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"Pole midagi uut päikese all" (Koguja)

• Tsensuuri on mainitud juba vanas Egiptuses

• Kreeka ja Rooma ühiskond

• Mainitud Piiblis (prohvetite tagakius)

• Index librorum prohibitorum

• NL - kogu usukirjandus tabu

• ...



America the Beautiful

• Ühelt poolt tahab olla demokraatia musternäide

• Teiselt poolt väga räige tsenseerimise juhtumid

• Comstock Act (Federal Anti-Obscenity Act)  -vastu võetud 
1873, päris tühistatud pole tänini

● Voltaire, Boccaccio, Chaucer....

● 1001 ööd

● Dr. Dolittle

● Onu Tomi onnike

● Tom Sawyer, Huckleberry Finn



Internetitsensuur

• Üldiselt suhteliselt uus asi, pärineb suuremalt jaolt 
möödunud sajandi lõpuaastatest

• Põhjus: pröökajad ei teadnud pikka aega temast midagi...



Küsimuse tähtsus

• Ligipääs infole - täisväärtuslikuks kodanikuks olemise 
eeltingimus

• Piiramine seab selle küsimärgi alla

• Info ==> võim ==> raha

• Arvamuste mahasurumine <==> demokraatia

• Suurim probleem just „demokraatlikes“ lääneriikides



Heal lapsel mitu nime

• Filtreerimine => "mustus välja, puhas jääb“

• Blokeerimine => "juurdepääsu keelamine“

• Tsenseerimine => "võimu kasutamine juurde-
pääsu keelamiseks"

SAMA TÄHENDUS, ERI HINNANGUD!



Seis maailmas 2011

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internet_Censorship_and_Surveillance_World_Map.svg



Alguse asi

• 1990 – USA salateenistus korraldab reidi Steve Jacksoni 
firmasse, mis tegeles mängude loomisega (süüdistusega, 
et loodav materjal võib aidata “häkkereid” - üheks 
põhjuseks oli Loyd “The Mentor” Blankenshipi palkamine 
mängu reegliteraamatu koostajaks). Sünnib Electronic 
Frontier Foundation

• 1993 – asi jõuab kohtusse ja võimud saavad vitsa (50k 
kahjutasu + 250k kohtukulud)

• Suurema kisa algus: 1995. aasta "Time" kaanelugu 
“Cyberporn” võrguporno kohta  - hilisemal ajal peetud 
täiesti ebakompetentseks kirjutiseks



Tõsisemad tsensuuriseadused USA-s

• 1996 – Communications Decency Act (CDA) – läbib USA 
Kongressi, kuid võetakse järgmisel aastal maha 
vastuolude tõttu sõnavabadusega 

• 1998 – Child Online Protection Act (COPA) – võeti 
suurema löömise järel lõplikult maha 2009

• 2000 – Children's Internet Protection Act (CIPA) – kehtib 
USA-s 2003. aastast ning kohustab kõiki avalikke 
raamatukogusid ja koole internetiliiklust tsenseerima, kui 
 nad tahavad föderaaltoetusi kasutada



Kuidas defineerida roppust?

• USA-s on üldiselt kasutusel “Milleri test” (California 
pornokunni Marvin Milleri järgi, kes kaotas 1973. aastal 
kohtuasja osariigi vastu)

• Teos on ropp, kui

● see tundub keskmisele inimesele olevat  seksuaalselt 
erutav

● see kirjeldab ebasündsal viisil seksuaalkäitumist või 
eritusfunktsioone

● sel ei ole eraldi võttes erilist kirjanduslikku, kunstilist, 
poliitilist või teaduslikku väärtust



Seitse koledat sõna
• 1972. aastal salvestas püstijalakoomik George Carlin 

plaadi “Class Clown”, kus oli ka pala "Seven Words You 
Can Never Say on Television"

• 1973. aastal lasi raadiojaam WBA selle eetrisse – asi läks 
kohtus kuni ülemkohtuni välja, mis andis 1978. aastal 
häältega 5:4 võidu tsensoritele

• (sõnad võite huvi korral ise välja guugeldada :) )

• Võrdluseks: Patrick Ishmael guugeldas samu sõnu 2007. 
aastal poliitilistest blogidest ja leidis… päris palju. 
https://web.archive.org/web/20070303151722/http://new
sbuckit.blogspot.com/2007/02/seven-words-you-can-
never-say-on.html



Hiina vs Google
• Üldine tendents – hiinlased võtavad Lääne sigadused üle, 

lisavad rahvuslikku koloriiti ja keeravad vinti juurde

● 1994 – Internet jõuab Hiinasse

● 1996 – esimene tsensuuriseadus

● 1998 – Suur Hiina Tulemüür (Kuldne Kilp) saab alguse

● 2000 – kogu sisutootmine kontrolli alla

● 2002 – Google blokeeritakse

● 2005-2010 – Google pakub Hiinas piirangutega teenust

● 2010 – Google loobub tsensuurist, järgneb mitu aastat 
kottimist. Hetkel on nende turuosa Hiinas marginaalne



Mida saab Internetis filtreerida/tsenseerida?

