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Hogyan használja ki Hanoi a Kína-ellenes érzelmeket az interneten
Dien Nguyen An Luong*

ÖSSZEFOGLALÓ
•

A közösségi média virágzásának korában a Kína-ellenes érzelmek az interneten is
megjelentek és megnyilvánultak, ami arra kényszeríti a vietnami hatóságokat, hogy
szoros figyelemmel kísérjék ezt a folyamatot.

•

Egy olyan politikai rendszerben, amely mindenekelőtt a legitimitást és a politikai
stabilitást tartja fontosnak, és amely a vezetőváltás küszöbén áll, a hatóságok egyre
inkább a közösségi médiát figyelik, hogy felmérjék a Kína-ellenes érzelmeket, és
ennek megfelelően kalibrálják válaszaikat.

•

A 2018-as Kína-ellenes tüntetések keserű pirulát jelentettek a vietnami hatóságok
számára, és jelentős nyomokat hagytak a Kína-ellenes érzelmek kezelésére szolgáló
eszközeik kialakításában.

•

A Covid-19 járvány elleni küzdelemben a vietnami hatóságok egy olyan valószínűtlen
helyszínt találtak legitimitásuk megerősítésére, amelyet korábban igyekeztek
elnyomni: a Kína-ellenes érzelmeket.

•

A hatóságok a propaganda és a Kína-ellenes érzelmek kombinációját a lehető
legjobban ki tudták használni arra, hogy a mainstream médiában a Kínával kapcsolatos
kritikus tudósításokat alakítsák.

•

Nem valószínű azonban, hogy elegendő politikai és technológiai eszközzel
rendelkeznek ahhoz, hogy ugyanezt a közeljövőben online is megtehessék.

