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W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Arabskie Centrum Rozwoju Mediów Społecznościowych 
7amleh11 pracowało nad dokumentacją przypadków naruszenia praw cyfrowych, które 
miały miejsce podczas ostatniego izraelskiego ataku na Gazę i na Palestyńczyków na 
terenie Izraela, jak również podczas przymusowych przesiedleń Palestyńczyków w 
Jerozolimie w bieżącym roku, będących częścią ciągle trwających czystek etnicznych. 
Internet był świadkiem zwiększonej cenzury palestyńskich treści o charakterze 
politycznym oraz wzrostu przypadków stosowania mowy nienawiści i podburzania 
przeciwko Palestyńczykom, jak i mobilizacji w sieci agresywnych grup izraelskich. Ten 
rodzaj cenzury palestyńskiego i arabskiego dyskursu politycznego wraz z przyzwoleniem 
na stosowanie mowy nienawiści wobec Palestyńczyków i Arabów w sieci powoduje 
wzrost przypadków rzeczywistego łamania praw człowieka oraz uniemożliwia ludziom 
praktykowanie ich podstawowych praw i dokumentowanie naruszeń

Częste użytkowanie przez Palestyńczyków mediów społecznościowych 
w celu zabezpieczenia i obrony swoich praw
Od początku maja grupy Palestyńczyków demonstrują przeciwko orzeczeniu izraelskiego 
Sądu Najwyższego w sprawie przymusowego przesiedlenia Palestyńczyków z 
jerozolimskiej dzielnicy Asz-Szajch Dżarrah i pozbawienia ich własności na rzecz 
organizacji i firm należących do osadników izraelskich. Rodziny z Asz-Szajch 
Dżarrah i grupy obrońców praw człowieka używając mediów społecznościowych 
przyciągnęły uwagę Palestyńczyków z Okupowanych Terytoriów Palestyńskich oraz 
międzynarodowych sympatyków, którzy zgromadzili się, by protestować przeciwko 
temu orzeczeniu. Pokojowe protesty spotkały się z brutalną reakcję izraelskiej 
policji, a fundamentalistyczne grupy izraelskich osadników zaczęły organizować się 
poprzez grupy na komunikatorach Whatsapp i Telegram, co doprowadziło do śmierci 
i zranienia Palestyńczyków w kraju oraz aresztowania setek innych Palestyńczyków. 
Palestyńczycy zwrócili się więc do portali i serwisów Facebook, Instagram oraz TikTok, 
by dokumentować i potępić łamanie praw człowieka oraz informować o przypadkach 
cenzury i by publikować oświadczenia, petycje, listy, filmy video, wykresy i inne typy 
aktywności cyfrowej. 

Masowe usuwanie treści przez firmy z branży mediów społecznościowych
6 maja firmy z branży mediów społecznościowych rozpoczęły usuwanie treści palestyńskich 
ze swoich platform, w większości przypadków bez wyraźnych powodów czy naruszeń. 
Prawdopodobne jest, że wiele z tych incydentów wiązało się z cyberjednostką 
podległą izraelskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości, która w ostatnich latach zgłosiła 
koncernom medialnym tysiące przypadków w celu ocenzurowania ich bez żadnych 
procedur prawnych i bez wiedzy obywateli lub Palestyńczyków znajdujących się pod 
izraelską okupacją. 13 maja izraelski Minister Sprawiedliwości i Minister Obrony, 
Beni Ganc, spotkał się z koncernami medialnymi, wzywając je do usunięcia treści 
palestyńskich, które „namawiają do agresji i rozpowszechniają szkodliwe informacje”, 
podkreślając jak ważna jest szybka reakcja na wezwania rządowe opublikowane przez 
cyberjednostkę oraz proaktywne usuwanie treści, co doprowadziło do nasilenia się 

1 Nazwę Centrum, 7amleh, należy wymawiać jako „Hamle” – przyp. tłum.
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cenzury. Ta nieuprawniona i nieograniczona władza, którą sprawuje Izrael, pozwala 
mu rządzić dyskursem w sieci i wymuszać cenzurę na osobach, będących w opozycji 
do linii politycznej państwa. Chociaż w tamtym czasie regularnie dokumentowano 
stosowanie w sieci przez izraelskich ekstremistów mowy nienawiści i nawoływania 
do przemocy wobec Palestyńczyków, to grupy te dalej rozpowszechniają szkodliwe 
informacje i organizują brutalne ataki na Palestyńczyków za pośrednictwem internetu.