● Võtmesõnad

● Veebiaadressid (URLid)

● IP-aadressid

● Nimeserverid

● Paketifiltrid

● Otsimootorid ja portaalid

● “Aktiivne tsensuur” (DDOS ja muud ründed)



Kus tsenseeritakse?

• E-postis – piir tsenseerimise ja mõistliku sodieemalduse 
vahel on teinekord hägune (eriti serveri poole peal)

• Veebilehitsejas (pluginad) – sama asi

• Arvutis – reeglina eeldab adminiõigusi

• (Koht)võrgus – puhverserverite (proxy) abil

• Otsimootorites 

• ...



Mõned näited tarkvarast

• Net Nanny 1994 – esimene omataoline

• Websense 1994 – Raytheoni kontsern (USA 
kaitsetööstuse üks lipulaevu)

• Green Dam Youth Escort 2009 – Hiina põhitegija

• Võrreldes kümnekonna aasta taguse ajaga on 
tsensorvara turg tublisti konsolideerunud, lisaks ei ole 
täna enam tegemist nii üheselt USA fenomeniga



Probleemid tsensorvaraga
• ei blokeeri kõike, mida peaks idee poolest blokeerima

• blokeerivad palju sellist, mida ei peaks blokeerima ("ass", 
"pussy" jt. mitmetähenduslikud sõnad)

• blokeerivad peamiselt seda, mida autor soovib

• ei pea ajaga sammu (üldisem ärivara häda)

• võimalik haneks püüda

• aeglustavad tööd

• kohati on ise turvarisk

• EELKÕIGE AGA OHT MUUTUDA VÕIMU TÖÖRIISTAKS



Blokeeritakse...

• mõningaid porno- ja  ebasündsa tekstiga saite

• paljusid "vastuolulisi" - kodanikuõiguste eest võitlejad, 
rohelised, seksuaalvähemused, sünnikontrolli 
eestkõnelejad, puuetega inimesed, isegi USA 
demokraate blokeeritakse palju enam kui vabariiklasi!

• Suurt hulka asjassepuutumatuid



Näited

• The Scunthorpe Problem -  hillaryanne@hotmail.com, 
assassins…

• Tyson Homosexual, sõna “rind” ja üks pistrikuliik

• WINE is bad for you

• Üks tuntud tsensorvara lasi läbi domeeni 
hardcoresex.com

• Veel üks märkus: ameeriklased, araablased, hiinlased ja 
venelased tsenseerivad äärmiselt erinevaid asju!



Pornopilt (hiinlaste arvates)

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Dam_Youth_Escort



Hot chick with nice pussy...

http://www.funpic.hu/_files/pictures/630/78/22/2278.jpg



Vastumeetmed

• VPN

• Puhverserverid

• Krüpto

• Sneakernet 

• Aga ka Wikileaks, Darknet, Tor…

• Peamine point: tsensuur (ka üldisemas mõttes) on 
efektiivne vaid võhikute puhul



Privaatsus

• Enne tehnoloogia võidukäiku oli täiesti saavutatav – tuli 
minna teistest eemale ja jälgida, et keegi ligi ei hiiliks

• Niipea, kui tuli mängu distants, oli aga ka privaatsus ohus 
– kullerite ”rajalt mahavõtmine”, kirjade avamine, 
salasõnumite dekodeerimine jpm eksisteerisid ammu 
enne IT-ajastut

• Tänapäeval on suundmikrofonid, paraboolantennid, 
laserinterferomeetrid ja muu peen kraam - privaatsust on 
jälle sellevõrra vähem



Vanast ajast tänapäeva

● Juudi seadustes (Talmud): kes ehitab maja vastu naabri 
aknaid, peab tegema akna vähemalt neli küünart kas 
madalamale või kõrgemale kui naabril. Lisaks oli otsene 
keeld kiibitsemise suhtes

● Mõned aspektid hilisemast ajast:

– õigus autonoomsusele, sh olla rahule jäetud

– õigus kontrollida enda kohta levivat infot

– õigus saladusi hoida ja eraviisiliselt edastada

– õigus üksindusele, intiimsusele ja anonüümsusele



Salastamise roll läbi Interneti ajaloo

• Sõjaline - tippsaladus

• Teadus - mõneti salajane

• Haridus ja NGO - mitte eriti

• Äri – salastatus tuleb tagasi

• Isik - privaatsus!



