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Három európai uniós tagállam, Németor-
szág, Franciaország és Lengyelország is 

konkrét lépéseket tervez a közösségi hálóza-
tok cenzúratevékenységének megakadályo-
zása érdekében. A szakértő szerint választási 
eredményeket is eldönthetnek a technológi-
ai vállalatok által működtetett platformok.

Kevéssel Donald Trump leköszönő ameri-
kai elnök Twitter- és Facebook-profi ljainak, 
Youtube-csatornájának felfüggesztése, le-
tiltása után a berlini parlament elfogadott 
egy, a nemzeti versenyjog módosítására 
benyújtott reformjavaslatot. Ezzel Németor-
szág a világ első országaként szabályokkal 
ellensúlyozhatja a nagy digitális platformok 
piaci erejét. A Magyar Nemzet beszámolójá-
ban arra emlékeztet, hogy a német szövet-

ségi versenyhivatal már tavaly vizsgálatot 
indított a Facebook ellen, amiért az amerikai 
vállalat visszaél a németországi piacon szer-
zett fölényével, hátráltatja a piaci versenyt és 
sérti a felhasználók információs önrendelke-
zéshez fűződő jogát.

Franciaország is úgy döntött, nem várja 
meg az Európai Bizottság által tavaly de-
cemberben bemutatott digitális szolgáltatá-
sokról, illetve piacokról szóló jogszabályt, 
s inkább saját kezébe veszi az önkényesen 
cenzúrázó technológiai konszernek meg-
regulázását. A néhány módosítással át-
másolt uniós tervezetet hónapokon belül 
elfogadhatják Párizsban. Elemzők szerint 
Franciaország ezzel igyekszik nyomást gya-
korolni, hogy az uniós intézmények a tör-
vénytervezet Párizsnak megfelelő változa-
tát fogadják majd el. Lengyelországban már 

napirenden van az internetes közösségi fi ó-
kok letiltását megnehezítő törvénytervezet. 
A szabályozás a szólásszabadság biztosítá-
sát célozza a lengyel internetfelhasználók 
számára. A varsói elképzelés lényege, hogy 
a lengyel kormány a védelme alá vonna 
minden olyan, a közösségi médiaplatfor-
mokon közzétett bejegyzést, amely nem 
sérti meg Lengyelország törvényeit, így 
azok cenzúrája viszont törvényellenessé 
válna.

Szűts Zoltán média- és digitálispedagó-
gia-kutató szerint kezdetben csak a szabad-
idő eltöltését határozták meg az online 
platformok, ma akár a választások ered-
ménye is ezen felületeken folytatott csa-
tákon múlhat. Az egyetemi docens a Kos-
suth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című 
műsorában elmondta, míg a sajtóra és a 

sajtóban dolgozókra, újságírókra komoly 
szabályok, kódexek vonatkoznak, addig 
a közösségi média elsőre egy játszótérnek 
tűnhet, ahol bárki hallathatja a hangját, 
és igazából mindezt felelősség nélkül tehe-
ti. „Politikusok is számoltak már be arról, 
hogyha olyan szavakat használnak, ame-
lyek egy nagy közösségi média szerkesztőbi-
zottságának vagy ellenőreinek nem tetszik, 
akkor korlátozzák az elérésüket. De utóbbi-
akat ki ellenőrzi? Az 1990-es években, ami-
kor még egy nagyvállalat (Microsoft ) domi-
nálta a számítástechnikai világot, Bill Gates 
azt mondta egy beszélgetésben, hogy na-
gyobb hatalma van az Egyesült Államok el-
nökénél. Mára eljutottunk odáig, hogy ezek 
a nagyvállalatok adott esetben az Egyesült 
Államok elnökének egy-egy bejegyzését is 
törölhetik” – fogalmazott a szakértő.

Választásokat is eldönthetnek a közösségi médiában folytatott csaták

Dokumentumfi lm Putyin elnök „uradalmáról”

A Navalnĳ  alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a múlt héten 
közzétett egy kétórás dokumentumfi lmet, amelyben azt állította, hogy Vlagyimir 
Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt érő titkos uradalmat építtetett ki magának a 
Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. Az anyagot eddig mintegy 
80 millióan látták a YouTube-on. Az ellenzéki politikust azzal vádolta meg az orosz 
Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN), hogy többször is megszegte 
a rá korábban egy gazdasági bűncselekmény címén kirótt lakhelyelhagyási tilal-
mat, és kezdeményezte az ügyben rá kiszabott szabadságvesztés felfüggesztettről 
letöltendővé változtatását. A FSZIN kifogásolta, hogy a politikus nem tért azonnal 
haza, miután kiengedték a berlini Charité kórházból. Jogi képviselői szerint azonban 
ügyfelük ezt követően is ambuláns kezelésre szorult a klinikán.