Kilka portali i serwisów wydało publiczne oświadczenia na temat cenzurowania 
palestyńskich treści politycznych, jednak ich zarzuty koncentrowały się jedynie na 
„problemach technicznych”, co nie stanowi wystarczającego wyjaśnienia dla skali i typu 
cenzury, które udokumentowali rzecznicy praw cyfrowych. Ponadto, żadna z firm nie 
opublikowała oświadczenia w sprawie konieczności zajęcia się kwestią podburzania 
na swoich platformach do przemocy wymierzonej przeciwko Palestyńczykom.

W ostatnich tygodniach Palestyńczycy byli narażeni na następujące naruszenia:

Podsumowanie cenzury treści: usuwanie treści i zamykanie 
kont  
7amleh udokumentowało ponad 500 przypadków naruszeń praw cyfrowych 
Palestyńczyków w okresie pomiędzy 6 a 18 maja 2021 roku za pośrednictwem formularza 
udostępnionego na stronach mediów społecznościowych i przy pomocy partnerów, 
koalicji i przyjaciół Centrum. Incydenty obejmowały różne naruszenia, tj. usuwanie 
treści, kasowanie kont, ukrywanie tagów oraz ograniczanie dostępu do konkretnej 
treści, usuwanie treści zarchiwizowanych i ograniczanie dostępu do nich. Naruszenia 
pojawiły się w różnych mediach społecznościowych – 250 z całkowitej liczby 500, 
czyli 50% wszystkich przypadków łamania praw, wystąpiło w serwisie Instagram, 179, 
czyli 35% na Facebooku, 55, czyli 11% na Twitterze, a 1% przypadków na TikToku. Mimo 
że słyszeliśmy o większej liczbie przypadkach naruszeń w tej konkretnej aplikacji, 
to 7amleh udokumentowało jedynie 4 takie incydenty. W przypadku 3% zgłoszeń 
otrzymaliśmy zbyt mało informacji od zgłaszających.

Instagram

50%35%

11%

3% 1%

Facebook

Twitter

TikTok

Sprawy bez 
wystarczających 
informacji

Sprawy na platformach społecznościowych
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Serwis Instagram 
Centrum 7amleh otrzymało od użytkowników 250 zgłoszeń dotyczących łamania praw 
mających miejsce w serwisie Instagram. Naruszenia te miały różne formy – najczęściej 
kasowanie relacji z kont, co było szczególnie widoczne w pierwszym tygodniu 
przygotowywania niniejszego raportu. Centrum 7amleh otrzymało zgłoszenia 134 
przypadków usunięcia relacji z Instagrama, co stanowi 45% wszystkich naruszeń na tej 
platformie. 14% naruszeń polegało na ograniczeniu kont, a usuwanie treści i zamykanie 
kont stanowiły kolejno 11% i 12%. Z kolei 4% zgłoszeń, które otrzymało Centrum dotyczyło 
ograniczenia liczby odbiorców relacji zdjęciowych. Pozostałe zgłoszenia, które dotarły do 
centrum i stanowiły 14% całości były różne: od ostrzeżeń zastosowanych wobec kont, przez 
wybór reklam i usuwanie komentarzy po zablokowanie możliwości otwarcia aplikacji.

Usunięcie treści i zamknięcie konta

Ograniczony widok historii

Typ usunięcia na Instagramie

45%

14%

14%

12%

11%
4% Usunięte historie

Konta z ograniczeniami

Zamknięcie konta

Ostrzeżenie dla kont, usuwanie 
komentarzy, brak możliwości 
otwarcia aplikacji, i ograniczanie 
reklam

W tweecie opublikowanym 7 maja Instagram ogłosił rozwiązanie problemu technicznego, 
który, jak twierdzono, powodował dużą część naruszeń. Mimo to, już po tym tweedzie, Centrum 
7amleh wciąż otrzymywało dziesiątki zgłoszeń dziennie i stanowiły one 68% całości zgłoszeń.

