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Ny studie dokumenterar växande roll för privata företag i
kontroll av kommunikation online
Studien avslöjar att maktmedel som traditionellt använts av polisiära myndigheter och domstolsväsendet
tyst delegerats till internetoperatörer och storföretag under förklädnaden av industrins "självreglering."
Bryssel — Internetleverantörer världen över tar en allt viktigare roller i nationalstaternas ansträngningar att hindra
spridning av olagligt material på nätet. En rapport av European Digital Rights som släpptes idag indikerar trenden
sannolikt kommer att växa sig starkare medan vi rör oss mot ett klimat av utom-juridiska sanktioner mot
konsumenter.
Rapporten avslöjar bland annat stora ambitioner att överlåta polisiära befogenheter till mellanhänder, granskar
effekten av "frivillig 'självreglering'" och uppmärksammar dess återverkan för öppenheten på internet och för
innovation.
Ska internets mellanhänder förvandlas till "privatiserade kontrollsystem"? Företag "är under intensiv press i
förhållande till enskilda incidenter som attraherar politikers eller medias uppmärksamhet". Händelsrna i samband
med Visa, Mastercard, PayPal och EveryDNS mot Wikileaks är tydliga exempel på detta.
Rapporten radar upp en mängd internationella förslag för att förmå industrin att engagera sig i utomrättsliga
sanktioneringar, av vilka några är:
§ en serie pågående dialoger organiserade av den europeiska kommissionen för att uppmuntra webbhotell

att utföra "utomrättsliga avgöranden om olaglighet"
§ diskussioner påbörjade av Council of Europe's Assembly under 2010 vars "avsikt verkar vara att öka de

juridiska skyldigheterna hos mellanhänder" trots att detta skulle vara i "motsats både skriftligt och i
andemening till 2003 Declaration on freedom of communication on the internet"
§ Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), vars utkast innehåller föreskrifter som skulle

uppmuntra eller tvinga ISPer till att övervaka sina nätverk och genomdriva utomrättsliga sanktioner, där
de anser det vara nödvändigt
"Denna process stryper successivt den öppenhet som är kärnan av Internet. Denna öppenhet har förstärkt
demokratier, skakat diktaturer och har stimulerat ekonomisk utveckling över hela världen. Öppenheten är det vi
kommer att förlora med privata företags godtyckliga kontroll över sanktioner mot internetanvändare. Vad kommer vi
att tjäna på det?
Den fullständiga kopian av rapporten finns tillgänglig på EDRis websida.
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