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Oliver Leistert

Közösségi média és részvétel

Egy re-tweet nem megy el a Bundestagba, hogy elbeszélgessen a képviselőkkel.
(Sascha Lobo)

Bevezetés

Bertolt Brecht annak idején azon morfondírozott, hogy a rádió, mint disztribúciós eszköz, 
kommunikációs eszközzé fog-e válni (Brecht 1967 [1932]). Kevés esélyt adott annak, hogy 
a rádióból a demokratikus kommunikáció eszköze lesz. És igaza volt: nem sokkal később 
terjesztették el a nácik a „népvevőt” (Volksempfänger), ami a nappalikban visszhangozta a 
Führer hangját.

Hans Magnus Enzensberger 1970-ben a Barkácskészlet egy médiaelmélethez című köny-
vében szintén a média és az emancipáció kérdésével foglalkozik. A dialektikus megközelítésű 
műben, amelyen Horkheimer és Adorno koncepciója mellett érződnek az 1968-as történé-
sek is, Brechthez hasonlóan arra a következtetésre jut, hogy a társadalom akkori állapotában 
a média csak az alulról építkező kezdeményezések esetében bírhat emancipatorikus erővel.1

Manapság a sikeres, nyitott és kollaboratív alulról építkező projektre, ami minden részle-
tében közösségi médiának minősül, a legjobb példa a Wikipédia. Ez az egyetlen nem üzleti 
alapú honlap, amit milliók használnak. A Wikipédia egyértelműen leelőzte az ismert, ha-
gyományos lexikonokat. Előszeretettel hivatkoznak rá, mint a decentralizált kollektíva bizo-
nyítékára, szemben a központosított szervezeti formákkal. Harald Hillgärtner arra hívja fel 
a fi gyelmet a Wikipédia fejlődését nyomon követő művében, hogy a szabad szoft verek min-
tájára működő Wiki-szoft ver az, ami a közös alkotást lehetővé teszi: „A szerzők többé nem 

Forrás: Der Beitrag der Social Media zur Partizipation. Forschungsjournal Soziale Bewegungen 26(2): 39–48. 
Copyright 2013 © Oliver Leistert. Hungarion translation © Replika. 

1  Enzensberger kritizálta még annak idején a ‘68-asok kapcsán a kommunista pártokra és más felülről irányított 
szervezetekre jellemző élcsapatszemléletet. Mindazonáltal ez Brecht és Enzenberg nézeteinek lerövidített „Miki 
egér”-verziója.
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egy lektornak, kiadónak, vagy – metaforikusán fogalmazva – egy nyomdai gépnek írnak, 
hanem a Wikinek. A címzettek potenciális társszerzők maguk is, akik a szöveget továbbírják. 
A Wikipédia csökkenti a szerzők felelősségét, és azt a közös cselekvéssel pótolja” (Hillgärtner 
2010: 69).

A Wikipédia a támogatások segítségével tud pénzügyileg a felszínen maradni, a műkö-
dési fi lozófi a szerint honoráriumot nem fi zetnek. Még ha a Wikipédia – némi fenntartással2 
– a hálózatosodás, a tudás-előállítás új formájának és a kooperációnak a legjobb példája is, 
szeretnénk a továbbiakban egyértelművé tenni, miért kell szkeptikusan kezelni a jelenlegi 
kommunikációs médiumok emancipatorikus potenciálját és az általuk felkínált részvételi 
lehetőségeket.

A közösségi média gazdasági integrálódása a kortárs kapitalizmus rendszerébe, ami a 
„fordism on steroids” gyakorlatától az állami rendszerekig terjed, kevés kivételtől eltekintve 
a decentralizált, kooperatív cselekvést betagozza egy olyan termelési láncba, amelyben az 
üzleti angyalok, részvénytársaságok és adatbrókerek keresnek, de nem azok, akik az általuk 
készített tartalommal növelik a platform értékét.3

Gyakorlati példák

Ha az ember követi a közösségi médiát érintő napi fejleményeket és sajtóhíreket, kénytelen 
elfogadni: azok az új ötletek, amelyek manapság megvalósulnak, nem vesznek már tudomást 
a megfi gyelés, adatbányászat és az ellenőrzés problémájáról, sőt néha egyenesen felerősítik 
azokat. A BinCam4 kutatási projekt a nyugati szellemi állapotok tükre: egy digitális kamera 
fényképezi a szemetesvödör tartalmát, amikor annak fedele kinyílik. A  fotók eredetiségét 
az Amazons Mechanical Turk Guide Crowd5 elemzi, majd pontozza azokat. Végül mindez 
egy Facebook-alkalmazás segítségével a szemetes tulajdonosának Facebook-profi ljára kerül. 
Itt kezdődik az, ami a „közösségit” jelentené a közösségi médiában. A  felhasználók meg-
osztják egymással a maguk „szemétmenedzsment” gyakorlatát, a kölcsönös ellenőrzés aztán 
optimalizálja az ökoprofi lt. Egy pontozási rendszer segítségével azt is meg lehet tudni, hogy 
másokhoz képest milyen helyezést ér az egyéni „szemétmenedzsment”. 

