
Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci,

v 11. vydání našeho zpravodaje najdete přehledné srovnání postojů jednotlivých
politických stran ke svobodě slova včetně rešerše jejich volebních programů,
aktuální souhrn případů cenzury, které nám reportujete, 2. díl série o factcheckingu
Hlídáme hlídače a další novinky ze zahraničí ke svobodě projevu. 
  
SROVNÁNÍ POSTOJŮ POLITICKÝCH STRAN 
Srovnali jsme postoje 12 politických stran a hnutí a přehledně je vyjádřili v tabulce na
základě osmi vybraných kritérií - aktivní spolupráce na legislativě, hlasování ve
sněmovně, svoboda projevu ve volebním programech, spolupráce se SOSP,
podpora požadavkům petice, podpis petice předními zástupci strany, ochota
řešit problém v ČR, zneužívání narativu fake news a projevů nenávisti.

VÝSLEDKY SBĚRU CENZURNÍCH PŘÍPADŮ ČESKÝCH OBČANŮ 
Před osmi měsíci jsme spustili sběr případů cenzury na sociálních sítích, abychom
našim zákonodárcům a médiím ukázali rozsah a absurditu cenzurních zásahů vůči
našim občanům. Počet nahlášených případů (a to zcela jistě nejsou všechny)
dosahuje více než tří stovek. Tři čtvrtiny se týkají Facebooku, desetina YouTube a
zbylých 15 % připadá na Twitter, Instagram, LinkedIn a Wikipedii. Asi každý desátý
případ uvádí dočasné nebo trvalé zablokování celého profilu nebo tzv. demonetizaci
kanálu. 
 
HLÍDÁME HLÍDAČE 
2. díl kontroly fachcheckerů se týká agentury AFP a ověřování budoucnosti, resp.
toho, co (ne)chystají Piráti. I ověřovač pravdy se může mýlit nebo být ovlivněn svými
(ne)sympatiemi k autorovi kontrolovaného výroku nebo svými hodnotovými a
politickými postoji. Posuďte sami, zda AFP nevystupuje spíše jako obhájce či
vykladač pirátského programu. 
 
CHCEME JEŠTĚ ŽÍT VE SVOBODNÉ ZEMI? 
Ačkoli nám to média dovedně skrývají, tyto volby jsou o svobodě mít vůbec ještě
možnost veřejně diskutovat citlivá témata. Nevolme strany, které pod záminkou
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„ochrany před dezinformacemi“ chtějí rozhodovat o pravdě za nás a svázat celou
společnost do cenzurních pout. Za naši svobodu slova platíme tím, že musíme
tolerovat nepříjemné, mylné a nebezpečné názory. Jestliže někomu dovolíme, aby
nás před nimi izoloval zákazy, postihy a nuceným umlčováním autorů, říkáme si o
zánik demokracie coby veřejné diskuse. 
 
CO JEŠTĚ NAJDETE NA NAŠEM WEBU? 
Závěrečnou řeč obviněného Michala Krafta, který byl odsouzen za publikaci eseje
coby "podněcování k nenávisti", články Ochrana svobody projevu v době
pandemie a Brazilský prezident omezil moc sociálních sítí a další naši sondu do
konkrétních příkladů cenzury českých občanů, které nám zasíláte - Cenzurou
utopená investice. 
 
OHLASY V MÉDIÍCH  
Divím se, že jsem první Čech, který kvůli cenzuře zažaluje Facebook (rozhovor s
Danielem Vávrou v E15), rozhovor s Vlastimilem Veselým v Incorrect CZ a Po 30
letech jde opět o svobodu slova (Kateřina Lhotská).

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.
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Chcete být s námi v kontaktu častěji? Pak sledujte  naše kanály na
sítích Facebook, Twitter a LinkedIn, 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,
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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