
Külföld2020. március 26.
csütörtök4

BARABÁS T. JÁNOS ÁLHÍREKRŐL, TÉVINFORMÁCIÓKRÓL, HACKERTÁMADÁSOKRÓL A GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI VETÉLKEDÉSBEN

Globális átrendeződés a járvány miatt

Bizonytalanság. Barabás T. János: nehéz beazonosítani a kibertámadások elkövetőit

A Kína és az Egyesült Államok kö-
zötti álhírháborúban olyan dezin-
formációk jelennek meg, mint hogy 
a vírust a kínai, illetve az amerikai 
kormány állította elő biológiai fegy-
verként – idézte fel a nagyhatalmi 
vetélkedés egyik aktuális mozzanatát 
Barabás T. János, a budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet vezető elem-
zője, aki arról is beszélt lapunknak: 
jó lenne, ha a román elit felismerné, 
Magyarország nem tartozik Bukarest 
valós ellenfelei közé.

 » PATAKY ISTVÁN

– Sok szó esett az elmúlt hetekben az álhí-
rekről, kibertámadásokról. Most, amikor 
Európa vált a koronavírus-járvány gócpont-
jává, milyen érdekek állhatnak az álhírek 
terjesztése és a kibertámadások mögött?
– A járvány átrendezi a viszonyokat a globá-
lis gazdaságban, és ezzel összefüggésben a 
politikában is. A legfontosabb vetélkedés 
az Egyesült Államok és Kína között zajlik, 
gondoljunk csak a vámháborúra vagy az 
5G technológia körüli konfrontációra. Va-
lóban a hatalmi harc fő csatatere a kibertér, 
vagyis az információs rendszerekben való 
küzdelem, ami lehet számítógép-hálóza-
tokat lebénító hackertámadás, adathalász 
kémkedés, például ismeretlenek által írt 
e-mailek csatolmányában, a médiában 
terjedő dezinformáció (így az, hogy ameri-
kai katonák terjesztik a vírust Európában), 
vagy a közösségi médiában terjedő tévin-
formáció (például a Facebookon az a véle-
mény, hogy a pálinka elpusztítja a korona-
vírust). Európa mellékhadszíntere ennek a 
kiberküzdelemnek, amelyben Romániát és 

Magyarországot is eszközül használják. Jel-
zi a legfontosabb szereplők kilétét az, hogy 
a legnagyobb kibertámadás a világon az 
Egyesült Államok egészségügyi minisztéri-
uma IT-rendszerét érte 2020 március köze-
pén terheléses hacker támadás formájában, 
amihez dezinformációs és tévinformációs 
(miszinformáció) kampány is járult. Ez 
utóbbiak gyakran az internetes médiában 
Kínát dicsérték, és Amerikát kárhoztatták 
a járvány kezelésében. A Kína és az Egye-
sült Államok közötti álhírháborúban olyan 
dezinformációk jelennek meg, mint hogy a 
vírust a kínai, illetve az amerikai kormány 
állította elő biológiai fegyverként. Európá-
ban megjelennek a álhír (fake news) kam-
pányokban másodlagos érdekek is: orosz 
kormányzati érdek (gyengíteni a NATO, az 
Európai Unió egységét, Nyugat-ellenes-
séget terjeszteni Oroszországban, általá-
ban félelmet gerjeszteni, mert ezáltal egy 
erőskezű politikust akarhat a nép), egyes 

balkáni államok érdekei (gyűlöletkeltés a 
közelgő szerbiai és észak-macedóniai vá-
lasztások előtti időszakban és az EU, NATO 
ellen); közép-keleti információs hadviselés 
(síita–szunnita ellentét). Sok esetben a 
kibertámadások mögött nem államok, ha-
nem kis csoportok állnak, amelyek kevés 
eszközzel is képesek nagy kárt tenni. Utób-
biak beazonosítása és felelősségre vonása 
különösen nehéz.

