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Компанија Мета саопштила је да ће дозволити бившем председнику САД Доналду
Трампу повратак на Фејсбук и Инстаграм након двогодишње забране приступа тим
платформама.

  

Мета ће дозволити Трампу да се врати "у наредним недељама", али "са новим заштитним
оградама које ће спречити понављање прекршаја", написао је председник за глобалне
послове Ник Клег.

  

"Као и сваки други корисник Фејсбука или Инстаграма, господин Трамп подлеже
стандардима наше заједнице", написао је Клег.

  

Клег истиче да у случају да Трамп објави садржаје који крше правила, тај садржај ће
бити уклоњен и биће суспендован на период између месец дана и две године, у
зависности од тежине кршења правила.
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Трампу је суспендован налог са Мета платформи након нереда на Капитолу 6. јануара
2021.

  

Клег је рекао да је суспензија "ванредна одлука донета у ванредним околностима" и да
је Мета одмерила одлуку о томе "да ли остају такве ванредне околности и да ли је
продужење суспензије преко првобитног двогодишњег периода оправдано".

  

Компанија је одлучила да њене платформе буду доступне за "отворену, јавну и
демократску дебату" и да би корисници "требало да могу да чују бившег председника
САД и поново проглашеног кандидата за ту функцију", рекао је Клег.

  

"Јавност би требало да има могућност да чује шта њихови политичари говоре - добро,
лоше и ружно - како би могли да доносе информисане одлуке", додаје Клег.

  

Иако је нејасно да ли ће бивши председник САД поново почети да објављује на
платформи, у писму које је из његовог штаба послато Мети је наговештено да има жељу
да се врати.

  

"Верујемо да је забрана налога председника Трампа на Фејсбуку драматично искривила
и инхибирала јавни дискурс", наводи се у писму.

  

Објављујући одлуку, Клег је рекао да ће Метине "заштитне ограде" укључивати
предузимање мера против садржаја који директно не крши стандарде њихове заједнице,
али "доприноси врсти ризика који се материјализовао 6. јануара, као што је садржај који
делегитимише предстојеће изборе или је везано за Кјуанон".

  

Мета "може да граничи дистрибуцију таквих постова, а у поновљеним случајевима може
привремено ограничити приступ нашим алатима за оглашавање", рекао је Клег, или да
"уклонити дугме за поновно дељење" објава. 
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Трамп је на вест одговорио кратком изјавом на Трутх Социал-у рекавши да "тако нешто
не би требало да се понови актуелном председнику", али није навео да ли ће се и када
вратити на платформу. 

  

(РТС)
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