KATEDRALSKOLAN

RÄTTEN ATT NATIONELLT
BEGRÄNSA INTERNET
INLEDNING

I takt med att Internet har kommit att nå till allt större delar av vår värld har också olika
staters intresse av att reglera tillgången till och användningen av olika delar av nätet ökat.
Antalet stater som på något vis minskar tillgången till Internet har följaktligen också ökat.
Den internationella diskussionen kring huruvida det ska vara tillåtet att begränsa
internetanvändningen har skett via ITU (International Telecommunication Union). I
ITU har bara stater rösträtt men privata företag och organisationer medverkar också.
Ursprungligen var detta ett organ som uteslutande pysslande med olika tekniska
standarder, alltså hur innehåll skulle sändas. Under de senaste tio åren har allt er stater
hävdat att ITU också ska reglera vad som kan sändas. Både vid ITU:s stora konferens 2012
och 2016 har stater - utan större framgång - gjort framstötar om att reglera innehåll. Nästa
konferens hålls hösten 2022 i Rumänien. Konferensen kommer att vara över när vi har
vårt rollspel och resultatet av konferensen kan vara av stort intresse.
Observera att du kan företräda en stat som har stort intresse av att i hög utsträckning
reglera internetanvändning likaväl som du kan företräda en stat som anser att Internet i
hög utsträckning bör vara fritt.
Stater reglerar internetanvändningen på olika sätt.
•

Tillgången till Internet, alltså vem som kan använda det. Ungefär hälften av jordens
befolkning har tillgång till Internet och stater kan reglera vem som ska få ha sådan
tillgång.

•

Användningen av Internet, alltså vad som kan och får visas.

•

Kontroll av användarna. Stater kan vilja spåra vem som använder Internet och till vad.

fl

fi

Regleringen kan omfatta ”vanlig” kriminalitet exempelvis om barnpornogra och
vapenförsäljning är förbjudna i ett land är det förbjudet också via nätet. Det kan också
handla om att förbjuda religiösa och/eller politiska uttryck som är tillåtna i andra länder.
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FRÅGOR ATT ARBETA MED I UTSKOTTET

•

Börja med att ta reda på vilken reglering av internetanvändning ditt eget land har.

•

Fundera över i vilken utsträckning ditt land vill att det ska nnas gemensamma och
internationella regler för internetanvändande och vad som helt och hållet ska
regleras av den enskilda staterna. Hädelse kan vara ett exempel på något som vissa
stater vill reglera.

•

Ska det nnas begränsningar på statens möjligheter att reglera internetanvändning?
Eller ska vi acceptera staters möjligheter att på egen hand bestämma vad som ska
regleras?

ANVÄNDBARA LÄNKAR

https://en.wikipedia.org/wiki/
Internet_censorship_and_surveillance_by_country#cite_note-RSFEnemies2009-15
https://opennet.net
https://www.article19.org/resources/increased-government-control-is-blocked-for-now-butthe-threat-still-looms/
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https://freedomhouse.org/issues/technology-democracy

