
 

 
 

Zasady promowania działań komunikacyjnych mających zapewnić sprawiedliwość 
społeczną w epoce cyfrowej  

 
(z manifestu przyjętego podczas międzynarodowego sympozjum "Komunikacja na rzecz sprawiedliwości społecznej w 

epoce cyfrowej"  
(wrzesień 2021) 

  
Niezależnie od problemu - przemoc wobec kobiet, wykorzystywanie dzieci, ubóstwo, sposoby 
rozwiązywania konfliktów, prawo do samostanowienia, rasizm, migracje, prawa pracownicze, prawa 
rdzennych mieszkańców, zdrowie, ziemia, klimat - niewiele można zrobić bez skutecznej komunikacji. 
  
W tym celu potrzebujemy holistycznego, inkluzywnego podejścia do tworzenia technologii cyfrowych, 
które promują życie, godność i sprawiedliwość, zamiast je podważać. 
  
Potrzebujemy zasad, które pozwolą wszystkim angażować się w transparentną, świadomą i 
demokratyczną debatę, w której ludzie będą mieli swobodny dostęp do informacji i wiedzy niezbędnych 
do pokojowego współistnienia, wzmocnienia pozycji, odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego i 
wzajemnej odpowiedzialności.  
  
Zasady te, zakorzenione w historii praw komunikacyjnych, przewidują świat, w którym: 
  
- Każda osoba ma prawo do komunikowania się, informowania i dzielenia się wiedzą. Wymaga to 
sprawiedliwego dostępu do infrastruktury komunikacyjnej i prawa do swobodnego wyrażania opinii. 
  
- Każda osoba ma prawo do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem grup mniejszościowych i wrażliwych. Wymaga to integracyjnego i 
partycypacyjnego zarządzania infrastrukturą medialną oraz wyspecjalizowanymi platformami cyfrowymi. 
  
- Każda osoba ma prawo do uczciwej i bezstronnej informacji publicznej. Wymaga to norm etycznych, 
odpowiedzialności i zadośćuczynienia w przypadku nadużyć. 
  
- Każdy ma prawo do godności i szacunku. Wymaga to transparentności i odpowiedzialności mediów i 
platform cyfrowych. 
  
- Każda osoba ma prawo do prywatności i zarządzania własnymi danymi, w tym do ich usuwania, pod 
warunkiem, że nie jest zaangażowana w łamanie praw człowieka lub działalność przestępczą. Powinno to 
być nieodłącznym elementem tożsamości cyfrowej każdej osoby i wymaga ram prawnych, które 
równoważą prawo do prywatności i ochronę praw człowieka. 



  
- Każda osoba ma prawo do własnej tożsamości kulturowej i językowej. Wymaga to przestrzeni dla 
różnorodności językowej i kulturowej oraz możliwości dysponowania prawami własności i kontroli nad 
mediami. 
  
- Każda osoba ma prawo do rozwoju kompetencji komunikacyjnych i obsługi mediów. Wymaga to 
odpowiednich szkoleń kulturowych oraz budowania dialogu, rozmowy, słuchania, otwartości i 
umiejętności krytycznego myślenia. 
  
- Każda osoba powinna mieć dostęp do zrównoważonych źródeł energii umożliwiających jej korzystanie z 
mediów cyfrowych i elektronicznych. Wymaga to dostępu do takich technologii, jak energia słoneczna lub 
wiatrowa. 
  
- Każda osoba ma prawo do korzystania z urządzeń po przystępnych cenach lub do korzystania z 
publicznych urządzeń w bezpiecznej przestrzeni; wymaga to środków finansowych oraz "prawa do 
naprawy". 
  
Pełny tekst manifestu można znaleźć na stronie https://bit.ly/3ElYOPF . 
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