RĪCĪBAS KODEKSS CĪŅAI PRET NELIKUMĪGIEM NAIDĪGIEM IZTEIKUMIEM
TIEŠSAISTĒ
Facebook, Microsoft*, Twitter un YouTube (turpmāk “IT uzņēmumi”) – arī kā ES interneta
foruma dalībnieki – kopā ar citām platformām un sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem ir
kolektīvi atbildīgi un lepni par vārda brīvības sekmēšanu un palielināšanu tiešsaistes vidē.
IT uzņēmumi kopā ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm ir arī apņēmušies apkarot
nelikumīgus naidīgus izteikumus tiešsaistē. Nelikumīgi naidīgi izteikumi, kā definēts 2008.
gada 28. novembra Pamatlēmumā 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret
noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, izmantojot arī valstu tiesību
aktus, ar kuriem transponē šīs tiesības, ir rīcība, kura publiski mudina uz vardarbību vai naidu,
kas vērsts pret personu grupu vai šādas grupas locekli rases, ādas krāsas, reliģijas, izcelsmes
vai valsts vai etniskās piederības dēļ. IT uzņēmumi un Eiropas Komisija uzsver arī
nepieciešamību aizsargāt tiesības uz vārda brīvību, kas, kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir
norādījusi, “ir piemērojama ne tikai “informācijai” vai “idejām”, kas tiek uztvertas labvēlīgi
vai netiek uzskatītas par aizskarošām, vai ir vienaldzīgas, bet arī tām, kas aizskar, šokē valsti
vai kādu sabiedrības daļu vai traucē tai.”1
Plašākai sabiedrībai un jo īpaši pilsoniskās sabiedrības organizācijām (PSO) arī ir būtiska
nozīme, lai novērstu naida palielināšanos tiešsaistē, izstrādājot atbildes vēstījumus, kas
veicina nediskrimināciju, iecietību un cieņu, tostarp veicot izpratnes palielināšanas
pasākumus.
IT uzņēmumi atbalsta Eiropas Komisiju un ES dalībvalstis centienos nodrošināt, ka tiešsaistes
platformas nepiedāvā iespēju tiešsaistē izplatīt nelikumīgus naidīgus izteikumus. Nelikumīgu
naidīgu izteikumu izplatīšana tiešsaistē negatīvi ietekmē ne tikai grupas vai personas, pret
kurām tie ir vērsti, bet negatīvi ietekmē arī tos, kas izsakās par brīvību, iecietību un
nediskrimināciju mūsu atvērtā sabiedrībā, un nelabvēlīgi ietekmē demokrātisku diskusiju
tiešsaistes platformās.
Tieslietu un iekšlietu padomes 2016. gada 24. marta ārkārtas sanāksmē sniegtajā kopīgajā
paziņojumā par teroristu uzbrukumiem Briselē uzsvērts, ka „Komisija pastiprinās sadarbību ar
IT uzņēmumiem, jo īpaši ES interneta forumā, lai apkarotu teroristu propagandu un lai līdz
2016. gada jūnijam izstrādātu rīcības kodeksu pret naidīgiem izteikumiem tiešsaistē.”2
Lai novērstu nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatīšanu, ir svarīgi nodrošināt, lai dalībvalstis
nodrošina attiecīgo valsts tiesību aktu, ar kuriem transponē Padomes Pamatlēmumu
2008/913/TI, pilnīgu ievērošanu tiešsaistes, kā arī bezsaistes vidē. Lai gan to noteikumu
efektīva piemērošana, kas paredz kriminālatbildību par naidīgiem izteikumiem, ir atkarīga no
stabilas sistēmas krimināltiesību sankciju izpildei pret atsevišķiem naida kurinātājiem, šis
darbs ir jāpapildina ar pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tiešsaistes starpnieki un
sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas pēc derīga paziņojuma saņemšanas pienācīgā
laikposmā ātri reaģē uz nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem tiešsaistē. Lai paziņojumu
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uzskatītu par derīgu šai ziņā, tam vajadzētu būt pietiekami precīzam vai pietiekami
pamatotam.
IT uzņēmumi uzsver, ka šā rīcības kodeksa3 mērķis ir virzīt savas darbības, kā arī
paraugprakses apmaiņa ar citiem interneta uzņēmumiem, platformām un sociālo plašsaziņas
līdzekļu operatoriem.
IT uzņēmumi, uzņemoties vadību cīņā pret nelikumīgu naidīgu izteikumu izplatīšanos
tiešsaistē, ir vienojušās ar Eiropas Komisiju par rīcības kodeksu, kurā noteiktas šādas
publiskas saistības:


IT uzņēmumos ir ieviesti skaidri un efektīvi procesi, lai pārskatītu paziņojumus par
nelikumīgiem naidīgiem izteikumiem to pakalpojumos, lai tie varētu izņemt šādu saturu
vai bloķēt piekļuvi tam. IT uzņēmumos ir ieviesti noteikumi vai kopienas vadlīnijas, kurās
precizēts, ka tie aizliedz veicināt kūdīšanu uz vardarbību un naidīgu rīcību.



