
Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci Institutu 2080,
7. vydání našeho zpravodaje je přelomové. Jak jsme avizovali v minulém vydání,
založili jsme neziskovou organizaci, která hodnotově a částečně i personálně
navazuje na Institut 2080. Změna značky v našich komunikačních kanálech zahrnuje
i sociální sítě. 
 
Společnost pro obranu svobody projevu (SOSp) vznikla kolem zakladatelů iniciativy
STOP CENZUŘE - Daniela Vávry, Vlastimila Veselého a Mariana Kechlibara - a
bude se věnovat především svobodě slova jako základní podmínce pro uchování
demokracie. Bez ní nelze veřejně diskutovat žádné téma – např. míru integrace a
suverenity členských zemí EU, migraci, adaptaci na klima a Green Deal, ochranu
rodiny, legální držení zbraní, apod. Nadále zde tedy můžete očekávat obsah, na jaký
jste zvyklí. 

 

Zahájili jsme sběr případů neoprávněné cenzury  
 

S neoprávněným mazáním příspěvků a blokací profilů na sociálních sítích mají
zkušenosti tisíce českých občanů včetně zákonodárců, novinářů a osobností
veřejného života. Vláda i většina parlamentních stran problém stále podceňuje,
přestože hrozí zásah globálních platforem do volební kampaně, jako jsme byli
svědky nedávno v USA.  
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Proto chceme zmapovat rozsah problému doloženými případy a ukázat, jak
konkrétně vypadá komunikace platforem s poškozenými uživateli služby, jejichž
nepohodlné názory vedou k diskriminaci bez možnosti se bránit vůči
dominantnímu postavení nadnárodních korporací.  
 
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 asi 1 minuta. Všechny zaslané případy budeme v
pravidelných intervalech vyhodnocovat a neoprávněné cenzurní zásahy (tedy
mimo případy porušení zákona, např. při přímé výzvě k násilí) postoupíme
Parlamentu ČR, případně využijeme k medializaci (pokud nám k tomu dáte ve
formuláři souhlas).

Děkujeme za sdílení naší petice a článků  
týkajících se omezování svobody projevu na sociálních sítích

Plný text petice
Aktualizované reakce politických stran
Odpovědi na nejčastější námitky k naší petici
Svobodu slova na sociálních sítích má chránit nový polský zákon
V Maďarsku chce chránit občany před cenzurou Komise pro digitální
svobody
Nové formy cenzury na podzim 2020 (2. díl)
Chce Akční plán pro evropskou demokracii (EDAP) zavádět cenzuru?
Výběr z komentářů našich petentů (3. díl)
Daniel Vávra v Debatním klubu o svobodě slova

Podpořte nás, bez vás to nedáme 
 

Vybudovat silnou společnost pro obranu svobody slova na sociálních sítích,
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 prosím na info@sosp.cz.  
 
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 náš Facebook kanál, 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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