
Vážené členky, vážení členové Sněmovny reprezentantů,  

obracíme se na Vás jako na reprezentanty státu, který vnímáme jako kolébku demokracie a 

svobody s obdivuhodnou tradicí, jako reprezentanty státu spojeneckého. Dovolujeme se na 

Vás obrátit v otázce, kterou považujeme za mimořádně důležitou pro naši zemi i celý náš 

region. 

Předně bychom Vás chtěli ubezpečit, že důvodem, proč se na Vás obracíme v otázce, kterou 

považujeme za mimořádně závažnou, je to, že nám velice záleží na budoucím demokratickém 

vývoji v našich zemích.  

V posledních letech musí naše demokracie odolávat novým závažným útokům, které ji 

podkopávají a které ji vnitřně rozkládají, mezi ně patří masivní šíření lží a dezinformací. 

S politováním musíme konstatovat, že americké firmy, jako jsou Facebook, Twitter a Google 

vytváří prostor právě pro masivní šíření dezinformací, a navíc nastavením svých algoritmů je 

samy podporují.  

Chtěli bychom Vás ujistit, že naprosto respektujeme svobodu slova a nechceme zavádět 

jakoukoli formu cenzury, protože problém lze vyřešit na úrovni algoritmů extrémně cílené 

reklamy. Stávající stav, kdy se v našich společnostech masivně šíří lži a dezinformace, vnímáme 

jako neudržitelný. Paradoxně se nástroje vytvořené představiteli západní civilizace stávají 

zbraní proti ní. Tyto platformy musí přijmout odpovědnost za škody, které způsobují. Negativní 

dopady jsou významně vyšší než zisky pro akcionáře těchto firem, či veřejné rozpočty. 

S politováním také musíme konstatovat, že z našich zkušeností západní firmy včetně 

amerických masivně inzerují na dezinformačních serverech, a i tímto je podporují a de facto 

také přispívají k šíření dezinformací, lží a podkopávají hodnoty demokracie a svobody, na 

kterých naše západní civilizace stojí.  

 

Vážené členky, vážení členové Sněmovny reprezentantů,  

apelujeme na vás, abyste s respektem ke svobodě slova a soukromému vlastnictví svou 

morální autoritou vyzvali americké firmy, jak ty, které vytváří platformy pro šíření lží a 

dezinformací, tak i ty, které inzerují na dezinformačních serverech, k odpovědnému chování 

v zájmu zachování demokracie a svobody i pro příští generace.  


