Жюстин Томс

Демокрацията като граница.
Свобода и несвобода на словото
в епохата на Интернет
Докторант Жюстин Томс
Резюме: Интернет дава илюзорното усещане за свобода.
Защото свързва бързо хората от всички места по света. Бързината на връзката, възможността за общуване са на лице. Но
наистина ли сме свободни онлайн? И отвъд маркетинговите
капани какви други ограничения има онлайн? Как да разделяме
информация от дезинформация?
Ключови думи: демокрация, свобода, медийна грамотност, мрежова неутралност, дезинформация.

Democracy as border line.
Freedom and no-freedom of speech
in the Internet era.
Justine Toms, PhD student
justine.toms@gmail.com
Abstract: The Internet gives people the illusion of freedom
because connects quickly people all over the world. Connection
speed and communication possibilities are real. But are we really
free online? What other limitations there are besides marketing traps?
Haw to be sure what is information and what is disinformation?
Keywords: democracy, freedom, media literacy, net neutrality,
disinformation.

https://doi.org/10.33919/ydmc.19.1.11

181

демокрацията като граница. свобода и несвобода на словото...

„Техническата революция на печатницата получава своя
смисъл само по отношение на дълбокото движение на Реформацията. Радиото и телевизията получават смисъл само по
отношение на огромната промяна на масовото общество и демокрация“1. Ако връзката на предходните вълни на технологични
иновации с нови етапи на политическа култура за Доминик
Волтон е от регистъра на констатацията, за Интернет – тя е в
„регистъра на проблематизацията“, смята Доминик Кардон и
го описва в книгата си „Интернет Демокрацията – обещания и
граници“2.. Именно – как обикновеният човек, който днес е и
потребител и създател – да се ориентира в информацията, да я
разделя на истинна и неистинна, на информация и дезинформация?
По своя генезис Интернет е място „на свободния дух“,
което за жалост е мит, останал от ранните, първите години на
свободна дистрибуция на Интернет сред гражданските общности в САЩ. Днес по-скоро живеем, най-вече масовият потребител на Интернет живее, в илюзорната „свобода“ на Интернет,
което усещане произтича от много и различни фактори. Днес
потребителят първо публикува, после филтрира. Шокиращите
примери в това отношение са масови и всекидневно са налице.
Всичко това се използва умело за прокарване на пропаганда,
водене на икономически и политически войни, като преки примери за последствията от тях са например Брегзит или изборът
на Президента Тръмп.
Днес вече говорим за демокрацията, която от представителна мигрира към „демокрация на участието“ и в този
смисъл би могло да се каже, че „демокрацията със сигурност
се е разширила, но в най-добрия случай е съмнително, че се е
задълбочила.“ по мнението на Бернар Манен3.
Основните теми, които навеждат на нуждата от по-задълбочен анализ на свободата и усещането за свобода онлайн, са
няколко:
yyмрежова неутралност и свобода на словото;
yyфалшиви новини в епохата на пост истина;
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yyколективно създавано съдържание (Уикипедия) и контрол
на достъпа;
yyмодели на контрол на онлайн пространството (Китай).
Нека разгледаме всяко едно от тези проявления и спецификите му за създаването на усещане за свобода и реалното,
същевременно с това, поставяне на граници.
Мрежова неутралност
До 1 октомври 2016 г., по силата на обстоятелствата малко
преди избора на Президента Тръмп, световната организация,
която осигурява всички регламенти, по които се случва Интернет – ICANN, окончателно освобождава обвързването, по
исторически причини, на Интернет със САЩ4. Само можем да
гадаем на какви сценарии можехме да сме свидетели, ако това
дълго договаряно споразумение не бе подписано именно през
октомври 2016 г., а по-късно.
Днес само в някои държави от Африка и в САЩ е нарушена мрежовата неутралност. Това води до много по-достъпни
Фейсбук и Уикипедия в Африка, най-бедният континент. Но
също води до „Интернет достъп на две скорости“ за потребителите в САЩ, което означава пряко предимство за по-големите