2  A német Wikipédia szerkesztőinek magja szokott szócikkeket azok „relevanciájára” hivatkozva eltávolítani. 
A relevanciára vonatkozó szócikk különösen hosszú (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanzkriterien). 
Ennek oka a hagyományos lexikon műfajához való ragaszkodás, továbbá a gyakorlatban nehezen megvalósítható 
„semleges nézőpont”, amely a tudományban Ludwig Fleck, Th omas Kuhn és Paul Feyerabend, de legkésőbb Donna 
Harawaynek „a visszafogott szemlélő” felett gyakorolt kritikája óta tudható, hogy a fehér férfi akra terjed ki ebben a 
naiv formában, és amely azóta kiszolgált.

3   Máshol már megpróbáltam rámutatni arra, hogy a hálózati protokollok esetében hogyan érhető el a de-
centralizáció és az erőforrások megfelelő elosztása (Leistert 2011). Érdemes megjegyezni, hogy az alternatív kö-
zösségi oldalak erősen decentralizáltak, hogy már a hálózati szinten meggátolják a cenzúra lehetőségét, az egyes 
csomópontok esetében pedig garantálják a megbízhatóságot és a szuverenitást. Vö. Freedom Box Projekt: http://
freedomboxfoundation.org. Mottójuk szerint: „[e]gy olyan világban élünk, ahol a hálózatot olyan szervezeteken ke-
resztül használhatjuk, amelyek gyakran nem viselik a szívükön az érdekeinket. Egy olyan szoft ver megalkotásával, 
ami nem egy központi szolgáltatáson alapszik, visszakaphatjuk az irányítást és a magánszféra biztonságát. Ha az 
adatainkat otthon tároljuk, fontos jogi védelmet tudunk biztosítani felettük. Ha biztosítjuk a felhasználók hatalmát 
a hálózatok és az eszközök felett, azzal erősödhet az internet eredeti peer-to-peer jellege”.

4  Vö. http://di.ncl.ac.uk/bincam/. A mottó a következő: „Hulladéknaplózás a tudatosság érdekében”.
5  Az Amazon Mechanical Turkhöz lásd Aytes (2013). A mottó: „Mesterséges mesterséges intelligencia.”
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Való igaz, hogy a hulladék jelenleg az egyik legégetőbb probléma, amire sürgősen megol-
dást kell találni. A BinCam mégis a rossz végéről közelíti meg a problémát. A digitális kame-
ra előállításának és forgalmazásának gazdasági költségei, a gyártóüzemben dolgozó, fi atal, 
rendszerint női kínai munkások embertelen kihasználása,6 valamint a rossz kérdésfelvetés, 
ami egy társadalmi probléma kapcsán individuális megoldás keresésére ösztönöz, mind egy 
olyan politikai elképzelést sugall, ami az egyének nevelését verseny és kölcsönös ellenőrzés 
révén képzeli megvalósíthatónak.

A BinCam esetében elsősorban egyéni és átláthatatlan mindennapi gyakorlatról van szó. 
Azzal, hogy mindez a közösségi médiára költözik, a háztartási hulladékkal kapcsolatos szo-
kások nyomon követhetővé, ellenőrizhetővé, mérhetővé, kiértékelhetővé, kitárgyalhatóvá 
válnak. A BinCam egy agresszív önmenedzselési eszköz, így azon irányítási technológiák 
katalógusába tartozik, amelyek a kortárs szubjektumot önellenőrzésre kényszerítik. Máskép-
pen fogalmazva: azt is, amit eldobok, muszáj racionalizálnom, operacionalizálnom, és mint 
személyes tőkét a versenyben optimálisan felhasználnom.

