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Euroopan Unioni on viimeisessä vaiheessa säätämässä lakia nimeltä ”Digital Services Act 

(digitaalinen palvelulaki)". He sanovat, että se luo vastuullisuustoimenpiteitä EU:ssa 

toimiville verkkoalustoille. Mutta todellisuudessa se antaa EU:lle sensuurivallan useimpiin 

maapallon tärkeimpiin viestintäalustoihin.

Search Engine Journal'in mukaan DSA:n tavoitteena on suojella internetin käyttäjiä 

asettamalla verkkoalustoille "ennennäkemätön uusi standardi", jonka avulla Googlen, 

Metan (Facebook) ja Twitterin kaltaiset yritykset joutuvat vastuuseen laittomasta ja 

haitallisesta sisällöstä.

Tämä herättää kaksi suurta kysymystä. Ensinnäkin kenelle vastuuseen? Vastaus selviää 

vähäisellä lukemisella. He ovat vastuussa eurooppalaisille byrokraateille. Toinen kysymys 

on, kuka päättää, mikä sisältö on haitallista ja mikä ei? Vastaus toiseen kysymykseen on 

sama kuin ensimmäiseen – EU:n byrokraatit.

Tämän lain mukaan verkkoalustojen oletetaan valvovan omia käyttäjiään. Mutta kun 

hallitus pakottaa heidät tekemään niin, se on silti hallituksen sensuuria. Viime kädessä 

kyse on globaalista eliitistä ja niiden hiljentämisestä, jotka vastustavat sen poliittisia 

tavoitteita.

Aluksi saattaa vaikuttaa siltä, että tämä laki koskee vain EU:n alueella asuvia ihmisiä, 

mutta itseasiassa se vaikuttaa kaikkiin henkilöihin, jotka käyttävät EU:n alueella toimivia 
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Internet-palveluja. Se tarkoittaa Alphabet'ia (mukaan lukien Google ja YouTube), Metaa 

(mukaan lukien Facebook, Instagram ja WhatsApp), Twitteriä, Microsoftia ja jopa 

Amazonia. Mitä sellaista Amazon voisi myydä, joka loukkaa eliittiä? Entä konservatiivien ja

erityisesti kristittyjen kirjat ja videot?

Euroopan komissiota pidetään EU:n hallituksen toimeenpanevana elimenä. Komissio 

julkaisi lehdistötiedotteen, jonka mukaan "DSA asettaa ennennäkemättömän uuden 

standardin verkkoalustojen vastuulle laittomasta ja haitallisesta sisällöstä."

Huomaa jälleen, että ne eivät tukahduta ainoastaan "laitonta sisältöä", vaan myös 

"haitallista sisältöä" ja EU päättää, mikä on "haitallista" ja mikä ei.

Euroopan komission lehdistötiedotteessa siteerattiin yhtä komission jäsenistä, Margrethe 

Vestager. Hän sanoi, että DSA "estää vaarallista disinformaatiota leviämästä". Miettikääpä 

tuon lupauksen laajuutta. Se tarkoittaa intensiivistä ja kattavaa "maailmanlaajuisen verkon 

(World Wide Web)" valvontaa.

Jos ei ollut selvää, kuka on vastuussa, komission lehdistötiedotteessa siteerattiin toista 

komission jäsentä, Thierry Breton. Hän sanoi, että DSA "antaa komission tehtäväksi 

valvoa hyvin suuria alustoja".

Euroopan komissio tulee ottamaan ohjat käsiinsä. Se tulee valvomaan Google-hakusi 

tuloksia ja sitä, mitkä kohteet näkyvät Facebook-sivullasi.

Raamattu sanoo selvästi, että Antikristus nousee elpyneestä Rooman valtakunnasta. 

Toisin sanoen hän on eurooppalainen. Sieltä käsin hän lopulta hallitsee maailmaa ja hänen

valtansa perustusta ollaan jo laskemassa Euroopasta koko maapallolle.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alphabet

