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Mona Eltahawy o „tviterskih revolucijah“ 
 
 
Vprašanje: V kolikšni meri so družbeni mediji pripomogli k nedavnim revolucijam? 
Odgovor: Mislim, da za vsako revolucijo, pa naj gre za njen začetek, sredino ali konec, stojijo 
predvsem ljudje, njihova angažiranost in njihovo delovanje na terenu, njihova volja, da se 
zoperstavijo režimom, diktatorjem, da rečejo: „Tudi jaz nekaj štejem in ne dovolim več, da se me 
tiranizira“. Družbene medije lahko uporabijo kot sredstvo, ki jim pomaga to sporočiti, sredstvo, ki jim 
pomaga povezati se s somišljeniki, a na koncu so bistvena sestavina vsake revolucije ljudje in njihova 
angažiranost pri teh revolucijah v realnem svetu. 
 
Vprašanje: Kako je Twitter prispeval k revoluciji v Egiptu? 
Odgovor: Menim, da je bil v primeru Egipta Twitter veliko bolj orodje, ki je ljudi povezalo z zunanjim 
svetom. Brez dvoma je šlo bolj za komunikacijo kot za notranjo organizacijo, ker je bil Twitter le eden 
od načinov, kako so se organizirali, menim pa, da so bili na terenu, po državi, še številni drugi načini, 
ki so bili učinkovitejši. SMS je bil verjetno veliko bolj učinkovit kot Twitter, ker ima prenosne telefone 
več ljudi, ki si lahko izmenjujejo sporočila lažje, kot da bi šli na Twitter. Vsi v Egiptu nimajo računa na 
Twitterju, kot tudi vsi v Egiptu nimajo internetne povezave. Če je torej Twitter nekaterim pomagal, 
da so se povezali med seboj, pa menim, da je gledano v celoti in z določene razdalje, ljudem med 
revolucijo predvsem omogočil, da komunicirajo z zunanjim svetom, zunanjemu svetu pa, da 
egiptovsko revolucijo spremlja z odlične opazovalne pozicije. 
 
Vprašanje: Ali je Mubarak s tem, ko je odklopil internet, revoluciji pomagal ali škodil? 
Odgovor: Ko govorim o tem, kako je Mubarak odklopil internet, želim opozoriti, da internet za 
revolucijo ni bil ključnega pomena. Internet ali družbeni mediji in to, da jih ljudje znajo uporabljati na 
spletu, je bilo le eno od številnih sredstev, ki so jih uporabili za to, da so odšli na ulice, da so k temu 
spodbudili in navdihnili še druge Egipčane. Revolucija se je nadaljevala, tudi ko ni bilo več interneta. 
Pravzaprav je po njegovem odklopu na ulice odšlo še veliko več ljudi, saj so prej mnogi informacije 
iskali od doma, preko interneta, potem pa so odšli na ulice in bili dejansko udeleženi v revoluciji. Po 
mojem mnenju se revolucija v Egiptu nadaljuje. Ni je konec, zato o njej nikoli ne govorim v 
pretekliku, ali pa se vsaj trudim, da o njej ne bi govorila v pretekliku. Revolucija še vedno traja, do 
padca Mubaraka pa bi prišlo tako ali tako, pa naj je odklopil internet ali ne: po mojem mnenju je 
egiptovska revolucija vsak dan dobivala vse večji zagon, v njej je sodelovalo dovolj mest in 
udeleženih je bilo dovolj ljudi. Mislim, da se govori o 15 do 20 milijonih ljudi. Torej bi se to zgodilo v 
vsakem primeru. Se je mogoče zgodilo hitreje, ker je odklopil internet? Tega ne bomo nikoli vedeli. A 
k odstopu smo ga prisilili v 18 dneh. 
 
Vprašanje: Ali je bilo zaradi družbenih medijev sporočilo bolj razdrobljeno? 
Odgovor: V nekem smislu bi dejansko lahko bilo, ker do družbenih medijev nimajo dostopa vsi, vsi jih 
ne znajo uporabljati, ne morejo jih brati ali dostopati do njih. V svojem govoru sem navedla primer, 
kako je ajatola Homeini svoja sporočila v Teheran pošiljal na avdiokasetah, vse dokler se iz izgnanstva 
v Parizu ni vrnil v Iran in postal del iranske revolucije, pa primer uporabe telefaksa med dogodki na 
trgu Nebeškega miru ali vlogo tiska v času krščanske reformacije. Vse to so bila sredstva, ki so 
pripomogla k velikim premikom. Pa vendar nobene od teh revolucij ne poimenujemo „tiskarska 
reformacija“ ali „kasetna revolucija“ ali pa „telefaks revolucija“. Konec koncev mora vaše sporočilo 
priti do ljudi in ljudje morajo oditi na ulice in povedati, da je to sprememba, ki jo hočejo. Pravzaprav 
gre za nekakšen „uvod v revolucije“. 
 
Vprašanje: Kaj bi morali odgovorni za družbene medije narediti, da bi še naprej omogočali 
revolucije?  
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Odgovor: Če bi bilo Marku Zuckerbergu, Facebooku, Googlu, Yahooju, vsem tem korporacijam in 
moškim in ženskam, ki jih upravljajo, res kaj mar za revolucije, mislim, da bi precej bolj prisluhnili 
aktivistom, ki želijo ali vsaj poskušajo pritegniti njihovo pozornost, bili bi bolj pozorni na 
najrazličnejše načine, s katerimi aktivisti na terenu – pogosto na zelo nevarnih območjih, v državah, 
kjer so v življenjski nevarnosti – skušajo preko družbenih medijev anonimno opozarjati na brutalnost 
policije. Nekaj takih primerov poznam, recimo primer egiptovskega aktivista Vaela Abasa. Njegov 
račun na YouTube je bil zaprt, ker je bilo na njem polno posnetkov policijske brutalnosti. Yahoo je 
dejal le: „Z nasilno vsebino kršite naša pravila“. A ni šlo za nasilno vsebino zgolj zaradi nasilne 
vsebine; ni šlo za nekakšno srhljivko. Posnetki so prikazovali, opozarjali na policijsko brutalnost. Ali 
pa Facebook: stran na Facebooku „Vsi smo Khaled Said“, ki je nekako utrla pot revoluciji v Egiptu, bi 
skoraj zaprli, ker je človek, ki jo je oblikoval – zdaj vemo, da je bil to Vael Ghonim, vodstveni kader pri 
Googlu – to tedaj storil anonimno in je Facebook zagrozil, da jo bo zaprl, ker ne moreš imeti 
anonimnih strani. Zato menim, da morajo vsi ti vodstveni kadri, ki jih revolucije bolj malo brigajo 
(brigajo jih le njihove korporacije in zaslužek), doumeti, da ljudje uporabljajo njihova orodja, 
uporabljajo Facebook, Google in Yahoo, da si pomagajo na zelo omejenem področju. Menim tudi, da 
bi morali bolj prisluhniti aktivistom, da bi jim – že čisto zaradi družbene odgovornosti njihovih 
korporacij – dejansko lahko pomagali in v nekaterih primerih pomagali reševati življenja. 
  
 


