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Egyre inkább magáncégek veszik át az internet rendszabályozását
A frissen megjelent tanulmány szerint a hatalom egy bizonyos, hagyományosan a bíróságokra 
és a rendvédelmi szervekre tartozó részét egyes kormányok fű alatt az Internetszolgáltatókra 
és egyéb cégekre ruházzák át, iparági "önszabályozásnak" álcázva.

Brüsszel —  Az  Internetszolgáltatók  szerte  a  világon  egyre  fontosabb  szerepeket  vesznek  át  az  államtól  a 
törvényellenes  információk  terjesztésének  megakadályozása  érdekében.  Az  Európai  Digitális  Jogok  szervezet 
hétfőn  nyilvánosságra  hozott  jelentése  szerint  ez  az  irányvonal  várhatóan  erősödni  fog,  és  fogyasztók  elleni 
"bíróságon kívüli szankciók" természetessé válnak.

A tanulmány  számos  mélyreható  intézkedésre  mutat  rá,  amelyek  az  internet  és  más  közvetítő  szolgáltatókat 
hatósági  jogkörökkel  ruházzák  felm felméri  az  online  tartalom "önkéntes  cenzúrájának"  hatásait  és  felhívja  a 
figyelmet ezek hatásaira, amit az internet nyíltságára és az innovációra gyakorolnak.

Felteszi  a  kérdést:  tényleg  jó,  ha az internetszolgáltatók "magán rendvédelmi  szervvé"  válnak?  A cégek "erős  
nyomás  alatt  állnak  bizonyos,  a  politikusok  és/vagy  a  sajtó  figyelmét  felkeltő  esetekkel  kapcsolatban".  A 
közelmúltban a Visa, Mastercard, Paypal és Everydns által a Wikileaks ellenében tett lépések kiváló példák erre.

A  jelentés  azon  nemzetközi  javaslatokat  lajstromozza,  amelyek  a  kommunikációs  ipart  büntető  rendszer 
alkalmazására, úgymint:

§ az Európai Bizottság által szervezett számos folyamatban lévő "köz-és magánszféra párbeszéd" célja, 
      hogy arra ösztönözze tárhely szolgáltatókat, hogy vegyenek részt az "illegális tevékenységek bíróságon 
      kívüli kezelésében"

§ az Európa Tanács közgyűlése 2010-ben megbeszéléseket kezdeményezett, amelynek "szándéka az, 
      hogy növelje a közvetítők jogi kötelezettségeit" annak ellenére, hogy ez ellentétes az internetes   
      kommunikációs szabadságról szóló 2003-as nyilatkozat tartalmával és szellemével.

§ a hamisítás elleni kereskedelmi egyezmény (ACTA), amelynek tervezete olyan rendelkezéseket 
      tartalmaz, amelyek ösztönzik, vagy kényszerítik az internetszolgáltatókat a hálózataik    
      szabályozására és peren kívüli szankciók érvényesítésére, amennyiben szükségesnek ítélik

"A folyamat  fokozatosan  elfojtja  az  Internet  alapkövének tekinthető  nyíltságot,  mely erősítette  a  demokráciát, 
megrázott  diktatúrákat,  és  fellendítette  a  gazdaságot  világszerte.  Ezt  a  nyíltságot  fogjuk  elveszteni  az  Internet 
magáncégek által végzett szabályozásával – de cserébe mit nyerünk?"

A tanulmány teljes terjedelmében elérhető az EDRi weboldalán

European Digital Rights (EDRi)

Az Európai Digitális Jogok egy európai non-profit, nem-kormányzati digitális jogokkal foglalkozó szervezet, mely 29 civil  
tagszervezetet fog össze Európa 18 országából. Az EDRi célja az alapvető emberi jogok és szabadság terjesztése, védelme  
és támogatása a digitális környezetben. Újságírók hasznos információkat találhatnak az EDRi weboldalán: www.edri.org.
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