Omstridt Internett lovforslag ble stemt igjennom
EU-parlamentet med knapp margin.

EU's proposed Article 13 and 11 could threaten
our internet access, memes,links etc.

Controversial copyright law rejected
by EU parliament 5 July 2018
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Omstridt lovforslag ble stemt igjennom EUparlamentet med knapp margin
EU er stadig ute etter IT-gigantene, og nå er et nytt lovforslag underveis i EU-apparatet
som mange mener vil kunne få alvorlige konsekvenser for selve Internett-friheten. Det
melder blant andre The Guardian.
Det nye forslaget er en oppdatering av EUs lovgivning rundt beskyttelse av opphavsrett, og
ble onsdag ettermiddag vedtatt i EU-parlamentets «legal a airs»-komité med knapp
margin. 15 stemte for, 10 stemte mot.
Forslaget, som først ble utarbeidet i 2016, blir ikke gjeldende lov før det eventuelt vedtas i
EU-parlamentet, men dette er første steg på veien dit.
Det avsnittet som har vekket de sterkeste reaksjonene i den omfattende teksten er det
såkalte «Article 13»-avsnittet. Dette inneholder et punkt om å forplikte internettjenester
til å innføre tiltak som hindrer tilgang til opphavsbeskyttet materiale – deriblant teknologi
som «gjenkjenner» innhold, altså et slags filter.
I praksis kan det for eksempel arte seg som et ekstra mellomledd mellom brukeren og et
nettsted som YouTube eller Facebook, hvor innhold blir lastet opp. Filteret sjekker om
innholdet som blir lastet opp er opphavsbeskyttet materiale. Er det ikke det – lastes det opp.
Kjenner systemet igjen materialet fra for eksempel en lm eller TV-serie som er
opphavsrettsbeskyttet, vil ikke filen lastes opp.
Kritiseres av Internett-pionerer

Dette punktet kk en gruppe aktivister til å skrive et åpent brev til EU-parlamentets
president Antonio Tajani tidligere denne måneden. Brevet er signert av en rekke
prominente personer, deriblant Internett-pioneeren Vint Cerf, mannen som designet og
utviklet TCP/IP-protokollen, og World Wide Web-oppfinneren Tim Berners-Lee.
A simple hyperlink.
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Internett-pioneren Vint Cerf er blant de som protesterer på EUs nye lovforslag. Foto: Wikipedia

Brevet retter skarp kritikk mot Article 13-forslaget, som underskriverne mener vil kunne
forhindre et åpent og fritt Internett.
– Ved å kreve at Internett-plattformer gjennomfører automatisk ltering av alt innholdet
som brukerne laster opp tar Article 13 et makeløst steg mot å forvandle Internett fra en
åpen plattform for deling og innovasjon til et verktøy for automatisk overvåkning og
kontroll av dets brukere, heter det i brevet.
Det pekes på at systemet som hittil har vært gjeldende, hvor det først og fremst er opplastere
som er ansvarlige for at innholdet ikke bryter med opphavsretten, har fungert bra. Ved å
overføre det fulle ansvaret til plattformene vil businessmodellene og investeringene til både
små og store plattformer bli negativt rammet, mener kritikerne.
I brevet heter det også at det først og fremst vil være europeiske aktører, deriblant
oppstartsbedrifter, som vil bære byrden av forslaget, og ikke de store, amerikanske aktørene
som forslaget trolig primært retter seg mot.
Forslaget har også mange kritikere blant representantene i EU-parlamentet, og med tanke
på det gikk gjennom med knapp margin i den innledende fasen, er det fremdeles en
mulighet for at forslaget ikke blir endelig vedtatt som ny lov.
A simple hyperlink.

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg ble grillet av EU-parlamentet »
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Hi all..
In view of the fact that severe restictions will shortly be made to your access of information
on the Internett, as well as the permission on what you will be allowed to publish, which
falls within what is ´politically correct´ in the opinion of the global elite who are now
making desperate efforts to cover up their planned future for a NWO, I feel it makes sence
to prepare an alternative communications media for the public which is NOT controllable
by anyone else. (Norwegian only:)
A simple hyperlink.
TELEGRAM is such a company, with totally encrypted communication, who will not
disclose ANY of your data, even at the demanded request from governments.
Get it here: A simple hyperlink.
EU is now seriously considering applying the communications law § 13to the Internet for
all EU countries, which will severely restrict what we can publish and which links we may
use withouth their consent. The whole system will be controlled by an AI system which
automatically will filter all traffick and decide what is permissible and what is not. Read all
about it here: A simple hyperlink.
I have already established two ´Channels´ with TELEGRAM, one for personal exchange of
communication: A simple hyperlink.
and a second for my blog HUMAN-SYNTHESIS with concerns for what is happening to
humanity on a world-wide basis, which will include important articles from various
sources: A simple hyperlink.
EU has agreed to severely restrict Internet content §13 : A simple hyperlink.
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To obtain more detailed info, please use the links provided here.
TELEGRAM is available as a mobile app as well as for Windows PC, and is free of
charge. The app is available for download from Google Play and the Windows version
from TELEGRAM´s own website.
Once you have downloaded the software and installed it, you need to create a ´personal
Channel´ you will use to communicate with others.You will get a personal link similar
to what is displayed above for MY channels. There is a SEARCH field at the top of
your channel to find other channels and connections.
Multitudes of channels in Russian and Persian as TELEGRAM have been used in such
restricted countries for many years.
TELEGRAM have some 200 million visitors at the last count but is extremely rapid.
You can send groups of photos and videos in seconds. Well, this is just a short
orientation, and hope you will take the opportunity while you can to establish an
alternative and safe way of communicating. I look forward to see you in TELEGRAM
Best regards Tore Christiansen HUMAN-SYNTHESIS human-synthesis.ghost.io

A simple hyperlink.
NOK EN GOD GRUNN TIL A BENYTTE ´TELEGRAM´ ALTERNATIVET
A simple hyperlink.
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