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Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci,
8. vydání našeho zpravodaje vychází dva měsíce po vzniku naší Společnosti
pro obranu svobody projevu (SOSp), která navazuje na předchozí aktivity kolem
Institutu 2080 a petice Stop cenzuře. Podpisy na ní stále přibývají. Nechybí ten váš?
Od začátku února, kdy jsme zahájili sběr případů cenzury na sociálních sítích, jste
nám nahlásili přes stovku nových případů. Čtyři pětiny případů se týkají sítě
Facebook, zbytek je rozdělen převážně mezi Instagram a YouTube. Přečtěte si o
dvou konkrétních příkladech, které zastupují významné skupiny zaslaných případů
cenzury.
Pokračujeme v jednáních se zástupci parlamentních stran. Přečtěte si shrnutí a
reakce jednotlivých stran na požadavky naší petice. V těchto dnech sestavujeme
právní tým a připravujeme stanovisko k návrhu Digital Services Act Evropské
komise, který by mohl nové formy cenzury na sociálních sítích ještě posílit.
Zatím jediným návrhem legislativního opatření proti cenzuře v ČR je poslanecký
návrh novely trestního zákoníku. K sedmi námitkám vládního stanoviska jsme
sepsali argumenty, které nabízíme k posouzení veřejnosti. Mohou se hodit do
diskusí ke všem legislativním opatřením, které mají reagovat na dominantní
postavení globálních platforem a jejich omezování svobody projevu. Formulovali
jsme tři povinnosti pro globální platformy, na jejichž prosazení by mohlo být relativně
snadné se shodnout napříč politickým spektrem.
Novými případy cenzury na sociálních sítích a děním kolem založení SOSp se také
zabývá 8. díl Jámy pekel jednoho z našich zakladatelů, Daniela Vávry. Nalejte si
něco dobrého a podívejte se na zpověď o tom, co se na nás chystá a čemu můžeme
- společně s vámi - zabránit. Po týdnu se blíží počet zhlédnutí 40 tisícům. Jsme
zvědavi, zda překoná necelých 150 tisíc z předchozího dílu o cenzuře.
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Máme poradní sbor a prvního firemního partnera
Vítáme novou kolegyni Gabrielu Sedláčkovou a první členy našeho poradního
sboru - Stanislava Bernarda, prof. Ivo Budila, Janu Zwyrtek Hamplovou a
Martinu Kociánovou, se kterými budeme konzultovat naše další plány.
Představujeme také prvního firemního partnera, kterému děkujeme za
podporu. Svobodu projevu bereme vedle kontinuity, lidské vzájemnosti a
soudržnosti jako jednu ze základních hodnot, na kterých stojí každá zdravá
společnost. Firma Bernard nám všem posílá vzkaz, který v tyto dny
potřebujeme. I my držíme s vámi.

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.

Podpořte nás, bez vás to nedáme
Vybudovat silnou 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.
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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,
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.
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