A közösségi média önkonómiája

A fenti bevallottan provokatív bevezető a közösségi média és a társadalmi részvétel kérdé-
séhez dióhéjban összefoglalja a meglévő közösségi média megszokott alkalmazásának kor-
látait és az azzal kapcsolatos elvárásokat. Lényeges mozzanat, hogy a közösségi médiában a 
„közösségi”, ami korábban a történetileg konceptualizált társadalmiság hátterét jelentette, 
most előtérbe került és preskriptív, ill. performatív módon vesz részt annak meghatározásá-
ban. A közösségi média egy iteratív, a visszacsatolásra orientált rendszere a szubjektivitás-
nak, testeknek, technológiáknak és aff ektusoknak. Ennek a rendszernek az aszimmetrikus, 
változó erőviszonyai között létezik a közösségi média, mindig az adott történeti állapotban 
és az abban rejlő lehetőségekben. A közösségi média teljes kiteljesedésének hiánya még az 
előző társadalmi állapot, időszak jelenlétére utal. A változással párhuzamosan kiegyenlítő-
dik a nyomás, ami azonban nem gátolja meg azt.

Az e-mail egy remek példa, ugyanis nehéz elképzelni, hogy egy e-mailre egy lájkkal vá-
laszoljunk. Egy példa a másik irányból a mobiltelefonos fordulat: a Facebooknak egyre több 
gondja van azokkal a felhasználókkal, akik okostelefonról használják a Facebookot, ugyanis 
a reklámok elhelyezése a kis képernyőn nehézkes, és a mobil adatforgalom sem egyenletes. 
A Facebook kétféle stratégiával reagál a szerkezet eltolódására: (1) megegyezik a mobilszol-
gáltatókkal az ingyenes mobil-Facebook-hozzáférésről, (2) agresszíven megszállja az egész 
okostelefont. Erről szól a legújabb projekt, a „Facebook Home”,7 ami az operációs rendszer és 
az interfész közé beékelt program az androidos telefonoknál. Ezt az alkalmazást a Facebook 
teljesen irányítása alatt tartja, és ellenőrzése alatt tart minden műveletet, amit a telefon el-
végez. A program minden adatmozgást továbbítani tud a Facebookra, és van hozzáférése a 
GPS- és a cellainformációkhoz, melyek a reklámok célzása szempontjából lényegesek. 

6   Pl. a Foxconn-gyárakban, amelyekben a kb. 1,2 millió dolgozó a katonai szervezetek mintájára felépített, 
fordista munka- és taylorista üzletszervezési rendszerben két év alatt teljesen leépül. A Foxconn állítja elő a világ 
szórakoztató elektronikai termékeinek 50 százalékát. A  termelési lánc legaljának katasztrofális állapotaihoz lásd 
Ngai (2013).

7  Vö. https://www.facebook.com/home.
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A közösségi médiát általánosságban jellemzi az óriási gazdasági nyomás és az alacsony 
fenntarthatóság. Ez talán a döntő kritérium, ami elválasztja a hálózatosodás korábbi szaka-
szától. A Turin-teljes egyetemes számítógéppel szembeni, és a specializált műszer-számító-
gép melletti kampány, ahogy Cory Doctorow olyan találóan leírta,8 az IT-vállalatok részéről 
a leghatékonyabb stratégia a digitális média rejtett irányítására. A „Facebook home” is így 
működik: az általános működésű okostelefont egy Facebook szerkezetté alakítja át.

Általánosságban kifejezve ez annyit jelent, hogy a közösségi médián keresztül megvaló-
sított társadalmi, politikai részvétel attól függ, hogy azt hasznosítani tudja-e egy adott gaz-
dasági rezsim. A közösségi média jelenleg – ami talán változik az idő múlásával – az adatok 
piaci hasznosításának, a célzott hirdetéseknek, adatbányászatnak, a kapcsolódásoknak, a 
társas hálózatok elemzésének az eszköze. A „közösségi” a kezdetektől fogva olyan folyama-
tok sokaságába van beágyazva, amelyeket gazdasági szempontok szerint alakítottak ki. Ami 
azt is jelenti, hogy a közösségi médiában két szempontrendszer között kell egyensúlyozni: 
ha egyrészről csak feldolgozni kell azt, ami profi tot eredményez, akkor másrészről a jövede-
lem forrása, a tartalom, amit a felhasználók posztolnak, kattintanak és kommentelnek, nem 
szabad elsikkadnia. Egy túlságosan a profi tra kiélezett interfész túl sok hirdetéssel azzal a 
veszéllyel járhat, hogy a felhasználók végül elnémulnak.

