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Dumbó, Pán Péter, Macskarisz-
tokraták – három közkedvelt 
meséjét tiltotta le a 7 évnél fi ata-
labb korosztály előtt streaming-
csatornáján a Walt Disney válla-
lat. A cég szerint korszakalkotó 
meséi rasszista elemeket, faji 
sztereotípiákat tartalmaznak.

 » PAP MELINDA

A világ egyik legnagyobb mé-
dia- és szórakoztatóipari vál-
lalatának számító Walt Disney 

már nem ajánlja a 7 évnél fi atalabb 
generáció számára olyan korsza-
kalkotó meséit, mint a Pán Péter, a 
Dumbó vagy a Macskarisztokraták. 
A közkedvelt animációs fi lmeket 
– melyeken generációk nőttek fel – 
streamingcsatornáján, a Disney+-on 
a gyerekkategóriából a felnőttkate-
góriába sorolta, fi gyelmeztetést is 
csatolva hozzájuk, miszerint a gye-
rekeknek szánt történetek rasszista 
elemeket, faji sztereotípiákat tartal-
maznak – számolt be a SkyNewsra 
hivatkozva a Digi24.

A Walt Disney arra is rámutat, 
hogy szándékosan nem törölte a 

közkedvelt alkotásokat, hanem 
felvállalja múltbeli hibáit. „Ez a 
program negatív ábrázolásokat és/
vagy helytelen bánásmódot tartal-
maz emberek vagy kultúrák között. 
Ezek a sztereotípiák akkor is hely-
telenek voltak, és most is azok. A 

tartalom eltávolítása helyett tudo-
másul vesszük annak káros hatá-
sait, tanulunk belőle, és párbeszé-
det ösztönzünk a befogadóbb jövő 
megteremtése érdekében” – szól a 
vállalat animációs fi lmjeihez csa-
tolt fi gyelmeztető üzenete.

SAJÁT MESÉIT TILTOTTA LE GYEREKEK SZÁMÁRA A DISNEY EGY KÜLSŐ SZAKÉRTŐKBŐL ÁLLÓ CSOPORT TANÁCSÁRA

Rasszistának állítják be Dumbót, a kiselefántot

Dumbót, a kiselefántot azzal vádolják, hogy az afroamerikaiakat rossz színben tünteti fel
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A Disney már tavaly október-
ben figyelmeztető szöveggel 
látta el saját meséit, az említett 
három rajzfilm mellett A dzsun-
gel könyve is becsmérlő felveze-
tőt kapott. A Macskarisztokraták 
számlájára például azt írták fel, 
hogy negatív színben mutatja 
be a kínai közösséget. Dumbó, a 
kiselefánt sem mentesül a rasz-
szista jelző alól: azzal vádolják, 
hogy az afroamerikaiakat tünteti 
fel rossz színben, míg Pán Péter 
fő bűne, hogy rézbőrűnek nevezi 
az amerikai őslakosokat.

A vállalat tavaly októberben 
tartalmi felülvizsgálást köve-
tően jelölte meg felirattal azon 
rajzfilmjeit, amelyekben ag-
gályok merülhetnek fel a faji 
sztereotípiákkal kapcsolatban. 
Akkor hat filmet érintett a fi-
gyelmeztetés, a felsoroltakon 
kívül a Susi és Tekergő, illetve a 
Robinson család is elrettentő le-
írást kapott. A mostani döntést, 
miszerint az animációs filmek 
elérhetetlenné válnak bizonyos 
korcsoportok számára, sajtóbe-
számolók szerint egy külső szak-
értőkből álló csoport tanácsára 
hozta meg a vállalat.

 » A Walt Disney 
szándékosan nem 
törölte a közked-
velt alkotásokat, 
hanem felvállalja 
múltbeli hibáit.

