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Цензура



Цензура

Цензура jе покушаj да се регулише или спречи jавни
приступ информациjама или материjалима коjи се
сматраjу штетним, опасним или увредљивим.

• Владе и религиозне институциjе су наjчешће вршиле
цензуру.

• Примери?

• Римљани су цензурисали своjе песнике.

• Инквизициjа у Средњем веку – многа дела, Галилео
Галилеj итд.
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Цензура

• Поjавом штампарске пресе, цензура постаjе отежана.

• У западним друштвима цензуру врше владе.

• У многим источним друштвима, цензуру и даље врши и
држава и религиjске инстистуциjе.
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Врсте цензуре

• Директна цензура

Има за циљ да спречи поjављивање или ширење
материjала коjи су неприхватљиви. Наметнута jе са
стране (од друштва, државе итд.).

• Аутоцензура

Намерно скривање и необjављивање информациjа да
бисмо заштитили себе или друге. Назива се jош и
самоцензура.
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Цензура

Директна цензура



Директна цензура

Има три форме.

• Монопол над информациjама од стране владе и државе

• Преглед публикациjе

• Лиценцирање и регистрациjа
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Монопол над информациjама од стране владе и државе

• Примери?

• У Совjетском Савезу, влада jе поседовала телевизиjске
станице, радио станице и новине. Приватне организациjе
нису смеле да поседуjу сопствену фотокопир машину.
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Монопол над информациjама од стране владе и државе

• Кинески приватни и државни медиjи су под контролом
Комунистичке партиjе.

• Више од 100 новинара и блогера су у притвору.

• Становници Кине могу бити притворени због коментара
испод вести или на социjалним платформама.

• У Саудискоj Арабиjи новинари коjи заузму неутралан став
по неким важним питањима (рат у Jемениjи, Израел) могу
бити ухапшени.

• Србиjа: власници медиjа су малоброjни, допуштено jе
ширење лажних вести, проблем са паљењем куће новинара
(Милан Jовановић) и слични проблеми...
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Преглед публикациjе

• Већина држава забрањуjе или барем проверава садржаj
везан за осетљива питања.

• Скривање информациjа коjе су од значаjа за државну
безбедност.

• Аутократске владе не дозвољаваjу обjављивање
информациjа коjе би нарушиле њихов углед.
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Лиценцирање и регистрациjа

• Ограничен jе броj радио и телевизиjских станица коjе могу
да емитуjу своjе програме у одређеном електромагнетном
спектру.

• Влада одређуjе коjе радио станице могу добити
фрекфенциjу.

• Исто jе и са телевизиjским фрекфенцаjама.

• Ово омогућава индиректну контролу над садржаjем jер они
коjи хоће лиценцу мораjу да “играjу по правилима“
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Цензура

Самоцензура



Самоцензура

• Наjчешћи облик цензуре.

• Чести примери када слободна штампа саму себе
цензурише.

• Пример: извештавање из Беле куће. . .

• Пример: CNN извештавање стања у Багдаду.

• Навођење напомена пред садржаj:
Ниjе препоручљиво за млађе од 18 година.
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Самоцензура на друштвеним мрежама

• Корисници друштвених мрежа сами одлучуjу шта могу
поставити на своj профил и ко те обjаве може да види.
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Цензура и Интернет

Интернет значаjно отежава цензурисање:

• Медиjи: jедан-ка-свима – Интернет: сви ка свима

• Интернет jе динамичан: милиони нових уређаjа се повеже
са Интернетом сваке године.

• Интернет jе огроман: немогуће jе претражити цео
Интернет.

• Интернет jе глобалан: ниjе ограничен на само jедну земљу.

• Ниjе лако одредити стваран идентитет особе: деца или
одрасле особе.
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Цензура и интернет по државама

• Северна Кореjа: 4% становништва има приступ
Интернету.

• У Саудискоj Арабиjи постоjи контролни центар коjи
блокира садржаj: порнографски саjтови, саjтови за
коцкање, неприкладан према Исламу,

многи филмови и
музика, женска права, сва питања везана за женско
здравље и сексуалност, Средње Источна политика, како
заобићи Веб филтрирање. . .
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Цензура и интернет по државама

• Кина понекад блокира приступ Интернету.

• Кина има jедан од наjсофистицираниjих Веб филтера на
свету.

• Кина има запослене у влади чиjи jе задатак да проналазе
неподобне саjтове и поставе их на црну листу.

• Неки примери коjи су на црноj листи: BBC News, све вести
о Далаj Лама, о 1989. години.

• Током Летњих oлимпиjских игара 2008: иако jе обећано да
страним новинарима Интернет неће бити филтриран, то
ипак ниjе био случаj.
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Цензура и интернет по државама

• Немачка: забрањен приступ свим неонацистичким
саjтовима.

• У западним земљама наjчешће изражена забринутост због
порнографиjе.
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Цензура унутар самих компаниjа

• На многим платформама ниjе могуће обjавити
неприкладан садржаj. Аутоматски филтери их брзо уклоне.

• Пример са Twitter платформом и бившим председником
САД, Доналдом Трампом.

• Jош примера?
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Етика и цензури



Кант о цензури

• Кантов мото: Имаj храбрости да изнесеш сопствене
разлоге.

• Кант се пита: Зашто људи не мисле своjом главом?

• Његов одговор: лењост и кукавичлук

• имам књигу коjа разуме за мене, имам свештеника коjи jе
моjа савест, лекара коjи води рачуна о моjоj исхрани. . .

