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A SZERZŐKRŐL
Christopher Walker a National Endowment for Democracy (NED)
tanulmányokért és elemzésekért felelős alelnöke.
alapítvány, amely a demokratikus intézmények növekedésének és
megerősítésének szenteli magát világszerte. Ebben a minőségében
ő felügyeli a NED sokrétű elemzői munkájáért felelős osztályt. A
tekintélyelvű rendszerek szakértője, és a nyílt rendszerekre
gyakorolt tekintélyelvű befolyással kapcsolatos viták élharcosa.
Cikkei számos kiadványban jelentek meg, többek között a Financial
Times, a Wall Street Journal, a New York Times, a Washington Post,
a Foreign Affairs és a Journal of Democracy című folyóiratban.
Társszerkesztője (Larry Diamonddal és Marc Plattnerrel) az
Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy (Johns
Hopkins University Press, 2016) című szerkesztett kötetnek,
valamint társszerkesztője (Jessica Ludwiggal) az Sharp Power:
Rising Authoritarian Influence (NED's International Forum for
Democratic Studies, 2017).
Jessica Ludwig a Demokratikus Tanulmányok Nemzetközi
Fórumának, a National Endowment for Democracy (NED) kutatási
és elemző részlegének vezető programfelelőse. Ebben a
minőségében a Power 3.0 blog szerkesztője és a Power 3.0
podcast producere. Kutatásainak középpontjában a feltörekvő
demokráciákban a tekintélyelvű befolyás áll, különös tekintettel
Kína és Oroszország Latin-Amerikával való kapcsolatára.
Társszerkesztője (Christopher Walkerrel) az Éles hatalom című
jelentésnek: Rising Authoritarian Influence (NED's International
Forum for Democratic Studies, 2017).
Amellett, hogy az International Forum számára különböző,
összehasonlító kutatási módszereket alkalmazó projekteket és
kiadványokat koordinál, írásai a Foreign Affairs, Foreign Policy,
Global Americans és a Journal of Democracy folyóiratokban jelentek
meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Demokratikus Tanulmányok Nemzetközi Fóruma köszönetét
fejezi ki az Éles hatalom és demokratikus ellenálló képesség sorozat
szerzőinek. Köztük vannak: dr: Sarah Cook, Martin Hála, Samantha
Hoffman, Edward Lucas, Nadège Rolland, Ruslan Stefanov, Glenn
Tiffert, Martin Vladimirov és Nicholas D. Wright. A Fórum által
szervezett kerekasztal-beszélgetések résztvevői, akik a projekt
során visszajelzéseket adtak, szintén felbecsülhetetlen értékű
hozzájárulást nyújtottak ehhez a kezdeményezéshez. A fórum
különösen hálás Shanthi Kalathilnak, aki a NED Nemzetközi
Fórumán töltött ideje alatt jelentős vezetői szerepet játszott, és olyan
meglátásokkal szolgált, amelyek hozzájárultak a jelentéssorozat
kialakításához. A Fórum elismerését fejezi ki továbbá Tyler
Roylance-nak a kiemelkedő szerkesztői támogatásáért, valamint
Kevin Sheives, John Engelken, Rachelle Faust és a National
Endowment for Democracy munkatársainak hozzájárulásáért. Külön
köszönet illeti Ariane Gottliebet kiváló kutatási segítségéért.
Végezetül a Fórum köszönetet mond a Smith Richardson
Alapítványnak, amely kritikus pénzügyi támogatást nyújtott ehhez a
kezdeményezéshez.

Az ebben a dokumentumban kifejtett nézetek a szerzők
véleményét és elemzését képviselik, és nem feltétlenül tükrözik a
National Endowment for Democracy vagy annak munkatársainak

véleményét.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A világ megváltozott az elmúlt másfél évtizedben. A demokratikus
hanyatlás ezen időszakában a diktatúrák fokozták és modernizálták
elnyomásukat. A rezsimek gyakorlatilag minden régióban
tekintélyelvűbbé váltak. Különösen két nagyhatalom, Kína és
Oroszország,
élen jártak abban, hogy belföldön szorosabbra húzzák a hatalmukat,
technikáikat egy új korszakhoz igazítják, és aktív és céltudatos
transznacionális erőként vetik be őket, amelyek képesek befolyásolni a
nyitott társadalmakat és intézményeiket.
Az információval és az eszmékkel, a kereskedelemmel, a médiával és a technológiával
kapcsolatos intézmények egy csoportja, amelyek a modern nyitott társadalmak "központi
idegrendszerét" alkotják, komoly sebezhetőséget mutat. Ma ezek az intézmények mély
kapcsolatokat ápolnak az autokratikus-demokratikus szakadékon keresztül. A közös
tevékenység e csatornáin és csomópontjain keresztül az autokratikus hatalmak olyan módon
kalibrálják újra az ösztönzőket, amely ellentétes a demokratikus elszámoltathatóság normáival.
Ha ez a kritikus rendszer rosszindulatú befolyásnak van kitéve, a káros visszhangok
mélyrehatóak lehetnek.
A legfontosabb az, hogy ma, jobban, mint bármikor az utóbbi időkben, nincsenek éles határok a
belügyek és a nemzetközi befolyás között. Amint azt az Éles hatalom és demokratikus ellenálló
képesség sorozatban szereplő jelentések is jelzik, az autokráciák és a demokráciák bonyolult
módon kapcsolódnak egymáshoz, ami a legtöbbször káros hatással van a demokráciák
gyakorlatára és normáira.
Az utóbbi években az autoriter rezsimekről szóló elemzések nagy része abból indult ki, hogy
ezek a rezsimek úgy próbálnak nemzetközi befolyást szerezni, hogy vonzzák és megnyerik
tárgyalópartnereiket. A pekingi és moszkvai vezetők azonban egyértelműen arra törekednek,
hogy otthon az erő és a félelem segítségével uralkodjanak, és a szabad társadalmakban élő
embereknek meg kellene nyitniuk a szemüket annak lehetősége előtt, hogy ezek a rezsimek
külföldön is hasonlóan cselekednek.
Azok az epizódok, amelyeket néhány évvel ezelőtt még a tekintélyelvű túlkapások egyedi vagy
véletlenszerű példáinak tekinthettünk, ma már egy globális minta részeként ismerhetők fel.
Tekintettel a változások gyorsaságára és kiterjedésére, valamint az éles hatalomról szóló eredeti
munkájának eredményeképpen a National Endowment for Democracy Nemzetközi Demokratikus
Tanulmányok Fóruma kezdeményezést indított annak felmérésére, hogy a tekintélyelvű
befolyás modern formái milyen módon befolyásolják a nyitott társadalmak demokratikus
infrastruktúráját. Ahogy a globalizáció elmélyítette a demokráciák és az autokráciák közötti
integrációt, az éles hatalom kompromittáló hatásai - amely akadályozza a szabad
véleménynyilvánítást, semlegesíti a független intézményeket és torzítja a politikai környezetet egyre nyilvánvalóbbá váltak a nyitott társadalmak kulcsfontosságú ágazataiban.

