
"Фејсбук" уклонио Трампов видео о коронавирусу, "Твитер" блокирао налог "ТеамТрумп"
четвртак, 06 август 2020 09:26

 Популарна друштвена мрежа Фацебоок уклонила је видео на којем амерички
председник Доналд Трамп говори да су деца "готово имуна на ковид-19" уз
образложење да су њиме прекршена правила компаније против ширења
дезинформација о коронавирусу.

  "Тај видео је садржавао лажне тврдње о наводној имуности одређене групе на
ковид-19, што је кршење наше политике усмерене против ширења дезинформација о тој
болести", објавио је портпарол Фејсбук.   

То је први пут да су уклонили неку Трампову објаву због дезинформација о
коронавирусу.

  

Друштвена мрежа Твитер забранила је изборном штабу председника Трампа да настави
да шаље твитер поруке са свог налога (ТеамТрумп) док не повуче споран видео.

  

"Та твитер порука крши прописе Твитера о дезинформацијама у вези са ковидом-19.
Власник налога треба да повуче ту поруку пре него што може поново да их шаље", рекао
је портпарол калифорнијске групе.
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Изгледа да су се из изборног штаба Трампа прилагодили захтевима Твитера јер је њихов
налог и даље био активан синоћ, а видео је нестао, наводи агенција Франс прес.

  

Спорни видео показивао је америчког председника како за време разговора на Фокс
њусу објашњава да су деца "готово потпуно" имуна на корона вирус због својих година.

  

"Председник је само изговорио једну чињеницу да су деца лакше подложна да добију
корона вирус од одраслих", реаговала је Кортни Парела портпаролка Трамповог
изборног штаба.

  

"То је још један доказ да је Силиконска долина пристрасна против председника. Прописи
се примењују само у једном смеру. Друштвене мреже нису арбитри истине", рекла је она.

  

Републиканци редовно замерају Фејсбуку, Твитеру, Јутјубу да их цензурише и подржава
супротну страну, а врло су активни у кампањи преко тих мрежа.

  

Доналд Трамп има више од 80 милиона пратилаца на Твитеру, на пример.

  

Демократе са друге стране сматрају да Фејсбук не ограничава садржаје довољно
строго, посебно оне повезане са дезинформацијама и подстицањем мржње.

  (Бета-АФП)  
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