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A DREPTURILOR
UTILIZATORILOR
DE INTERNET

1.4 Dreptul la interfeþe, conþinut, aplicaþii accesibile tuturor („inclusive design")
Interfeþele, conþinutul ºi aplicaþiile trebuie concepute în aºa fel încât sã asigure
accesul tuturor inclusiv persoanelor cu deficienþe fizice, senzoriale ºi cognitive,
persoanelor analfabete ºi persoanelor care vorbesc limbi ale minoritãþilor. Principiul
"inclusive design" ºi tehnologia bazatã pe asistenþã trebuie promovate ºi sprijinite
pentru ca persoanele cu dizabilitãþi sã profite de beneficiile Internetului în egalã
mãsurã cu cei fãrã dizabilitãþi.

Internet pentru justiþie socialã ºi dezvoltare durabilã

1.6 Dreptul la acces la un preþ accesibil Autoritãþile de reglementare ºi cei care
pregãtesc politicile publice trebuie sã se asigure ca cetãþenii sã aibã acces la Internet
la un preþ accesibil. Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicaþii, elaborarea unor
reguli, preþuri, taxe ºi tarife trebuie sã asigure accesul tuturor.

PUNCTUL 1 ACCESUL TUTUROR LA INTERNET
1.1 Impactul accesului asupra dezvoltãrii ºi a justiþiei sociale Accesul la Internet
rapid, uºor ºi la costuri acceptabile ajutã la crearea unor societãþi egalitare. Poate
dezvolta serviciile educaþionale ºi de sãnãtate, mediul de afaceri local, participarea
publicã, accesul la informaþie, poate contribui la o mai bunã guvernare ºi la
eradicarea sãrãciei. Cu toate acestea nu trebuie sã presupunem cã inovaþia
tehnologicã este beneficã în toate cazurile. Organizaþiile societãþii civile, guvernele ºi
agenþiile de reglementare trebuie sã þinã cont de posibilitatea agravãrii inegalitãþilor
existente din cauza Internetului.

1.2 Dreptul de acces la infrastructurã indiferent de locul unde se aflã cineva
Internetul nu este altceva decât o infrastructurã publicã globalã. Aceastã
infrastructurã trebuie distribuitã la scarã mare ºi trebuie sã asigure suficientã lãþime
de bandã pentru a permite oamenilor de pretutindeni sã foloseasã potenþialul
Internetului de a le da posibilitatea sã-ºi exprime opiniile, sã-ºi îmbunãtãþeascã viaþa
ºi sã-ºi manifeste creativitatea. Oamenii au dreptul la o magistralã naþionalã de
comunicaþii Internet bine distribuitã, care sã fie conectatã la reþeaua internaþionalã.

1.3 Dreptul la deprinderi ºi cunoºtinþe Cunoºtinþele ºi deprinderile ajutã la
folosirea ºi modelarea Internetului pentru nevoile personale. Autoritãþile locale ºi
naþionale, organizaþiile internaþionale ºi comunitare ºi sectorul privat trebuie sã
sprijine ºi sã promoveze oportunitãþi, metodologii ºi materiale de formare gratuite
sau la preþ redus, în domeniul utilizãrii Internetului pentru dezvoltare socialã.

1.5 Drepturi de acces egale pentru femei ºi bãrbaþi În multe locuri femeile ºi
bãrbaþii nu beneficiazã de acces egal la informaþii privind Internetul, nu pot în mod
egal defini, accesa, folosi ºi modela Internetul. Eforturile de creºtere a accesului
trebuie sã recunoascã ºi sã rezolve inegalitãþile dintre sexe. Pentru a asigura
egalitatea între sexe femeile trebuie sã aibã posibilitatea de a participa la toate
aspectele privind dezvoltarea Internetului.

1.7 Dreptul la acces la locul de muncã Multe persoane au acces la Internet în primul
rând sau exclusiv de la locul de muncã. Angajaþii ºi angajatorii trebuie sã faciliteze
folosirea Internetului la locul de muncã, inclusiv în scopul utilizãrii programelor de
educaþie a angajaþilor ºi pentru a proteja drepturile acestora.

1.9 Dreptul la accesarea ºi crearea unui conþinut diversificat cultural ºi lingvistic
Paginile web, instrumentele online ºi programele sunt concepute pentru alfabetul
latin. Acest fapt afecteazã dezvoltarea conþinutului local în limbi care nu folosesc
alfabetul latin ºi împiedicã schimbul de conþinut dintre diferite culturi. Pe parcursul
dezvoltãrii tehnologiei trebuie încurajate soluþiile care aduc diversitate lingvisticã pe
Internet ºi trebuie simplificat schimbul de informaþii transfrontaliere.

