
Zobrazit mail v prohlížeči

Milí příznivci,

9. vydání našeho zpravodaje vychází týden před dlouho odkládaným seminářem
o svobodě projevu na sociálních sítích, který pořádáme v Poslanecké sněmovně ve
čtvrtek 10. června 2021 od 9:00 hod. Zbývá posledních 12 míst, nutná registrace
přes odkaz v článku! Panelovou diskusi moderuje Martina Kociánová a zúčastní se
Patrik Nacher (ANO), Jan Skopeček (ODS), Václav Klaus ml. (Trikolóra), Ivan David
(SPD) a Daniel Vávra (SOSP). Na potvrzení zástupce Pirátů čekáme. 
 
USPĚLI JSME: LEGISLATIVA PROTI NOVÝM FORMÁM CENZURY VE DRUHÉM
ČTENÍ 
29. dubna schválili poslanci v prvním čtení novelu trestního zákoníku zavádějící nový
trestný čin a přestupek nazvaný „porušování svobody projevu“. Návrh zakazuje
globálním platformám s min. 100 tisíci uživateli odstraňovat příspěvky, které nejsou
„v hrubém rozporu s trestními předpisy... nebo s dobrými mravy“. Před hlasováním
jsme znovu obeslali všechny poslance se žádostí o podporu tohoto návrhu a k sedmi
námitkám vládního stanoviska jsme vypracovali tyto argumenty. 

VŠE, CO O NÁS CHCETE VĚDĚT 
V záznamu dvouhodinového vysílání představují zakladatelé Daniel Vávra, Vlastimil
Veselý a Marian Kechlibar cíle a aktivity SOSp a odpovídají na dotazy skoro pěti set
přítomných diváků, které pozdravili také členové našeho poradního sboru Martina
Kociánová a Stanislav Bernard. Pojďte do toho s námi a udělejme společně ze
svobody slova důležité volební téma. Chcete nás podpořit nebo nabídnout jakoukoli
pomoc? Gabriela Sedláčková se na vás těší v pražském Bar Behind the Curtain.  
 

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/04179d7d26ad/zpravodaj-1631114?e=[UNIQID]
https://www.sosp.cz/seminar-v-poslanecke-snemovne/
https://www.sosp.cz/novela-ve-druhem-cteni/
https://www.sosp.cz/piseme-poslancum/
https://www.sosp.cz/ke-stanovisku-vlady/
http://eepurl.com/hpBtRL
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=668c28c8b43c1401ce6b5d070&id=ee0bc533ff
javascript:;


 
 
OBČANÉ ČR PROTI ZÁMĚRU EU KRIMINALIZOVAT VERBÁLNÍ PROJEVY
NENÁVISTI 
Mezi prvními v ČR jsme informovali o iniciativě Evropské komise (EK), která chce
„rozšířit unijní seznam zvlášť závažných trestných činů, aby zahrnoval nenávistné
verbální projevy“ a ještě více tak omezit svobodu projevu v EU. Vyzvali jsme českou
veřejnost, aby na web EK vkládala svoje připomínky. Za 3 dny se podařilo
rozšířit počet komentářů o tisícovku kritických komentářů (drtivá většina z ČR). K
tématu jsme diskutovali na CNN Prima News s Marcelem Kolajou, europoslancem
České pirátské strany.

HLÍDÁME HLÍDAČE 
Mnohokrát jsme narazili na problémy ve výstupech factcheckerů, jejichž hodnocení
považují některá média a globální platformy jako dostatečně spolehlivá, aby podle
nich snížila viditelnost příspěvku nebo dokonce označila jejího autora za
dezinformátora. I ověřovač pravdy se může mýlit, resp. být ovlivněn svými
(ne)sympatiemi k autorovi kontrolovaného výroku nebo svými hodnotovými a
politickými postoji. Proto budeme hlídat hlídače a čas od času publikovat náš nález.
První díl se věnuje Manipulátorům.

FLORIDA INSPIRACÍ PRO ČESKÉ ZÁKONODÁRCE 
Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis podepsal zákon (Big Tech Bill)
namířený proti velkým technologickým korporacím. Občanům umožňuje žalovat tyto
firmy a žádat finanční náhrady až do 100 tis. usd v případě, že jsou neprávem
cenzurovaní. Nová legislativa také přikazuje, aby tyto platformy uváděly, jakým
způsobem rozhodují o uživatelském obsahu.  
 
OMEZOVÁNÍ SVOBODY PROJEVU POD ZÁMINKOU "BOJE S
DEZINFORMACEMI" 
Evropská komise (EK) vyzvala velké online firmy, aby přijaly přísnější pravidla pro
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„zamezení šíření falešných informací“ na svých službách a aby se jejím kodexem
řídili i velcí zadavatelé digitální reklamy, firmy zapojené do online inzerce i
poskytovatelé platebních, e-commerce a crowdfundingových služeb. Rozhovor s
eurokomisařkou V. Jourovou obsahuje natolik závažné výroky, že by neměl zůstat
nepovšimnut žádným zastáncem občanských svobod. EK by mohla zasahovat do
trhu s informačním obsahem na základě ideologických kritérií a jako dezinformace
nepřímo označovat jakékoli nepohodlné nebo neověřitelné informace.

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 - již brzy!

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).
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"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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