• Кант се противио цензури, сматрао jе да аристократиjа и
Црква држе монопол над размишљем зарад сопствених
циљева.
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Џон Стjуарт Мил и цензура

Џон Стjуарт Мил (утилитаризам) се залагао за слободу говора.

Мил предлаже да jе слобода да се изнесе широк спектар
идеjа без страха од казне круциjална за здрав развоj
поjединца, али и целокупног друштва.

Дао jе три разлога.
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Џон Стjуарт Мил и цензура

Разлог 1
Нико ниjе непогрешив. Ако неко не може да изнесе своjе
мишљење, онда нестаjе могућност да чуjемо нова мишљења
коjа су можда стварно исправна.

Разлог 2
Иако нека мишљења могу бити погрешна, можда ипак садрже
и трунке истине. Генерално гледано већина мишљења садржи
неку неистину.

Разлог 3
Истина мора бити проверива и доказива. Чак и ако jе неко
мишљење у потпуности истинито, jедини начин да се његова
тачност докаже jесте константно преиспитивање.

Етика и цензури 24



Џон Стjуарт Мил и цензура

Разлог 1
Нико ниjе непогрешив. Ако неко не може да изнесе своjе
мишљење, онда нестаjе могућност да чуjемо нова мишљења
коjа су можда стварно исправна.

Разлог 2
Иако нека мишљења могу бити погрешна, можда ипак садрже
и трунке истине. Генерално гледано већина мишљења садржи
неку неистину.

Разлог 3
Истина мора бити проверива и доказива. Чак и ако jе неко
мишљење у потпуности истинито, jедини начин да се његова
тачност докаже jесте константно преиспитивање.

Етика и цензури 24



Џон Стjуарт Мил и цензура

Разлог 1
Нико ниjе непогрешив. Ако неко не може да изнесе своjе
мишљење, онда нестаjе могућност да чуjемо нова мишљења
коjа су можда стварно исправна.

Разлог 2
Иако нека мишљења могу бити погрешна, можда ипак садрже
и трунке истине. Генерално гледано већина мишљења садржи
неку неистину.

Разлог 3
Истина мора бити проверива и доказива. Чак и ако jе неко
мишљење у потпуности истинито, jедини начин да се његова
тачност докаже jесте константно преиспитивање.

Етика и цензури 24



Џон Стjуарт Мил и цензура

Ипак, уводи jедно правило – Принцип повреде (енг. Principle of
Harm)

Jедини разлог зашто влада треба да интервенише и
цензорише у цивилизованом друштву jесте да спречи
штету и повреду других људи.
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Слобода говора

У данашњем друштву слобода говора jе све више
угрожена. Поставља се све више бариjера слободи говора.

Зашто? Примери?

Проблем са политичком коректности. Забрањено jе причати о
неким темама, забрањено jе употребљавати неке речи.

Реj Бредбери: Фаренхаjт 451 (1953. године обjављено)
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Члан 13

Европска Униjа доноси закон о ауторским правима коjи се
назива члан 13.
Уводи правила по питању обjављивања садржаjа на
Интернету.

Велике компаниjе зарађуjу пуно новца од туђег садржаjа. Мали
део тог новца добиjе и сам аутор.

Члан захтева да се новац равноправно подели.
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Деца и неприкладан садржаj

• На Интернету jе лако доступан порнографски и насилан
садржаj.

• Да ли jе потребно децу заштити од оваквог садржаjа?
Тинеjџери?
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Веб филтери

Веб филтери
Веб филтери су програми коjи спречаваjу одређеним Веб
страницама да буду приказани у Веб прегледачу.

За време рада веб прегледача, веб филтери раде као
позадински процеси и провераваjу сваку страну коjа се
учитава у веб прегледач. Ако веб филтер оцени да jе нека веб
страна неприкладна, онда он спречава да се та страна
прикаже.

• Филтери се могу инсталирати на поjединачне рачунаре.
• Филтере могу обезбеђивати проваjдери.
• Да ли сте ви користили неки филтер?
• Познати веб филтери: Qustodio, Net Nanny, Surfie,

CyberSentinel, eBlaster, Spector Pro, . . . .
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Веб филтери

Филтере наjчешће користе:

• Родитељи (да заштите децу)

• Компаниjе (да спрече запослене да претражуjу интернет)

• Образовне институциjе
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Веб филтери

Методи коjе филтери користе:

• Неке веб стране су на црноj листи.

• Проблеми у том приступу?

• Блокираjу се оне стране коjе садрже одређене речи или
комбинациjе речи.

• Да ли и овде има проблема?
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Секстинг (енг. sexting)

Секстинг (енг. sexting)
Секстинг представља слање порука или имеjлова коjе имаjу
сексулано сугестивни карактер или слање слика на коjима су
особе са врло мало одеће или без одеће.

• Ова поjава посебно забривањава међу адолесцентима.

• Истраживања показуjу да између 3% и 7% адолесцената
шаљу секстинг поруке са текстом (САД).

• Истраживања показуjу да 1% адолесцената шаљу секстинг
поруке са сликом (САД).

• Последице?
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Секстинг (енг. sexting) – решења

• Забранити малолетним лицима коришћење Snapchat и
сличних апликациjа.

• Snapchat, аутоматско уништавање порука.

• Проблеми?

• Апликациjе коjе спречаваjу да се уопште шаљу поруке
експлицитног садржаjа.
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