PUNCTUL 2 LIBERTATEA DE EXPRIMARE ªI DE ASOCIERE

ARTICOLUL 26, DECLARAÞIA UNIVERSALÃ A DREPTURILOR OMULUI (DUDO):

OMULUI ªI LIBERTÃÞILE FUNDAMENTALE.

2.2 Dreptul de a trãi într-un mediu fãrã cenzurã Internetul trebuie protejat de
demersuri care vizeazã reducerea la tãcere a vocilor critice, precum ºi cenzurarea
conþinutului sau a dezbaterilor politice ºi sociale.
2.3 Dreptul de a participa la proteste online Organizaþiile, comunitãþile ºi
persoanele trebuie sã aibã libertatea de a iniþia sau a adera la proteste pe Internet.

ARTICOLUL 20, DUDO:
ORICE PERSOANÃ ARE DREPTUL LA LIBERTATEA DE ÎNTRUNIRE ªI
DE ASOCIERE PAªNICÃ.

1.8 Dreptul la acces public Multe persoane nu se vor bucura niciodatã de acces
privat la Internet. Ar trebui sã existe puncte publice de acces cum ar fi telecentre,
biblioteci, centre comunitare, clinici ºi ºcoli pentru ca toatã lumea sã aibã acces la
Internet în apropierea locului de muncã sau a casei. Aceste puncte de acces sunt
deosebit de importante pentru tinerii din þãrile unde accesul este limitat ºi scump.

2.1 Dreptul la libertatea de exprimare Libertatea de exprimare trebuie protejatã
pentru a nu fi încãlcatã de cãtre guvern ºi alþi actori non-guvernamentali. Internetul
este un mediu global public ºi în acelaºi timp privat pentru schimb de opinii ºi
informaþii. Orice om trebuie sã aibã dreptul de a-ºi exprima opiniile ºi ideile ºi de a
împãrtãºi liber informaþii pe Internet.
EDUCAÞIA TREBUIE DIRECÞIONATÃ SPRE DEZVOLTAREA COMPLETÃ A PERSONALITÃÞII UMANE ªI SPRE ÎNTÃRIREA RESPECTULUI FAÞÃ DE DREPTURILE

ARTICOLUL 19, DUDO:
ORICE OM ARE DREPTUL LA LIBERTATEA OPINIILOR ªI EXPRIMÃRII; ACEST
DREPT INCLUDE LIBERTATEA DE A AVEA OPINII FÃRÃ IMIXTIUNE DIN
AFARÃ, PRECUM ªI LIBERTATEA DE A CÃUTA, DE A PRIMI ªI DE A RÃSPÂNDI
INFORMAÞII ªI IDEI PRIN ORICE MIJLOACE ªI INDEPENDENT DE FRONTIERELE DE STAT.

ARTICOLUL 18, DUDO:
ORICE OM ARE DREPTUL LA LIBERTATEA GÎNDIRII, DE CONªTIINTÃ
ªI RELIGIE

PUNCTUL 3 ACCESUL LA CUNOAªTERE
ARTICOLUL 27, DUDO:
ORICE PERSOANÃ ARE DREPTUL DE A LUA PARTE ÎN MOD LIBER LA VIAÞA
CULTURALÃ A COLECTIVITÃÞII, DE A SE BUCURA DE ARTE ªI DE A
PARTICIPA LA PROGRESUL ªTIINÞIFIC ªI BINEFACERILE LUI.

3.1 Dreptul la accesul la cunoaºtere Accesul larg la cunoaºtere ºi un ansamblu
sãnãtos de cunoºtinþe colective stau la baza dezvoltãrii durabile a umanitãþii. Pentru
cã Internetul permite împãrtãºirea de cunoºtinþe ºi o creaþie colaborativã a
cunoºtinþelor la un nivel fãrã precedent, ar trebui sã se afle în atenþia comunitãþii
dezvoltatorilor de tehnologie.

3.2 Dreptul la libertatea informaþiei Autoritãþile naþionale ºi locale precum ºi
organizaþiile internaþionale finanþate din fonduri publice trebuie sã dea dovadã de
transparenþã ºi responsabilitate prin publicarea informaþiilor publice legate de
activitatea lor. Acestea trebuie sã se asigure cã aceste informaþii sunt diseminate
online în format liber, compatibil ºi accesibil ºi persoanelor cale folosesc calculatoare
mai vechi ºi care folosesc conexiuni mai lente la Internet.

3.3 Dreptul de a accesa informaþii obþinute prin finanþãri din fonduri publice
Toate informaþiile, inclusiv studiile ºtiinþifice sau sociale obþinute cu ajutorul unor
fonduri publice trebuie sã fie accesibile tuturor.

