10 PUNKTER FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PÅ INTERNET
Detta dokument fastställer tio centrala rättigheter som bör ligga till
grund för Internets styrning och förvaltning. De har sammanställts
av Internet Rights and Principles Dynamic Coalition (IRP), ett
öppet nätverk av individer och organisationer som arbetar för
att upprätthålla och försvara mänskliga rättigheter på Internet.
De nätrelaterade mänskliga rättigheterna är förankrade i
internationella principer för mänskliga rättigheter, och kommer
från koalitionens nya, framväxande, stadga om mänskliga
rättigheter för Internet, som håller på att utformas.
WWW.INTERNETRIGHTSANDPRINCIPLES.ORG

Internet erbjuder helt nya möjligheter för
förverkligandet av mänskliga rättigheter
och spelar en allt viktigare roll i vår vardag.
Det är därför viktigt att alla aktörer, både
offentliga som privata, såväl respekterar
som skyddar de mänskliga rättigheterna
även på Internet. Åtgärder måste också
vidtas för att säkerställa att Internet fungerar
och utvecklas på ett sätt som uppfyller
de mänskliga rättigheterna i största
möjliga utsträckning. För att underlätta
i förverkligandet av denna vision om
ett rättighetsbaserat Internet har därför
IRP formulerat 10 punkter för mänskliga
rättigheter på Internet:
1) Universalitet Alla människor är födda fria
och lika vad gäller värde och rättigheter. Denna
universiella jämlikhet måste respekteras, skyddas
och förverkligas på Internet.
2) Social rättvisa Internet är en plats för främjande
av, skyddet av och respekten för mänskliga

rättigheter och främjande av social rättvisa. Var
och en har skyldighet att respektera de mänskliga
rättigheterna på Internet.
3) Tillgänglighet Var och en har lika rätt till ett
säkert och öppet Internet.
4) Yttrande- och föreningsfrihet Var och en har
rätt att söka, ta emot och sprida information fritt på
internet utan censur eller andra störningar. Alla har
också rätt att samlas och mötas fritt genom och
på Internet, vare sig det är för sociala, politiska,
kulturella eller andra ändamål.
5) Privatliv och integritet Var och en har rätt till
ett privatliv på Internet. Detta innefattar rätt att inte
vara övervakad, rätt att använda kryptering, och rätt
till anonymitet på nätet. Var och en har också rätt
till uppgiftsskydd, inklusive kontroll över insamling,
lagring, bearbetning, bortskaffande och offentlighet
vad gäller personuppgifter.
6) Liv, frihet och personlig säkerhet Rätten till
liv, frihet och personlig säkerhet måste respekteras
och skyddas och uppfyllas på Internet. Dessa
rättigheter får inte kränkas, eller användas för att

kränka någon annan rättighet på Internet.
7) Mångfald Kulturell och språklig mångfald,
liksom teknisk innovation och nytänkande kring
riktlinjer rörande Internet bör uppmuntras på ett
inkluderande vis.
8) Jämlikhet Var och en skall ha allmän och
öppen tillgång till innehåll på Internet, fri från
diskriminerande prioritering, filtrering eller
trafikkontroll av kommersiella, politiska eller andra
skäl.
9) Standarder och regleringar Internets arkitektur,
kommunikationssystem, dokument- och dataformat
skall baseras på öppna standarder som garanterar
fullständig interoperabilitet, integration och lika
möjligheter för alla.
10) Styrning och förvaltning Mänskliga rättigheter
och social rättvisa måste utgöra den rättsliga och
normativa grund som Internet fungerar och styrs
utefter. Detta skall ske på ett öppet och multilateralt
sätt, baserat på principer såsom öppenhet,
inkluderande deltagande och ansvarsutkrävande.
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