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Tara care desfiinteaza anonimitatea pe internet
a trolilor
In contextul efectelor negative ale manifestarilor de ura de pe internet asupra
psihicului uman, o tara importanta a decis sa desfiinteze anonimitatea de pe
retelele de socializare. Practic, vrea sa asocieze niste nume reale trolilor, scrie
Playtech.ro.
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Australia vrea sa introduca noi competente judecatoresti pentru a forta retele de socializare sa
demaste identitatilor anonimilor agresivi de pe internet, numele trolilor care activeaza in mediul
virtual. Anuntul a fost facut de premierul australian Scott Morrison, atrage atentia dpa,
conform Agerpres.

Anonimitatea online, desfiintata din cauza trolilor
Noul set de reforme propuse in Australia are ca scop marirea nivelului de responsabilitate al
retelelor de socializare si mass-media sociale. Ele trebuie sa fie considerate editori si sa poata fi
trase la raspundere pentru continutul defaimator postat pe platformele lor, a atras atentia
premierul.
„Mas-media sociale pot fi de asemenea o resedinta al lasilor, unde anonimi pot agresa, hartui si

ruina vieti fara nicio consecinta”, a spus Morrison. „Nu le putem permite platformelor sociale sa nu
poarte nicio raspundere pentru continutul de pe platformele lor. Ei nu pot sa aprobe aceasta, sa
difuzeze aceasta si sa degreveze de orice raspundere. Acest lucru trebuie sa inceteze”, a declarat
premierul Australiei.
Scopul este ca noile competente judecatoresti sa puna o mare presiune pe gigantii din domeniul
social media pentru a reduce impactul emotional asupra internautilor. Volumul semnificativ de ura
si mesajele extremiste din online au consecinte devastatoare, iar Facebook, Instagram, Twitter si
altele trebuie trase la raspundere. „Troli anonimi sunt notificati: veti fi demascati si trasi la
raspundere pentru ce ati spus. Marile companii de tehnologii sunt notificate: inlaturati scutul
anonimatului sau veti fi trasi la raspundere pentru ceea ce publicati”, a atentionat el.
in final, Australia aduce o lovitura importanta anonimitatii de pe internet, chiar daca o face cu un
scop nobil si incearca sa remedieze o problema cat se poate de arzatoare.
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