PUNCTUL 4 ÎMPÃRTÃªIREA CUNOªTINÞELOR ªI A
CREAÞIEI - DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII ªI PROGRAME
DE CALCULATOR GRATUITE ªI CU SURSÃ DESCHISÃ

ARTICOLUL 27, DUDO:
ORICE PERSOANÃ ARE DREPTUL DE A LUA PARTE ÎN MOD LIBER LA VIAÞA
CULTURALÃ A COLECTIVITÃÞII, DE A SE BUCURA DE ARTE ªI DE A PARTICIPA LA PROGRESUL ªTIINÞIFIC ªI LA BINEFACERILE LUI

ARTICOL 12, DUDO:
NIMENI NU VA FI SUPUS LA IMIXTIUNI ARBITRARE ÎN VIAÞA SA
PERSONALÃ, ÎN FAMILIA SA, ÎN DOMICILIUL LUI SAU ÎN CORESPONDENÞA SA, NICI LA ATINGERI ADUSE ONOAREI ªI REPUTAÞIEI SALE.

5.2 Dreptul de a nu fi supravegheat Oamenii trebuie sã poatã comunica liber fãrã
ameninþarea interceptãrii sau a supravegherii.
5.3 Dreptul de a folosi tehnici de criptare Oamenii care comunicã prin Internet au
dreptul de a folosi mijloace de criptare a mesajelor pentru a asigura comunicarea
sigurã, privatã ºi anonimã.

4.1 Dreptul la împãrtãºire Internetul oferã posibilitatea extraordinarã de a
împãrtãºi informaþii ºi cunoaºtere ºi de a crea noi forme de conþinut, instrumente ºi
aplicaþii. Furnizorii de aplicaþii, de servicii Internet ºi de conþinut nu ar trebui sã
împiedice oamenii sã foloseascã Internetul pentru a pune cunoºtinþe în comun
("shared learning") ºi a genera conþinut. Protecþia intereselor creatorilor trebuie sã fie
în concordanþã cu principiul participãrii libere ºi neîngrãdite la circulaþia
cunoºtinþelor ºtiinþifice ºi culturale.
4.2 Dreptul la programe de calculator gratuite ºi cu sursã deschisã ("FOSS
(Free/Open Source Software") Sprijinim utilizarea FOSS pentru cã ajutã la dobândirea
unor aptitudini, sunt mai durabile decât alte tipuri de programe de calculator ºi
încurajeazã inovaþia pe plan local. Încurajãm guvernele sã elaboreze politici care
sprijinã utilizarea FOSS, mai ales în sectorul public.
4.3 Dreptul la standarde tehnologice deschise Standardele tehnologice folosite
pe Internet trebuie sã fie întotdeauna deschise pentru a permite interoperabilitatea
ºi a sprijini inovaþia. Noile dezvoltãri tehnologice trebuie sã rãspundã nevoilor
fiecãrui segment social, în primul rând utilizatorilor care se confruntã cu obstacole
sau limitãri (cum ar fi comunitãþi care nu folosesc alfabetul latin sau persoane cu
dizabilitãþi, calculatoare mai vechi sau vitezã micã de transfer).
4.4 Dreptul de a beneficia de convergenþã ºi de conþinut multimedia Internetul
este o platformã multimedia. Accesul ºi reglementãrile trebuie sã se bazeze pe
potenþialul de diversificare a creaþiei ºi a proprietãþii conþinutului online în formate
multiple, de ex. posturi de radio sau televiziune în proprietatea comunitãþii ºi
conduse de comunitate.

PUNCTUL 5 CONFIDENÞIALITATE, MONITORIZARE
ªI CRIPTARE

PUNCTUL 6 GUVERNAREA INTERNETULUI

6.1 Dreptul la o supraveghere democraticã multilateralã a Internetului
Guvernarea Internetului trebuie sã fie multilateralã ºi democraticã, cu implicarea
totalã a guvernelor, a sectorului privat, a societãþii civile ºi a organizaþiilor
internaþionale. Nici un guvern nu trebuie sã aibã un rol preeminent în relaþia cu
guvernarea internaþionalã a Internetului.
6.2 Dreptul la transparenþã ºi accesibilitate Toate procesele decizionale privitoare
la guvernarea ºi dezvoltarea Internetului trebuie sã fie deschise ºi accesibile la nivel
global, regional ºi naþional.

6.7 Dreptul la Internet ca tot integrat Aceastã interoperabilitate centralã este o
parte a valorii Internetului ca bun public ºi nu ar trebui fragmentatã de ameninþãri de
creare de intraneturi naþionale, de folosire a filtrelor de conþinut, de supraveghere
fãrã mandat, de invadare a spaþiului intim ºi de limitare a libertãþii de exprimare.