przyczyna usunięcia na instagramie

Nieokreślony

Sprawy bez wcześniejszego 
ostrzeżenia lub powiadomienia

Mowa nienawiści

Inni

Normy wspólnotowe

46%
13%

11%

10%

20%
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Powody, jakie przedstawił Instagram użytkownikom, kiedy przytrafiły się te incydenty 
były następujące: 46% incydentów nie zostało poprzedzonych ostrzeżeniem czy 
zawiadomieniem użytkownika o usunięciu treści, 20% naruszeń wystąpiło bez podania 
czy określenia przez firmę powodu, w 11% przypadków przesłano zawiadomienie 
o treściach zawierających mowę nienawiści a w 10% zgłoszeń sama firma wysłała 
powiadomienie o ochronie społeczności. Pozostałe 13% to: powiadomienie o 
warunkach Instagrama, niebezpieczne organizacje, zasady społeczności, prawa 
własności, prośby o potwierdzenie tożsamości, podżeganie, przemoc, włamanie na 
konta i błędy.

Do momentu publikacji niniejszego raportu, Centrum 7amleh otrzymało pisma 
potwierdzające otrzymanie skarg od firmy Instagram w sprawach, co do których 
Centrum interweniowało. Część zawieszonej treści w formie relacji zdjęciowych została 
automatycznie przywrócona, ale firma nie poinformowała Centrum o wszystkich 
sprawach. Potwierdziła przywrócenie treści jedynie w 12 przypadkach, jak również 
potwierdziła, że w jednym przypadku nastąpiło naruszenie standardów społeczności 
i treść nie zostanie przywrócona a 26 przypadków wymaga jeszcze zbadania i rewizji, 
nad czym firma pracuje. Instagram nie ustosunkował się w ogóle do 142 przypadków, 
jeśli nie liczyć automatycznej wiadomości informującej o przyjęciu zgłoszenia. 
Centrum potwierdza, że wyda uaktualniony raport na temat tych przypadków w 
późniejszym czasie

Warto wspomnieć, że Centrum 7amleh zawiadomiło firmę Instagram o zniknięciu 
treści opublikowanych przy użyciu hasztagu „Al-Aksa”, na co firma zareagowała i 
zniosła nałożone na hasztag ograniczenie.
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Portal Facebook
Centrum 7amleh udokumentowało 179 incydentów na portalu Facebook. Zgłoszone 
przez użytkowników naruszenia praw mające miejsce na Facebooku przedstawiały 
się następująco: 37% przypadków stanowiły ograniczenia nałożone na konta na 
portalu, 31% przypadków to usuwanie i kasowanie treści z portalu, podczas gdy 
23% to zawieszenia kont a pozostałe 9% stanowiły różne naruszenia, tj. usunięcie 
dokumentacji, ostrzeżenia wobec kont, ostrzeżenia wobec konkretnych postów, 
ograniczenia na grupach i stronach, próby włamania, ograniczenia dostępu, 
ukrycie tagów (hasztagów), ukrycie przycisku „udostępnij” pod postami oraz inne 
nieokreślone naruszenia.

Typ usunięcia na facebooku

Usuwanie i kasowanie 
treści

Konta z ograniczeniami

Zawieszenie konta

Inni

46%
13%

11%

10%

20%

37%

31%

23%

9%

Firma nie odpowiedziała na zgłoszenia w sposób wyczerpujący. Jeśli chodzi 
o powody naruszeń, które Facebook przedstawił użytkownikom, to: w 47% 
przypadków Facebook nie przedstawił żadnego powodu naruszeń praw 
użytkownika, 27% przypadków łamania praw użytkowników firma usprawiedliwiła 
naruszeniem przez nich standardów społeczności, w 10% użytkownicy otrzymali 
wiadomość objaśniającą, że treść postu zawiera mowę nienawiści, a w pozostałych 
przypadkach podano różne powody, tj. nieprawidłowe użytkowanie, wrażliwe 
treści, prośby o potwierdzenie tożsamości, treści agresywne lub niebezpieczne 
organizacje, określenie wieku, nietypowa aktywność, nękanie i treści podejrzane.

