AKO BOJOVAŤ PROTI NELEGÁLNEMU A
ŠKODLIVÉMU OBSAHU NA INTERNETE
Spolu s Radou pre vysielanie a retransmisiu a organizáciou Globsec organizujeme webinár, na
ktorom budeme diskutovať o tom ako bojovať proti nelegálnemu a škodlivému online obsahu

Ako efektívne a systematicky postupovať
proti nelegálnemu a škodlivému online
obsahu?
V Európskej únii, vrátane Slovenska, prebiehajú intenzívne diskusie o tom, ako zakročiť proti online
obsahu, ktorý napĺňa skutkovú podstatu trestných činov a ohrozuje verejný záujem. Šírenie
dezinformácií, detskej pornografie, rozmach kyberšikany a nenávistných prejavov v online priestore
spôsobuje nevyčísliteľné škody v reálnom svete. Mnohé organizácie, inštitúcie, firmy aj občianski
aktivisti hľadajú spôsoby, ako týmto škodám efektívne zabraňovať a zároveň pri tom chrániť
demokratické hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť.

Na úrovni EÚ sa vyjednáva konečné znenie Nariadenia o digitálnych službách, ktoré má ambíciu
vybudovať unikátny spôsob dohľadu nad veľkými digitálnymi platformami a ich fungovaním. Zároveň
www.memo98.sk

sa intenzívne pracuje na príprave nového, posilneného Kódexu postupov proti dezinformáciám.
Budú však tieto kroky stačiť?
Ako sa do nich zapája Slovensko?
Akým spôsobom je možné chrániť náš informačný priestor a zároveň pri tom neobmedziť
slobodu prejavu a šírenie informácií?
Aké dopady na pluralitu médií majú iniciatívy zamerané proti nebezpečnému online obsahu?

Spolu s GLOBSECom, Radou pre vysielanie a retransmisiu a organizáciou Gerulata
Technologies sme 14. decembra, 2021 zorganizovali webinár, kde sme o týchto a ďalších témach
diskutovali s:

Ľubošom Kuklišom, riaditeľom kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisie a predsedom
Európskej platformy regulačných orgánov EPRA
Miroslavou Sawiris, výskumnou analytičkou v Centre for Democracy & Resilience,
GLOBSEC
Tomášom Kriššákom,odborníkom na informačnú bezpečnosť v Gerulata Technologies
Vladimírom Šnídlom, novinárom Denníka N
Webinár moderoval:
Rasťo Kužel, výkonný riaditeľ mimovládnej organizácie MEMO 98

Celý záznam webinára si môžete pozrieť tu

This activity was conducted in the framework of the "European voters - together for electoral
integrity" project which is lead by European Platform for Democratic Elections, with partners
International Election Studies Center (Vilnius), Swedish International Liberal Center (Stockholm),
Expert Forum (Bucharest), Political Accountability Foundation (Warsaw), and Unhack Democracy
(Brussels) which is funded by the European Union.
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