компании и забавена скорост на достъп за по-малките бизнеси
и организации, които нямат бюджет, за да се класират сред
бързите.
Фалшиви новини и епохата на пост истина
През 2016 г. Oxford Dictionaries избира за дума на годината
„fake news“ – фалшиви новини. В статията си „Бъдещето на истината и дезинформация онлайн“5 Жана Андерсън и Лий Рейни
споделят за свое изследване в онлайн средата, по-специално в
социалните мрежи, според което хората опитват да търсят информация, която съвпада с техните виждания. Това кара много
хора да бъдат подвеждани лесно и да вярват в информация,
която им харесва. Това е и механиката, по която дезинформацията онлайн процъфтява. Съчетана с активна политическа и
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икономическа пропаганда, фалшивите новини намират своя
апогей в днешно време и формират свят на пост истина, който
се оказва неразрушим за мнозина.
По думите на Том Розенстиел „Дезинформацията не е
като водопроводния проблем, който отстранявате. Тя е по-скоро
социално състояние, подобно на престъпността, което трябва
постоянно да се наблюдава.“6 В допълнение на това и само в
полза на фалшивите новини дойдоха и събития като разкритията
на Сноудън, по-късно скандала с Кембридж Аналитика и много
други по-малки и локални събития. Мащабите на тези явления
тепърва ще бъдат изследвани, както и последствията им за отделния човек и цялото общество. Но едно е сигурно – усещането
ни за свобода в Мрежата е силно смущаващо и подвеждащо.
Колективно създавано съдържание (Уикипедия) и
контрол на достъпа
В редица държави достъпът до Интернет и световното
знание, споделяно свободно, е регулиран, а на места, например в
Сверена Корея, и напълно лимитиран. Не са един и два големите
скандали с опити за спиране достъпа до различни социални
мрежи, например до Twitter и Youtube, по време на протестите
в Таксим, Турция 7 или до Уикипедия в Русия. Най-смущаващ
е фактът, че от април 2017 г. Уикипедия е забранена в Турция,
а достъпът до нея напълно лимитиран, поради публикуването
в различни езикови версии на онлайн енциклопедията, създавана от стотици редактори доброволци от цял свят, съдържание, уличаващо Президента Ердоган в подпомагане военните
действия в Сирия. Ердоган нарежда на Уикипедия да свали
тези уличаващи го статии. След като Фондация Уикимедия,
собственик на Уикипедия, категорично отказва, базирайки се на
редица източници, Уикипедия остава вече близо две години, и
до момента, без достъп до свободното знание на всички езици,
не само на турски.
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Модели на контрол на онлайн пространството
Сред местата по света, където Интернет е силно регулиран и лимитиран, е и Китай. Там са впрегнати в действие
редица различни механизми и модели на контрол на онлайн
пространството, като най-новото и обезпокояващо „изобретение“ на Китай в тази посока е въвеждането на т. нар. „социална
система“, в която всеки човек има неотменно привнесени към
него „социални кредити“, голяма част от които са свързани и с
онлайн пространството.
Няколко са основните модели на контрол8:
yy„Великата стена“ – технически файъруол, който силно
филтрира и лимитира достъпа до социални канали (например, Фейсбук, Youtube и други);
yyАвтоматично филтриране и премахване на съдържание
без ясни критерии, поне не и публично обявени за това;
yyЦензура на различни нива;
yyКамерно наблюдение на редица публични места;
yyОнлайн манипулации;
yyСурови наказания за дигитален активизъм.
Част от проблема за усещането за свобода и липса на
граници в онлайн живота днес е именно поради слабостта на
традиционните медии и радикалната трансформация, която
медиите претърпяха през последните години. Липсата на критично мислене, адекватна медийна грамотност у хората като
цяло, силно подпомагат всички тези процеси.
По отношение установяването на границите и по отношение на свободата в онлайн пространството предстои да видим.
При всички случаи едно е ясно – живеем в Интересни времена,
точно като в китайската поговорка.
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