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Mesto Vranov vraj nemá peniaze nielen na investície, ale
ani na opravu chodníkov. Zato
rôznych hostín, na ktorých sa leje alkohol, pribúda. Za dva roky
od volieb by možno tieto peniaze staèili na opravu viacerých
rozbitých komunikácií v meste...

ÈO NÁM PRINIESLA BEZBREHÁ SLOBODA PREJAVU NA INTERNETE
Nástup internetu znamená významnú revolúciu v informatizácii spoloènosti. Cez internet
máme možnos dosta sa k ohromnému množstvu informácií, ktoré by sme márne h¾adali
kdeko¾vek v knižniciach, štátnych èi súkromných inštitúciách. Internet môžme smelo
porovna so vznikom Guttenbergovej kníhtlaèe pred pol tisícroèím, ktorá predznamenala
koniec negramotnosti ¾udstva.
Avšak urèitý rozdiel medzi kníhtlaèou a internetom tu existuje.
Kým kníhtlaè, do ktorej od zaèiatku 17. storoèia patria aj noviny, bola a stále je pod prísnou
kontrolou štátu (zodpovednos%
za obsah novín na Slovensku
urèuje zákon o periodickej tlaèi), internet v podstate nekontroluje nikto. Na internete sa èoraz viac objavujú primitívne komentáre, vulgarizmy a vyhráž-

ky, ktoré sa nehodia ani do krèmy piatej cenovej skupiny. Dosta sa k nim je ve¾mi jednoduché aj pre malé deti. Staèí na to
pár klikov na bežných internetových stránkach.
Anglické príslovie Povedz mi,
èo èítaš (na èo klikáš), a ja ti
poviem, kto si, stále platí, a v
prípade internetu možno dvojnásobne. Pod rúškom slobodného šírenia informácií sa internet stal komunikaèným kanálom, ktorý sa síce vhodne využíva na rozširovania obzoru poznania, vzdelávanie èi podnikanie, ale èoraz viac sa beztrestne zneužíva vo forme blogov,
videí, obrázkov èi komentárov
na sociálnych sieach, ktoré sú
väèšinou namierené voèi etnickým, národnostným, náboženským èi sexuálnym menšinám.
Problematika nenávistných prejavov na internete prispieva k

radikalizácii postojov najmä
mladých ¾udí, ktorí sa potom zapájajú do aktivít extrémistických
skupín. Je nepochybné, že práve internet sa stal v posledných
rokoch hlavným nástrojom na
šírenie extrémistickej ideológie,
cez ktorý sa organizuje nábor
do takýchto hnutí. Internet sa vo
ve¾kej miere zneužíva aj na páchanie rôznej trestnej èinnosti
vrátane šírenia detskej pornografie. Pre porovnanie, ak by sa
vo Vranovských novinách objavil urážlivý text alebo obrázok,
vydavate¾ by bol okamžite braný na zodpovednos nielen v
zmysle zákona o periodickej
tlaèi, ale aj v zmysle Trestného
zákona. Na druhej strane, autorovi urážlivých komentárov na
internete nehrozí niè! V prevažnej miere ide o anonymné
vyjadrenia, ktorých pisatelia sa
dajú len ve¾mi ažko identifi-

kova. O ich mentálnej a vzdelanostnej úrovni svedèia ich primitívne postoje a množstvo hrubých gramatických chýb v komentároch.
Rada Európy ešte tento mesiac pripravuje proti nenávistným prejavom na internete
kampaò Neznášam nenávis%,
ktorej cie¾om je zvýšenie povedomia o tomto nebezpeèenstve, s ktorým sa na základe
prieskumu stretlo až 80 % mladých ¾udí, a zároveò im poskytnú nástroje, ktoré im umožnia
aktivizova sa voèi týmto prejavom. Je nad slnko jasné, že
samotná kampaò tieto negatívne javy neodstráni. Rada Európy by sa skôr mala zamyslie
nad tým, aby zodpovednos za
obsah na internete dala do
právneho súladu s ostatnými
komunikaènými kanálmi, akými
sú tlaè, rozhlas a televízia. (da)

