
 

 

Principii ale promovării comunicării pentru dreptate socială în era digitală 

Din Manifestul simpozionului internațional “Comunicare pentru Dreptate socială în era digitală“ 

Indiferent de problemă – violența împotriva femeilor, abuzul asupra copiilor, sărăcia, rezolvarea 

conflictelor, autodeterminarea, rasismul, migrația, dreptul muncii, drepturile indigenilor, 

sănătatea, pământul, clima – puține lucruri se pot realiza fără o comunicare eficientă. 

Pentru aceasta, avem nevoie de o abordare holistică, incluzivă, susceptibilă să creeze tehnologii 

digitale care să promoveze viața, demnitatea și dreptatea, mai degrabă decât să le submineze. 

Avem nevoie de principii care să permită tuturor persoanelor să se angajeze într-o dezbatere 

transparentă, informată și democratică, în care oamenii au acces neîngrădit la informații și 

cunoștințe esențiale pentru coexistență pașnică, împuternicire, angajare civică responsabilă și 

responsabilitate reciprocă. 

Avându-și rădăcinile în istoria drepturilor comunicării, aceste principii prevăd o lume în care: 

Fiecare are dreptul să comunice, să informeze și să împărtășească cunoștințele. Acest lucru 

necesită acces echitabil la infrastructurile de comunicare și dreptul la liberă exprimare. 

Fiecare are dreptul să participe la societatea informației și comunicării, acordând o atenție 

deosebită grupurilor minoritare și vulnerabile. Acest lucru necesită o guvernare incluzivă și 

participativă a infrastructurilor media și a platformelor digitale.  

•Toată lumea are dreptul la o comunicare publică corectă și imparțială. Acest lucru necesită 

norme etice, responsabilitate și reparații pentru denaturări 

Fiecare are dreptul la demnitate și respect. Aceasta necesită transparență și responsabilitate a 

mass mediei și a platformelor digitale. 

• Fiecare are dreptul la confidențialitate și control asupra informațiilor sale, inclusiv ștergerea 

datelor, cu condiția să nu fie implicat în abuzuri privind drepturile omului sau în activități 

criminale. Acest lucru ar trebui să fie inerent și intrinsec identității digitale a fiecărei persoane și 

necesită cadre juridice care să echilibreze dreptul la viață privată și protecția drepturilor omului.·  

Fiecare are dreptul la propria identitate culturală și lingvistică. Acest lucru necesită spații pentru 

diversitatea lingvistică și culturală și acces la proprietatea și controlul asupra mass-media. 



• Fiecare are dreptul la abilități de comunicare și alfabetizare media. Acest lucru necesită o 

pregătire adecvată din punct de vedere cultural și crearea abilităților de dialog, conversație, 

ascultare, receptivitate, precum și de gândire critică. 

Fiecare ar trebui să aibă acces la surse de energie durabilă pentru mediile digitale sau electronice. 

Energia durabilă necesită acces la tehnologii precum energia solară sau eoliană 

• Toată lumea are dreptul la dispozitive la prețuri accesibile sau acces public la dispozitive în 

spații sigure. Acest lucru necesită resurse economice, precum și „dreptul la reparație”. 

Pentru textul integral al manifestului, accesați https://bit.ly/3ElYOPF 

About the language 
The Romanian language is spoken in Romania and Moldova. There are close to 24 million 
Romanian speakers, about 19.9 million of whom live in Romania, and three million in Moldova, 
according to brittanica.com  

About the translator 
Dr Daniela Roventa-Frumsani is Emeritus Professor in the Faculty of Journalism and 
Communication Sciences, University of Bucharest, Romania. 
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