* Dien Nguyen An Luong az ISEAS - Yusof Ishak Intézet Média, technológia és társadalom
programjának vendégkutatója. Ezúton szeretné megköszönni Benjamin Hu, az ISEAS - Yusof
Ishak Intézet kutatási munkatársának segítségét a vizualizáció kialakításában és az adatok
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BEVEZETÉS
A Kína-ellenes érzelmek mélyen gyökereznek Vietnamban, egy olyan országban,
amelynek több mint ezeréves megszállás, három halálos háború az 1970-es és
1980-as években, valamint a Dél-kínai-tengeren a szomszédos óriás szomszéddal
fennálló feszültségek miatt megrázó tapasztalatai vannak (Nguyen, 2017).1 Ez az
antipátia aligha enyhült. Az ISEAS - Yusof Ishak Institute által készített State of
Southeast Asia 2020 felmérésben a2 vietnami válaszadók azok, akik a legnagyobb
aggodalmat Kína politikai, gazdasági és stratégiai befolyása miatt jelezték. Kína
Övezet és Út kezdeményezését is a legnagyobb bizalmatlansággal fogadták
Vietnamban.
A virágzó közösségi média korában a Kína-ellenes érzelmek átalakultak, fejlődtek
és megnyilvánultak, és a3 arra készteti a hatóságokat, hogy szoros figyelemmel
kísérjék azokat. Ahogy Kerkvliet (2019, 3. o.)4 rámutat, a vietnami hatóságok valós
életbeli kezelése a nyilvános politikai kritikával - beleértve a Kína-ellenes
érzelmeket is - a tolerancia, a reagálás és az elnyomás kalibrált keverékeként
jellemezhető. Ez a modus operandi a közösségi médiában is érvényesülni látszott,
ahogy Giang Nguyen-Thu (2018, 903. o.) megjegyzi, a vietnami online cenzúra
játékszabályzata még mindig többé-kevésbé "a tömegmédia fegyelmezésének régi
modelljét követi".5
Az állami elnyomás különösen a közösségi médiában fejeződött ki, és leginkább a
közvélemény manipulálásában nyilvánult meg, ami például abban nyilvánult meg,
hogy "a kibercsapatokat arra bátorították, hogy valódi fiókjaikat kormánypárti
propaganda terjesztésére, politikai másként gondolkodók trollkodására vagy
tömeges tartalomközlésre használják" - olvasható az Oxfordi Egyetem kutatóinak
jelentésében.6 Aktivisták azzal vádolták Vietnam 10 000 fős katonai kiberegységét
(Force 47 néven), hogy kihasználja a Facebook közösségi irányelveiben lévő
kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a tartalmak automatikus visszavonását, ha elég
sokan panaszt tesznek bizonyos fiókokkal kapcsolatban.7
A Kína-ellenes érzelmek különböző formákban és narratívákban nyilvánulnak meg,
a Kína-hibáztatástól a Kína-verésen át az összeesküvés-elméletekig és a
globalizmus-ellenességig.8 Figyelemre méltó, hogy míg a hatóságok mind a való
életben, mind a közösségi médiában többnyire elnyomáshoz folyamodtak, addig az
online Kína-ellenes érzelmek különböző fajtáinak eltűrésére, sőt fogékonyságára is
egyre több jel mutat.9 Ezeknek a lépéseknek több okból is van értelme, amelyek közül
a legfontosabb, hogy Kína Dél-kínai-tengeren tapasztalható növekvő önérvényesítő
erejének és a globális visszahatásnak a hátterében az, ha most szelídnek és Peking
előtt meghajlónak tűnnek, komoly csorbát ejthet bármelyik vietnami politikus
karrierjén, és csorbíthatja a rezsim legitimitását. Még egy olyan tekintélyelvű
államban is, mint Vietnam, a rendszer hosszú életéhez elengedhetetlen a nép
támogatásának bizonyos fokú megléte. Valójában a reakciókészség és a legitimitás
még inkább meghatározó a tekintélyelvű rezsimek ellenállóképessége
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szempontjából.10 Ebben az összefüggésben a Kína-ellenes érzelmek az interneten is
teret kaptak - mindaddig, amíg nem vezetnek át valós tüntetésekbe, ami a vietnami
hatóságok számára a közösségi médiát a bête noire-ok közé emelte.11
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Vietnam vezetői jól tudják, hogy a növekvő Kína-ellenes érzelmek elfojtására tett
bármilyen lépés csak még inkább szembeállíthatja őket a lakossággal, amelynek
támogatását meg kell erősíteniük. Egy olyan országban, ahol a legitimitás és a
politikai stabilitás mindennél fontosabb, és amely a vezetőváltás küszöbén áll, a
hatóságok egyre inkább a közösségi médiát figyelik, hogy felmérjék a Kína-ellenes
érzelmeket, és ennek megfelelően kalibrálják válaszaikat.