Przyczyny usunięcia na facebooku

Naruszenie standardów 
wspólnotowych

Nieokreślony

Inni

Mowa nienawiści

47%

27%

15%

10%
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Centrum 7amleh otrzymało od firmy Facebook wiadomości potwierdzające przyjęcie 
skarg odnoszących się do przedstawionych przez Centrum incydentów. Firma 
pracowała nad przywróceniem w 9 przypadkach, 64 z przypadków, które spłynęły do 
Centrum 7amleh dotyczyły ograniczeń czasowych, a 7 z tych przypadków faktycznie 
naruszało standardy społeczności. Co do pozostałych 57 spraw Centrum otrzymało 
automatyczną odpowiedź od firmy z informacją, że z powodu pandemii firma pracuje 
obecnie pod presją i zajęcie się tymi przypadkami wymaga więcej czasu. Centrum 
potwierdza, że wyda uaktualniony raport na temat tych przypadków w późniejszym 
czasie.

Co więcej, Centrum zaobserwowało wzrost zjawiska „blokowania geograficznego” 
(Geoblocking) na Facebooku, które służy koncernom medialnym do identyfikowania 
treści w konkretnych regionach geograficznych, w których są publikowane. W 
niniejszym raporcie Centrum 7amleh zaobserwowało kilka przypadków takich działań 
wobec aktywistów na terytorium palestyńskim, przy czym nie złożono oficjalnego 
zawiadomienia o tych incydentach. 
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Serwis Twitter
W ostatnich dniach Centrum 7amleh odnotowało 55 przypadków naruszeń wobec 
palestyńskich treści politycznych w serwisie Twitter. Większość z nich, tj. 91% miało 
formę zawieszenia kont użytkowników. Serwis ograniczył funkcje dwóch kont 
spośród wszystkich przypadków, które udokumentowało Centrum. Pozostała liczba 
przypadków stanowiąca 5% całości przybrała formę ograniczenia wybranych funkcji 
konta oraz nieudaną publikację tweeta w innym przypadku.

W 96% wyżej wymienionych przypadków firma Twitter nie określiła powodów zawieszenia 
konta lub naruszenia popełnionego w odniesieniu do praw użytkowników. W jednym 
przypadku zauważono nietypową aktywność, co skłoniło firmę do zawieszenia konta a w 
innym rzeczywiście naruszono zasady społeczności na Twitterze.

naruszenia standardów 
społeczności

Należy wspomnieć, że firma Twitter była jedną z firm, które w największym stopniu 
zareagowały na przedłożone przez Centrum zgłoszenia. W 89% przypadków, o których 
poinformowało Centrum 7amleh firma odpowiedziała pozytywnie i konta mogły zostać 
przywrócone właścicielom. 5 przypadków zgłoszonych firmie pozostało zawieszonych 
do momentu sporządzenia niniejszego raportu. W jednym przypadku odmówiono, 
uważając, że jest to złamanie zasad społeczności obowiązujących w firmie.

Nieokreślony

Nietypowe 
czynności

Naruszenia standardów 
społeczności

96%

2%
2%

Przyczyny usunięcia na Twitterze

Zawieszenie kont

Ograniczył niektóre 
właściwości konta, 
nieudane tweety

Ograniczone funkcje 
konta

91%

5%
4%

Typ usunięcia na Twitterze
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Centrum 7amleh zaobserwowało zestaw innych ogólnych naruszeń popełnionych w 
serwisie Twitter przez użytkowników, tj. wprowadzające w błąd tagi, które pojawiały 
się jako sugestia podczas wpisywania tagu, ale zawierały błędy w pisowni mogące 
wpłynąć na dostępność, jak np. hasztag #GazaUnderAttack, który podawano w sugestii 
z powtórzeniem ostatniej litery, czyli #GazaUnderAtackk. Ta sama sytuacja miała 
miejsce w przypadku Asz-Szajch Dżarrah, kiedy najczęściej używanym tagiem było 
#SaveSheikhJarrah, ale sugestią która pojawiała się użytkownikom i wydawało się, że 
jest najpopularniejszą opcją było #SaveSheikhJarrahh. Skutkuje to wprowadzeniem w 
błąd użytkowników, tweetujących najpopularniejszy tag. 

Centrum odnotowało także inne naruszenia, tj. ukrywanie treści (zdjęć i/lub video) u 
części użytkowników, jak również rzadsze wyświetlanie treści i mniejszą dostępność, co 
powodowało dezorientację i nieporozumienia pośród użytkowników.