Új résztvevők

A közösségi médián keresztül megvalósított részvétel lényegéből adódóan nem rokonítható 
a politikai részvétellel. Míg a képviseleti demokráciákban a választókorúság és a megfelelő 
állampolgárság garantálja a részvételt, addig a közösségi média esetében a részvétel az in-
teraktivitás és a piac mentén jön létre. A Facebookon a korhatár 12 év, és gyakran a szülők 
azok, akik segítenek az ennél fi atalabb gyerekeiknek profi ljuk létrehozásában (Boyd et al. 
2011). Az állampolgárságnak nem jut ebben szerep. A részvételt a piac szabályozza: akinek 
van internet-hozzáférése, részt vehet.

Az interaktív médiáról szóló történeti-kritikai művében Mark Andrejevic megállapítja, 
hogy a felhasználói részvétel a médiában minden esetben a hirdetési felületek értékesítését 
szolgálta. A különbség a régi interaktív média és a web 2.0 időszaka között azonban döntő 
mértékű: a visszacsatolás, ami a célközönség pontos, szegmentáló felmérésére szolgál, most 
mindkét irányban működik. A felhasználó által kiválasztott információ közvetlen feldolgo-
zása révén változik maga a kínálat is (Wehner 2008).

A részvétel a közösségi médiában tehát egy feldolgozott, algoritmikus kapcsolat, ami 
a back-end-et serkenti, hogy a front-end-en új tartalmak megjelenését mozdítsa elő. 
A soft ware-studies teoretikus David Berry ezért beszél ebben az összefüggésben a „kód alapú 
állapotról”, ami a „számítások által generált új társadalmi formákat” támogatja (Berry 2013: 
34 sk.). Mégis, ebből a gépi részvételből a felhasználó nem vesz észre semmit, a back-end 
ugyanis homályos, rejtett, elérhetetlen. A rendszer közbelépése a folyamatokba jelentősen 
megváltoztatja a felhasználók szemszögéből az eseményeket, ugyanis az új tartalmak vissza-

8  Nyitóbeszéd a 28. Chaos Communications Kongresszuson (2011. 12. 27.). A központi mondanivaló: „A jö-
vőben a szabadságunk attól függ, hogy felügyelet alatt tudjuk-e tartani eszközeinket, és tudjuk-e az azokon futó 
alkalmazásokat szabályozni”.
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csatolások alapján való generálása végső soron befolyásolja a kommunikáció kimenetét, így 
az eljövendő eseményeket is ezek az eszközök alakítják (Berry 2013: 46ff ; Hörl 2011). A plat-
formok felületén ezt ritkán lehet észlelni, az eszközök óvatosan avatkoznak be a tartalmak 
generálásába. Minden részvétel adatforgalommal jár, amit algoritmikus műveletek dolgoz-
nak fel, ami mindent érint, amit a felhasználók posztolnak és amire kattintanak. Az eszköz 
is részt vesz tehát minden eseményben, amennyiben irányítja és rangsorolja a tartalmakat.9

Általános szerződési feltételek és a politikai részvétel

A képviseleti demokráciákban a törvények szabják meg a politikai részvétel kereteit. Ezeket a 
jogszabályokat a politikában részt vevők által delegált képviselők hozzák meg és az adott ál-
lam kormánya gondoskodik azok végrehajtásáról. Ezeknek a törvényeknek a közösségi mé-
dia világában az általános szerződési feltételek (ászf) felelnek meg, ami újra a politikai rész-
vétel és a közösségi média világának különbségeire mutat rá. Az alkotmányokkal ellentétben 
az ászf-et a vállalati jogászok írják, azt rendszeresen és minden előzetes bejelentés nélkül vál-
toztatják meg, és – különösen az Egyesült Államokban – csak nagyon kis mértékben vannak 
tekintettel a személyes magánszféra védelmére (Weichert 2013). Ennek az „alkotmánynak” 
az alakításából a felhasználók ki vannak zárva. A Facebook egy ideig szimulációként megen-
gedte az ilyen részvételi eljárásokat, de miután túl sok kritika érte a felhasználói vélemények 
ignorálását, megszüntették azt.

A tény, hogy szinte senki nem olvassa el az ászf-et, mutatja, hogy mennyire mást gondol 
annak szerepéről és jelentőségéről a felhasználó és a vállalat. Így fordulhat elő, hogy valaki 
elveszti a hozzáférését a profi ljához és így elvész több év adata, eseménye, ha megsérti a 
Facebooknál a valódi név megadásának szabályát. A törölt és cenzúrázott tartalmak történe-
te a Facebookon időközben olyan hosszú lett, hogy már senki sem emlékszik rá. Nincs olyan 
archívum, amihez a vállalaton kívül más is hozzáférhetne.

