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Ngày 8/9/2022, GS. Miguel Jose Arjona Sánchez đã có buổi thuyết trình về “Tác động của tin
giả đến quyền con người trong kỉ nguyên Internet” diễn ra tại Hội trường 703, Khoa Luật, Đại
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Buổi thuyết trình được tổ chức bằng cả hai hình thức trực
tiếp và trực tuyến và đón nhận sự quan tâm của hơn 100 đại biểu. GS đã đề cấp tới quyền
tiếp cận thông tin với hai cách tiếp cận phổ biến. Cách tiếp cận của Hoa Kì dựa trên lí thuyết
tự do truyền thông, và cách tiếp cận của châu Âu cũng theo đuổi tự do truyền thông nhưng
có hạn chế hơn. 

Theo các Tu chính án Hiến pháp và một số Án lệ ở Hoa Kì, các công ty truyền thông có
quyền được lan truyền một số thông tin sai lệch. Trong khi ở châu Âu thì tương đối khác,
Công ước nhân quyền châu Âu giới hạn quyền tự do này cần gắn liền với trách nhiệm,
nghĩa vụ, có thể phải tuân theo một số thủ tục, điều kiện được coi là cần thiết để đảm bảo
cho một xã hội dân chủ. Các cách tiếp cận khác nhau này cần giải thích từ lịch sử. Hoa Kì là
thuộc địa của Anh và đã được thiết lập một khuôn khổ tự do thậm chí còn cao hơn ở Anh.
Đã có cuộc cách mạng nhưng căn bản không ảnh hưởng nhiều đến giai cấp cầm quyền.
Những phương tiện truyền thông được nắm trong tay giới tinh hoa này sẽ có cách tiếp cận
giống nhau. Trong khi đó, cuộc cách mạng Pháp thì các quyền lực chính trị của giới tinh
hoa đã được thay đổi bởi những ý tưởng cấp tiến hơn nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ (điều mà ở
Hoa Kì vẫn còn duy trì).
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