10

Raport nt. incydentów łamania praw cyfrowych | May 21, 2021

Whatsapp i Telegram:
Podburzanie przeciwko Arabom i Palestyńczykom w mediach 
społecznościowych:

W obszarze pracy na rzecz ochrony cyfrowych praw Palestyńczyków, Centrum 
7amleh wydało raport roczny pt. „Indeks rasizmu i podburzania przeciwko Arabom 
i Palestyńczykom w przestrzeni cyfrowej”, który wskazuje, że w roku 2020 jedna na 
dziesięć publikacji skierowanych do Arabów w języku hebrajskim zawierała treści 
agresywne. Ten sam raport wskazuje na wzrost agresywnego dyskursu w stosunku do 
Arabów o 16% w stosunku do roku 2019.

W czasie przygotowywania niniejszego raportu Centrum 7amleh zauważyło, dzięki 
formularzowi opublikowanemu na stronach w różnych mediach społecznościowych, 
grupy organizacji działających na rzecz mobilizacji i podburzania przeciwko Arabom 
i Palestyńczykom za pośrednictwem aplikacji WhatsApp i Telegram. Centrum 7amleh 
odnotowało więcej niż 40 takich sytuacji. Udokumentowane treści zawierały mowę 
podburzającą w sposób bezpośredni przeciwko Arabom i Palestyńczykom bądź to w 
celu zabicia ich, bądź spalenia lub też bezpośredniego ataku oraz mowę rasistowską 
i mowę nienawiści skierowane przeciwko Arabom i Palestyńczykom. Przykłady tych 
incydentów są następujące:

•  Mowa podburzająca i mowa nienawiści

Musimy zorganizować holokaust dla Arabów, wytępić ich, zabić ich dzieci, 
które urosną i zostaną terrorystami, wysterylizować ich kobiety i wykastrować 
mężczyzn, wysadzić ich domy, wysłać ich do krematoriów. Należy strzelać im w 
głowy i zostawić ich ciała na ulicach. Każdy, kto jest Arabem wymaga Gazy. Śmierć 
Arabom. Nienawidzę was, wy szmaty. Mam nadzieję, że umrzecie jak insekty po 
likwidacji, wszystkich was nienawidzę! Wszyscy Żydzi powinni wyjść na ulice, by 
ich zabijać, gwałcić i bić. To, czego nie zrobi wojsko i policja, zrobimy my, nawet 
jeśli będzie nas to kosztować naszą wolność i dusze. Śmierć Arabom.

Mowa rasistowska

Czekaj a wyślemy cię do piekła, brudasie, wkrótce umrzesz z głodu. Ty i tobie 
podobni jesteście zerami, będę szczał na twoją krew.

https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://7amleh.org/2021/03/08/mushr-alansryh-walthrydh-2020-azdyad-alansryh-walthrydh-dhd-alflstynyyn-walarb-khlal-aljaehh
https://forms.gle/ZZAKWZDhE8TUmvHK9
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Dzięki swojemu monitoringowi, Centrum odkryło, że grupy te są używane nie tylko 
do podburzania, ale także do mobilizowania się i organizowania ataków na Arabów i 
Palestyńczyków na ulicach i w dzielnicach miastach takich jak Hajfa, Akka, Jafa i Lod. 
Centrum zaobserwowało przypadki organizacji za pośrednictwem tych grup ataków 
na Palestyńczyków w konkretnych miejscach. Często członkowie wspomnianych grup 
robili zdjęcia ofiar po uczestnictwie w takich atakach, publikowali je i zachęcali innych 
do podobnych aktów agresji przeciwko Palestyńczykom. Centrum 7amleh było w 
stanie zaraportować część tych treści podburzających, rasistowskich i zawierających 
mowę nienawiści koncernom medialnym, doprowadzając do usunięcia części z 
nich, ale taka treść nadal jest obecna w sieci, w szczególności gdy firmy z branży 
mediów społecznościowych nie monitorują w sposób skuteczny mowy nienawiści i 
agresywnej treści skierowanej przeciwko Palestyńczykom. Nadmierne cenzurowanie 
palestyńskich treści politycznych pogłębiło ten problem. Centrum zaobserwowało 
rozdźwięk pomiędzy nadmierną intensywnością cenzury treści palestyńskich, 
które dokumentowały łamanie praw człowieka względem Palestyńczyków w 
świecie rzeczywistym a brakiem wystarczającej cenzury i monitoringu dyskursu 
rasistowskiego, podżegania i mowy nienawiści przeciwko Arabom i Palestyńczykom 
w języku hebrajskim na samych platformach.