A FACEBOOK ÉS A KÍNA-ELLENES ÉRZELMEK SZÖVETSÉGE
A Facebook 2007-ben érkezett Vietnamba, amikor az online aktivizmus az azóta
megszűnt Yahoo!360 közösségi hálózat alternatívájára vágyott.12 A közösségi
média által táplált Kína-ellenes tüntetések 2007 végén és 2008 elején törtek ki, de
gyorsan elfojtották őket; a hatóságok számára akkoriban a fizikai erő tűnt az
egyetlen megoldásnak. 13 A Facebook és a Kína-ellenes érzelmek közötti szövetség
csak 2009-ben kristályosodott ki, amikor Vietnam egyik legtiszteltebb nemzeti
hőse lépett a színre.
Vo Nguyen Giap, a legendás és karizmatikus tábornok meghatározó szerepet
játszott a francia és amerikai csapatok kiszorításában az országból. Visszavonulása
után a kormány politikájának és gondolkodásának kiemelkedő kritikusa lett.14
2009-ben Giap levelet írt a kormánynak, amelyben arra figyelmeztetett, hogy két
készülő bauxitbányászati fejlesztés károsan hat a környezetre, elűzi az etnikai
kisebbségek lakosságát és veszélyezteti a nemzetbiztonságot.15 Az ügylet értelmében
a kormány egy kínai cégnek ítélte oda a bauxitbányászat jogát a Középső
Felföldön, Vietnam stratégiailag fontos és érzékeny régiójában. Giap leveleire
válaszul a kormány megnyugtatóan közölte, hogy az ország "semmilyen áron" nem
fogja fontolóra venni az ásványkincs kiaknázását. Carl Thayer, egy Ausztráliában
élő veterán Vietnam-elemző rámutatott, hogy 2009-ben különböző csoportok katolikusok, Kína-ellenes frakciók, környezetvédők és demokrácia-aktivisták szerveződtek, és "a Facebookot használták gyülekezőhelyként közös
ellenállásukhoz" a bauxitbányászati megállapodással és általában a Kínával
kapcsolatos ügyek vietnami kezelésével szemben.16
Egy olyan országban, ahol a hatóságok alig tűrték a politikai tüntetéseket, a következő
évtizedben szórványosan törtek ki Kína-ellenes tüntetések, amelyeket Pekingnek a
Dél-kínai-tengeren tett izmokat feszegető lépései váltottak ki. 2011-ben, miután
kínai járőrhajók megtámadtak egy vietnami olajkutatást Vietnam partjainál, két
hónapon át minden vasárnap Kína-ellenes tüntetések zajlottak Hanoiban és
Saigonban, mielőtt a hatóságok elfojtották őket.17 2014-ben az, hogy Kína egy
olajfúrótornyot helyezett el Vietnam kizárólagos gazdasági övezetében a Dél-kínaitengeren, halálos Kína-ellenes zavargásokat váltott ki, ami a két szomszédot az
1979-es határháború óta a legsúlyosabb diplomáciai válságba sodorta.18 Kialakult
egy minta: Bár a tiltakozások mind rövid ideig tartottak, és végül elfojtották őket, a
hatóságok hallgatólagos beleegyezésével kellett, hogy induljanak. Ez a
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megközelítés jól jelképezte azt a nagyon vékony vonalat, amelyen Hanoi
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az egyre inkább Kína-ellenes hazai közönség megszólítása és a nacionalizmus
túlhangsúlyozásának elkerülése között kellett lavíroznia, szem előtt tartva a
Pekinggel való hosszú távú kétoldalú kapcsolatok fenntartását.19 Azt is
megmutatták, hogy a nacionalizmus hogyan olvadt össze a geopolitikai
gondolkodással, és hogy a területi viták hogyan váltották ki a nacionalizmus ilyen
megnyilvánulásait.20 De ami talán a legfontosabb, ezek a tüntetések azt is
megerősítették, hogy a Facebook döntő szerepet játszott abban, hogy az aktivisták
képesek voltak hálózatokat létrehozni, amelyek a fellépésekkel szemben csak
tovább nőttek.
A vietnami hatóságok számára a közösségi média nem annyira a nyilvános kritika
miatt okoz komoly fejfájást, hanem sokkal inkább azért, mert képes kollektív
fellépést vagy tiltakozások szervezését elősegíteni. Egy vietnami katonai tisztviselő
a Kommunista Magazinban 2013-ban megjelent, megsemmisítő véleménycikkében