PUNCTUL 7 CONªTIENTIZAREA, PROTECÞIA ªI
RESPECTAREA DREPTURILOR

7.1 Dreptul la protejarea drepturilor, la conºtientizare ºi educaþie Drepturile
oamenilor, în postura lor de utilizatori de Internet, trebuie protejate prin declaraþii
internaþionale pentru drepturile omului, legislaþie ºi politici. Organismele naþionale,
regionale ºi globale trebuie sã faciliteze accesul la scarã largã la informaþii legate de
drepturile ºi procedurile ce vizeazã Internetul. Aceasta înseamnã ºi implicarea
educaþiei publice în efortul de a informa oamenii asupra drepturilor pe care le au
atunci când folosesc Internetul ºi asupra mecanismelor ce le sunt puse la dispoziþie
pentru a reclama încãlcãri ale drepturilor lor.
7.2 Dreptul la recurs atunci când drepturile sunt violate Oamenii au nevoie de acces
public, gratuit la mecanisme eficiente ºi responsabile pentru a acþiona în situaþii de
încãlcãri ale drepturilor. Când drepturile oamenilor ºi ale utilizatorilor de Internet
sunt ameninþate de conþinut aflat pe Internet, sau de supraveghere nelegitimã, când
existã limitãri ale libertãþilor de exprimare sau când alte drepturi sunt încãlcate,
pãrþile implicate ar trebui sã aibã acces la mecanisme de recurs pentru a acþiona
împotriva unor asemenea încãlcãri.

6.3 Dreptul la un Internet descentralizat, colaborativ ºi interoperabil
Dezvoltarea tehnologicã ºi managementul resurselor principale ale Internetului
trebuie sã fie descentralizate, colaborative ºi sã ajute la asigurarea interoperabilitãþii,
securitãþii, funcþionalitãþii, stabilitãþii, scalabilitãþii ºi eficienþei reþelei pe termen
lung.
6.4 Dreptul la o arhitecturã deschisã Internetul, ca "reþea de reþele" e constituit din
mai multe reþele interconectate, bazate pe ideea cheie de legare în reþea în
arhitecturã deschisã, în care poate fi inclusã orice tip de reþea, de oriunde, ºi pe care
oricine sã o poatã accesa. Arhitectura deschisã trebuie protejatã.
6.5 Dreptul la standarde deschise Cele mai multe protocoale care stau la baza
Internetului sunt bazate pe standarde deschise ce sunt eficiente, de încredere ºi
deschise implementãrii globale, ºi a cãror costuri de licenþã sunt mici sau nule.
Specificaþiile protocoalelor trebuie sã fie accesibile oricui, fãrã costuri, reducând
astfel considerabil barierele de intrare ºi fãcând interoperabilitatea posibilã.

Numai dacã drepturile din aceastã Cartã sunt recunoscute,
protejate ºi respectate, Internetul poate deveni un
instrument în sprijinul popoarelor lumii.
ASSOCIATION
FOR PROGRESSIVE

5.1 Dreptul la protecþia datelor Organizaþiile publice sau private care cer informaþii
personale de la indivizi trebuie sã colecteze numai informaþiile necesare ºi sã le
stocheze numai pe perioada în care este nevoie de acestea. Nu trebuie sã proceseze
mai multe date decât cele necesare pentru scopul declarat. Colectarea, utilizarea,
dezvãluirea ºi reþinerea acestor informaþii trebuie fãcute conform condiþiilor de
confidenþialitate transparente, prin care persoanele implicate pot afla ce s-a colectat
ºi cum se pot corecta informaþiile greºite. Datele colectate trebuie protejate de
dezvãluiri neautorizate ºi problemele de securitate trebuie rezolvate urgent. Dacã
informaþiile nu mai sunt folosite în scopul în care au fost colectate, acestea trebuie
ºterse. Publicul trebuie anunþat asupra posibilelor abuzuri ce pot apãrea dupã
colectarea datelor. Organizaþiile au responsabilitatea de a notifica persoanele ale
cãror date au fost furate, pierdute sau asupra cazurilor în care cineva a abuzat de ele.

6.6 Dreptul la neutralitatea Internetului ºi la principiul "de la punct terminal la
punct terminal („end-to-end") Neutralitatea Internetului, concentratã în principal
pe transportarea eficientã a pachetelor de date, constã în stocarea datelor în
computere, aplicaþii, servere ºi alte dispozitive de la "capetele" reþelei. Aceasta a
permis dezvoltarea unei game largi de noi activitãþi bazate pe Internet, industrii ºi
servicii pentru punctele de lucru de la capãtul reþelei ºi transformã Internetul într-un
puternic instrument în contextul mai larg al dezvoltãrii economice ºi sociale. O mare
parte din puterea ºi acoperirea Internetului derivã din valoarea efectului sãu de reþea.
Cu cât sunt mai mulþi oameni care au acces la Internet, cu atât e mai mare valoarea sa
ca mijloc de schimb de informaþii ºi de comunicare. Principiul "de la punct terminal la
punct terminal" ºi a neutralitãþii trebuie apãrate de încercãri de a centraliza controlul
ºi de a crea un Internet bidirecþional.
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