
Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci,

v 10. vydání našeho zpravodaje najdete speciální sérii článků, kde politické strany
prezentují svůj postoj ke svobodě slova, tzv. fake news a projevům "nenávisti". V září
zveřejníme přehlednou tabulku srovnávající postoje jednotlivých stran a spustíme
soutěž s pivními tácky o naše trička Cancel cancel culture, do které se můžete
zapojit v místech, kde čepují Bernarda.  
  
ODPOVĚDI POLITICKÝCH STRAN NA PĚT OTÁZEK 
Obrátili jsme se na vedení a zákonodárce všech politických stran a hnutí, které měly
podle médií šanci uspět v nadcházejících parlamentních volbách, s pěti otázkami.
Jejich odpovědi publikujeme v plném znění a v pořadí, v jakém jsme je obdrželi.
Každé otázce věnujeme postupně jeden článek. Otázka č.1, č.2, č.3, č.4 a č.5. 
 
ZÁZNAM SEMINÁŘE O SVOBODĚ PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
Fotografie a videozáznamy z našeho červnového semináře v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. Podívejte se na přednášky a panelovou diskusi se zastoupením
(euro)poslanců. Globální platformy v kontextu tržní dominance (Marian Kechlibar),
Průběžné výsledky sběru případů cenzury českých občanů (Gabriela Sedláčková),
Možnosti obrany svobody projevu (Vlastimil Veselý), Právní aspekty regulace
sociálních sítí (Radek Suchý). Diskutovali Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček
(ODS), Václav Klaus ml. (Trikolóra), Ivan David (SPD) a Daniel Vávra (SOSP).
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NAŠE NEJVĚTŠÍ PODPOROVATELE ZVEME NA SETKÁNÍ 7. ZÁŘÍ V PRAZE 
Neformální setkání spolupracovníků, podporovatelů a přátel SOSP pořádáme v úterý
7. září 2021 večer. Rádi bychom se s vámi potkali v klidném prostředí zahrady nad
sklenkou dobrého vína a představili vám naše nejbližší plány i hodnotově spřízněné
hosty. Pokud jste nám poslali větší finanční dar, ozvěte se nám prosím s vaší mail
adresou, pošleme vám podrobnější informace. 
 
JAK VIDÍ NOVÉ FORMY CENZURY MAĎARSKÁ MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI 
O maďarské ministryni spravedlnosti Judit Vargové jsme poprvé psali loni v prosinci
v souvislosti se vznikem Komise pro digitální svobody na jejím ministerstvu. Nyní
publikovala výjimečný článek, jenž by mohl být manifestem pro všechny naše politiky
a novináře, kteří chtějí porozumět naléhavosti problému s omezováním svobody
projevu na sociálních sítích. Nechali jsme jej přeložit a prosíme i vás o jeho sdílení. 
 
CO JEŠTĚ NAJDETE NA NAŠEM WEBU? 
Shrnutí problému nových forem cenzury od našeho spolupracovníka Andreje
Duhana a další naše sondy do konkrétních příkladů cenzury českých občanů, které
nám zasíláte - Umění v rozporu s pravidly a Patří legrace na sociální sítě? 
 
NAŠE VYSTOUPENÍ V MÉDIÍCH  
Daniel Vávra v diskusi na CNN Prima News a rozhovor s Vlastimilem Veselým pro
PL (nenechte se odradit titulkem). Na Letní škole Občanského institutu jsme před
pár dny debatovali s Michalem Půrem (Info.cz) na téma Lid vs. Big Tech.
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Smazali vám příspěvek nebo vás zablokovali na sociální síti? 
 

Vyzýváme tímto každého, kdo se cítí poškozen některým typem cenzury na
sociálních sítích, aby pro každý případ jednotlivě vyplnil jednoduchý online
formulář. Měla by na to stačit 1 minuta. Všechny zaslané případy
vyhodnocujeme a neoprávněné zásahy (tedy mimo případy porušení zákona,
např. při výzvě k násilí) připravujeme pro postoupení Parlamentu ČR, případně
využíváme k medializaci.

Prosím podpořte nás, bez vás to nedáme 
 

Vybudovat udržitelnou společnost, která nebude závislá na komerční reklamě,
se nám podaří pouze s vaší pomocí. Nepobíráme žádné dotace a jsme plně
nezávislí na státu. Proto se neobejdeme bez podpory malých i velkých dárců.
Budeme vám vděční za jakýkoli finanční příspěvek, který umožní realizovat
naše aktivity.  
 

Číslo účtu u Fio banky: 2101930409 / 2010 
 

Pokud nám zasíláte větší částku nebo zadáváte trvalý převodní příkaz a přejete
si zaslat potvrzení o daru, napište nám. Největší dárce uvedeme (jen s jejich
souhlasem) na čestném místě našeho webu a pozveme na naše výroční
setkání.

Chcete být s námi v kontaktu častěji? Pak sledujte  naše kanály na
sítích Facebook a Twitter, kde publikujeme komentáře prakticky denně.  
 
Máte ve svém okolí známé nebo kolegy, kteří by mohli mít o zasílaný zpravodaj
zájem? Přepošlete jim toto vydání, zde se mohou přihlásit. Zasílání lze
kdykoli odhlásit (odkaz v patičce).

"Vyžeňme z veřejné debaty strach a vnesme tam odvahu. Projevme solidaritu s těmi,
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kteří jsou kvůli svým názorům propouštěni, cenzurováni nebo umlčováni. Ne nutně
proto, že jejich názory sdílíme. Dokonce je můžeme odmítat. Ale proto, že je chceme
slyšet, abychom si mohli vytvořit názor vlastní. Pojďme vyslat signál odvahy všem
lidem ve veřejném životě a postavme se za svoje kolegy. Pojďme společně zvýšit
cenu zbabělosti a snížit cenu odvahy.“   
Z nedávné výzvy německých, švýcarských a rakouských publicistů. 
 

Copyright © 2021 Společnost pro obranu svobody projevu 
 

info@sosp.cz 
 

Zde si můžete zpravodaj přihlásit nebo se odhlásit 
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