10 INTERNET RECHTEN
EN PRINCIPES

Dit document definieert tien rechten en principes die een
sleutelfunctie moeten vervullen in de besturing van het internet. Ze
zijn samengesteld door de Internet Rights and Principles Dynamic
Coalition (IRP), een open netwerk van individuen en organisaties
die actief zijn op het gebied van de bescherming van
mensenrechten op het internet. Deze principes zijn gebaseerd
op internationale mensenrechtenstandaarden, en stammen
af van de in oprichting zijnde Charter of Human Rights and
Principles for the Internet van de coalitie.
WWW.INTERNETRIGHTSANDPRINCIPLES.ORG

Het internet biedt ongekende mogelijkheden
voor de verwerkelijking van mensenrechten, en
speelt een in toenemende mate een belangrijke
rol in ons dagelijks leven. Het is daarom
van essentieel belang dat alle betrokkenen,
zowel publiek als privaat, mensenrechten
op het internet respecteren en beschermen.
Er moeten stappen ondernomen worden om
te verzekeren dat het internet functioneert
en zich ontwikkelt op een wijze die de
mensenrechten maximaal bevordert. Om deze
visie van een op rechten gebaseerd internet te
helpen verwezenlijken, zijn de tien rechten en
principes als volgt:
1) Universaliteit en gelijkheid Alle mensen worden
vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Hun rechten dienen gerespecteerd, beschermd en
waargemaakt te worden in de online omgeving.
2) Rechten en sociale rechtvaardigheid Het
internet is een omgeving om mensenrechten en
sociale rechtvaardigheid te bevorderen, beschermen
en waar te maken. Iedereen heeft de plicht om de
mensenrechten van anderen online te respecteren.
3) Toegankelijkheid Iedereen heeft gelijke recht

op toegang tot internet, en op het gebruik van het
internet op een veilige en open manier.
4) Meningsuitingen en vergadering Iedereen heeft
het recht om vrijelijk informatie te zoeken, ontvangen
en door te geven op het internet, zonder censuur
of andere inmenging. Iedereen heeft het recht op
vrijheid van vergadering via en op het internet, voor
sociale, politieke, culturele of andere doeleinden.
5) Privacy en bescherming van
persoonsgegevens Iedereen heeft het recht
op privacy online. Dit omvat vrijwaring van
surveillance, het recht om encryptie te gebruiken
en het recht op online anonimiteit. Iedereen heeft
recht op bescherming van persoonsgegevens, met
inbegrip van zeggenschap over de verzameling,
opslag, verwerking, vernietiging en ontsluiting van
persoonsgegevens.
6) Leven, vrijheid en veiligheid Het recht op
leven, vrijheid en veiligheid dient online te worden
gerespecteerd, beschermd en waargemaakt. Er mag
geen inbreuk gemaakt worden op dit recht, en dit
recht mag niet gebruikt worden om inbreuk te maken
op de rechten van anderen in de online omgeving.

7) Diversiteit Culturele en taalkundige diversiteit op
het internet moet bevorderd worden, en technischeen beleidsinnovatie dienen aangemoedigd te worden
om een pluriformiteit aan meningen mogelijk te
maken.
8) Netwerkgelijkheid Iedereen dient universele en
open toegang te hebben tot de informatie op het
internet, zonder discriminerende bevoorrechting,
filters of verkeersbeïnvloeding op commerciële,
politieke of andere gronden.
9) Standaarden en regulering De architectuur van
het internet, communicatiesystemen, documenten datatypen dienen gebaseerd te zijn op open
standaarden die interoperabiliteit, participatie door en
gelijke kansen voor iedereen mogelijk maken.
10) Bestuur Mensenrechten en sociale
rechtvaardigheid dienen de juridische en normatieve
basis te vormen waarop het internet functioneert
en wordt bestuurd. Dit dient te gebeuren op een
transparante en multilaterale wijze, gebaseerd
op principes van openheid, deelname, en
verantwoording.

DOE MEE AAN DE ONTWIKKELING VAN HET IRP HANDVEST OP WWW.IRPCHARTER.ORG, VOLG ONS OP @NETRIGHTS OP TWITTER OF MELD JE AAN VOOR DE INTERNET RIGHTS AND PRINCIPLES FACEBOOK GROEP.