figyelmeztetett arra a szerepre, amelyet a közösségi média játszhat, és amelyet
szerinte nem szabad "alábecsülni". 21 Az ilyen figyelmeztetések ellenére a
hatóságok a jelek szerint még mindig alábecsülték, hogy az aktivisták hogyan
tudják a Facebookot a lehető legjobban kihasználni az utcai tiltakozások
szervezésére. Ez sehol sem volt nyilvánvalóbb, mint a Kína-ellenes tüntetések
hullámában, amely 2018-ban megrázta Vietnamot.22 Az év nyarán a tüntetők az
utcára vonultak, hogy felvonuljanak egy törvénytervezet ellen, amely három különleges
gazdasági övezet megnyitását irányozta elő szerte Vietnamban, ahol a külföldi
befektetők akár 99 évre is bérelhetnének földet. Bár a törvényjavaslat nem emelte
ki Kínát, az ellenzők táborában lévők úgy értelmezték, hogy a kínai befektetők
kedvezményes elbánásban részesülnek. A vietnami hatóságok végül meghajoltak a
hangos közvélemény nyomására, és a törvénytervezetet határozatlan időre
elnapolták.23
Túlzás lenne azonban ezt az eredményt arra használni, hogy az online kifejezett
Kína-ellenes
érzelmeket
Vietnam
politikájának
és
intézkedéseinek
mozgatórugójává tegyük. Ez egy példa erre: Vietnam kiberbiztonsági törvénye,
amelyet a különleges gazdasági övezetekről szóló törvénytervezettel egy időben
vitattak meg és terveztek elfogadni, szintén heves Kína-ellenes érzelmeket keltett
2018-ban. Valójában az akkori Kína-ellenes tüntetések hátterében mindkét
jogszabály állt.
A kiberbiztonsági törvény elleni széles körű tiltakozás oka még nyilvánvalóbb
lehetett volna. A törvényt egy olyan időszakban terjesztették elő, amikor a délkeletázsiai országok már majdnem felugrottak a Szilícium-völgyi modellről való
elmozdulásra, amely lehetővé teszi a nagyobb szólásszabadságot, és átvette Kína
állami cenzúrát alkalmazó megközelítését.24 Egy hasonló, 2016 végén elfogadott
kínai törvényhez hasonlóan a vietnami kiberbiztonsági törvény is arra törekszik,
hogy a kormánynak szabad kezet adjon az internet szigorú ellenőrzésére, a
személyes adatok vizsgálatára, az online viták cenzúrázására, valamint a másként
gondolkodók megbüntetésére vagy akár börtönbe zárására. 25 A kommunista párt
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által dominált Nemzetgyűlés, Vietnam törvényhozó testülete végül a nemzetközi és
hazai ellenállás ellenére fogadta el a kiberbiztonsági törvényt.26
Ez számos érdekes kérdést vet fel: Bár egy vietnami miniszter egyszer
megismételte, hogy "egyetlen szó sem említi Kínát" a különleges gazdasági
övezetekről szóló törvénytervezetben,27 miért értelmezték széles körben úgy, hogy az a
kínaiakra van szabva? Ki és milyen céllal terjesztette elő ezt az értelmezést?
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A törvényjavaslat kisiklása a befejezetlen frakcióközi elszámolás eredménye volt,
amely a Kína-ellenes érzelmeket használta füstfüggönyként?
A 2018-as tüntetések mégis keserű pirulát jelentettek a vietnami hatóságok
számára. Jelentős nyomot hagytak abban, hogy miként tervezik most a Kína-ellenes
érzelmek kezelésének eszközeit.
VIETNÁM FOLYAMATOSAN FELÜLVIZSGÁLJA AZ ONLINE CENZÚRA
JÁTÉKSZABÁLYZATÁT
2019 óta a hatóságok rendkívül érzékennyé váltak az online Kína-ellenes
érzelmekre, sőt, még alkalmazkodtak is hozzájuk, amire két kiemelkedő példa is
van.28 2019 októberében a DreamWorks és a sanghaji székhelyű Pearl Studio
koprodukciójában készült filmet kivonták a vietnami mozikból, mert a filmben egy
olyan térkép szerepelt, amelyen Kína vitatott kilences vonala volt látható.
Kevesebb mint egy hónappal később a hongkongi születésű filmsztár, Jackie Chan
kénytelen volt lemondani vietnami jótékonysági látogatását, miután online
visszatetszéssel szembesült, amiért állítólag a kilences sávvonal mellett szólalt fel.
