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«Δεν υπάρχουν δικαιώμ


Samuel Taylor Coleridge

Το δικαίωμα προστατεύει τα άτομα ή τις ομάδες από την
αδικία∙ επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν πλήρως τις
δυνατότητές τους ως θετικά και ενεργά μέλη της κοινωνίας
τους. Είναι μια ευθύνη που κάθε άτομο ή ομάδα έχει απέναντι
στους άλλους και αφορά στον αυτοσεβασμό μας και το
σεβασμό απέναντι στους άλλους. Το δικαίωμα δημιουργεί μια
ηθική και νομική υποχρέωση την οποία τα έθνη και τα άτομα
πρέπει να εκπληρούν1.

Δικαιώματα
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Συμμετοχή

Προσδιόρισε ποιες από τις παραπάνω έννοιες νομίζεις ότι αποτελούν τα δικαιώματά σου
στο Διαδίκτυο και ποιες τις υποχρεώσεις σου. Μπορούν να είναι και τα δύο; Μπορείς, επίσης,
να σημειώσεις άλλες λέξεις που θεωρείς ότι σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
σου στο Διαδίκτυο.
Μπορείς να βρείς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου στη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού εδώ: http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/
resources/plain.asp

Δικαιώματα
Ο σεβασμός προς τους άλλους

Ελευθερία έκφρασης
Υποχρεώσεις

Australian Broadcasting Corporation (2000),’Human Rights: What and When’ (online), http://www.abc.net.au/civics/rights/what.htm,
προσπελάστηκε στις 04/01/2013
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Είμαι 18.
Διαφέρουν τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις μου
από τα δικά σου;

Joanna

Είμαι 14.
Ποια δικαιώματα και
υποχρεώσεις έχω στο
Διαδίκτυο;

Josh

Υπάρχουν δικαιώματα που νομίζετε ότι θα διέφεραν για την Joanna και τον Josh;
Υπάρχουν διαφορές στις υποχρεώσεις τους;

18 ετών

14 ετών

Ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις πάνε μαζί. Άλλες φαίνεται να αντιφάσκουν μεταξύ τους.
Εντόπισε κάποιες από αυτές τις σχέσεις / αντιφάσεις στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
σου στο Διαδίκτυο και εξήγησέ τις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Γενικές και ειδικές ρυθμίσεις, διατάξεις, απαιτήσεις,
κανόνες, προδιαγραφές και κριτήρια που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος μίας συμφωνίας ή ενός
συμβολαίου2.

Αναμφίβολα έχεις στο παρελθόν “τσεκάρει”
το κουτάκι για να αποδεχθείς τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης μιας ιστοσελίδας. Αλλά
ξέρεις πραγματικά σε τι συμφωνείς; Αν
και μπορεί να φαίνεται ένα ατελείωτο κείμενο

γραμμένο σε δυσανάγνωστη νομική ορολογία,
η επιλογή σου στο τετραγωνίδιο σε δεσμεύει
σε μια σειρά από δικαιώματα και υποχρεώσεις,
γι’ αυτό είναι σημαντικό να προσπαθήσεις να
κατανοήσεις τι σημαίνουν.

Τι θα έλεγες, λοιπόν, να δεχτείς την πρόκληση αυτή τη στιγμή …
Για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως φωτογραφίες
και βίντεο (περιεχόμενο IP), μας παρέχετε την ακόλουθη άδεια, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου και
εφαρμογών που έχετε καθορίσει: μας παρέχετε δωρεάν τη μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια
και με δυνατότητα εκχώρησης άδεια χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου IP, το οποίο δημοσιεύετε στο
Facebook ή σε σχέση με αυτό (Άδεια Χρήσης IP). Η συγκεκριμένη Άδεια Χρήσης IP παύει να ισχύει σε
περίπτωση που διαγράψετε το περιεχόμενο IP ή το λογαριασμό σας, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο έχει
κοινοποιηθεί σε τρίτους, οι οποίοι δεν το έχουν διαγράψει.
Παραπομπή: ...............................................................

Q1 Από που προέρχεται το κείμενο αυτό; (συμπλήρωσε τη γραμμή αναφοράς παραπάνω)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Q2 Έχεις συμφωνήσει στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις;
Q3 Στο παρακάτω πλαίσιο, μπορείς να αποδώσεις το κείμενο σε πιο κατανοητή γλώσσα;

Business Dictionary (2012), ‘Terms and Conditions’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
προσπελάστηκε στις 20/08/2012.
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Θα χρειάζονταν 76 εργάσιμες ημέρες (σε
οκτάωρα) μόνο για να διαβάσει ο μέσος
άνθρωπος τις πολιτικές προστασίας της
ιδιωτικής ζωής για κάθε ιστοσελίδα με την
οποία αλληλεπιδρά σε ένα δεδομένο έτος.
Είναι απλό, λοιπόν, το γιατί οι περισσότεροι
απλώς σκρολάρουν προς τα κάτω και
κάνουν κλικ στο κουμπί “Συμφωνώ με όλους
τους όρους και τις προϋποθέσεις.” 3

Τώρα που έχεις αρχίσει να “σπάς” τον κώδικα της νομικής ορολογίας, τι θα έλεγες
να σημειώσεις μερικές “μεταφράσεις” για μελλοντική χρήση; Εκτύπωσε τους όρους
και τις προϋποθέσεις μιας ιστοσελίδας που χρησιμοποιείς τακτικά και συνόψισε τα
βασικά σημεία.
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Έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για να σε βοηθήσουν να
μεταφράσεις δύσκολους όρους και προϋποθέσεις. Ρίξε μια
ματιά, για παράδειγμα, στο EULAlyzer.