Megfi gyelés és értékesítés

Kevés felhasználó van annak tudatában, hogy milyen következményei vannak annak, ha 
átadja adatainak értékesítési jogát egy olyan cégnek, mint a Facebook. A Facebook szoro-
san együttműködik a világ legnagyobb adatbróker cégeivel (pl. Epsilon vagy Acxiom), akik 
tevékenysége nem korlátozódik az amerikaiak adataira.10 Az Acxiom több országban rend-
szeresen „bevásárol adatokból”, pl. lakcímnyilvántartásokból, egészségügyi adatokból, adó-
számokból. Az adatpiac már régóta globális és alig szabályozható, az egyszer megszerzett 
adatokat nem törlik később. Ha egy felhasználó veszi a fáradságot, és arra kéri a Facebookot, 

9  A gondolkodó média, ahogy azt Lorenz Engell egyszer megfogalmazta, nem a digitalitásban merül csak fel. 
Derrida munkássága is felfogható úgy, mint amely az írásról mint komolyan veendő médiumról szól. A számítógé-
pek medialitásához lásd Krämer (1998).

10  Az Electronic Frontier Foundation civil szervezetként folyamatosan szemmel tartja az adatkereskedelmet, és 
elemzéseit az alábbi címen publikálja: https://www.eff .org/deeplinks/2013/04/disconcerting-details-howfacebook-
teams-data-brokers-show-you-targeted-ads.
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hogy a profi lhoz kapcsolódó minden adatot, lájkot, csevegést, a teljes web trackinget11 stb. 
töröljön, a Facebook többi felhasználójánál ezek az adatok továbbra is elérhetőek. Érdemes 
továbbá megjegyezni, hogy ezek a szolgáltató cégek szerződésben állnak a legnagyobb ame-
rikai titkosszolgálatokkal, állambiztonsági hivatalokkal. Annak érdekében, hogy az állami 
szervekre érvényes szigorú törvényi szabályozásokat megkerüljék, 2001. szeptember 11. után 
sok amerikai hatóság eladta a birtokában lévő adatokat kereskedelmi adatbrókereknek, így 
legálisan lehetett összekapcsolni az állami és a kereskedelmi cégek birtokában lévő adato-
kat. A hatóságok bármilyen különleges eljárás nélkül hozzáférhetnek a közösségi médiában 
tárolt személyes adatokhoz, a szolgáltatók nem képesek külön-külön elbírálni a hatóságok 
kéréseit. Egyedül az e-mailek tartalmának lekérdezését vizsgálja többek között a Google.12

Ennek a tanulmánynak nem elsődleges témája az adatok bányászata, gyűjtése és aggre-
gálása, valamint azoknak szürke piaca, ezek az aspektusok azonban – a politikai részvétellel 
ellentétben – fontos szerepet kapnak a közösségi médiában való részvétel kapcsán. Nincsen 
anonimitás a közösségi médiában, jószerivel nem létezik privát szféra és az ahhoz való jog, 
bár az ezzel kapcsolatos viták időről időre fellángolnak. A probléma technológiai szempont-
ból mégsem megoldható: minden adatprogramozó tudja, hogy az adatkészletek utólagos 
anonimizálása, amiről a legtöbbször szó esik ezekben a vitákban, egyszerűen feltörhető. Túl 
sok lehetősége van a komplex adatok összekapcsolására.

Ha valaki tudni akarja, hogy van-e alternatívája a közösségi médiában tapasztalható tel-
jes megfi gyelésnek, találhat pár kivételt: léteznek aktivisták által működtetett, nem keres-
kedelmi logika szerint működő open-source platformok. A spanyol M-15 mozgalom belső 
kommunikációjának egy része a Lorea platformon13 keresztül folyt, hála az elkötelezett, a 
technológiában jártas aktivistáknak és a mások fi gyelmét a szolgáltatásra felhívó, a terepen 
lévő mozgalmároknak. A Facebook és a Lorea között nem csak a megfi gyelés és az adatkeze-
lés tekintetében létezik különbség.

A közösségi média mint biohatalom

A bevezetőben említett BinCam használata jóval több vesződséggel jár, mint ahogyan az 
első látásra tűnik. Ezek közül csak az egyik a képek valódiságának ellenőriztetése az Ama-
zon Mechanical Turk Crowd segítségével. Érdemes itt egy kicsit hosszabban elidőzni, mert 
ezen a példán keresztül különösen kitűnik a közösségi média alanyainak, szubjektumainak 
kérdése. 

