Blogging, bune practici,
netichetă
Avem nevoie de autoreglementare în
blogosferă?

Noiembrie 2006
 Pe Comanescu.HotNews.ro şi Cristealizari.ro apare
ideea unui cod de bune practici, de netichetă a
blogurilor din România sau de How-To-Blog.

25 ianuarie 2007: Netoo # 5
 Cristea şi Comanescu
susţin codul, Bobby
Voicu şi Ionuţ Oprea
neagă necesitatea lui.
Opinia generală e mai
curând negativă.
 Sursa fotograﬁei:
www.gramo.ro

25 ianuarie: Draft Netoo # 5
1.

Informaţia publicată pe acest blog se conformează legilor şi uzanţelor generale ale comunicării
publice. Informaţia va ﬁ pe cât posibil veriﬁcată. Fiindcă blogerii sunt persoane şi nu redacţii,
veriﬁcarea este mai diﬁcilă, dar, atunci când ea nu este posibilă, informaţia va ﬁ marcată explicit ca
neveriﬁcată/incertă/zvon, în funcţie de caracterul ei şi forma proprie a ﬁecărui blog.

2.

Acuzaţiile formulate pe acest blog vor ﬁ susţinute factual. Poziţia persoanei sau entităţii incriminate va
ﬁ solicitată şi preluată atunci când este obţinută. Dacă entitatea incriminată nu formulează un răspuns,
acest lucru va ﬁ menţionat.

3.

Acest blog descurajează atacurile la persoană. Vor ﬁ criticate idei, stări de lucruri, acţiuni şi nu
persoanele de la care toate acestea emană.

4.

Acest blog descurajează violenţa de limbaj, obscenitatea, certurile din subsolul posturilor, ura
personală, de rasă, confesională, discriminările de orice tip. Acest blog nu va promova astfel de
modalităţi de creştere a traﬁcului.

5.

Acest blog precizează, în măsura posibilului, sursa primară a conţinuturilor text, foto, audio şi video
preluate. Acest blog îşi protejează sursele (datele personale autorilor de postări care folosesc
pseudonime), atunci când sursele respective formulează opinii critice sau difuzează informaţii care lear atrage represalii în organizaţiile din care fac parte sau altundeva.

6.

Acest blog îşi rezervă dreptul de a opri reacţiile despre care consideră că alterează logica discuţiei din
subsolul postului, ca şi cele care i se par formulate numai pentru sporirea numarului de linkuri ale celui
care le postează.

Netoo # 5 – the aftermath

Trei erori comune






Bloggerii au libertate absolută - codul penal şi cel civil
(calomnie, insultă, daune morale) sunt valabile şi pentru
bloggeri.
Un cod de bune practici e o încercare de cenzură iniţiatorii nu au puterea de a impune ceva pe bloguri. Pot
doar propune sau trage un semnal de alarmă.
Cine propune codul vrea să preia controlul - persoanele
private sau organizaţii precum CJI pot doar să propună un
draft, pe care cei interesaţi îl pot revizui şi adapta
uzanţelor proprii.

Învăţăminte după episodul Netoo






Blogosfera e eterogenă prin deﬁniţie. Blogurile care
publică însemnări personale sau ﬁcţiune au mai puţină
nevoie de reguli
Un document asertiv („e bine să faci aşa... aşa...) are mai
multe şanse de a „trece” faţă de draftul prezentat, care
formulează o serie de restricţii.
De explicat riscul apariţiei unei (noi) reglementări legale
antidiscriminare pe internet – autoreglementarea şi
aderenţa benevolă la un cod o previne.

De ce e nevoie de un cod

De ce e nevoie de un cod (2)

