
Доналд Трамп: Забрањујемо кинеску апликацију „ТикТок“ у САД
субота, 01 август 2020 12:13

Амерички председник Доналд Трамп рекао је да ће забранити апликацију на
друштвеним мрежама ТикТок, која је у власништву кинеске компаније, преносе медији.

  

  

"Што се тиче ТикТока забрањујемо га у САД-у", преносе се Трампове речи које је
изрекао у петак неколико сати након што је напомињао да друге могућности остају у
игри.

  

Амерички председник рекао је да би могао да употреби хитна економска овлашћења или
извршну одредбу да забрани ТикТок у земљи.

  

"Па, имам таква овлашћења. Могу то да учиним извршном одредбом или тиме", рекао је
новинарима који су с њим летели у Аир Форце Оне.
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Само неколико сати пре Трамп је рекао да његова администрација "може да забрани
ТикТок" и додао да постоји што се тога тиче "много алтернатива".

  

Ове недеље Трампова администрација одредила да ТикТок, популарну апликацију на
друштвеним мрежама на којој се објављују кратки видео формати, формално преиспита
одбор за страна улагања у САД (ЦФИУС).

  

ТикТок је у власништву пекиншке компаније БyтеДанце и објава о њеном преиспитивању
изазвала је оштре примедбе кинеске владе која Вашингтон оптужује за дискриминацију.

  

Апликација је најновији проблем у погоршању напетости између двеју највећих светских
економија, које су почеле због трговинских односа и поморских питања у Јужном
кинеском мору.

  

Отад су се трзавице међутим развиле у шири спор који укључује Хонг Конг и кинески
однос према муслиманским мањинама те сузбијање кинеских технолошких компанија.

  

Вашингтон тврди да су те компаније национална сигурносна претња и притиска
савезнике да предузму сличне мере.

  

ТикТок омогућује корисницима да стварају кратке видео уратке - често с основним
ефектима и музиком - што је постало врло популарно. Компанија инсистира на томе да
не дели корисничке податке с Пекингом.

  

(Хина)
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