors han d'assegurar-se que s'han complert totes les normatives en els llocs on
treballen i dels quals deriven les restes humanes.
(2) Els investigadors han de preparar un pla detallat abans de començar qualsevol estudi.
(3) Els investigadors han de minimitzar els danys a les restes humanes.
(4) Els investigadors han d'assegurar-se que les dades es publiquen després de la publicació per
permetre un re-examen crític de les troballes científiques.
(5) Els investigadors han de col·laborar amb altres parts interessades des del començament d'un
estudi i garantir el respecte i la sensibilitat a les perspectives de les parts interessades.
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