Декларација за дигитална слобода на Меѓународниот ПЕН

1. Сите луѓе/индивидуи имаат право слободно да се изразуваат
себеси преку дигиталните медиуми без страв од репресалии или
прогон
а. Индивидуите кои користат дигитални медиуми уживаат целосна
заштита на слободата на изразувањето од страна на меѓународните закони
и стандарди.
б. Владите не смеат судски да ги прогонуваат индивидуите или да вршат
репресии врз индивидуите кои пренесуваат информации, мислења или
идеи преку дигиталните медиуми.
в. Владите мора активно да ја заштитуваат слободата на изразување во
рамки на дигиталните медиуми, преку донесување и спроведување
ефективни закони и стандарди.

2. Сите луѓе/индивидуи имаат право да пребаруваат и да добиваат
информации преку дигиталните медиуми
а. Владите не треба да ги цензурираат, да ги ограничуваат или да ги
контролираат содржините на дигиталните медиуми, вклучувајќи ги и
содржините од домашните и од меѓународните извори.
б. Во исклучителни ситуации, ограничувањата од било каков вид мора да
се придржуваат до меѓународните закони и стандарди кои ги одредуваат
границите на слободата на изразување, какви што се поттикнувањата на
насилството.
в. Владите не треба да го блокираат пристапот до, или да ја ограничуваат
употребата на дигиталните медиуми, дури ни во периоди на немири и
криза. Контролирањето на пристапот до дигиталните медиуми, особено во
еден поширок опсег, по правило значи прекршување на правата на
слобода на изразувањето.
г. Владите треба да го охрабруваат и да го промовираат целосниот пристап
до дигиталните медиуми за сите индивидуи.

3. Сите луѓе имаат право да бидат слободни од владиниот надзор
на дигиталните медиуми
а. Надзорот, без разлика дали со или без знаење на субјектот кој е цел на
истиот, го обесхрабрува говорот/комуникацијата, бидејќи носи можност за
прогон и страв од кривични постапки. Кога за него се знае, надзорот

создава атмосфера на автоцензура која уште повеќе и' штети на слободата
на изразувањето.
б. Како општо правило, владите не треба да бараат пристап до дигиталните
комуникации помеѓу нив или меѓу приватни индивидуи, ниту треба да
прават мониторинг врз индивидуалната употреба на дигиталните
медиуми, не треба да ги следат движењата на индивидуите преку
дигиталните медиуми, да ги менуваат изразите на индивидуите, или
генерално да ги надгледуваат индивидуите.
в. Кога владите спроведуваат надгледување – во исклучителни ситуации
поврзани со некое легитимно законско спроведување или истражување на
националната безбедност – било кое надгледување на индивидуите и
мониторингот на комуникациите преку дигиталните медиуми мора да се
одвива во согласност со меѓународните закони и стандарди за слични
процеси кои се применуваат врз законски истражувања, како што се
барање налог врз основа на судска наредба.
г. Целосната слобода на изразување го повлекува со себе и правото на
приватност; сите постоечки меѓународни закони и стандарди за
приватност се применуваат и врз дигиталните медиуми, иако може да
бидат потребни и домашни стандарди и заштити.
д. Собирањето и чувањето на информациите собирани преку дигиталните
медиуми, вклучително и „копањето“ информации, треба да биде
спроведено според меѓународните закони и стандарди за приватност,
какви што се барањата чувањето на собраните информации да биде
временски ограничено и пропорционално, и да им биде овозможено
ефективно известување на лицата зафатени во процесот.

4. Приватниот сектор, посебно технолошките компании, се
поврзани со правото на слобода на изразување и човековите
права
а. Принципите нагласени во оваа Декларација еднакво се однесуваат и на
приватниот сектор.
б. Компаниите мора да ги почитуваат човековите права, вклучително и
правото на слобода на изразување, и мора да ги поддржуваат и да ги
штитат овие права дури и кога националните закони и регулативи не го
прават тоа.
в. Технолошк ите компании имаат должност да определат како нивните
производи, услуги и стратегии/политики влијаат на човековите права во
земјите во коишто имаат намера да оперираат. Доколку постојат
прекршувања, или прекршувањата се нераскинливо поврзани со
користењето на производите или услугите, компаниите треба да ги
изменат или да ги повлечат нивните предложени планови, сè со цел да ги
уважуваат човековите права.
г. Технолошк ите компании треба да ги вклопуваат начелата на слободата
на изразување во рамки на своите главни операции, какви што се
дизајнирањето на производи со вградена заштита на приватноста.

д. Доколку се покажало дека нивните операции го прекршиле правото на
слобода на изразување, технолошките компании треба да им обезбедат
обесштетување на оние чиешто право било прекршено, дури и кога
владите не обезбедуваат таков поттик.

Усвоена од Конгресот на Меѓународниот ПЕН
во Џионџу, Јужна Кореја, септември 2012
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