Ezek a fejlemények egy lappangó ellentét hátterében zajlottak, mivel egy kínai
olajkutató hajó 2019 júliusa óta Vietnam kizárólagos gazdasági övezetében
tartózkodik a Dél-kínai-tengeren.
Aztán kitört a Covid-19 világjárvány. A koronavírus sikeres visszaszorításával a29
Vietnám vezetése kiérdemelte az általa áhított rendkívüli közvéleményi támogatást.
A járvány azt is látta, hogy a hatóságok egy olyan valószínűtlen helyszínt találtak
legitimitásuk megerősítésére, amelyet korábban el akartak nyomni: a Kína-ellenes
érzelmeket. Amikor július végén a legutóbbi koronavírushullám elérte Vietnamot,
bár a tisztviselők nem hozták kifejezetten összefüggésbe az új fertőzéseket kínai
állampolgárokkal, a30 a járvány ismétlődése csak tovább fokozta a Pekinggel
szembeni, amúgy is növekvő bizalmatlanságot. Az, hogy a vietnami hatóságok
hogyan figyelték a Kína-ellenes online érzelmeket, és hogyan reagáltak rá a
következő napokban, érdekes bepillantást nyújt a vietnami online cenzúra
folyamatosan módosított játékkönyvébe.
Július 25-én a vietnami egészségügyi hatóságok új Covid-19-es eseteket erősítettek
meg Da Nang központi városában, amely 99 napig vírusmentes volt. 31Ugyanezen a
napon online visszhangot váltott ki az a hír, hogy letartóztattak egy kínai férfit, aki
részt vett egy olyan hálózatban, amely állítólag kínai állampolgárokat csempészett
Da Nangba és a szomszédos Quang Nam tartományba32 . A kínaiellenes érzelmeket
tartalmazó közösségi média-bejegyzések száma július 27-én 290-re emelkedett a
néhány nappal korábbi 50 és kevesebb mint 100 közötti értékről. Az egyik
kulcsszó, amely feltűnő fontossággal jelent meg a közösségi médiában a "Trung
Cong cai" volt, amely arra az állításra utal, hogy a kínai kommunisták a vírus
terjesztésére küldik az embereiket Vietnamba.
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(Forrás: ISEAS - Yusof Ishak Intézet)
Egy olyan országban, ahol a hatóságok minden hírportált arra köteleztek, hogy
cenzúrázza az olvasók megjegyzéseit még a közösségi médiafelületeken is, a33
oldalon nehezen lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyes mainstream híroldalak
Facebook-oldalain ellenséges és becsmérlő, Kína-ellenes kommentek jelennek
meg. Példák: Miután a kínai férfi letartóztatásának híre felkerült a vietnami
kormány hivatalos Facebook-oldalára, a34 17 000 reakciót váltott ki. Az 1400
hozzászólásból mindössze 18-at engedtek megjelenni, de ezek némelyike olyan
erős szavakat tartalmazott, mint "az arca nem tűnik embernek", "küldjétek börtönbe"
vagy "verjétek meg". Nevezetesen a VTV24, az állami vietnami televízió
leányvállalatának Facebook-oldalán az internetezők még ennél is élesebb Kínaellenes vádakat fogalmaztak meg. Egy ugyanezen hírre írt bejegyzésben, amely 62
000 reakciót és 9900 kommentet (17-et tettek közzé) vonzott, a35 netezők nem
spóroltak a szavakkal: "öljétek meg a szemétládákat", "öljétek meg azonnal", vagy
"a legmagasabb büntetéssel büntessétek".
Másrészt más nagy hírportálok, például a Tuoi Tre36 és a VnExpress,37 Facebookoldalain nem jelentek meg kommentek ugyanezen hírekhez. Tekintettel arra, hogy
a kormány és a Vietnam Television Facebook-oldala hogyan kezelte az olvasói
hozzászólásokat, úgy tűnik, hogy a Tuoi Tre és a VnExpress felhívását az
öncenzúra vezérelte. Ennek annál is inkább lett volna értelme a Tuoi Tre számára,
amely kemény leckét tanulhatott, miután 2018-ban felfüggesztették online
változatát, részben a hatóságok által a "nemzeti egységet" aláásónak ítélt
kommentek miatt. 38 Továbbra sem világos, hogy ezek a megjegyzések valódiak vagy
koholtak. Ami azonban kevésbé tűnik megkérdőjelezhetőnek, az az, hogy nem volt
cenzúra alatt.
10

