INTERNETIN KYMMENEN
OIKEUTTA JA PERIAATETTA
Seuraavassa määritellään kymmenen oikeutta ja
periaatetta, joihin Internetin hallinnan tulee perustua.
Ne on koonnut Internet Rights and Principles Dynamic
Coalition (IRP), yksilöiden ja yhteisöjen avoin verkosto
joka toimii ihmisoikeuksien toteutumiseksi Internetympäristössä. Periaatteet pohjautuvat kansainvälisiin
ihmisoikeusnormeihin ja ovat peräisin koalition
uudesta, yhä kehitteillä olevasta peruskirjasta (Charter
of Human Rights and Principes for the Internet)

WWW.INTERNETRIGHTSANDPRINCIPLES.ORG

Internet tarjoaa ennennäkemättömät
mahdollisuudet ihmisoikeuksien
toteuttamiseen, ja sen osuus arjessamme on
yhä merkittävämpi. Siksi on oleellista, että
kaikki toimijat, sekä julkiset että yksityiset,
kunnioittavat ja puolustavat ihmisoikeuksia
Internetissä. On myös varmistettava,
että Internet toimii ja kehittyy niin että
ihmisoikeudet toteutuvat suurimmassa
mahdollisessa määrin. Oikeuspohjaisen
Internet-ympäristön visio toteutuu seuraavien
kymmenen periaatteen pohjalta:

3) Saatavuus Jokaisella on yhtäläinen oikeus
päästä käyttämään turvallista ja avointa
Internet-yhteyttä.
4) Sanan- ja kokoontumisvapaus Jokaisella
on oikeus hakea, ottaa vastaan ja levittää
informaatiota vapaasti Internetissä ilman
sensuuria tai muita esteitä. Jokaisella on
myös kokoontumisvapaus verkossa ja verkon
avulla sosiaalisia, poliittisia, kulttuuri- tai muita
tarkoitusperiä varten.

1) Universaalisuus ja tasa-arvo Kaikki
ihmiset syntyvät vapaina, yhtäläisin oikeuksin
ja yhtä arvokkaina. Tätä tasa-arvoisuutta on
verkkoympäristössä kunnioitettava, suojattava ja
toteutettava.

5) Yksityisyys ja tietosuoja Jokaisella on
oikeus yksityisyyteen verkossa. Tämä kattaa
oikeuden toimia valvomatta sekä oikeuden
salaamiseen ja anonymiteettiin. Jokaisella on
oikeus tietosuojaan, mukaan luettuna oikeus
määrätä henkilötietojensa keräämisestä,
säilytyksestä, muokkaamisesta, hävittämisestä
ja julkaisemisesta.

2) Sosiaalinen oikeudenmukaisuus Internet
tarjoaa tilan ihmisoikeuksien ajamiseksi,
suojaamiseksi ja toteuttamiseksi sekä
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.
Jokaisen velvollisuus on kunnioittaa kaikkien
toisten ihmisoikeuksia verkkoympäristössä.

6) Elämä, vapaus ja turvallisuus Oikeutta
elämään, vapauteen ja turvallisuuteen on
kunnioitettava, suojeltava ja toteutettava
verkossa. Näitä oikeuksia ei saa loukata,
eikä niitä saa käyttää muiden oikeuksien
loukkaamiseen verkkoympäristössä.

7) Moninaisuus Kulttuurista ja kielellistä
moninaisuutta Internetissä on edistettävä.
Teknistä innovaatiota ja sääntelyn kehittämistä
on kannustettava ilmaisun moninaisuuden
lisäämiseksi.
8) Tasa-arvo verkossa Jokaisella tulee olla
kaikenkattava ja avoin pääsy Internetin sisältöön,
ilman sen eriarvoistamista, suodattamista tai
liikenteellistä ohjausta kaupallisilla, poliittisilla tai
muilla perusteilla.
9) Standardit ja sääntely Internetin
arkkitehtuurin, viestintäjärjestelmien sekä
dokumentti- ja dataformaattien on perustuttava
avoimiin standardeihin jotka mahdollistavat
täydellisen yhteensopivuuden sekä yhtäläiset
osallistumismahdollisuudet kaikille.
10) Hallinta Ihmisoikeuksien ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden tulee olla Internetin
hallinnan ja toiminnan juridisena ja
normatiivisena perustana. Tämän tulee tapahtua
avoimella ja monenkeskisellä tavalla ja perustua
avoimuuden, kaikille avoimen osallistumisen ja
vastuunalaisuuden periaatteille.
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