Kontrola, śledzenie i groźby
11 maja izraelskie służby wywiadowcze wysłały na telefony modlących się w 
Meczecie Al-Aksa wiadomości tekstowe, informując ich, że „zostali zaklasyfikowani 
jako uczestniczący w aktach przemocy w Meczecie Al-Aksa za co zostaną później 
pociągnięci do odpowiedzialności przez izraelski wywiad.” W dużej mierze te 
wiadomości były efektem użycia przez izraelski wywiad systemu namierzania GPS, 
dzięki któremu mogły one określić geograficzne położenie modlących się. Izraelskie 
służby wywiadowcze dzwoniły także do Palestyńczyków i groziły im aresztowaniem 
i procesem w przypadku gdy nie usuną z mediów społecznościowych elementów i 
postów dokumentujących przemoc izraelskiej policji przeciwko nim.

https://www.nytimes.com/2021/05/19/technology/israeli-clashes-pro-violence-groups-whatsapp.html?smid=url-share
https://twitter.com/m7mdkurd/status/1393291797162508293
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Serwis YouTube: reklamy promujące przemoc Izraelczyków w Strefie 
Gazy

Izraelskie Ministerstwo Planowania Strategicznego rozpowszechniło poprzez serwis 
YouTube film video mający na celu usprawiedliwienie okropnej agresji, której 
dopuściły się okupacyjne władze w Strefie Gazy poprzez pokazanie w reklamie 
ostatniego nagrania rakiet wystrzelonych ze Strefy Gazy i wybuchających w Izraelu. 
Przesłanie tego nagrania do widzów jest takie, że „Izrael ochroni swoich obywateli 
przed terroryzmem Hamasu”. Ten film video wpisuje się w szerszy kontekst 
usprawiedliwiania przez izraelskie władze agresji na Strefę Gazy i mordowania 
cywilów oraz dzieci. Video zostało obejrzane przez ok. 1.2 miliona widzów w ciągu 
pięciu dni od momentu jego opublikowania na stronie Ministerstwa Planowania 
Strategicznego do usunięcia z serwisu YouTube.

Serwis Mapy Google
W roku 2018 Centrum 7amleh opublikowało raport „Rysowanie mapy podziału – Mapy 
Google i prawa człowieka dla Palestyńczyków”, w którym zmierzyło się z procesem 
opracowywania map w Mapach Google (Google Maps) w odniesieniu do Okupowanych 
Terytoriów Palestyńskich i tego jak ten proces pomaga w kształtowaniu opinii 
publicznej na korzyść izraelskiego rządu, co równocześnie przeczy zaangażowaniu 
Google w budowę międzynarodowych praw człowieka.

W czasie obecnej agresji Strefa Gazy wyświetlała się na Mapach Google jako obszar 
zamazany, o niskiej rozdzielczości, czyli nieostry. Google twierdzi, że to w celu „ciągłego 
uaktualniania miejsc o gęstym zaludnieniu”, ale nie było tak w przypadku Gazy. 
Takie rozmyte i niezaktualizowane mapy przede wszystkim utrudniają organizacjom 
praw człowieka dokumentację przypadków niszczenia domów i rozwoju osiedli oraz 
odbierania ziemi. W dodatku w Strefie Gazy niska rozdzielczość i zamazane zdjęcia 
blokują dokumentację zbrodni wojennych i łamania praw człowieka.

.

