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unde sunt postate mesaje
agresive la adresa Israelului.
Nici cu acela al Republicii
Populare Chineze, de unde se
revarsã propagandã ºi dezinformare.
Opiniile conservatoare
sunt cenzurate ºi pe Facebook. Un alt prieten ºi-a vãzut
contul suspendat de zeci de
ori în ultimii ani pentru cã a
fost “raportat”. Nu este vorba
þie majorã.
Am început cu Trump din de un agitator al maselor, ci de
spirit de frondã. Ca sã “bag bã- un profesor universitar. Chiar
mã întreb ce au avut în
þul prin gard”, cum s-ar
minte cei care au decis
spune. Dar Twitter este
suspendarea contului
într-o derivã autoritarã
respectiv.
de ceva vreme încoace.
Pe YouTube, Prager
Cireaºa de pe tort a fost
University luptã sã îºi
suprimarea contului ziaCÃTÃLIN
poatã posta filmuleþele
rului New York Post AVRAMESCU
educative.
chiar înaintea alegerilor
Pe magazinul de aplicaþii
prezidenþiale.
Ziarul avea un mate- Google, au fost interzise aplirial-bombã despre Hunter Bi- caþii precum Parler, care erau
den, fiul lui Joe Biden, care îl folosite de conservatori pentru
implica pe acesta într-o afacere a schimba mesaje.
Exemplele pot sã se întindã
de corupþie internaþionalã.
Boss-ul companiei Twitter, un pe o întreagã paginã de ziar.
anume Jack Dorsey, nu are nici Ideea este simplã.
(continuare în pagina 11)
o problemã cu contul Iranului,

Vremea
cenzurii
witter a închis, definitiv, contul lui Donald Trump. Pentru
unii, poate cã asta
este o veste bunã.
Omul a fãcut multe în
ultimele zile. S-ar putea ca
pentru unele dintre isprãvile
sale sã ajungã în faþa Justiþiei.
Dar problema mea, acum, nu
este ce a fãcut el.
În România, nu ºtiu decât un
singur prieten care foloseºte
Twitter. Reþeaua este, din motive destul de obscure, aproape
necunoscutã la noi. Dar în
America este extrem de popularã. De aceea chestiunea cenzurãrii lui Donald Trump de
cãtre Twitter are o semnifica-

T
Eliminarea
preºedintelui
Trump de pe
reþelele de
socializare
6 ianuarie
- Susþinãtorii preºedintelui în
funcþie al SUA, Donald Trump, au
luat cu asalt clãdirea Capitoliului
din Washington DC, unde aveau loc
dezbaterile din Congres pentru validarea rezultatului alegerilor prezidenþiale din 3 noiembrie 2020.
- Serviciul de microblogging
Twitter a anunþat cã a blocat timp
de 12 ore contul oficial al preºedintelui Trump din cauzã cã acesta publicase mesaje ce susþineau
protestele violente
În mesajele sale, Trump i-a catalogat drept ”patrioþi” pe susþinãtorii sãi care au demonstrat,
spunându-le chiar ”Vã iubim!” celor care au atacat clãdirea Congresului american.
- ”Ca urmare a situaþiei violente
fãrã precedent ºi în curs din Washington DC, am solicitat eliminarea unor tweet-uri @realDonaldTrump care au fost postate mai
devreme pentru încãlcãri repetate
ºi severe ale politicii noastre de integritate civicã”, a anunþat Twitter,
avertizând cã viitoarele încãlcãri
ale politicilor de integritate vor
duce la suspendarea permanentã a
contului @realDonaldTrump. (V.R.)
(continuare în pagina 11)

Împãratul muºtelor
e vreo patru ani,
OECD se strãduieºte, fãrã succes,
sã determine aplicarea unei taxe pe
cifra de afaceri a
corporaþiilor Big Tech, care sã
evite optimizarea fiscalã (plata
de impozite ºi taxe care tind
asimptotic cãtre zero).
Franþa are chiar legislaþie pregãtitã în acest scop. În presã i
se spune taxa GAFAM. Inutilã, deocamdatã.
Chiar ºi la nivelul
UE existã proiecte
de reglementãri care
îºi

D

AcþiunileTwitterauscãzutcu8%dupã
suspendareacontuluiluiDonaldTrump
cþiunile Twitter listate în Germania au scãzut cu 8% luni, prima zi
de tranzacþionare dupã ce reþeaua
socialã a suspendat permanent

A

contul lui Donald Trump, care avea 88
de milioane de urmãritori, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
(continuare în pagina 11)

propun sã impoziteze plusva- a fãcut inevitabile corporaþiile
loarea acolo unde se produce, GAFAM.
ceea ce vizeazã, în primul
Iar el a devenit nu doar mic,
rând, corporaþiile Big Tech, a devenit nesemnificativ, pencare fac munþi de bani în Euro- tru cã aºa au vrut protejaþii sãi,
pa, dar nu prea plãgiga-miliardarii proprietesc taxe ºi impozite
tari ai GAFAM ºi ai
aici (nu plãtesc mai
mass-media main-stream
niciunde, de altfel, cã
americane.
aºa e când þi-ai asiguSigur, au contat ºi munþii de bani ai GAFAM, a
rat un statut a-naþional, global, de corsar GHEORGHE contat ºi armata de conPIPEREA
informatic ºi tehnolosultanþi, avocaþi, influengic care urmeazã propriile legi ceri, lobbyºti ºi birocraþi revolîn “marea liberã” a internetu- ving door utilizatã la greu de
GAFAM pentru a-i ajuta pe
lui).
De ce credeþi cã nu a fun- giga-miliardarii patroni de Big
Tech sã adauge lunar sute de
cþionat?
Pentru cã s-a opus Trump.
miliarde în cont ºi pondere gloAsta a înþeles el prin make balã în puterea de control al
America great again (MAGA). miliardelor de captivi ai
A fãcut nu doar mult reþelelor lor de pãianjen
prea mari pentru a fi tehnologic.
Dar decisiv a fost Trump,
lãsate sã falicare a avut forþa imperialistã,
menteze,
militarã ºi de inteligence pentru a spune NO to all ºi sã îi
protejeze pe distrugãtorii sãi.
(continuare
în pagina 11)

