Писмена позициия - Дигитална етика
Етичните ценности на Европа
Етичните ценности на Европа - преди всичко мир, демокрация, отговорност, солидарност,
уважение, толерантност, гражданска смелост и човешко достойнство - са от най-голямо значение за
преодоляване на настоящите кризи и за бъдещето на Европа.
Ние, консорциумът в този финансиран от Европа по Програма ЕРАЗЪМ + проект, бихме искали
да предложим на всички политици, участващи в проекта Европа, да подкрепят укрепването и
популяризирането на гореспоменатите етични ценности чрез подходящи рамкови условия. Тъй като
всички тези ценности и произтичащото от тях отношение към омразата и заплахите трябва да бъдат
също така цели и на образованието, както и да способстват изграждането на принципи на мислене и
поведение на изследване чрез задаване на въпроси и проучване предисторията, изискванията и
основите на проучваното.

В европейския обмен по проекта бяха посочени като атуални следните централни
предизвикателства в мрежата:
Фалшиви новини
Национализъм, антисемитизъм, ксенофобия
Омраза към маргинализирани групи и малцинства
Засилване позициите на популистките партии в много европейски страни
Конспиративни теории, които изпитват възход поради корона-пандемията и се
разпространяват чрез социалните мрежи, в които десните екстремисти все повече участват и
се възползват от възникналата ситуация
Киберпрестъпления
Кибертормоз
Защита на данните
Компетентно медийно образование
Важно е гражданите на Европа „да използват собствения си ум“ (И. Кант) и особено младите хора
да бъдат насърчавани и да бъдат способни да мислят критично - една от най-важните цели за
формиране на бъдещето на Европа и за прилагане на основните ценности на Европейски съюз.
Дигиталното образование и критичният дискурс за това какво всъщност означават дигитализацията и
изграждането на мрежи са по-необходими днес от всякога в социално, политическо, икономическо и
културно отношение.
Затова бихме искали да предложим на европейските политици за изпълнение следното:

1. Гореспоменатите европейски етични ценности трябва да бъдат включени в приоритетите за
всички програми на ЕС през следващия период на финансиране (2021-2027).
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2. Законът за защита на данните е основно право. Има обаче един важен аспект, който трябва да
се регулира: На кого принадлежат данните ми? Ето защо предлагаме да се направи регламент,
така че личните данни да принадлежат на съответното лице в смисъла на гражданското право.
3. Рамковите условия за насърчаване на етичните умения и ценности в дигиталния свят трябва да
бъдат подобрени и разширени.
4. Да се създадат предпоставките, така че младите хора да могат да развият своите умения и по
този начин да станат способни на етични действия не само в реалния, но и в дигиталния свят.
Онлайн поведението също оказва влияние върху живота като цяло.
5. Като цел на образователната политика, етиката трябва да бъде въведена като задължителен
предмет за всички ученици. Уроците по етика да целят да се даде възможност на децата и
младите хора да разсъждават и да мислят критично независимо, да им дават ориентировъчни
помагала и да ги насочват към задълбочена дискусия по основните въпроси на живота.
6. За прилагането на уроци по етика ние изискваме университетско, философско обучение за
учители по етика. Философията може да се спомене като базисна наука за преподаването на
етика. Философията е единствената академична дисциплина, която се занимава с етика и
морал, независимо от религиозните изисквания. Допълнителни дисциплини като психология,
социология, знание за религията, но също така история, право, биология, икономика или
политология също са посочени като свързани науки.
7. Укрепване на основните принципи на медийна компетентност, респ. медийна грамотност в
областта на медийното образование и медийното възпитание.
8. Поставете знак с вашите действия, който ръководи етичното поведение и действа като модел
за подражание. Ние призоваваме за политики, които следват добродетелните етични
принципи.
9. Ценностите формират основата за нашето съжителство в обществото. По-специално в Интернет
се нуждаем от стабилен набор от ценности за ориентация, тъй като все още не е изготвен
общоприет кодекс за поведение. Отговорността е в политиката да насърчава дигиталната етика
и да подкрепя местни проекти за обучение на цифрови, отговорни граждани, които действат в
съответствие с европейските ценности.

10. Укрепване на гражданската смелост онлайн и офлайн, защото това е конкретно, етично
действие.
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По-нататъшното използване като ОРСД (образователни ресурси със свободен
достъп) е изрично разрешено: Това произведение и неговото съдържание са, освен ако не е
посочено друго, лицензирани съгласно CC BY-SA 4.0. Споменавайте според правилото на TULLU,
както следва: „Digiethik" от Recht in Europa e.V., лиценз: CC BY-SA 4.0. Лицензионното
споразумение е налично на: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Творбата е
достъпна онлайн на: https://digiethik.eu
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