Kiina värvää yhteisövoimaa
sensuurin valvojiksi
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Kiinan suosituin yhteisöpalvelu Weibo on ottanut käyttöönsä
pistejärjestelmän, joka luokittelee käyttäjät hyviin ja pahoihin.
”Vääristä” postauksista menettää pisteitä, ilmiannoilla niitä voi
ilmeisesti ansaita.
Weibon uuden käyttäjäsopimuksen mukaan kukin käyttäjä aloittaa
80 pisteellä. Tuosta määrästä ryhdytään vähentämään pisteitä
merkinnöistä, jotka rikkovat käyttäjäsopimusta. Rikkomuksiin on
helppo syyllistyä, sillä niitä ei ole määritelty kovin tarkasti.
Palvelu rohkaisee toisia käyttäjiä ilmiantamaan sopimuksen
vastaiset merkinnät.
Sakkopisteiden lukumäärä riippuu myös siitä, kuinka monta
kertaa merkintä on jaettu eteenpäin, uutisoi
Wall Street
Journal.
Weibo-yhteisön hallintokeskuksen mukaan pistejärjestelmän
tarkoitus turvata hyvä ilmapiiri. Tarkoitus on puhdistaa
ilmapiiriä ja turvata hyvä järjestys. Käyttäjäraporttien avulla
hallintokeskus uskoo pystyvänsä tehokkaasti vähentämään
virheellisen informaation määrää, yksityisyyden loukkauksia,
henkilökohtaisia hyökkäyksiä, sisällön luvatonta kopiointia, toisten
henkilöllisyyden käyttämistä ja muiden kiusaamista.
Ilmiantoja voivat tehdä vain käyttäjät, jotka ovat todistaneet
oikean henkilöllisyytensä. Ilmiannot tehdään Weibon
pistejärjestelmään. Weibon yhteisökomitea käsittelee ilmiannot
ja päättää pistemenetyksistä.
Käyttäjien pisteet lasketaan vähentämällä 80:stä miinuspisteet ja
lisäämällä pluspisteet. Käyttäjille annetaan pistemäärästä riippuvainen
pisteluokitus. Kun pistemäärä laskee alle 60:n, käyttäjän tiliin
liitetään vaaleanpunainen matalan luottamuksen -merkki.
Sellainen on ilmaantunut muutamiin tileihin. Pistemäärä
laskiessa nollaan käyttäjän tili voidaan poistaa.
Pistetili nousee automaattisesti lähtötasolle tietyn ajan
kuluessa, jos käyttäjä välttää uusia pistesakkoja.
Rankin sakko valheellisen informaation levittämistä on 10
pisteen menetys. Yksityisyyden loukkaamisesta menettää
viisi pistettä, samoin julkisesta henkilökohtaisesta
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hyökkäyksestä. Kommenteissa hyökkäämisestä menettää kaksi
pistettä.
Pistejärjestelmän kanssa samaan aikaan julkaistiin myös
toisia rajoitussääntöjä. Niiden mukaan “sensitiivisen
informaation“ julkaiseminen yli viisi kertaa johtaa 48 tunnin
julkaisukieltoon. Arkaluonteisen tiedon pahantahoinen
julkaisu voi johtaa 48 tuntia pitempään julkaisukieltoon.
Tämä säännös näyttää olevan tarkoitettu jarruttamaan näiden
arkaluonteisten aiheiden räjähdysmäistä leviämistä. Asiasta tietäviä
on estetty julkaisemasta aiheesta lisämateriaalia.
Twitteriä vastaavalla Sina Weibolla on yli 300 miljoonaa
käyttäjää. Käyttäjistä 60 prosenttia oli noudattanut
käyttäjäsopimuksessa vaadittavaa henkilötunnuksen ja
matkapuhelinnumeron rekisteröintiä, uutistoimisto Reuters
kirjoitti maaliskuussa. Miljoonat eivät kuitenkaan ole
paljastaneet todellista henkilöllisyyttään ja nyt Weibo
houkuttelee heitä siihen lupaamalla kummastakin 10
plussapistettä.
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