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Μάικλ Μποσέτα

Οι ακροδεξιές
γωνίες του
ίντερνετ είναι
στο απυρόβλητο
Αμερικανός πανεπιστημιακός, ειδικός στα social media, μιλάει
στο Documento με αφορμή το λουτρό αίματος στη Νέα Ζηλανδία
Συνέντευξη στην Αννα Σ. Παπαδημητρίου

Σάββατο 23 - Κυριακή 24 Μαρτίου 2019 | Documento

Ε

να από τα τραγικότερα
στοιχεία της επίθεσης
της προπερασμένης
Παρασκευής σε κατάμεστο τέμενος στη
Νέα Ζηλανδία ήταν η
ζωντανή μετάδοσή της μέσω live
streaming και η εκτεταμένη αναπαραγωγή της στο διαδίκτυο. Ο δράστης υπολόγιζε –δυστυχώς σωστά,
όπως αποδείχθηκε– ότι το ίντερνετ θα διέσπειρε το μήνυμα της
φρίκης και της μισαλλοδοξίας σε
κάθε σημείο του πλανήτη. «Μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο;» ρωτήσαμε τον Αμερικανό πολιτολόγο Μάικλ Μποσέτα,
αναλυτή στο Πανεπιστήμιο της
Κοπεγχάγης.
«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ρόλο στη διάδοση
της ακροδεξιάς ρητορικής, αλλά
όχι από μόνα τους. Αποτελούν τμήμα ενός μεγαλύτερου διαδικτυακού
οικοσυστήματος το οποίο η ακροδεξιά –και όχι μόνο– χρησιμοποιεί κατά κόρον. Μεγάλο μέρος των
συζητήσεων των πολιτικών εξτρεμιστών λαμβάνει χώρα σε σημεία
του παγκόσμιου ιστού που προωθούν την ανωνυμία, όπως το 4chan
και το 8chan. Αυτές οι σκοτεινές

γωνίες του ίντερνετ είναι στο απυρόβλητο. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει
να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας καθώς στερούνται οποιασδήποτε ρύθμισης και ελέγχου. Μετά
οι ανώνυμοι χρήστες τους εργαλειοποιούν τα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν
ακραίες ιδεολογίες.
Ο δράστης του μακελειού στο
Κράισττσερτς δεν ριζοσπαστικοποιήθηκε απλώς χαζεύοντας στα social
media. Στόχος του ήταν η προσέλκυση της προσοχής των παραδοσιακών ΜΜΕ. Γι’ αυτό λίγο πριν
από την επίθεση ανάρτησε το “μανιφέστο” του. Ηταν μια κίνηση στρατηγικής. Συμπεριέλαβε ορισμένα
γελοία σημεία ελπίζοντας ότι τα παραδοσιακά ΜΜΕ θα τα μετέδιδαν.
Είπε για παράδειγμα ότι ο ίδιος “ριζοσπαστικοποιήθηκε παίζοντας βιντεοπαιχνίδια”. Αυτό είναι κάτι με
το οποίο οι ακροδεξιοί σπάνε πλάκα
κατά κάποιον τρόπο, καθώς ξέρουν
ότι δεν είναι αλήθεια. Στόχος τους
είναι να το ψαρέψουν τα μίντια για
να μπορέσουν μετά να πουν: “Δείτε πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιήσουμε τα ΜΜΕ προς όφελός
μας, δείτε πόσο εύκολα μπορούμε
να προωθήσουμε εκεί ένα αφήγημά
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µας”. Και αυτό βοηθά στην ενίσχυση του µηνύµατός τους ότι τα παραδοσιακά ΜΜΕ είναι αναξιόπιστα.
Εχτισε τη στρατηγική του γύρω
από το ζητούµενο της ευρείας αναπαραγωγής του live streaming των
αποτρόπαιων πράξεών του. Παράλληλα συµπεριέλαβε στο “µανιφέστο” του κωδικοποιηµένα µηνύµατα
τα οποία θα ενίσχυαν το βεληνεκές της εξτρεµιστικής ρητορικής
του. Τέτοιο µήνυµα είναι η αναφορά στο δηµοφιλές διαδικτυακό κανάλι PiewDiePie (σ.σ.: το οποίο δεν
είναι ακροδεξιό)».
Παρά το κυνήγι που εξαπέλυσαν
εταιρείες όπως το Facebook και
το Twitter για να αφαιρέσουν
τα βίντεο αναπαραγωγής του
μακελειού, απέτυχαν στην
προσπάθειά τους. Πιστεύετε
ότι φάνηκε η αδυναμία των
εταιρειών να ελέγξουν τις ίδιες
τους τις πλατφόρμες;

Πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα φάνηκε η έκταση των δυνατοτήτων που
έχουν αυτές οι πλατφόρµες. Η ιδέα
ότι αυτές οι εταιρείες µπορούν να
ελέγξουν ό,τι ανεβαίνει στις πλατφόρµες τους είναι, αυτήν τη στιγµή,
µη ρεαλιστική. Παρότι αναπτύσ-

«Ο δράστης
του μακελειού
δεν ριζοσπαστικοποιήθηκε απλώς
χαζεύοντας στα
social media. Στόχος
του ήταν η προσοχή
των παραδοσιακών
ΜΜΕ»

Στη μαύρη μήτρα
του 4chan και
του 8chan
Οι ιστότοποι 4chan
(ιδρύθηκε το 2003) και
8chan (ιδρύθηκε το 2013)
είναι διαδικτυακά φόρουμ
στα οποία αναρτώνται
εικόνες, αρχεία και σχόλια
χωρίς κανέναν απολύτως
έλεγχο. Αυτοσυστήνονται
ως ιστότοποι που προωθούν
την «ελευθερία του λόγου»
ως αντίδραση στην «ολοένα
αυξανόμενη εποπτεία που
κυριαρχεί στο διαδίκτυο».
Οι χρήστες δεν είναι
υποχρεωμένοι να
δημιουργήσουν προσωπικό
λογαριασμό και αναρτούν
διατηρώντας την ανωνυμία
τους. Υλικό παιδικής
πορνογραφίας, γυμνές
φωτογραφίες διάσημων
και άσημων, εικόνες
κακοποιημένων ζώων,
ακόμη και ανθρώπων που
δολοφονήθηκαν, και αρχεία
προώθησης του ρατσισμού
και της μισαλλοδοξίας
δημοσιεύονται κατά καιρούς.
Με τα φόρουμ αυτά έχουν
συνδέσει το όνομά τους
εξτρεμιστικές ομάδες όπως
οι υπέρμαχοι της «λευκής
υπεροχής» στις ΗΠΑ και
αλλού, αλλά και οι χάκερ
Anonymous.

σουν λογισµικό µηχανικής µάθησης και εργαλεία τεχνητής νοηµοσύνης τα οποία συµβάλλουν στον
έλεγχο του περιεχοµένου των social
media, πολύ απλά δεν µπορούν να
ελέγξουν τα πάντα.
Ο πλήρης έλεγχος είναι προς το
παρόν ανέφικτος από τεχνολογική
άποψη, αλλά και για έναν ακόµη
λόγο. ∆ιότι σε αυτή την περίπτωση
οι πλατφόρµες θα δέχονταν πλήγµα στη δηµοτικότητά τους.
Για να είµαστε ακριβείς, η επιβολή ορίων µπορεί να γίνει µόνο
µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Το
πρόβληµα όµως είναι ότι οι χρήστες µπορούν να αποθηκεύσουν
ένα επίµαχο βίντεο, να κάνουν µικρές αλλαγές (π.χ. στην ανάλυση,
στα φίλτρα, τα χρώµατα) και να το
δηµοσιεύσουν ξανά αποφεύγοντας
να εντοπιστούν. Μπορούν πολύ εύκολα να φτιάξουν νέους λογαριασµούς και να συνεχίσουν να το
κοινοποιούν.
Σε αυτό το κυνήγι γάτας – ποντικού µεταξύ εταιρειών κοινωνικής
δικτύωσης και χρηστών οι χρήστες
θα έχουν πάντα το πάνω χέρι.
Επομένως το πολιτικό αίτημα
για την επιβολή ορίων στο
περιεχόμενο και ιδιαίτερα στη
ζωντανή αναμετάδοση είναι
καταδικασμένο να παραμείνει
στη σφαίρα της θεωρίας;