 » KRÓNIKA

A Netfl ix bejelentette, hogy a gyár-
tó és szolgáltató minden idők 

legsikeresebb sorozata lett a tavaly 
decemberben bemutatott, a londoni 
arisztokráciáról szóló, formabontó 
szériája, A Bridgerton család. Az első 
28 napban ugyanis 82 millió háztar-
tásban – ez ennél több felhasználót 
jelenthet – kezdték el nézni a soro-
zatot, ami azt jelenti, hogy 82 millió 
felhasználó a világban biztosan meg-
nézett a szériából legalább két percet 
– közölte a Hvg.hu az Entertainment 
Weekly beszámolójára hivatkozva. A 
Bridgerton család minden olyan or-
szágban, ahol elérhető a Netfl ix, Ja-
pán kivételével, a top tízben végzett 
az elmúlt egy hónapban, és 83 ország-

ban – így Brazíliában, Franciaország-
ban, Nagy-Britanniában, Indiában és 
Amerikában is – ez volt a legnézet-
tebb produkció.

A nyolcrészes sorozat cselekmé-
nye 1813-ban játszódik, a báli szezon 
emelkedett hangulatát láthatjuk. A 
Bridgerton családban nyolc összetar-
tó testvér keresi a szerelmet és a bol-
dogságot London előkelő köreiben. 
Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) 
álkapcsolatba kezd, az örökös pletyka 
központi elem.

A Shonda Rhimes (A Grace klinika) 
nevével fémjelzett széria ráadásul a 
sorozat alapjául szolgáló könyveket 
is egy csapásra népszerűvé tette, Julia 
Quinn regényciklusa 18 évvel a meg-
jelenés után került fel először a The 
New York Times bestsellerlistájára.

A Bridgerton a legsikeresebb a Netfl ixen

 » A Bridgerton 
család minden 
olyan országban, 
ahol elérhető a 
Netfl ix, Japán 
kivételével, a top 
tízben végzett 
az elmúlt egy 
hónapban, és 83 
országban ez volt 
a legnézettebb 
produkció.

Megdöbbenését fejezte ki Bill 
Gates, a Microsoft társalapí-

tója egy szerdai interjúban amiatt, 
hogy milyen sok „eszement és go-
nosz” összeesküvés-elmélet kering 
róla, melyek kapcsolatba hozzák 
a koronavírus-világjárvánnyal. A 
Reuters hírügynökségnek adott in-
terjúban a Híradó.hu beszámolója 
szerint Gates azzal magyarázta a 
jelenséget, hogy a pandémia meg-
ijesztette az embereket, és ezzel 
együtt jelentősen nőtt a közösségi 
média szerepe. A koronavírus-jár-
vány kirobbanása óta az interneten 
számtalan összeesküvés-elmélet 
kapott szárnyra, amelyek téves in-
formációkat terjesztenek a vírus 
eredetével kapcsolatban.

Ezek egyike szerint Anthony 
Fauci, az amerikai kormány koro-
navírus elleni munkacsoportjának 
virológusa és Bill Gates közösen 

robbantották ki a világjárványt az-
zal a céllal, hogy ellenőrzésük alá 
vonják az embereket, akiknek a 
testébe az oltóanyagon keresztül 
nyomon követhető mikrochipet ül-
tetnének be. „Az emberek tényleg 
elhiszik ezeket a dolgokat?” – tette 
fel a kérdést Gates, aki nem gondolta 
volna, hogy központi szerepet tölthet 
be ilyen gonosz elméletekben. „En-
gem ez nagyon meglep, és remélem, 
hogy ezek el fognak tűnni” – mondta 
az elméletekre utalva. A milliárdos 
vagyonnal rendelkező Bill Gates 
2014-ben távozott a Microsoft  elnöki 
székéből. Alapítványa, a feleségével 
közösen létrehozott Bill and Melinda 
Gates Foundation legalább 1,75 mil-
liárd dollárt adományozott a korona-
vírus-járvány leküzdése érdekében 
tett globális lépések – vakcinák és 
gyógymódok kifejlesztésének – tá-
mogatására. (Hírösszefoglaló)

Bill Gates a „gonosz” elméletről

Daphne Bridgerton (balra) a többi szereplőhöz hasonlóan a szerelmet keresi, és álkapcsolatba kezd

Bill Gates alapítványa 1,75 milliárd dollárt adományozott a járvány leküzdésére 




