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Demokratik ve hoşgörülü bir birlikte yaşam internette de vazgeçilmezdir. Ancak şu anda 

burada kışkırtma, nefret ve ayrımcılık sürekli olarak ve gittikçe daha sık yayılıyor - özellikle 

sosyal ağlarda, forumlarda ve yorum sütunlarında. Bu nedenle NRW Eyalet Medya Kurumu 

(LfM) ve medya komisyonuna atanan üyeler, tüm kullanıcılara ama aynı zamanda internet 

platformlarının sağlayıcılarına çağrıda bulunuyor: 
 
 

Irkçılık, antisemitizm, ayrımcılık ve kışkırtma internette de yer bulamamalıdır. İftiralar kınanmalı 

ve hafife alınmamalı ya da masum gösterilmemelidir. İnternetteki nefret dolu kampanyalar 

gerçek şiddetin katalizörüdür. Özellikle mülteci durumuyla ilgili güncel siyasi tartışmalar ve 

olaylar şunu gösteriyor: 

“Nefret söylemi” ve gerçek şiddet çoğunlukla birbirine yakındır. 
 
 

LfM bu nedenle özellikle sosyal medya işletmecilerine, sorumluluklarını şimdiye kadar 

olduğundan daha güçlü bir şekilde yerine getirme çağrısında bulunuyor. Facebook ya da 

YouTube gibi internet platformları menzilleri nedeniyle özel bir öneme ve dolayısıyla özel bir 

sorumluluğa sahip. Bunlar reklam gelirlerinden ve yüksek kullanıcı sayılarına bağlı başka 

kazanç modellerinden para kazanıyor. Ancak bu, gittikçe daha fazla kullanım rakamları 

oluşturmak için izin verilen içeriklerin sınırının çok geniş tutulmasına yol açmamalı. 
 
 

Gerçi internet topluluğunun “sosyal medya” çerçevesinde görüşlerle ve argümanlarla 

konumunu net bir şekilde belirlemesi tartışmasız bir öneme sahip. Ancak gelecekte de 

ayrımcılığın ve kışkırtmanın en baştan yer bulamadığı bir tartışma kültürünü yaşatmayı 

başarmak gerekiyor. Bu nedenle internet seçeneklerinin sağlayıcıları daha güçlü müdahale 

etmek, önlemler almak ve konumunu belirlemek zorundadır. Bu sorum- 
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luluk yalnızca kullanıcılara bırakılmamalıdır; sosyal medyaya hakim olan iletişim kültürü başı 

boş bırakılmamalıdır. 
 
 
Muhabirler de gittikçe daha sık olarak güncel olaylarla ilgili haberleriyle saldırıların ve iftiraların 

hedef tahtası haline geliyor. Gazeteler ve dergiler, özel ve kamusal televizyon ve radyo 

kanalları internet sayfalarında gittikçe daha sık olarak, kısmen aşırı biçimlerde düşmanlıklar 

yaşıyor. Burada da aynı kural geçerli: Nefret ve kışkırtma normal hale gelmemeli ve dolayısıyla 

kabul gören ve topluma uygun bir görüş açıklama aracı olma fırsatı bulmamalı. Ayrımcılık 

yapan, kışkırtıcı, ırkçı ve nefret dolu yorumlar, meşru görüş yelpazesinin bir parçası olarak 

önemsizleştirilmemelidir; medyaya ve medya emekçilerine karşı “nefret söylemi” kendine alan 

bulamamalı ve kabul görmemelidir. 
 
 
LfM tüm “sosyal medya” platformlarının işletmecilerine ve kullanıcılarına, nefret ve kışkırtmayı 

durdurma çağrısında bulunuyor. Ve toplumsal grupları, hep birlikte internette ifade özgürlüğü 

için ve kışkırtmaya karşı çalışmaya çağırıyor. 
 
 
 
 
 
İnternette makul bir iletişimle ilgili tavsiyeleri www.klicksafe.de altında bulabilirsiniz. 

 
 
Medya komisyonu, LfM’nin ana organıdır. Komisyonun, toplumsal açıdan önemli gruplardan 

ve derneklerden 41 üyesi (her birinin bir vekili vardır) bulunuyor. Sekiz üye NRW eyalet 

meclisi tarafından atanıyor. Başkan Prof. Dr. Werner Schwaderlapp. Medya komisyonunun 

üyeleri fahri olarak faaliyet gösteriyor ve kamuoyunu temsil ediyor. 

www.lfm-nrw.de 
 
 
 
 
 

 

http://www.klicksafe.de/
http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/wie-erkenne-ich-hate-speech-10308
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/hatespeech/
http://www.lfm-nrw.de/
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