Analiza prawa międzynarodowego
Artykuł 6.1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych stanowi 
dokładnie: „Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno 
być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.” Z kolei 
art. 26 brzmi następująco: „Wszyscy są równi wobec prawa i są uprawnieni bez żadnej 
dyskryminacji do jednakowej ochrony prawnej.” Prawo do wolności opinii i ich wyrażania 
zapisano w wielu międzynarodowych i regionalnych konwencjach praw człowieka. Jako 
strona Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Izrael zobowiązany 

https://www.vice.com/en/article/epnx3p/youtube-removes-israeli-government-ad-gaza
https://www.vice.com/en/article/epnx3p/youtube-removes-israeli-government-ad-gaza
https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://7amleh.org/2018/09/17/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
https://www.bbc.com/news/57102499
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jest – na podstawie art. 19 – do ochrony „prawa do swobodnego wyrażania opinii; 
prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania 
wszelkich informacji i poglądów, bez względu na granice państwowe, ustnie, pismem 
lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego 
wyboru.” Ponadto, art. 20 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych 
często określa się jako „jedno z najmocniejszych potępień mowy nienawiści”, ponieważ 
na podstawie prawa zakazuje jakiegokolwiek nawoływania do wojny, do nienawiści 
wobec innych narodów, ras czy religii, stanowiącej podżeganie do dyskryminacji, 
wrogości lub przemocy. Państwo Izrael jako strona Międzynarodowego paktu praw 
obywatelskich i politycznych łamie podstawowe prawa Palestyńczyków i w sposób 
rażący ignoruje swoje obowiązki. Jego jawna polityka cenzury i dyskryminacji na 
tle rasowym, mająca na celu stłumienie palestyńskich treści, doświadczeń i głosów 
jest bezpośrednim łamaniem podstawowych praw Palestyńczyków i mechanizmem 
przyzwolenia na podżeganie do przemocy, co znajduje swoje odbicie w braku kontroli 
i wyciągania konsekwencji wobec nawoływań izraelskich ekstremistów do popełnienia 
aktów przemocy przeciwko Palestyńczykom.

Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
rasowej (ICERD) zobowiązuje wszystkie strony do likwidacji dyskryminacji rasowej i do 
promowania zrozumienia pomiędzy wszystkimi rasami. Jak również Konwencja wymaga 
od stron – sygnatariuszy zakazania mowy nienawiści i kryminalizacji uczestnictwa 
w organizacjach rasistowskich. Izrael ratyfikował Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji rasowej w roku 1966 z zastrzeżeniem art. 22 Konwencji, 
który zezwala na kierowanie sporów miedzy państwami do Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości. Przestrzeganie przez Izrael Międzynarodowej konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej jest regularnie sprawdzane 
przez Komisję ds. likwidacji dyskryminacji. W grudniu 2019 roku Komisja uznała istnienie 
kwestii związanych z bezpieczeństwem i stabilnością w regionie, ale potwierdziła 
także, że Izrael, jako państwo – strona, musi przestrzegać zasad Konwencji w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Dosłownie stwierdziła, że środki 
podjęte w myśl zasad Konwencji muszą być „adekwatne, nie dyskryminujące celowo 
bądź faktycznie palestyńskich obywateli Izraela lub Palestyńczyków na Okupowanych 
Terytoriach Palestyńskich lub innych mniejszości czy to w samym Izraelu, czy na 
terenach podlegających faktycznej władzy państwa – strony; muszą z szacunkiem 
realizować wszelkie prawa człowieka i odpowiednie zasady międzynarodowego prawa 
humanitarnego”.

Przyglądając się zobowiązaniom państwa-strony wobec Międzynarodowej konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, należy również zwrócić uwagę 
na art. 4, który stanowi, że „Państwa Strony Konwencji potępiają wszelką propagandę 
i wszelkie organizacje oparte na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub 
grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego bądź usiłujące 
usprawiedliwić czy popierać nienawiść i dyskryminację rasową w jakiejkolwiek postaci 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3940.html
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ISR/INT_CERD_COC_ISR_40809_E.pdf
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oraz zobowiązują się podjąć niezwłocznie właściwe środki zmierzające do wykorzenienia 
wszelkiego podżegania do tego rodzaju dyskryminacji bądź też aktów dyskryminacji i w 
tym celu uwzględniając zasady zawarte w Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz 
prawa szczegółowo określone w artykule 5 niniejszej Konwencji zobowiązują się podjąć 
natychmiastowe pozytywne środki zmierzające do likwidacji wszelkiego podżegania.” 
Czyny dyskryminacyjne i propagowanie mowy nienawiści uznaje się za przestępstwa 
karane prawnie.