«Μια εικόνα αξίζει περισσότερο από 1000 λέξεις»
Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε συχνά τα σύμβολα όταν επικοινωνούμε
σήμερα. Προσδιόρισε την έννοια των ακόλουθων σύμβολων:

Τώρα δοκίμασε να σχεδιάσεις κάποια εικονίδια που θα συμβολίζουν τα βασικά σημεία που
θα μπορούσες να βρείς σε ένα σύνολο όρων ή προϋποθέσεων.

Ιδιωτική ζωή

The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, προσπελάστηκε στις
20/08/2012.
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Παραβίαση

Η πράξη του να κάνεις κάτι που δεν επιτρέπεται από κάποιο νόμο ή
κανόνα. Μια παραβίαση δεν συνιστά αυτόματα έγκλημα.4
Από νομική άποψη, η λέξη καταπάτηση 5 χρησιμοποιείται συχνά,
π.χ. καταπάτηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο Διαδίκτυο τα δικαιώματά σου μπορεί να παραβιαστούν ή καταπατηθούν με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους. Αν και μερικές φορές αυτό σχετίζεται με τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς
στο Διαδίκτυο (στη διεθνή βιβλιογραφία: netiquette) ή την αναμενόμενη ηθική διαδικτυακή
συμπεριφορά, άλλες φορές πιθανόν να πρόκειται για παραβίαση του νόμου, γεγονός που θα
μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε δικαστική δίωξη.
Προσδιόρισε μερικούς από τους τρόπους που τα δικαιώματά σου στο Διαδίκτυο
μπορεί να παραβιάζονται ή να καταπατώνται
1
2

Ένα ακατάλληλο σχόλιο υποβάλλεται στο προφίλ που διατηρείς σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης περιέχει χυδαία γλώσσα

3
4
5

«Κάποτε αγόρασα μια εφαρμογή (App) μέσω Διαδικτύου και χρέωνε
διαρκώς χρήματα στο λογαριασμό μου. Η μητέρα μου έγινε έξαλλη με αυτό,
αλλά κατάφερε να πάρει όλα τα χρήματά μου πίσω.»

James

Ποια από τα δικαιώματά του
νομίζεις ότι έχουν παραβιαστεί στην
προκειμένη περίπτωση; Πιστεύεις
ότι εκπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις του;
Πώς νομίζεις ότι η μητέρα του βρήκε λύση
στο πρόβλημα; Θα ανέφερες ένα τέτοιο
περιστατικό και πού;

Πού μπορούμε
να αναφέρουμε
παραβιάσεις των
δικαιωμάτων
μας ;

Ποια θα ήταν η καλύτερη λύση για κάθε μία από τις παραβιάσεις που αναφέρονται
παραπάνω;
Συζήτησε όλες τις πιθανές λύσεις και γράψε ποια είναι, κατά τη γνώμη σου, η καλύτερη.
1

Μίλησε με το άτομο που έκανε την ανάρτηση και μπλόκαρε το χρήστη αν χρειαστεί ...

2
3
4
5

4
5
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Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation, προσπελάστηκε στις 18/01/2013.
Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, προσπελάστηκε στις 18/01/2013.
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Πιστεύεις ότι οι ακόλουθες ενέργειες αποτελούν παραβίαση στη χώρα σου;
Ποια θα μπορούσε να είναι η συνέπεια της κάθε παραβίασης;

Η ψευδής επισήμανση (tagging) ατόμων
σε φωτογραφίες
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το να ανεβάσεις μια πολιτισμική εικόνα που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
(ένα λογότυπο, σύμβολο, πρόσωπο κ.λπ. που
ο καθένας αναγνωρίζει) με ή χωρίς αναφορά
του ιδιοκτήτη
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το να ανοίξεις ένα λογαριασμό στο Facebook
χωρίς να αναφέρεις το πραγματικό σου όνομα.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ένας δάσκαλος / μία δασκάλα βάζει μια
φωτογραφία της τάξης του/της σε ένα μέσο
κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς τη συγκατάθεση όλων
των γονέων.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Το να ανεβάσεις μία φωτογραφία που έχεις
τραβήξει ο ίδιος σε μια συναυλία, ενώ το
εισιτήριο δεν προέβλεπε τη βιντεοσκόπηση
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κάποιος έχει συλληφθεί για τηλεφωνική
υποκλοπή, αλλά δεν έχει καταδικαστεί.
Παρόλα αυτά γράφεις στο προφίλ σου «ο X
είναι χάκερ τηλεφώνων!!»
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γίνονται ταραχές στην πόλη σου. Δεν συμμετέχεις,
αλλά γράφεις στο λογαριασμό σου: «Υπέροχο,
ταραχές στην πόλη μου, το λατρεύω!»
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ένα κορίτσι 15 ετών τραβά μία γυμνή
φωτογραφία του εαυτού της και τη στέλνει
στο φίλο της.
ΝΑΙ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου στο Διαδίκτυο

ΟΧΙ
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