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Parlamentul European trebuie să spună NU cenzurii Internetului
O propunere de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a
exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 1 – ce urmează a fi discutată de săptămâna
viitoare în cadrul Parlamentului European - poate instaura cenzura asupra Internetului, impunînd
Furnizorilor de Servicii Internet (ISP), la nivelul UE, obligaţia de a crea și implementa filtre de
blocare a site-urilor ilegale.
Considerăm că orice măsura de blocare prin intermediul ISP este, în esenţă, un act de
cenzură. Reacţia legitimă în faţa unui conținut ilegal (în speță materiale de pornografie infantilă)
de pe Internet ar trebui să fie închiderea site-ului respectiv, ștergerea lui de pe Internet și
pedepsirea celor care au creat și publicat acele materiale ilegale. Altfel, nu facem decât să
ascundem sub preș problema și să ignorăm infracțiunile și autorii lor în loc să îi pedepsim.
Blocarea unor site-uri prin ISP este o măsură iluzorie (pentru ca ea doar maschează o
infracţiune) și inutilă (orice utilizator de Internet poate afla printr-o simplă căutare pe un motor de
căutare modalități de depășire a blocării).
În schimb, acceptarea acestui sistem de blocare nu face decât să deschidă poarta
cenzurii pentru alte tipuri de conținuturi care nu sunt ilegale, dar pot fi incluse pe listele de site-uri
blocate (liste care sunt secrete). Experiența din Belgia, Franța, Bulgaria, Italia sau Lituania au
demonstrat în mod practic acest lucru.
În fapt, majoritatea site-urilor cu pornografie infantilă sunt găzduite în ţări dezvoltate, cu
care Uniunea Europeană are semnate acorduri de cooperare care funcţionează eficient. De
exemplu, site-urile de phishing bancar sunt îndepărtate, în medie, în 4 ore. Prin comparaţie, siteuri care prezintă abuzuri asupra copiilor (pornografie infantila) rămân online, în medie, 4
săptămâni. Deci statele ar avea alte metode de acțiune, pe care însă nu le folosesc.
Atașat găsiți un document explicativ pentru situaţia actuală, redactat de asociația
europeană EDRi, care rezumă situația din punct de vedere tehnic și juridic2.

Text
disponibil
aici
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2010:0094:FIN:RO:HTML.
2 Mai multe detalii puteţi găsi și la http://mogis-verein.de/eu/ro/ sau
http://www.edri.org/edrigram/number8.18/10-weeks-until-internet-blocking.
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În acest sens cerem membrilor Parlamentului European și în special celor români:

• să respingă articolul 21 din propunerea de directivă3;
• să susţină în mod activ proiectele actuale desfășurate pentru Siguranța Internetului (cum sunt
hotline-urile, în România proiectul se numește Sigur.info4) și cooperarea internațională pentru
ștergerea de pe Internet a site-urilor ilegale.

Semnează:
Asociația pentru Tehnologie și Internet (www.apti.ro)
ActiveWatch (www.activewatch.ro)
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki – APADOR-CH
(www.apador.org)
Asociația Națională a Internet Service Providerilor (www.anisp.ro)
Centrul pentru Jurnalism Independent (www.cji.ro)

3 „Articolul 21 - Blocarea accesului la site-urile Internet care conțin materiale pornografice cu copii:
1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a obține blocarea, pe teritoriul lor, a accesului
utilizatorilor de Internet la paginile Internet care conțin sau diseminează pornografie infantilă.
Blocarea accesului se face sub rezerva unor garanții adecvate, în special pentru a se asigura
faptul că blocarea se limitează la ceea ce este necesar, că utilizatorii sunt informați asupra
motivelor blocării și că furnizorii de conținut sunt informați cu privire la posibilitatea contestării
acesteia.
2. Fără a se aduce atingere celor de mai sus, statele membre iau toate măsurile necesare pentru
a obține eliminarea paginilor internet care conțin sau diseminează pornografie infantilă".
4 Informaţii suplimentare la www.sigur.info.