Kahtpidi

• Ühelt poolt soodustab võrk suhtluskanalina ebaisikulisust 
ning ano- ja pseudonüümsust (nn. kuvaripeitus)

• Teisalt - alati on pealtkuulamise/vaheltlõike võimalus

• Tuvastada saab enamasti tagantjärele, kui tulemus juba 
avaldunud

• Väliseid erinevusi "puhta" ja "lõigatud" info vahel  ei ole 
või on neid raske avastada



Kaks olulist mõistet

• Privaatne suhtlemine mistahes kanalis eeldab sõnumi

● Autentsust (authenticity) – sõnum tuleb tõepoolest 
sealt, kust seda väidetakse tulevat

● Ehtsus (integrity) – sõnum jõuab kohale samal kujul kui 
saadeti ja keegi ei ole seda vahepeal torkinud



Minu kodu on mu kindlus?

• Võrreldes traditsioonilise privaatsusega

● Olukorda raskem kontrollida

● Tagantjärele tarkus

● "Kõike, mida ütlete, võidakse kasutada teie vastu" - 
otseselt või kaudselt, kohe või aastaid hiljem

● Identiteedivargus on lihtsam kui varem, selle 
tagajärjed aga võivad minna üsna tõsiseks

● Seadusandlik kaitse on nõrgem



Privaatsus ja turvalisus kui äri

• Kaks leeri:

● Säilitamisega teenivad (turvamehed, adminnid)

● Rikkumisega teenivad (vargad, spammerid)

• Võimalik ka kokkumäng



Andmekogumine: motiiv määrab

• Andmete kogumine on neutraalne, eetiline hinnang saab 
lisanduda vaid kasutamisele

● Perearst

● Elion, Starman vms äriettevõte

● Reklaamibürood

● Spammerid

● Kriminaalid



Miks üldse nii palju lärmi?

• Taandub kahele Interneti suurele võimalusele

● Jälgida teiste tegevust nende teadmata

● Koguda, süstematiseerida ja pikaajaliselt säilitada 
järjest suuremaid infomahtusid

• Privaatsus eeldab teatavaid kirjutamata reegleid – s.t. 
osaliste teatud küpsustaset (consenting adults)

• Enamasti on netireaalsus aga teistsugune

• Tulemus: privaatsuse ja turvalisuse vägikaikavedu 
nendevahelise koostöö asemel



...

• Info kogumine  üha enam võimalik täiesti legaalsel teel

• Ka kõige väiksemad "ämbrid" saab registreerida

• Hoidmine pole probleem - infot saab kasutada kõige 
soodsamal momendil (näit. valimisvõitluses). Enamasti 
mõjub juba "väljakaevamine", harilikult aga lisatakse 
mingis vormis santaaž



Toimikuefekt

• Võrk soodustab info süstematiseerimist

• Kipub tekkima kiusatus koguda ka isikuandmeid 

• Paljude firmade kliendiandmebaasid - toimikud?

• Riigivõim pole ka puhas poiss

• Märkus: Imre Perli andmebaas tekitas 90-ndatel suurt 
furoori – tänapäeval poleks see enam midagi erilist



Anonüümsus/pseudonüümsus väljaspool võrku

• Kes on järgnevad kodanikud:

● Annie Mae Bullock

● Jean-Claude van Varenberg

● Reginald Kenneth Dwight?
• Paljudes ühiskonnaelu valdkondades on täiesti 

aktsepteeritav nähtus, kultuurielus isegi soositud 
(võimaldab loomingut objektiivsemalt hinnata)

• Vahel päästab autori naha



Anonüümsus vs mugavus
• Igapäevased anonüümsed asjad

● Teatud haiguste testimine

● Mobiili kõnekaart

● Sularaha
• Teisalt asjad, kus privaatsus jääb alla mugavusele

● mobiiltelefon – raadioside ja sellisena murtav

● suvalise arvuti kasutamine (hotell, netikohvik)

● läpakas – võhiku käes ohtlik mitmes aspektis

● WiFi (lahtine või WEP-iga ning ilma turvakanalita)



Anonüümsus ja Internet eri aegadel

• “Vana kooli” Internetis ei olnud tarvis – kõik olid omad

• Klassikaline häkkerikultuur ei näinud ka suuremat mõtet 
– takistas tasumist reputatsiooniga