Το πρόβληµα είναι ότι ακόµη κι αν
οι ρυθµιστικές αρχές έθεταν όρια,
δεν θα ήξεραν τι όρια πρέπει να είναι αυτά και πώς να τα εφαρµόσουν,
καθώς δεν κατανοούν την τεχνολογία που έχουν οι πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης. Εποµένως η
µοναδική επιλογή τώρα είναι να βάζουν τις εταιρείες να ελέγχουν τον
εαυτό τους, καθώς είναι οι µοναδικές που έχουν την τεχνογνωσία. Τα
χέρια των ρυθµιστικών αρχών είναι
ως επί το πλείστον δεµένα.
Οσον αφορά τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, λένε ότι καταβάλλουν προσπάθειες έχοντας ενισχύσει τη µεταξύ τους συνεργασία. Και
είναι αλήθεια ότι είναι προς το συµφέρον τους, από άποψη µάρκετινγκ
και δηµόσιων σχέσεων, να αποφύγουν την ενδεχόµενη κοινοποίηση παρόµοιων φονικών επιθέσεων
σε ζωντανή µετάδοση. Ωστόσο δεν
ξέρω πώς θα µπορούσαν να θέσουν
σε εφαρµογή συστήµατα έγκαιρης
ανίχνευσης τα οποία θα απέτρεπαν
τη δηµοσίευση βίαιου περιεχοµένου χωρίς να προκύψουν παράπλευρες απώλειες.
Θα μπαίναμε και σε συζήτηση
για το ποιος θα καθορίσει τι θα
επιτρέπεται.

Σε αυτό ακριβώς το ζήτηµα τα
social media έχουν µια κάποια δύναµη και πάνω σε αυτό µπορούν
να πατήσουν οι ρυθµιστικές αρχές. Οµως ένα ζήτηµα που προκύπτει, όπως έδειξε η περίπτωση
του Twitter το οποίο υποτίθεται
ότι λογοκρίνει τις υπερσυντηρητικές απόψεις, είναι ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος τρέφει το αφήγηµα
της ακροδεξιάς ότι οι κυβερνήσεις
προσπαθούν να «πνίξουν» ορισµένες απόψεις. Εποµένως εκτιµώ ότι
πρόκειται για πολύ λεπτή ισορροπία, καθώς το ενδεχόµενο κρατικής
παρέµβασης θα κινητοποιήσει τους
οπαδούς της ακροδεξιάς, οι οποίοι
θα το εκµεταλλευτούν για να στηρίξουν τη ρητορική τους.

Ηγέτιδα στο ύψος
των περιστάσεων
Πρόσωπο των ημερών η Νεοζηλανδή
πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντεν
Δείχνοντας έτοιμη να ενώσει τον