– Volt-e az utóbbi időben olyan eset, ami-
kor bizonyítható vagy sejthető volt a „meg-
rendelő”?
– Egyszerűen azt a kérdést kell feltennünk, 
mint a római jogban: cui prodest, kinek 
használ? Az említett terheléses hackertá-
madás ázsiai szerverről érkezett. Az Iszlám 
Állam terrorszervezet videóüzenetben biz-
tatta híveit Nyugat-ellenes kibertámadá-
sokra. A Sputnik.md hírportál egyik hamis 
híre volt, hogy Franciaország harmincmil-

liárd, Románia csak egymilliárd euró EU-s 
segélyt kap a járvány miatt. A Sputnik tu-
lajdonosa az orosz kormány. Ha egy román 
médium azt az álhírt írja, hogy a magyar 
kormány nem engedi átutazni a román 
állampolgárokat, akkor az újság tulajdo-
nosainak és titkosszolgálati/kormányzati 
kapcsolatainak az érdeke érvényesül. Ez 
utóbbi esetben a cél az lehet, hogy magyar-
ellenes gyűlöletet keltsenek, és ezáltal 
nyerjenek belpolitikai támogatást. A fé-
lelemkeltés külön iparággá kezd fejlődni. 
Egy rettegésben élő társadalmat akár kis 
provokációkkal (például bombamerénylet) 
is manipulálni lehet.

– Románia esetében kik élhetnek ezzel a le-
hetőséggel?
– Románia a NATO délkelet-európai bás-
tyájává nőtte ki magát, amióta Törökország 
ellentmondásos biztonságpolitikát folytat. 
Ki lehet találni, kinek nem felel ez meg. 
Kína kereskedelmi, infrastruktúra és gyár-
tási hálózatokat épít Romániában és kör-
nyékén, ezen érdekeit kiberhadviseléssel 
is védi. Ukrán kormányzati és dnyeszter-
melléki tényezők a közelmúltban a román 
hivatalos történelemszemléletet támadták, 
aminek célja lehet az ottani román kisebb-
ség háttérbe szorítása. Érdemes megnézni 
a Romániától keletre lévő ortodox egyhá-
zak internetes portáljait – nem hízelgőek 
Bukarestre nézve. A kiber/információs tá-
madásokat nem kormányzati csoportok is 
végrehajthatják, lásd a gazdasági érdeke-
ket például a fekete-tengeri szénhidrogén 
esetében. Nagyon remélem, hogy a román 
elit rájön arra, hogy Magyarország nem tá-
madja, sőt segíti ebben a küzdelemben, és 
oldódhatnak a kétoldalú kapcsolatok, hi-
szen ez most Románia fontos érdeke lenne. 
Ha baj van, a sorsközösségben élő szom-
széd segít. Bukarest valós ellenfelei között 
nincs ott Magyarország.
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Több mint 435 ezer személyt fertőzött 
meg tegnap délutánig az újfajta ko-

ronavírus világszerte, a halottak száma 
meghaladta a 19 600-at, a gyógyultaké 
pedig a 111 ezret. Még mindig Olaszor-
szág számít a járvány gócpontjának, itt 
kedd estig 24 óra alatt a korábbi csökke-
nés után ismét 743-mal emelkedett a jár-
ványban elhunytak száma, és így 6820-ra 

emelkedett. A diagnosztizált fertőzöttek 
száma egy nap alatt országosan tovább 
csökkent, de így is 3612 új beteget regiszt-
ráltak. A gyógyultak száma az utóbbi egy 
hónap alatt elérte a 8326-t. A halottakkal 
és gyógyultakkal az összes beteg 69 176-
ra emelkedett. Spanyolországban tegnap 
délig 24 óra alatt 738-an haltak meg, ezzel 
3434-re nőtt a halálos áldozatok száma, 
amivel megelőzte Kínát. Az országban 
47 610 fertőzöttet tartottak nyilván.

Franciaországban kedd estig 24 óra alatt 
240-nel 1100-ra emelkedett a halálos áldo-
zatok száma, ami az eddigi legjelentősebb 
napi emelkedést jelenti. Az Emmanuel 
Macron államfő által a Covid-19-fertőzéssel 
kapcsolatos szakmai kérdések megvála-
szolására életre hívott tudományos tanács 
az egy héttel ezelőtt életbe lépett kijárási 
korlátozások meghosszabbítását javasol-
ta a tervezett két hét után. A szakemberek 
szerint a lakossági általános karanténra 
legalább április végéig szükség van. Né-
metországban átlépte a 30 ezres határt a 
bizonyítottan fertőzöttek száma. Tegnap 
délelőtt 32 991 fertőzöttet tartottak nyilván, 
ami 3935-tel – 13,5 százalékkal – több az egy 
nappal korábbi 29 056-nál. A növekedés 
mértéke jelentősen elmarad az előző héten 
megfi gyelt 30 százalék körüli szinttől. Bel-
giumban tegnap, a délben bejelentett új 
adatok szerint, 668-cal lett több a fertőzött 
24 óra leforgása alatt, így a fertőzöttek szá-
ma közelít az 5000-hez. A kórházi ápolásra 
felvettek száma csökkenőben van. 56 új ha-
láleset történt tegnap délig, így a Covid-19 
betegségben elhunytak száma összesen 
178 az országban. Oroszországban tegnapi 
adatok szerint egy nap alatt 163-mal, 658-
ra nőtt az új koronavírussal igazoltan fer-
tőzöttek száma. A hivatalos adatok szerint 
a járványnak nincs közvetlen áldozata, 
a gyógyultak száma 29. Az országban 112 