Michel Foucault hívta fel arra a fi gyelmet, hogy a szubjektum vonatkozásában nincs ér-
telme rákérdezni univerzáliákra, a szubjektumot ugyanis a történetileg és földrajzilag meg-

11   A  web-tracking a felhasználók böngészési szokásainak nyomon követése, elsősorban cookiek, azaz sütik 
révén. A Facebook ezen a területen különösen innovatív: függetlenül attól, hogy valakinek van-e egyáltalán fel-
használói fi ókja, ha egy olyan oldalt keres fel, amin egy „like”-gomb van elhelyezve, a Facebook egy sütit helyez el a 
felhasználónál, ami aztán információkat küld a böngészési szokásokról. Ezeket az adatokat aztán online aukciókon 
értékesítik, hogy a felhasználók képernyőjén a megfelelő (?) reklámok tűnhessenek fel. Ezek a reklámok a felhasz-
náló böngészési előzményeinek terméke.

12  A google pár éve közzéteszi a felhasználók adatainak hatósági lekérdezését. Lásd: http://www.google.com/
transparencyreport/userdatarequests.

13   Lásd: https://n-1.cc/g/lorea/. A tiltakozás csúcspontján a felhasználók száma gyorsan elérte az ötvenezret. 
Az alternatív platformokkal felmerülő problémákhoz lásd: Barocas et al. (2013).
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határozott szubjektifi kációs folyamatok eredményeként kell értelmezni.14 Ezek a folyama-
tok három történeti hatalomtípus felől értelmezhetőek, amelyek Foucault szerint különbö-
ző mértékben ma is működésben vannak: a szuverén hatalom, a fegyelmező hatalom és a 
biohatalom. A kínai vándormunkás, aki a BinCam kamerákat előállítja, elsősorban a fegyel-
mező hatalomnak van alávetve, ami előírja számára, hogyan kell a munkahelyén három kéz-
mozdulatot naponta 3000-szer a fordista termelési folyamatban megismételnie. A BinCam 
felhasználója felett a biohatalom érvényesül, aminek egyrészről nagyobb fennhatósága van 
a teste felett, mint a fegyelmező hatalomnak a kínai munkásén. Míg ott az előírásoknak 
való megfelelésről van szó, a BinCam esetében egy olyan rendszernek való alávetésről, ami 
a szubjektumtól megköveteli, hogy a szemetét, mint az egyéni élet racionalizált problémáját, 
internalizálja. Másrészről ez a kényszerű kényszerítetlenség garantálja, hogy az egyén sza-
badságként érzékeli a biohatalmat. Ennek a szabadságnak az alapelve a szubjektumok ön-
menedzselése. Gazdaságossági számítások alapján kell választani az életlehetőségek között. 
A választásért maga a szubjektum felel, ahogy a végrehajtás során felmerülő kockázatokat is 
saját magának kell vállalnia. Leegyszerűsítve: míg a biohatalom-rezsim a szubjektum szel-
lemi szintjén működik, addig a fegyelmező rezsim az egyének testét veszi célba és nem tesz 
különbséget közöttük. A biohatalom hatékonyabb, amennyiben meggyőzi az egyént, hogy ő 
maga irányít, máskülönben a kínai Foxconn gyárakban hamar elérné saját határait.

A politikai technológiát, ami a biohatalmat létrehozza, kormányozhatóságnak (Gou verne-
men talité), azaz a mentalitás irányításának15 nevezi Foucault. Ez a gyónás pásztori hatalmán 
alapszik. A szekularizált irányítási technológia a szubjektumot beszédre kényszeríti. A szo-
ciológia, a politológia és más humán tudományok azok a tudásformák, amelyek értékelik a 
beszélő egyént és bevonják a diskurzusba. Ez a bevallottan elnagyolt vázlat Foucault néhány 
elméleti koncepciójáról elegendő ahhoz, hogy a részvétel és a közösségi média témáját tör-
téneti szemszögből világítsa meg.

