
1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/02/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/02/2021
Σελίδα: . . . . . . . . 8
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προστατεύοντας
την ελευθερία έκφρασης

πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

συζήτηση για τον τρόπο με
τον οποίο μπορεί να συνδυαστεί
η προστασία της ελευθερίας έκφρασης

με την καταπολέμηση της
σκόπιμης παραπληροφόρησης Ζητούμενο

είναι η διαμόρφωση ενός
ρυθμιστικού πλαισίου για τη βελτίωση

του τρόπου λειτουργίας των
ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας
που αναδεικνύονται σε βασικό πυλώνα

ενημέρωσης των πολιτών Η
δυσκολία του εγχειρήματος είναι
πως ενώ από τη μία πλευρά πρέπει
να περιοριστεί η ισχύς των ιδιοκτητών

των εταιρειών αυτών από την
άλλη παραμένει αμφίβολο κατά πόσον

μπορεί να επιτευχθεί ποιοτικός
και αποτελεσματικός έλεγχος στη
διανομή των πληροφοριών ώστε
αυτός να μη θυμίζει λογοκρισία

Στον απόηχο των δραματικών
εξελίξεων των αρχών του Ιανουαρίου

στις Ηνωμένες Πολιτείες
Ευρωπαίοι πολιτικοί μεταξύ αυτών

η καγκελάριος Αγκελα Μέρ
κελ διαφώνησαν με την πολιτική

τεχνολογικών επιχειρήσεων
όπως το Twitter και το Facebook
να αποκλείσουν τον Ντόναλντ
Τραμπ ακόμα τότε εν ενεργεία
πρόεδρο από τις πλατφόρμες κοινωνικής

δικτύωσής τους Σε χαρακτηριστικό

του άρθρο ο επίτροπος
Τιερί Μπρετόν έκανε λόγο για την
11η Σεπτεμβρίου των κοινωνικών
μέσων Ηδη από τον Δεκέμβριο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει

προτάσεις για την καλύτερη
προστασία του ψηφιακού χώρου
των 27 κρατών-μελών Αυτό που
μεταξύ άλλων εισηγείται είναι πως
ό,τι είναι παράνομο στην πραγματική

ζωή πρέπει να θεωρείται παράνομο

και στο Διαδίκτυο
Η Ευρωπαϊκή Ενωση πράττει

ορθώς που κινείται με γνώμονα
την προστασία των δημοκρατικών
αξιών Αλλωστε η ενεργοποίησή
της μπορεί να συμβάλει σε έναν
ποιοτικό διάλογο με τις Ηνωμένες
Πολιτείες καθώς οι δύο πλευρές
συνεργάζονται στο πλαίσιο του
καινούργιου τεχνολογικού συμβουλίου

που έχουν ιδρύσει Αν και
ο αποκλεισμός του Τραμπ από τις
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

δεν θεωρείται παράνομος

στην Αμερική n πολιτικό των Βρυξελλών

συνάδει με τις γενικότερες
ανησυχίες της Ουάσιγκτον Ενα είδος

προληπτικός αυτορρύθμισης
εταιρειών όπως το Facebook και
το Twitter ίσως δώσει λύση στο
υπάρχον δίλημμα Η ελευθερία έκφρασης

των πολιτών δεν μπορεί
να συγχέεται με τον εξτρεμισμό
ή τη ρητορική μίσους Εδώ ακριβώς

υπάρχει περιθώριο να βρεθεί
κοινός τόπος μεταξύ των τεχνολογικών

επιχειρήσεων και των κανόνων

που θα διαμορφωθούν στην
Ευρώπη και την Αμερική

Προτεραιότητα λοιπόν είναι η
ελευθερία έκφρασης Αλλά η επίκληση

της ελευθερίας έκφρασης
επιβάλλεται να ακολουθείται από
χάραξη συγκεκριμένης στρατηγι

Το βάθος της συζήτησης
είναι πολύ μεγαλύτερο
από το ρυθμιστικό

πλαίσιο που προβλέπεται

πολύπλοκο
και δυσνόητο

κής Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται n
πολιτική Το βάθος της συζήτησης
για τα κοινωνικά μέσα και τη δημοκρατία

στις δυτικές κοινωνίες
είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρυθμιστικό

πλαίσιο που προβλέπεται
πολύπλοκο και δυανόητο Οι νέοι
ηγέτες την εποχή του Ιντερνετ καλούνται

να ισορροπούν μεταξύ της
αξιολόγησης των επιφανειακών και
συναισθηματικών αντιδράσεων
των χρηστών του Διαδικτύου και
της απαραίτητης προνοητικότητας

και μακρόπνοης λογικός στην
άσκηση πολιτικής Οι δυτικές κοινωνίες

όμως ακόμα δεν έχουν βρει
τον κατάλληλο τρόπο να χρησιμοποιούν

τις σύγχρονες τεχνολογίες
κατανοώντας τις πιθανές μελλοντικές

τους κατευθύνσεις

Ο δρ Γιώργος Ν Τζογόπουλος
είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων
στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νίκαιας
και Fellow στο ΕΛΙΑΜΕΠ και
στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών

Μπέγκιν-Σαντάττου Ισραήλ

http://www.innews.gr

	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
	24/02/2021 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σελ. 8