TÖBB TÍZEZREN KÖVETELTÉK VLAGYIMIR PUTYIN ELNÖK TÁVOZÁSÁT OROSZORSZÁGBAN AZ ELLENZÉKI POLITIKUS HÍVÁSÁRA

Fehérorosz forgatókönyv Navalnijéktól
Számos orosz városban több mint 
háromezer tüntetőt vettek őrizetbe az 
Alekszej Navalnij ellenzéki politikus 
támogatására szombaton megszer-
vezett tüntetéseken, amelyeknek 
várhatóan lesz még folytatása. 
A demonstráció kapcsán diplomáciai 
pengeváltás alakult ki Moszkva és 
Washington között.
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T ízezrek követelték Vlagyimir Putyin 
távozását Oroszországban az államfő 
legnagyobb politikai ellenfelének tar-

tott Alekszej Navalnij hívására. A politikai 
megmozdulások elleni hatósági fellépés 
megfi gyelésére szakosodott OVD-Info sze-
rint szombat éjfélig 3134 embert – ezen 
belül Moszkvában 1201-et, Szentpétervá-
ron pedig 471-et – állítottak elő, ami napi 
rekord a csoport működésének kezdete, 
2011 vége óta. A tüntetők mindkét nagy-
városban áttörték a kordont, a rendőrök 
erőszakot alkalmaztak. A fővárosban átme-
netileg őrizetbe vették Julija Navalnaját, az 
ellenzéki politikus feleségét. Hírügynöksé-
gek úgy értesültek, hogy mintegy negyven 
rendőr megsérült Moszkvában.

Az ügyben az orosz Nyomozó Bizottság 
(SZK) vizsgálatot indított. Egy hivatalos 
rendszámú autót a tüntetők megrongáltak. 
Sajtójelentések szerint a több mint 110 – 
mintegy 60 orosz és 50 külföldi – városra 
kiterjedő megmozduláson több tízezren – a 
Mihail Hodorkovszkij emigráns orosz el-
lenzéki politikus által fi nanszírozott MBH 
Media szerint 110 ezren – vettek részt. A Tá-
vol-Keleten elkezdődött tüntetések Szibé-
ria és az Ural településeit, majd Moszkvát 

és Szentpétervárt is elérték. Több helyen a 
mobilinternet lelassulására panaszkodtak 
a tüntetők, a szolgáltatók szerint azonban 
csak helyi túlterheltségről lehet szó. Leo-
nyid Volkov, Navalnij regionális törzseinek 
vezetője kijelentette, hogy a következő hét-
végén is tiltakozások lesznek. Ez megfi gye-
lők szerint azt jelenti, hogy a letartóztatott 
orosz politikus hívei megkísérlik „a fehér-
orosz forgatókönyv” szerint alakítani a 
moszkvai eseményeket.

A hatóságok már a szombati tünte-
téseket megelőzően őrizetbe vettek is-
mert ellenzékieket, nem engedélyezett 

tüntetések szervezése vagy fiatalko-
rúak felbujtása címén. Közülük többe-
ket előzetes letartóztatásba helyeztek 
vagy megbírságoltak. A közösségimé-
dia-szolgáltatókat az elmúlt napok fo-
lyamán felszólították, hogy távolítsák 
el a tüntetésre buzdító bejegyzéseket, 
amelyeket a hivatalos szervek tör-
vénysértőnek tekintenek. A hatóságok 
emlékeztettek rá, hogy a koronaví-
rus-járvány miatt gyülekezési tilalom 
van érvényben. Az orosz külügymi-
nisztérium Telegram-bejegyzésben ki-
fogásolta, hogy a moszkvai amerikai 
nagykövetség honlapján olyan részle-
tes tájékoztatást tett közzé a tervezett 
tüntetések helyszíneiről és időpontjai-
ról, amely szerinte meghaladta a saját 
állampolgárai védelméhez szükséges 
figyelmeztetést. Az orosz tárca felszó-
lította az Egyesült Államokat, hagyjon 
fel a belügyekbe való beavatkozással, 
majd később a minisztérium azt kö-
zölte: kudarcra ítéltettek az amerikai 
diplomácia arra irányuló kísérletei, 
hogy gyakorlatilag erőszakos fellépésre 
bujtsák fel a legradikálisabb elemeket 
Oroszországban. Az amerikai képvise-
let szombaton a véleménynyilvánítási 

jog megsértésének minősítette és elítél-
te az oroszországi őrizetbe vételeket.

Az elkülönítőben tartott Alekszej Naval-
nij videóüzenetet tett közzé az Instagra-
mon, amelyben közölte, hogy pszichikai 
értelemben kiegyensúlyozott, és nem fog-
lalkozik az öngyilkosság gondolatával. A 
tiltakozásokat azt követően hirdették meg 

aktivisták, hogy a berlini gyógykezelésről 
hazatérő Navalnijt január 17-én késő este 
a moszkvai repülőtéren őrizetbe vették. A 
másnap megtartott bírósági tárgyalásról, 
amely elrendelte a politikus 30 napos elő-
zetes letartóztatását, a közösségi médiá-
ban maga a politikus is tüntetésre hívta fel 
a híveit. Navalnijt azért kezelték Németor-
szágban, mert augusztus 20-án több nyu-
gati laboratórium egybehangzó állítása 
szerint Szibériában megmérgezték egy, a 
novicsok csoporthoz tartozó idegméreg-
gel. Moszkva tagadja ezt, mindaddig nem 
hajlandó nyomozást indítani az ügyben, 
amíg bizonyítékot nem kap a vád megfo-
galmazóitól.

 » Moszkvában átmenetileg őri-
zetbe vették Julĳ a Navalnaját, az 
ellenzéki politikus feleségét is. 

Visszatérnének az utcára. Az orosz polgárokat Alekszej Navalnĳ  és aktivistái hívták tüntetni a jelenlegi hatalom ellen 
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