Atak Twittera i Facebooka na
wolność prasy

Facebook i Twitter podjęły niezwykłe kroki przeciwko New York
Post z powodu artykułu o synu byłego wiceprezydenta Joe
Bidena.
To pierwszy raz, kiedy firmy z mediów społecznościowych
podjęły bezpośrednie działania przeciwko artykułowi z
wiadomościami dużego amerykańskiego wydawcy ( New York Post
znajduje się w pierwszej piątce gazet pod względem nakładu).
Warto zauważyć, że działania Facebooka i Twittera wydają się
arbitralne, bez konsekwencji i bez uzasadnionego powodu.
Pracownik komunikacji Facebooka, Andy Stone, powiedział
w oświadczeniu, że platforma „ogranicza dystrybucję” artykułu
Post, zwracając uwagę, że akcja miała miejsce, zanim artykuł
został zweryfikowany (jakkolwiek wątpliwe mogą być same osoby
weryfikujące fakty). Rodzi to pytania o podstawy działań
Facebooka zmierzających do ograniczenia zasięgu – i
skutecznego cenzurowania – artykułu.
Twitter poszedł dalej niż Facebook, dodając etykiety
ostrzegawcze do tweetów i zabraniając użytkownikom
publikowania linków do artykułu Post – zarówno publicznie, jak
i w wiadomościach bezpośrednich – i blokując niektórych
użytkowników, którzy to zrobili, w tym New York Post i
sekretarza prasowego Białego Domu Kayleigh McEnany.
Po wymuszeniu podania przyczyny cenzury, Twitter później

argumentował, że artykuł Post naruszył jego zasady dotyczące
„danych osobowych i prywatnych” oraz „Hacked Materials
Policy”.
W osobnym oświadczeniu Twitter powiedział, że platforma
„zabrania korzystania z naszych usług w celu rozpowszechniania
treści uzyskanych bez zezwolenia”.
Czy to oznacza, że w przyszłości wszystkie artykuły medialne
zawierające dokumenty, które wyciekły, zostaną zakazane przez
platformę? I czy ten standard zostanie równomiernie
zastosowany do wszystkich organizacji medialnych?
Według własnych standardów Twittera, niektóre z najbardziej
znaczących artykułów, jakie kiedykolwiek powstały – które
często opierały się na dokumentach, które wyciekły – nie
miałyby miejsca na jego platformie.
Zasady Twittera i Facebooka są tak niebezpiecznie niejasne, że
platformy mogą cenzurować treści według własnego uznania.
Nie jest tajemnicą, że wraz ze wzrostem rozmiarów i wpływów
obu firm w ostatnich latach, rośnie ich kontrola nad dyskursem
publicznym.
Mają do tego prawo jako wydawca. Ale zamiast tego Twitter i
Facebook stanowczo zaprzeczyły, że są wydawcami, i zamiast
tego twierdzą, że są otwartymi platformami, zapewniając im
ochronę na mocy sekcji 230 Ustawy o przyzwoitości
komunikacyjnej.
Facebook i Twitter przekroczyły teraz tę linię publicznie i
rażąco, że podobnie jak media, które cenzurują, faktycznie
stały się wydawcami i powinny podlegać tym samym standardom
odpowiedzialności.
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