A közösségi oldalak, mint a Facebook és hasonló szolgáltatások a kormányozhatósági irá-
nyítási technológiákat alkalmazzák. Az egyén folyamatosan arra van kényszerítve, hogy írja 
meg, ami a fejében forog. Gerald Raunig (2011) ezért nevezi a Facebookot gyónógépnek, és 
Carolin Wiedemann (2011) szerint a Facebook a mindennapi életvezetés assessment cente-
re. Ezek a jellemzők meghatározzák azt is, hogy a társadalmi projektek milyen körülmények 
között futnak, ill. kezdeményeződnek a közösségi médiában. Nathalie Fenton és Veronica 
Barassi (2011) azt a problémát vizsgálták, hogy mit jelenthet a közösségi média a szerve-
zett politikai csoportoknak és szervezeteknek: az összes tag által megvitatott állásfoglalás 
egyszerre látható a hírfalon egy fi atal trollkommentárjaival. A közösségi média az egyént 
favorizálja, felé mutat a mérleg nyelve. A leggyakoribb platformokon a kollektív munka alig 
kivitelezhető, és nem elkülöníthető az egyéni posztoktól. Ez nem csoda, hiszen a reklámok 
az egyéni felhasználót célozzák meg. A  nem kereskedelmi célú, open-source platformok, 

14  Foucault-nak nincs olyan szövege, amely kifejezetten ezzel a témával foglalkozna. A biohatalomról és a kor-
mányozhatóságról Foucault előadásaiból lehet többet megtudni (Foucault 2004).

15  A szerző véleményével ellentétben leegyszerűsítő a gouvernementalité (kormányzatiság, kormányozhatóság 
a magyar fordításokban) fogalmát csupán a mentalitás kormányzásaként felfogni. Maga a kifejezés sem e két ki-
fejezés összevonása által jött létre, hanem a gouvernemental (kormányzással összefüggő) szótőt az -ité képzővel 
látta el Foucault, hasonlóan a „musical / musicalité”, „spatial / spatialité” szavakhoz, hangsúlyozván, hogy nem 
pusztán az állam kormányának kormányzási tevékenységéről van szó, hanem mindenféle kormányzásról (vö. Mi-
chel Senellart: Situierung der Vorlesungen. In Michel Foucault: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der 
Gouvernementalität I. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 527–571, különösen: 564, 125. lábjegyzet). (A szerk.)



 44 replika

mint a már említett Lorea vagy a RiseUp fejlesztése, a Crabgrass, más eszközöket nyújtanak, 
amelyek kevésbé az individuumot célozzák meg, inkább az együttműködésre invitálnak és a 
kollektív folyamatokat támogatják.16

Transznacionalitás, lokalitás, hely

Az internetet megalkotó globális hálózatosodás legendája csak cyber-libertárius diskurzu-
sokban él tovább, de igazán már senki nem hisz benne. Az  internet tömeges elterjedésé-
nek utolsó hulláma, ami közösségi médiának köszönhető, egészen másfajta igényeket szült. 
A net már nem egy felület, ahová kivetíthetőek lennének kívánságok és álmok, és már nem 
a szimbolikus cselekvés helyszíne. Ezzel szemben az online és az offl  ine világok összemosó-
dása fi gyelhető meg, ami annál erősebb, minél kevésbé helyhez kötött az internet és minél 
jobban átszövi a mindennapokat. Saskia Sassen (2011) arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a leg-
izgalmasabb a Facebookban a lokális csoportok jelenléte, és nem egy mítosz a folyamatosan 
fejlődő világtársadalomról. Azokat kapcsolja össze, akik már egyébként is ismerik egymást.

Vitathatatlan, hogy míg a különböző forrásokból származó tudáshoz, hírekhez való hoz-
záférés törtneti csúcsot ért el,17 a hálózatosodás szerény mértékű maradt. A  disztingvált 
részvételhez ugyanis szükség van egy állandó rezonanciatérre. A  lájkrészvétel kultúráját 
megvizsgálva kétségeink támadhatnak afelől, hogy ez a tér létrejöhet a jelenlegi állapotok 
között. A nagyobb jelentőséggel bíró eseményekről szóló hírverések is ritkán képesek az off -
line világban hatást elérni. Ismertek azonban a kontrollt vesztett partimeghívók és a rövid 
fl ashmobok. Az arab tavasz és a közösségi média szerepét illetően is egészen különbözőek a 
vélemények. Nem tagadható, hogy egy bizonyos, nyugatias társadalomszemlélettel rendel-
kező réteg és az európai, ill. észak-amerikai migráns közösségek mozgósítása szempontjá-
ból az olyan platformok, mint a Facebook és a Twitter, segítséget jelentettek a kezdetekben. 
Az is a valósághoz tartozik azonban, hogy számtalan aktivistát Egyiptomban, Tunéziában, 
később Szíriában a közösségimédia-használatuk miatt kínoztak és öltek meg. Ami a közös-
ségimédia-eufóriában elkerüli a fi gyelmet, az a valós veszély, ami a felhasználókat az ilyen 
rezsimekben fenyegeti.18