• Laienemise, äritegevuse tuleku ja riigivõimu kasvava 
sekkumise tingimustes aga muutus üha tähtsamaks – 
väljendusvabaduse ja “vilepuhumise” vahendina

• Tänapäeval võimalus “lennata radari alt”



Digiaedik

• Mark Andrejevic'i poolt kasutusele võetud termin (digital 
enclosure)

• Ühiskond, kus iga tegevus jätab maha digitaalse jälje

• Kujutame korra ette olukorda, kus Google kontrollib kogu 
Internetti…

• … ja väga paljud inimesed oleks olukorraga täiesti rahul



Anonüümne e-post

• Algus Helsingis 1995, Johan “Julf” Helsingiuse 
anon.penet.fi – lihtne seostetabel, ilma krüptota (tüüp 0)

• 1996 pandi kinni – The Observer süüdistas Julfi väikest 
serverit 90% Interneti lasteporno edastamises…

• Hiljem lisandusid tüüp 1 (Cypherpunk – ühesuunaline 
saatmine, avaliku võtmega krüpto), tüüp 2 (Mixmaster – 
sõnum tükeldatakse ja saadetakse läbisegi) ja tüüp 3 
(Mixminion – 1 ja 2 kombinatsioon)



Sibulad ja küüslaugud
● Sibulruutimine (onion routing) – sõnumi krüpteerimine 

kihthaaval

● Välja töötatud 90-ndatel USA laevastiku teaduslaboris 
(Paul Syverson jt), hiljem edasi arendatud DARPA jmt 
poolt

● Tor Project (The Onion Routing) – 2006. aastal loodud 
MTÜ, algsed tegijad + EFF

● I2P (Invisible Internet Project) – 2003. aastast. 
Anonüümne e-post, Bittorrent, I2P Messenger jmt 
teenused. Küüslauk-ruutimine (garlic routing) – sõnumite 
grupeerimine lisaks “sibula” süsteemile



Skeem

https://en.wikipedia.org/wiki/Onion_routing

https://geti2p.net/en/docs/how/garlic-routing



Jäämäe alumine osa
• Pinnaveeb (surface web) – otsimootorite abil leitav osa (vrdl. 

võrgusuhtluse teema “passiivne info”)

• Süvaveeb (dark web) – veeb, millele Google ligi ei pääse 
(lihtsamal juhul näiteks ÕIS jm paroolitagune maailm)

• Tume Internet (dark Internet) – aadressid, mis on tavaveebist 
ligipääsmatud (näiteks USA MILNET jt)

• Vabavõrk (freenet) – sõnavabaduse ja anonüümsuse 
rõhuasetusega võrgud (Ian Clarke 2000)

● Avavõrgud (opennet) – võimaldab suhtlust ka võõrastega

● Tumevõrgud (darknet) – kinnised usaldusvõrgustikud



Freeneti päringuskeem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Freenet_Request_Sequence_ZP.svg



Kokkuvõtteks
• Tsensuur taandub võimule – ka Internetis

• IT-tsensuurilahendused reeglina ei tööta

• Privaatsus sarnaneb relvade küsimusega:

● Piirangud vähendavad juhuslike väärkasutuste arvu

● Piirangud vähendavad ka ausate inimeste kaitsevõimet ühelt 
ja inimväärikust teiselt poolt

• Eelkõige tuleks kogu valdkonda rohkem tutvustada 
ja teadvustada – üheksa korda mõõda, üks kord 
lõika. Ja teadlikust kodanikust on võimudel natuke 
raskem kuulekat lammast teha...


	Pealkiri
	Slaid 2
	Slaid 3
	Internetitsensuur
	Küsimuse tähtsus
	Heal lapsel mitu nime
	Slaid 7
	Slaid 8
	Slaid 9
	Slaid 10
	Slaid 11
	Slaid 12
	Filtreerimisviise
	Slaid 14
	Slaid 15
	Slaid 16
	Blokeeritakse...
	Slaid 18
	Slaid 19
	Hot chick with nice pussy...
	Slaid 21
	Slaid 22
	Slaid 23
	Slaid 24
	Slaid 25
	Slaid 26
	Slaid 27
	Slaid 28
	Slaid 29
	Slaid 30
	Slaid 31
	Slaid 32
	Slaid 33
	Slaid 34
	Slaid 35
	Slaid 36
	Slaid 37
	Slaid 38
	Slaid 39
	Slaid 40
	Slaid 41
	Slaid 42

