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JAUNIMO MANIFESTAS
2014 m. Europos jaunimas pasiūlė 30 svarbiausių saugesnio interneto tezių. 

Vėliau balsuojant internetu buvo išrinktas tezių dešimtukas:

1. Laisva, neribota prieiga ( ). Mes norime laisvos, neribotos prieigos prie interneto, kuri padėtų mums mokytis.

2. Švietimas apie internetą  ir parama internete kiekvienam ( ). Mes norime paramos ir švietimo apie internetą kiekvienam!

3. Privatumas ir duomenų apsauga ( ). Mes norime gebėti apsaugoti savo duomenis ir privatumą internete.

4. Pagarba internete ( ). Mes norime tolerancijos interneto pasaulyje, kad jame nebūtų patyčių ir rasizmo.

5. Infrastruktūra ir ryšys ( ). Vyriausybės turėtų investuoti į IKT infrastruktūrą aprūpindamos aukštos kokybės, didelio greičio ryšiu.

6. Taisyklės ir sąlygos ( ). Mes norime lengvai suprantamų taisyklių ir sąlygų.

7. Gera kokybė ir turinys ( ). Mes norime geros kokybės ir turinio interneto produktų.

8. Internetas be įsilaužimų ( ). Mes norime interneto aplinkos be įsilaužimų.

9. Išraiškos laisvė ( ). Mes norime turėti galimybę išreikšti save internete laisvai.

10. Demokratija internete ( ). Norime atviro ir demokratiško interneto.

angl. Free, unrestricted access

angl. Education and support

angl. privacy and data protection

angl. respect online

angl. infrastructure and connectivity

angl. terms and conditions

angl. Good quality and reable content

angl. hack free

angl. freedom of expression

angl. democracy online

2017

Lietuvos saugesnio interneto jaunimo forumo nariai dalijasi manifestu su bendraamžiais.
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