
 

 

Mona Eltahawy o „twitterových revolúciách“ 
 
 
Otázka: Do akej miery pomohli sociálne médiá nedávnym revolúciám? 
Odpoveď: Myslím si, že základom každej revolúcie, či už na začiatku, uprostred alebo na konci, sú 
ľudia a ich zapojenie a angažovanosť priamo na mieste, ako aj ochota ľudí postaviť sa proti režimom 
a diktátorom a povedať: „ide o mňa a nebudem už obeťou tyranie“. Ľudia môžu využívať sociálne 
médiá ako nástroj, ktorý im pomôže toto povedať, a môžu využívať sociálne médiá ako nástroj, ktorý 
im pomôže spojiť sa s inými, ktorí hovoria to isté, ale napokon sú najpodstatnejšou zložkou revolúcie 
ľudia a ich zapojenie do týchto revolúcií v reálnom svete. 
 
Otázka: Aký bol príspevok Twitteru do egyptskej revolúcie? 
Odpoveď: Myslím si, že v prípade Egypta bol Twitter skôr nástrojom, ktorý ľudí spájal s vonkajším 
svetom. Išlo určite viac o komunikáciu než vnútornú organizáciu, pretože Twitter bol jedným zo 
spôsobov, akým sa ľudia organizovali, ale myslím si, že existovalo veľa iných spôsobov, ktoré boli 
účinnejšie priamo v Egypte. Napríklad správy SMS boli pravdepodobne oveľa účinnejšie ako Twitter, 
pretože ľudia skôr používajú mobilné telefóny a posielajú si textové správy než využívajú Twitter. Nie 
všetci v Egypte majú účet na Twitteri a nie každý Egypťan má internetové pripojenie. Preto si myslím, 
že Twitter mohol pomôcť niektorým ľuďom pri komunikácii, ale keď sa teraz poohliadneme späť a 
zameriame sa na úlohu, ktorú Twitter zohrával počas revolúcie, môžeme vo všeobecnosti povedať, 
že bol oveľa viac spôsobom komunikovania ľudí s vonkajším svetom a v podstate vonkajšiemu svetu 
umožnil dostávať informácie o egyptskej revolúcii z prvej ruky. 
 
Otázka: Skutočnosť, že Mubarak odstavil internet, pomohla alebo uškodila revolúcii? 
Odpoveď: V prvom rade chcem v súvislosti s odstavením internetu Mubarakom zdôrazniť, že 
internet nebol pre túto revolúciu až tak veľmi dôležitý. Internet alebo sociálne médiá a schopnosť 
ľudí používať ich online boli len jedným z mnohých nástrojov, ktoré ľudia používali na to, aby sa 
stretli na ulici a na podnietili a inšpirovali ostatných Egypťanov, aby s k nim pridali. Zábavné na 
odstavení internetu je to, že revolúciu v žiadnom prípade nezastavilo. Naopak, zvýšili sa počty na 
uliciach, pretože mnohí ľudia doma získavali informácie z internetu a potom začali vychádzať na ulicu 
a podieľať sa na revolúcii. Myslím si, že revolúcia v Egypte pokračuje. Revolúcia sa ešte neskončila, 
takže o nej nikdy nerozprávam v minulom čase, alebo sa aspoň o to pokúšam. Revolúcia pokračuje, 
ale k zvrhnutiu Mubaraka by došlo v každom prípade, či už by vypol internet, alebo nie, pretože si 
myslím, že intenzita hnutia sa každým dňom stupňovala a do egyptskej revolúcie sa zapojilo veľa 
miest a veľa ľudí. Myslím, že sa odhaduje 15 až 20 miliónov ľudí. Takže by sa to stalo tak či tak. 
Možno k nej došlo rýchlejšie, pretože odstavil internet? To sa už nikdy nedozvieme. Ale po 18 dňoch 
sme ho donútili, aby odstúpil. 
 
Otázka: Zmenšili sociálne médiá koherentnosť tohto posolstva? 
Odpoveď: V určitom zmysle je to možné, pretože nie každý má prístup k sociálnym médiám, nie 
každý ich vie používať a nie každý ich dokáže čítať alebo vstupovať do nich. V prednáške som uviedla 
príklad toho, ako ajatolláh Chomejní využíval kazety na posielanie správ do Teheránu pred návratom 
z exilu v Paríži, aby mohol byť priamym účastníkom iránskej revolúcie, toho, ako sa fax používal 
počas udalostí na Námestí nebeského pokoja, a toho, ako sa tlač využívala počas kresťanskej 
reformácie. Toto všetko sú nástroje, ktoré pomohli pri vzniku veľkých udalostí. Nikdy však tieto 
udalosti nenazývame „tlačovou reformáciou“, „kazetovou revolúciou“ ani „faxovou revolúciou“. 
Vaše posolstvo má napokon osloviť ľudí a ľudia musia vyjsť na ulicu a povedať: „toto je zmena, ktorú 
chceme“. Je to v podstate akýsi začiatok revolúcie. 
 
 
 



 

 

Otázka: Čo by mali predstavitelia sociálnych médií urobiť na to, aby ďalej stimulovali revolúcie? 
Odpoveď: Ak by sa Mark Zuckerberg, Facebook, Google, Yahoo, t. j. všetky tieto spoločnosti a muži a 
ženy, ktorí ich riadia, zaujímali o revolúcie, myslím si, že by viac načúvali aktivistom, ktorí ich 
upozorňujú alebo sa snažia ich upozorniť na rôzne spôsoby, akými sa aktivisti na mieste – často vo 
veľmi nebezpečných oblastiach v krajinách, kde sú ich životy v ohrození, – snažia využívať ich 
anonymne na to, aby poukázali na policajnú brutalitu. Takéto prípady sa už vyskytli, a to napríklad 
prípad aktivistu Wá’ila Abbása v Egypte. Jeho účet na YouTube bol zrušený, pretože obsahoval 
mnoho záznamov ukazujúcich policajnú brutalitu. Spoločnosť Yahoo uviedla: „Porušujete naše 
pravidlá, pretože sprístupňujete násilný obsah“. Nebol to však násilný obsah zobrazovaný 
samoúčelne a nebol to ani hororový film. Toto boli záznamy, ktoré zdôrazňovali a odhaľovali 
policajnú brutalitu. Podobne aj na Facebooku: stránke na Facebooku „Všetci sme Chálid Saíd“, ktorá 
bola jedným z katalyzátorov na ceste k revolúcii v Egypte, takisto hrozilo zrušenie, pretože človek, 
ktorý ju založil, – dnes už vieme, že je to Wá’il Ghonim, ktorý bol jedným z výkonných riaditeľov 
spoločnosti Google, – vtedy vytvoril anonymnú stránku a spoločnosť Facebook hrozila jej 
odstavením, pretože stránky nemôžu byť anonymné. Preto si myslím, že všetci títo predstavitelia, 
ktorí sa nezaujímajú o revolúcie (ide im len o ich korporácie a o zarábanie peňazí), musia pochopiť, 
že ľudia používajú ich nástroje, čiže Facebook, Google a Yahoo, aby si pomohli v zónach, kde je ich 
konanie veľmi obmedzované. A myslím si, že by mali – už len z dôvodu podnikovej sociálnej 
zodpovednosti – viac načúvať aktivistom hovoriacim o tom, ako môžu skutočne pomáhať týmto 
aktivistom a v niektorých prípadoch pomáhať zachraňovať životy. 
 


