
Фејсбук привремено суспендовао Нетанијахуов чет због "кршења прописа о говору мржње"
четвртак, 12 септембар 2019 13:35

 Јерусалим -- Фејсбук је данас објавио суспензију "четбота" на званичном налогу
премијера Израела Бењамина Нетањахуа због кршења прописа о говору мржње.

  

  Такву меру је подстакла порука у оквиру његове кампање у којој се упозорава да
израелски политичари Арапи "желе да нас све униште". Како је рекао портпарол
Фејсбука бот је привремено суспендован на 24 сата.   

Он је најавио да ће акција такодје бити предузета против сваког могућег будућег
кршења политике компаније.

  

"Након пажљиве провере бот активности кампање Ликуда открили смо кршење наше
политике говора мржње", рекао је портпарол, алудирајући на Нетањахуову
конзервативну партију Ликуд.

  

Водја савеза арапских партија Заједничка листа Ајман Одех који се жалио Фејбуку
поздравио је потез те друштвене мреже.

  

"Јуче смо отишли директно у Фејсбук и захтевали да престане да пружа платформу за
Нетањахуово опасно хушкање и данас видимо резултате", рекао је Одех који се такодје
успротивио Нетањахуовом настојању да се поставе камере на биралиштима током
парламентарних избора 17. септембра и успео у томе.
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У оквиру Нетањахуове кампање апеловало се на гласаче преко интернета да спрече
оснивање левичарске владе која би, како је наведено била партнер посланицима
Арапима.

  

Одговарајући на критике такве кампање Ликуд се дистанцирао од садржаја на Фејсбуку
означивши га као грешку једног запосленог и додавши да га премијер није одобрио.

  

"Премијер Нетањаху није видео ; те ствари, није их одобрио, не слаже се с њима и
противи им се. Када му је на садржај скренута пажња рекао је да се моментално
уклони", саопштио је Ликуд.

  

;Нетањаху је данас у интервјуу за израелске медије поновио да се радило о грешки
нагласивши да има пријатеље у свим арапским земљама и поштовање према свим
народима. ;

  

Лидер савеза Заједничка листа Одех је Нетањахуа у среду означио психопатом који не
зна за црвене линије, оптуживши га да "жели крв" и тако ће се понашати док год мисли
да ће му то помоћи да избегне затвор.

  

Одех је подсетио на оптужбе за корупцију, превару и злоупотребу поверења против
Нетањахуа због који ће бити саслушан почетком октобра, а потом се, како је најављено,
очекује оптужница, пренели су израелски медији.

  

Нетањаху упозорава да ће у случају његовог пораза на изборима бити створена
левичарска коалиција уз подршку израелских Арапа.

  

(Бета)
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