Відкритий лист щодо невідкладних заходів в сфері медіа та
інформаційного суспільства
В боротьбі за свободу та демократію Україна отримала важливу
перемогу, сплативши за неї найвищу - криваву - ціну, і необхідно саме
зараз забезпечити незворотність демократичних змін в нашому
суспільстві. Зокрема, в сфері медіа та інформаційного суспільства. Для
цього потрібно:
1. Переглянути законодавство з метою:
- унеможливити цензуру не тільки на папері, але й в повсякденному
житті;
- забезпечити безперешкодне розповсюдження інформації, що
сприятиме подоланню корупції та відкриє доступ до усіх надбань
інформаційного суспільства;
- розробити дієвий механізм захисту персональної інформації задля
забезпечення прав людини, а не задля їх порушення;
- розробити нову концепцію захисту прав на інтелектуальну власність,
яка буде захищати права суспільства та споживачів, а не права окремих
монополій;
- припинити фальшування е-управління, е-демократії, е-освіти та інших
e-apps;
- імплементувати основні принципи інформаційного суспільства та
управління Інтернетом, а саме - мультистейкхолдерізм (відповідальне
партнерство держави, бізнесу та суспільства), що включає в себе
прозорість, підзвітність, освіченість, нарощування потенціалу змін та
інше.
2. Реформувати регуляторну систему з метою:
- забезпечити дієвий розподіл повноважень та відповідальності між
різними державними інституціями, що відповідають за телекомунікації,
інформатизацію, інформаційне суспільство, інформаційну безпеку,
унеможливити дублювання та перетинання їхніх функцій. Взяти курс на
створення єдиного дійсно незалежного регулятора з телекомунікацій,
який буде представляти інтереси України на міжнародному рівні,
розподіляти ВИКЛЮЧНО критичні ресурси, сприяти конкуренції,
захищати суспільний інтерес та суспільне надбання Інтернету та
інформаційного суспільства, забезпечувати захист користувачів,
працювати в тісній кооперації з бізнесом та суспільством;
- розформувати державні медіа та Держкомтелерадіо, що їх регулює;
- захистити технологічну нейтральність, унеможливити блокування

контенту поза судових рішень та свідомих рішень користувачів.
3. Створити систему саморегуляції.
В своїй діяльності усім стейкхолдерам керуватись принципами Ради
Європи, що вимагають забезпечення максимального захисту прав в
Інтернеті ціною мінімальних обмежень, але за умови забезпечення
відповідного рівня безпеки. Ці принципи дозволяють перетворити
доступ до Інтернету на доступ до простору свободи, сприяють
реалізації основних прав та свобод людини, забезпечують можливість
участі в демократичних процесах, пожвавлюють комерційну та
соціальну активність.
Інтернет допоміг нам захистити нашу свободу, але зараз він потребує
нашої допомоги задля захисту своєї свободи - аби залишитись сталим,
орієнтованим на потреби людини та гарантуючим захист прав та свобод
людини.
Один із шляхів забезпечення свободи та безпеки Інтернету - приєднання
України до Коаліції Свободи Он-Лайн шляхом підписання Гаагської
декларації.

