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Uusi toivo

"Jos haluat vapauttaa yhteiskunnan, 
anna heille internet."

– Wael Ghonim, CNN, 11.2.2011



  

1. Tiedon saatavuus paranee. 

Tutkiva journalismi on nopeampaa ja helpompaa. 
Julkaiseminen ei vaadi suuria pääomia, ja entistä 

monipuolisempi tieto saavuttaa yleisön.



  

1. Tiedon saatavuus paranee. 

2. Internet on nuori. 

Käyttäjät olivat pitkään nuoria, yhteiskunnissaan 
vähävaltaisia, tai marginaalisia propellipäitä. Se näkyy 

yhä verkon rakenteessa, joka on taipunut huonosti 
ylhäältä alas -viestintään.



  

1. Tiedon saatavuus paranee. 

2. Internet on nuori. 

3. Tasa-arvo etenee, kun yksinäisyys 
vähenee. 

Verkon anonyymi vertaistuki auttaa pikkukaupungin 
transsukupuolista nuorta, kotiin suljettua saudinaista ja 

harvinaista sairautta sairastavaa. 



  

1. Tiedon saatavuus paranee. 

2. Internet on nuori.

3. Tasa-arvo etenee, kun yksinäisyys vähenee. 

4. Globaali silminnäkijyys. 

Kamera on kääntynyt sortajaa päin ja julki tullut tieto 
viranomaisten julmuuksista on käynnistänyt 

kansanliikkeitä esimerkiksi arabimaailmassa. 



  

1. Tiedon saatavuus paranee. 

2. Internet on nuori. 
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4. Globaali silminnäkijyys. 
 



  

Imperiumin vastaisku

"Valvonta ei vaikuta ihmisten käyttäytymiseen, jos 
he eivät tiedä siitä."

– Carl Bildt, Tukholman internetfoorumi, 23.5.2013. 



  

1. Internet ei ole enää kovin nuori. 

Hallitukset ja kaupalliset toimijat ovat ottaneet verkon 
haltuun vuosikymmenen aikana. 



  

1. Internet ei ole enää kovin nuori. 

2. Sensuuri ja valvonta. 

Molemmilla lisätään verkon kontrollia ylhäältäpäin. 
Rajanveto näiden välillä on yhä vaikeampaa, sillä 

valvonta tuottaa itsesensuuria.



  

1. Internet ei ole enää kovin nuori. 

2. Sensuuri ja valvonta. 

3. Kaikki jättää sähköisen jäljen. 

Ns. strateginen massavalvonta on helppoa, halpaa ja 
automatisoitua, eikä koneellista valvontaa ole helppo 

säädellä laeilla. Koko väestöä valvotaan – ei enää vain 
epäiltyjä.



  

1. Internet ei ole enää kovin nuori. 

2. Sensuuri ja valvonta. 

3. Kaikki jättää sähköisen jäljen. 

4. Varjoisat alueet vähenevät. 

Tietoisuus jokaisen keskustelun ja matkan 
tallentumisesta tukahduttaa nuoria uudistusliikkeitä ja 

tekee yhteiskunnasta konservatiivisemman – ja voi 
toisaalta voimistaa niitä toimijoita, jotka jättäytyvät 
kokonaan yhteisten pelisääntöjen ulkopuolelle. 



  

1. Internet ei ole enää kovin nuori. 

2. Sensuuri ja valvonta. 

3. Kaikki jättää sähköisen jäljen. 

4. Varjoisat alueet vähenevät. 



  

Strateginen massavalvonta

Stasin keräämä urkintatieto täytti aikoinaan kokonaisen 
kerrostalon Berliinissä.

 
Jos Yhdysvaltain NSA:n keräämä data koottaisiin 

samalla tavalla, kerrostalot peittäisivät koko Euroopan ja 
osan Afrikkaa.



  

Varjoisat tilat
– miten tämä liittyy sananvapauteen?

Klassisen liberalismin isä John Locke ei pelännyt mitään 
niin paljon kuin paljastuvansa kirjojensa kirjoittajaksi. 

Myös Jonathan Swift, Alexander Pope, Thomas Paine, Jane 
Austen, Lewis Carroll, Syväkurkku, naisten äänioikeuden 

ensimmäiset kannattajat, homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin 
vastustajat ja sortovuosien kutsuntakieltäytyjät olivat kaikki omana 

aikanaan anonyymejä.



  

”Privacy by policy”

Kansallinen laki, kansainväliset sopimukset ja 
tuomioistuinten itsenäisyys takaavat yksityisyydensuojan.

”Privacy by design”

Tietoa, joka ei ole teknisesti millään keinolla saatavilla, ei 
voida siepata.
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