ezren élnek önkéntes karanténban. A nyu-
gat-ukrajnai Ternopil egyik kórházában 
meghalt egy 68 éves koronavírusos beteg 
férfi . Vele együtt így tegnapra négyre emel-
kedett a betegség ukrajnai halálos áldoza-
tainak száma, a megerősített fertőzötteké 
pedig egy nap alatt 29 újabb esettel 113-ra 
nőtt az országban.

Az Egyesült Államokban eközben Do-
nald Trump elnök arról beszélt: a járvány 
terjedése elleni küzdelmet irányító kor-
mányzati munkacsoport egészségügyi 
szakemberei döntenek majd a szigorítások 
enyhítéséről. Az elnök néhány órával azt 
követően nyilatkozott így, hogy egy televí-
ziós beszélgetésben a szigorítások enyhíté-
sét, valamint a munkába való visszatérést 
szorgalmazta, leszögezve, hogy tervei sze-
rint az Egyesült Államokban már április 
közepén ismét a régi kerékvágásban zajlik 
majd az élet. Tájékoztatott arról, hogy New 
York államba a szövetségi katasztrófa-elhá-
rítási ügynökség (FEMA) további lélegezte-
tőgépeket szállít, és már úton vannak a kór-
házhajók New York, Los Angeles és Seattle 
felé is. A Vatikánban Ferenc pápa irgalmas-
ságot kért az emberiségnek, támaszt a be-
tegeknek, valamint az őket ápolóknak az-
zal a miatyánk imádsággal, melyet tegnap 
délben mondott el a járványhelyzetre való 
tekintettel. A pápa péntekre is közös imára 
hívta a keresztényeket. 

Fény az alagút végén: Itáliában tovább csökken a fertőzöttek száma

FO
RR

ÁS
: 

YO
UT

UB
E

Már tíz halálos áldozatot jegyeznek Magyarországon

Meghalt egy koronavírus-fertőzött brit beteg Magyarországon, ezzel tízre nőtt a korona-
vírusban elhalálozottak száma. Közben újabb magyar állampolgárokon mutatták ki az 
új koronavírus-fertőzést, ezzel 226-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Eközben 
a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoportja David Sassoli EP-elnöknek küldött levelében 
tegnap azt közölte: gyalázatos, hogy az Európai Parlament (EP) szakbizottsága ahelyett, 
hogy idejét és intellektuális képességeit a koronavírus-járvány okán a megelőzés és az 
európai emberek életének védelmében hasznosítaná, hazugságokon alapuló, gonosz 
pártpolitikai csatározásokban vesz részt. Az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi 
szakbizottsága (LIBE) sajtóközleményt tett közzé kedden, melyben Fernando López 
Aguilar szakbizottsági elnök a magyarországi veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedési 
tervek – a veszélyhelyzet korlátlan ideig történő meghosszabbítása – miatti aggodalmát 
fejezte ki. A levelet aláíró Deutsch Tamás EP-képviselő közölte, a Fidesz–KDNP európai 
parlamenti képviselőcsoportja teljes mértékben egyetért abban, hogy a demokratikus 
értékek és alapelvek védelmet élveznek válsághelyzetben is. Ugyanilyen fontos azon-
ban, hogy az egyenlő és tisztességes bánásmód elve is védelemben részesüljön, vagyis 
ha a LIBE bizottság úgy dönt, hogy megvizsgálja e vészhelyzetben alkalmazott intézke-
dések uniós joggal való összhangját, ezt minden tagállam esetében meg kell tennie.




