10 INTERNET JOG ÉS
ALAPELV AZ INTERNET
KORMÁNYZÁSÁHOZ
Ez a dokumentum 10 alapjogot és alapelvet nevez meg, melyek
az Internet kormányzásának alapját kell, hogy képezzék. Az IRP
(Internet Right and Principles Dynamic Coalition) írta össze
őket, ami csoportok és egyének nyílt hálózata. Célja, hogy az
emberi jogokat az Internetes környezetben is érvényesítse.
Az alapelvek a nemzetközi emberi jogi normákat követik,
és az IRP kidolgozás alatt álló Emberi Jogok és Alapelvek
Internetes Nyilatkozatából indulnak ki.
WWW.INTERNETRIGHTSANDPRINCIPLES.ORG

Az Internet sosem látott lehetőségeket kínál az emberi
jogok érvényesítésére, és egyre nagyobb szerepet
játszik a mindennapi életben. Ezért fontos, hogy
minden szereplő, beleértve a közintézményeket és a
magánszemélyeket, tiszteletben tartsa és védelmezze
az emberi jogokat az Interneten. Lépéseket kell
tenni annak érdekében, hogy az Internet úgy
működjön és fejlődjön, hogy a lehető legjobban
érvényesülhessenek az emberi jogok. Célkitűzésünk
tehát egy emberi jogokon alapuló Internet környezet
megteremtése, aminek 10 alapjoga és alapvelve a
következő:
1) Egyetesség és egyenlősség Minden ember
szabadnak és méltóságában, jogaiban egyenlőnek
születik, melyeket az online környezetben tiszteletben
kell tartani, védeni kell és érvényre kell juttatni.
2) Jogok és társadalmi igazságosság Az Internet
az emberi jogok és a társadalmi igazságosság
hirdetésének, védelmének és megvalósításának
a helye. Az online környezetben mindenkinek
kötelessége tisztelni mások emberi jogait.

3) Hozzáférés Mindenkinek egyenlő joga van
hozzáférni egy szabad és biztonságos Internetethez.
4) Vélemény és gyülekezés Mindenkinek joga
van információt keresni, kapni és küldeni az
Interneten keresztül, cenzúra vagy más beavatkozás
nélkül. Ugyanígy mindenkinek joga van szabadon
szerveződni az Interneten társadalmi, politikai,
kulturális és más célokból.
5) Adatvédelem Mindenkinek joga van az
online magánélethez. Ez magában foglalja a
megfigyelésmentes kommunikációt és adattárolást,
a titkosítás használatának a jogát, valamint az
online anonimitás jogát. Mindenkinek joga van az
adatai védelmére,beleértve a személyes adatai
feletti ellenőrzést az adatgyűjtés, adattárolás,
adatfeldolgozás, törlés és adatszolgáltatás során.
6) Élet, szabadság és biztonság Az élethez,
szabadsághoz és biztonsághoz való jogot az online
környezetben is elengedhetetlen védeni, érvényesíteni
és tiszteletben tartani. Ezeket a jogokat nem szabad
más jogoknak megsérteniük, vagy felhasználásukkal
más jogokat sérteni.

7) Sokszínűség Támogatni kell a kulturális és nyelvi
sokszínűséget az Interneten, illetve a technikai és
szabályozási újításokat melyek elősegítik a kifejezés
sokféleségét.
8) Hálozati egyenlőség Mindenkinek
egyetemes és nyílt hozzáférést kell biztosítani
az Internetes tartalmakhoz, szabadon minden
diszkrimináló megkülönböztetéstől, szűréstől vagy
forgalomszabályozástól ami kereskedelmi, politikai
vagy más alapokon nyugszik.
9) Szabványok és szabályozás Az Internet
felépítése, kommunikációs rendszerei, valamint
dokumentum- és adatformátumai nyílt szabványokon
kell, hogy alapuljanak, amelyek mindenki számára
biztosítják a teljes interoperabilitást, integrációt és az
egyenlő esélyeket.
10) Kormányzás Az Internet működésének és
kormányzásának az emberi jogok és a társadalmi
igazságosság kell legyen a jogi és normatív alapja.
Ennek átlátható és multilaterális formában kell
megvalósulnia, a nyíltság, integráció, résztvétel és
számonkérhetőség elvei alapján.

SZÁLLJ BE AZ IRP NYILATKOZAT FEJLESZTÉSÉBE A WWW.IRPCHARTER.ORG-ON, KÖVESS MINKET A @NETRIGHTS CSATORNÁN TWITTEREN ÉS CSATLAKOZZ AZ INTERNET RIGHTS AND PRINCIPLES FACEBOOK CSOPORTHOZ.