TÉTEL:
115.
2020 ISSN 2335-6677
szám

A hatóságok felismerték, hogy a közvélemény megítélése az interneten hogyan
változik, és megpróbálták a lehető legtöbbet kihozni a Kína-ellenes érzelmek rövid
kirobbanásából. Eközben Kína
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a dél-kínai-tengeri akciók április óta folyamatosan bosszantották Vietnamot. 39
Július közepén Mike Pompeo amerikai külügyminiszter "teljesen jogszerűtlennek"
minősítette Kína túlzott tengeri követeléseit, ami globális és regionális szinten is a
címlapokra került.40 Egy ilyen geopolitikai kontextus még inkább megérett arra,
hogy Vietnam július végétől augusztus végéig, mindössze egy hónap leforgása alatt
elítélje a Dél-kínai-tengeren Kína agresszívnak vélt lépéseit, és a41 még a Peking
elleni per lehetőségét is felvetette.42
Egy csendesebb, szimbolikus lépésként augusztus 11-én Vietnam
dokumentumfilmet adott ki a Kínával vívott 1979-es határháborúról.43 A
megjelenés időzítése nem is lehetne érdekesebb, mivel egy 1979 februárjában
történt eseményhez kötik. A kommunista párt által jóváhagyott
dokumentumfilmben egy kép látható, amelyen Kína legfőbb vezetője, Deng
Hsziao-ping, az ország akkori alelnöke fejet hajt Jimmy Carter amerikai elnök előtt.
Ekkor Deng Washingtonba repült, hogy zöld utat kérjen egy 600 000 fősre becsült
kínai haderő kiküldéséhez, hogy "megleckéztessék" Vietnamot a Kína által
támogatott népirtó vörös khmer rezsim elűzéséért.44
A tanulság: A Kína-ellenes online érzelmek kihasználásával, bár valahogy
csendben, és a Kínához való alkalmazkodásra való törekvéssel Vietnam, úgy tűnik,
annak jeleit mutatja, hogy nagyobbra értékeli a hazai legitimitás megszerzését, mint
Kína alkalmazkodását, legalábbis a jövő év eleji vezetőváltás előkészületeiben.

KI MIT VEZET?
Az, hogy a Covid-19 járvány idején hogyan kezelték az online Kína-ellenes
érzelmeket, egyre fontosabb mércévé vált a hatóságok számára, hogy
újrakalibrálják intézkedéseiket és jelezzék, hogy ellenzik Kína döntéseit. Az
azonban továbbra is távoli lehetőség, hogy az online Kína-ellenes érzelmek olyan
erővé váljanak, amely a kormányzat intézkedéseit irányíthatja.
A hatóságok a propaganda és a Kína-ellenes érzelmek kombinációját a lehető
legjobban ki tudták használni arra, hogy alakítsák a mainstream média Kínával
kapcsolatos kritikus tudósításait.45 Nem valószínű azonban, hogy a közeljövőben
elegendő politikai és technológiai izmot tudnak összeszedni ahhoz, hogy ugyanezt
online is megtehessék. Mivel Peking nem enged politikai hegemóniájából, érdemes
lesz figyelni, hogy Vietnam hogyan játssza tovább a Kína-ellenes érzelmek
kártyáját, különösen az új vezetés megerősítése után.
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