Finlands prioriteringar under ordförandeskapet i Freedom Online Coalition 2021
Freedom Online Coalition (FOC) är den viktigaste mellanstatliga
människorättsorganisationen för ett fritt, öppet och tryggt internet. År 2021 firas FOC:s
10-årsjubileum. Finland innehar ordförandeskapet i organisationen 2021 och förbinder
sig att främja följande åtgärder:

1.
Vi utvecklar FOC:s verksamhet som ett led i främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati
Ett öppet, tryggt och globalt internet och en jämlik digitalisering stärker demokratin och de mänskliga
rättigheterna. Digitaliseringen utnyttjas också för att stärka auktoritära regimer. På 2020-talet spelar FOC
och andra människorättsaktörer en viktigare roll än någonsin tidigare. Vi stöder verkställandet av FOC:s
ställningstagande om artificiell intelligens. Vårt mål är en starkare, synligare och geografiskt balanserad
koalition som har rollen som en global vägvisare. Vi ordnar FOC:s 10-årsjubileumskonferens i Finland i
december 2021 samt stöder utnyttjandet av FOC:s ställningstaganden och utvecklingen av verksamheten i
FOC:s diplomatiska nätverk.
2.
Vi stöder ett öppet internet som en del av en hållbar utveckling – i synnerhet i Afrika
Vi stöder verkställandet av FOC:s ställningstagande om digital jämlikhet. Ett öppet, pålitligt och fungerande
internet måste vara tillgängligt för så många som möjligt världen över. Yttrandefrihet och tillgång till
information är avgörande med tanke på såväl demokratisk som ekonomisk utveckling. En minskad digital
klyfta stärker rätten att delta och andra universella mänskliga rättigheter. Det är ytterst viktigt att stärka
synligheten och effekterna av organisationens verksamhet i utvecklingsländer, i synnerhet i Afrika, och att
öka kontakterna med FN-processer.
3.
Vi främjar arbetet mot desinformation och ett internet som är tryggt för alla
FOC har antagit ett gemensamt ställningstagande om spridning av desinformation och om mänskliga
rättigheter. Vi stöder utnyttjandet av ställningstagandet när det gäller att försvara de mänskliga
rättigheterna, demokratin och rättsstaten. Vi främjar FOC:s verksamhet för att stärka cybersäkerheten. Att
använda internet ska vara tryggt för alla, inklusive kvinnor och flickor och de mest utsatta
befolkningsgrupperna. Finland har som mål att stärka FOC:s deltagande i FN:s globala processer för
cybersäkerhet, innovationer och digital utveckling.