Państwa trzecie
• Państwa trzecie powinny wywrzeć nacisk na rząd izraelski i koncerny medialne, 

by wesprzeć prawa człowieka – w szczególności prawo do wolności wypowiedzi i 
prawo do życia i prywatności – oraz by zakończyć dyskryminację Palestyńczyków.

• Państwa trzecie powinny przestać finansować państwa, firmy i instytucje badawcze, 
które rozwijają techniki i narzędzia inwigilacji, łamiące prawa Palestyńczyków.

Firmy

• Firmy powinny ocenić swój wpływ na prawa człowieka, uwzględniając 
działania Izraela wobec Palestyńczyków w kraju i na Okupowanych Terytoriach 
Palestyńskich oraz upewnić się, że ich polityka oraz praktyka nie pogłębiają 
negatywnego wpływu polityki i praktyki Izraela względem Palestyńczyków.

• Firmy powinny dostosować swoją politykę międzynarodową, biorąc pod uwagę 
nielegalną okupację, której dopuszcza się Izrael na terytoriach palestyńskich 
oraz analizę wielu organizacji praw człowieka, z której wynika, że Izrael jest 
państwem apartheidu, co rozciąga się na palestyńską przestrzeń cyfrową.

• Wzrost inwestycji w obszarze zarządzania treścią w języku hebrajskim oraz 
współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w celu stworzenia słownika 
krzywdzących dla Palestyńczyków terminów mowy nienawiści, podżegania i 
rasizmu w języku hebrajskim.

• Zapewnienie transparentności w odniesieniu do próśb o „dobrowolne 
usunięcie” i dodanie do raportów transparentności informacji nt. rozmiaru 
i treści tych próśb oraz lokalizacji użytkowników, o których informowano 
władze państwowe, zapewniając tym samym wsparcie koncernów medialnych 
dla Izraela i rozszerzając jego legislację tak, by objęła Okupowane Terytoria 
Palestyńskie, co stanowi naruszenie praw i norm międzynarodowych.

• Firmy powinny zaprzestać propagowania informacji szkodliwych poprzez 
zatrudnienie weryfikatorów faktów [ang. fact checker – przyp. tłum.], którzy 
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sprawdzaliby wszystkie treści izraelskie i palestyńskie, rozumiejąc przy tym 
kontekst praw człowieka.

• Należy usunąć z platform treści szkodliwe, które rozprzestrzenia rząd izraelski, 
politycy i organizacje pozarządowe wspierające go. 

• Firmy nie powinny akceptować reklam, które wzywają do przemocy i potęgują 
łamanie praw człowieka, w tym reklam kręconych w nielegalnych osiedlach na 
Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. 

• Firmy z branży usług finansowych nie powinny podejmować decyzji 
ograniczających prawa Palestyńczyków do dostępu do oferowanych przez siebie 
usług bez odpowiedniej oceny faktycznego ryzyka. Firmy te powinny również 
realizować politykę transparentności i zapewnić sposób rozwiązania problemu 
niesłusznego zamykania i blokowania kont finansowych. 

• Firmy nie powinny blokować osobom dostępu do informacji geoprzestrzennych 
potrzebnych do reagowania na kryzysy humanitarne. Powinny również brać pod 
uwagę i odzwierciedlać międzynarodowe prawa i normy w swoich projektach 
oraz unikać sytuacji, w których przewagę ma narracja państw okupujących.

• Firmy powinny pracować nad odpowiadaniem na pisma i raporty przekazywane 
przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz zaufanych partnerów w 
wyczerpujący sposób i w odpowiednim czasie.

• Lokalne i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie
• Podniesienie ogólnej świadomości na temat praw człowieka i narzędzi, które je 

chronią.

• Wzmocnienie i skanalizowanie głosów organizacji praw człowieka i aktywistów 
palestyńskich.

• Intensyfikacja wysiłków w celu dokumentacji i zawiadamiania na temat łamania 
praw cyfrowych Palestyńczyków w internecie oraz raportowanie do niezależnych 
mechanizmów monitorujących i koncernów medialnych.

• Wsparcie procedur prawnych i nacisk na firmy i rządy w celu zapewnienia 
ochrony oraz poszanowania praw człowieka i międzynarodowego prawa 
humanitarnego.
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