λαό της και χρησιµοποιώντας συνάµα λόγο αποφασιστικό απέναντι
σε κάθε είδους ακραία ρητορική, η
38άχρονη Τζασίντα Αρντεν διαµόρφωσε εξαρχής το κλίµα ενός
έθνους που θρηνεί. Οι εικόνες της
Νεοζηλανδής πρωθυπουργού την
εποµένη του µακελειού που στοίχισε τη ζωή σε 50 ανθρώπους
εντυπωσίασαν τον πλανήτη. Φορώντας µαύρα ρούχα και µαύρη
µαντίλα, ως ένδειξη σεβασµού στη
µουσουλµανική κοινότητα της χώρας, βρέθηκε κοντά στις οικογένειες των θυµάτων. ∆εν αρκέστηκε
σε µια χειραψία. Τους αγκάλιασε,
τους φίλησε, τους ψιθύρισε λόγια
παρηγοριάς. «Σαν να είναι η µάνα
όλου του έθνους» σχολίασε ο ειδικός σε θέµατα ασφαλείας Πολ
Μπιουκάναν.
Προβαίνοντας σε µια ακόµη
συµβολική κίνηση, άρχισε την
οµιλία της στο κοινοβούλιο µε
τον πασίγνωστο χαιρετισµό στα
αραβικά «As-salamu alaykum», ο
οποίος, καθόλου τυχαία, σηµαίνει κατά λέξη «ειρήνη σε εσένα».
«Κανένας ηγέτης δεν µπορεί να
είναι έτοιµος για µια τέτοια στιγµή. Το να σηκώσεις στους ώµους
σου ένα έθνος στη διάρκεια µιας
τραγωδίας είναι ζήτηµα ενστίκτου και αποφασιστικότητας. Η
αντίδραση της Τζασίντα Αρντεν
στην επίθεση στο Κράισττσερτς
έχει προκαλέσει τον θαυµασµό
επειδή φάνηκε γνήσια και ειλικρινής» σχολίασε ο απεσταλµένος του BBC στη Νέα Ζηλανδία
Χάγουελ Γκρίφιθ.
Με ατσάλινο λόγο
Η Αρντεν ισορρόπησε τους συµβολισµούς µε ατσάλινο πολιτικό λόγο. Παρείχε εξαρχής ακριβείς ενηµερώσεις για κάθε εξέλιξη
που αφορούσε την ένοπλη επίθεση. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει ποτέ τη χάρη στον δράστη να
αναφέρει δηµοσίως το όνοµά του,
«καθώς µε τις πράξεις του ο ίδιος
επιζητεί φήµη, ακόµη και την αρνη-

τική». Αρνήθηκε να ρίξει ευθύνες
στους µετανάστες και όταν ρωτήθηκε για τις ξενοφοβικές δηλώσεις του ακροδεξιού Αυστραλού
γερουσιαστή Φρέιζερ Ανινγκ
απάντησε µονολεκτικά: «Ντροπή».
Για τον εµπρηστικό λόγο του
Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι «η Τουρκία θα αναγκάσει
τον δράστη να πληρώσει αν δεν το
πράξει η Νέα Ζηλανδία» και ότι
«όποιος έρθει [στη χώρα] µε αντιµουσουλµανικά αισθήµατα θα
σταλεί πίσω σε φέρετρο» πήρε πιο
δραστικά µέτρα. Επιφόρτισε τον
υπουργό Εξωτερικών της Ουίνστον Πίτερς να ταξιδέψει στην
Τουρκία και να ζητήσει αυτοπροσώπως τον λόγο για τα σχόλια του
«σουλτάνου».
Η σκοτεινή πλευρά
Οµως η σκοτεινή πλευρά της
Νέας Ζηλανδίας υπάρχει. Η κεντροαριστερή πρωθυπουργός δεν
αρνήθηκε την ύπαρξη και τη δράση της ακροδεξιάς στη χώρα της.
«Ο δράστης είναι Αυστραλός πολίτης, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι
στη Νέα Ζηλανδία δεν υπάρχει
µια ιδεολογία που θα προσέβαλλε
τους περισσότερους Νεοζηλανδούς.
Εχουµε την υποχρέωση να την ξεριζώσουµε όπου κι αν βρίσκεται. Και
να διασφαλίσουµε ότι δεν θα δηµιουργήσουµε ποτέ τις συνθήκες για
να φυτρώσει ξανά».
Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς τους αρχηγούς κρατών
όλου του κόσµου. «Αυτό που βίωσε η Νέα Ζηλανδία ήταν βία που
µας ασκήθηκε από κάποιον που µεγάλωσε και έµαθε την ιδεολογία του
κάπου αλλού. Εάν θέλουµε να εγγυηθούµε σε παγκόσµιο επίπεδο ότι
ζούµε σε έναν ασφαλή και ανεκτικό κόσµο χωρίς αποκλεισµούς, δεν
µπορούµε όλο αυτό να το σκεφτούµε βάσει ορίων».
Τελευταίο αλλά όχι έσχατο:
ανακοίνωσε άµεση αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία.

Η Τζασίντα
Αρντεν
εντυπωσίασε τον
πλανήτη με την
ανθρωπιστική της
προσέγγιση στη
διαχείριση της
τρομοκρατικής
επίθεσης