Saņemot derīgu dzēšanas/izņemšanas paziņojumu, IT uzņēmumi izskata šādus
pieprasījumus, pamatojoties uz saviem noteikumiem un kopienas vadlīnijām, un
vajadzības gadījumā valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Pamatlēmumu
2008/913/TI, kopā ar īpašām grupām, kas izskata pieprasījumus.



IT uzņēmumi mazāk nekā 24 stundu laikā izskata lielāko daļu derīgu paziņojumu par
nelikumīgu naidīgu izteikumu izņemšanu un, ja nepieciešams, izņem šādu saturu vai
bloķē piekļuvi tam.



Papildus iepriekš minētajam IT uzņēmumi izglīto lietotājus un palielina viņu izpratni par
to, kādu veidu saturs nav atļauts saskaņā ar tiesību aktiem un kopienas vadlīnijām.
Paziņošanas sistēmu varētu izmantot kā instrumentu, lai to veiktu.



IT uzņēmumi sniedz informāciju par procedūrām paziņojumu iesniegšanai nolūkā uzlabot
ātrumu un efektivitāti saziņā starp dalībvalstu iestādēm un IT uzņēmumiem, jo īpaši par
paziņojumiem un par piekļuves bloķēšanu vai nelikumīgu naidīgu izteikumu tiešsaistē
izņemšanu. Informāciju novirza caur valstu kontaktpunktiem, kurus izraudzījušies
attiecīgi IT uzņēmumi un dalībvalstis. Tas arī dotu iespēju dalībvalstīm un jo īpaši to
tiesībaizsardzības iestādēm sīkāk iepazīties ar metodēm, lai atpazītu nelikumīgus naidīgus
izteikumus tiešsaistē un paziņotu par tiem uzņēmumiem.



IT uzņēmumi mudina ekspertus sniegt paziņojumus un signalizēt par saturu, kas veicina
mudināšanu uz vardarbību un naidīgu rīcību lielā apmērā, jo īpaši sadarbojoties ar
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sniedzot skaidru informāciju par atsevišķu
uzņēmumu noteikumiem un kopienas vadlīnijām un noteikumiem par ziņošanas un
paziņošanas procesu. IT uzņēmumi cenšas stiprināt partnerību ar pilsoniskās sabiedrības
organizācijām, paplašinot šādu partnerību ģeogrāfisko izvietojumu, un vajadzības
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gadījumā sniegt atbalstu un nodrošināt apmācību, lai pilsoniskās sabiedrības organizāciju
partneri varētu pildīt "uzticama ziņotāja" vai līdzvērtīgu lomu, pienācīgi ņemot vērā
vajadzību saglabāt savu neatkarību un ticamību.


IT uzņēmumi paļaujas uz atbalstu no dalībvalstīm un Eiropas Komisijas, lai nodrošinātu
piekļuvi pilsoniskās sabiedrības organizāciju partneru un "uzticamu ziņotāju" tīklam visās
dalībvalstīs nolūkā palīdzēt nodrošināt kvalitatīvus paziņojumus. IT uzņēmumi
informāciju par "uzticamiem ziņotājiem" dara pieejamu savās tīmekļa vietnēs.



IT uzņēmumi saviem darbiniekiem nodrošina regulāru apmācību par aktuālām
sabiedriskām norisēm un apmainās ar viedokļiem par turpmākas uzlabošanas potenciālu.



IT uzņēmumi pastiprina sadarbību savā starpā un ar citām platformām, un sociālo
plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, lai veicinātu paraugprakses apmaiņu.



IT uzņēmumi un Eiropas Komisija, atzīstot vērtību, kāda piemīt neatkarīgiem atbildes
izteikumiem pret naidīgu retoriku un aizspriedumiem, cenšas turpināt savu darbu, nosakot
un veicinot neatkarīgus atbildes vēstījumus, jaunas idejas un iniciatīvas, un atbalstot
izglītības programmas, kas rosina kritisku domāšanu.



IT uzņēmumi pastiprina sadarbību ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai
nodrošinātu paraugprakses apmācību cīņai pret naidīgu retoriku un aizspriedumiem un
palielinātu savas proaktīvās iesaistes mērogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām
nolūkā palīdzēt tām īstenot efektīvas atbildes izteikumu kampaņas. Eiropas Komisija
sadarbībā ar dalībvalstīm veicina šos centienus, veicot pasākumus, lai apzinātu pilsoniskās
sabiedrības organizāciju konkrētās vajadzības un prasības šai ziņā.



Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm veicina šajā rīcības kodeksā izklāstīto saistību
ievērošanu arī citās nozīmīgās platformās un sociālo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos.

IT uzņēmumi un Eiropas Komisija vienojas regulāri novērtēt sabiedrības saistības attiecībā uz
šo rīcības kodeksu, tostarp to ietekmi. Tie vienojas arī turpināt apspriest to, kā veicināt
pārredzamību un sekmēt atbildes un alternatīvus vēstījumus. Šajā nolūkā notiks regulāras
sanāksmes, un līdz 2016. gada beigām Augsta līmeņa darba grupai cīņā pret rasismu,
ksenofobiju un visām neiecietības formām tiks sniegts sākotnējs novērtējums.
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