Az is megállapítható, hogy az utóbbi idők gyakorlatilag minden tiltakozása újjáélesztett 
egy helyszínt, amit régóta elfelejtettek: a teret. Lényegtelen, hogy ez a fi zikai tér elfoglalása, a 
visszavonulás bázisa, a párbeszéd helyszíne: a közösségi média segített a közterületek közös-
ségi jellegének megerősítésében, de még inkább a helyszíni kommunikáció gördülékennyé 
tételében. Ezt mutatják az Occupy-események Spanyolországban és az Egyesült Államok-

16  Lásd: https://we.riseup.net. Wikik, vitafórumok, közösen szerkeszthető könyvjelzők és a csoportos alkalma-
zások adják a legnagyobb különbséget az alkalmazások szintjén a Facebookhoz képest

17  Mivel szinte az összes online újság fi zetőssé tette tartalmait, a csúcsponton talán már régen túl vagyunk.
18  Mubarak bukása óta szinte minden rezsim és kormány a jelen idejű megfi gyelést lehetővé tévő rendszerek-

kel bővítette a telekommunikációs infrastruktúrát. A diszpécserszobákban egyszerre elemzik az emberi csopor-
tok mozgását az egyének szociális hálójával. A különböző forrásokból érkező adatokat az aktuális történésekhez 
képesek viszonyítani. Naivitás lenne azt gondolni, hogy a mobil eszközökben rejlő emancipációs potenciál nem 
fordítható a visszájára (Leistert 2012). A Földközi-tengertől Bahreinig terjedő felkelésekhez lásd Dabashi (2012). 
Dabashi hangsúlyozza a kommunikációban az utóbbi években történt változások jelentőségét, a sugárzott médiát a 
közösségi média tekintetében vizsgálja meg
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ban. Ez  talán az, ami meglepő a közösségi média részvételre gyakorolt hatásában: a fi zi-
kai terek megszállása Twitterrel, Loreával vagy Facebookkal egyszerűbb és szórakoztatóbb. 
Az Occupy-események alatt az aktivisták között keringő tweetek és hírek nagy része a kor-
mányokról és a gazdagokról szóló viccek voltak. A közösségi média identitásépítő és aff ektív 
ereje talán nagyobb, mint a szervezetépítő.

Kitekintés

Az internet terjedése elérte határait. Látható, hogy globálisan az emberek 35 százalékánál 
sokkal többnek nem lesz internetelérése. A legnagyobb penetráció Európában, az Egyesült 
Államokban és Ázsia egyes államaiban, közöttük egyre növekvő mértékben Kínában mér-
hető. Ezzel szemben a szegényebb országokban a mobiltelefon elterjedése fokozódik. Ezen 
oknál fogva is válik a közösségi média internetes technológiából mobiltelefon-technológi-
ává. Mindeközben a Facebook az USSD technológia19 segítségével 20 dolláros fekete-fehér 
kijelzős telefonokon is működik (Leistert 2013). A francia mobilszolgáltató, az Orange, ame-
lyik sok afrikai országban piacvezető, megegyezést kötött a Facebookkal, ami így hozzáférést 
biztosít a közösségi médiaóriásnak ezekhez a piacokhoz.

Véleményem szerint a közösségi média ebben a formában sok szegény országban valóban 
nagy változásokat tud előidézni, már csak azért is, mert Afrikában sok helyen a vezetékes 
telefon szinte semmilyen szerepet nem játszik. A Facebook globális piacstratégiáját jól mu-
tatja az, amilyen ügyesen adatbányászplatformjukhoz kötik azokat, akik először használnak 
telekommunikációs eszközöket. A terv, hogy egy szép napon Ghánában, Ugandában és más 
országokban sokaknak lesz okostelefonja, amelyek alkalmasak lesznek reklámozásra is. Nat-
han Freitas, a cenzúraellenes szabad szoft verek fejlesztője az Android-platformon20 és a Ti-
bet felszabadítása mellett küzdő aktivista mesélte nekem egy Nepálban, Indiában és a tibeti 
határnál (a kínai kormány már régen nem engedi beutazni) tett három hónapos kutatóútja 
után, hogy rengetegféle, kínai gyártmányú androidos telefon elérhető 80 dollár alatti áron. 
Ezeket a típusokat nyugaton soha nem fogjuk látni. A közösségi média sok mindent meg fog 
változtatni, de valószínűleg kevésbé itthon, mint inkább ott, ahol a puszta túlélésről van szó.

Fordította Mikecz Dániel
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