KULCSFONTOSSÁGÚ KONTEXTUS
A fenyegetés alábecsülése. Az autokráciák és a demokráciák közötti mélyebb és széles körű
elkötelezettség kezdetén az utóbbiak döntéshozói durván alábecsülték az autoriter hatalmak
eltökéltségét, valamint a nemzetközi normák és intézmények megváltoztatására és
újrakovácsolására való képességüket. Egy olyan időszakban, amikor a demokráciák saját
belső problémáikkal voltak elfoglalva, Oroszország, Kína és más országok autoriter rezsimjei

feszegették a határokat és sikeresen kihasználták a demokratikus rendszerek sebezhetőségét.

június 2021|III

Teljes körű válasz az éles hatalomra: a nyitott társadalmak sebezhetőségei és erősségei

A tekintélyelvű rezsimeknek erős preferenciáik vannak azzal kapcsolatban, hogy a világot
hogyan kellene rendezni és kormányozni. Az autokraták például nem agnosztikusak a
véleménynyilvánítás vagy az egyesülési szabadság tekintetében. E rendszerek szervező elvei
megkövetelik a beszéd és az eszmék ellenőrzését, valamint a független csoportosulások vagy
hatalmi központok felszámolását a társadalomban.
A demokráciáknak "rendet kell tenniük a saját házuk táján", de eközben nem hagyhatják
figyelmen kívül a körülöttük lévő világot. A demokratikus országokkal és a nemzetközi
szabályalkotó testületekkel való interakcióikat kihasználó autoriter rezsimek valószínűleg nem fognak
meghátrálni, vagy megnyomni a szünet gombot, ahogy a demokráciák hajlamosak a belpolitikai
nehézségekre. A demokráciáknak a belső gyengeségek kijavítására és intézményeik külső
fenyegetésekkel szembeni védelmére irányuló erőfeszítéseiknek egyidejűleg kell történniük és
kölcsönösen erősíteniük egymást, ha bármelyik törekvés sikeres akar lenni.
Egy gyengítő ciklus megállítása. A tekintélyelvű hatalmak kompromittáló tevékenységei többek között
a média, az oktatás, a kereskedelem és a technológia területén az adott demokrácia integritásának
folyamatos szondázását jelentik. Ha a célország nem alkalmazza a szükséges kiigazításokat és
reformokat, a tekintélyelvű befolyás a demokrácia romlásának és további kizsákmányolásának gyengítő
körforgását indíthatja el.
•

Média: A digitális korszakban az információs ökoszisztéma megzavarása hozzájárult ahhoz,
hogy a tekintélyelvűek által preferált narratívák világszerte teret nyerjenek. A médiát sok helyen
érő pénzügyi nyomás sebezhetővé teheti őket a gazdasági manipuláció és kényszerítés
különböző formáival szemben. A költségvetési megszorítások gyakran megnehezítik a médiumok
számára - különösen a feltörekvő vagy meggyengült demokráciákban -, hogy elkötelezett
szakértelemmel rendelkező riportereket tartsanak meg.
Ez a dinamika aszimmetriát hozhat létre a helyi médiumok által az önkényuralmi rendszerekkel
való kapcsolattartásról szóló tudást és erőforrásokat illetően, ami vákuumot teremt a helyi
tudósításokban, amelyet az önkényuralmi állami médiumok közvetlen és közvetett eszközökkel
igyekeznek betölteni.

•

Tudáságazat: Az autoriter rezsimek éles hatalmi kezdeményezései a tudásszektorban arra
irányulnak, hogy veszélyeztessék az eszmecserét elősegítő rendszereket, miközben a tudást
létrehozó intézményeket - amennyiben ez megengedett - saját platformként sajátítják ki.
befolyásolás. A független intellektuális vizsgálódás terének szűkülése olyan autoriter
országokban, mint Kína, Oroszország, Törökország és Magyarország, jelentős nemzetközi
következményekkel járt.

•

Technológia: A globálisan összekapcsolt digitális környezet eszközt ad a tekintélyelvűeknek
arra, hogy kiterjesszék hatókörüket a nyitott társadalmakra. A nyílt, demokratikus környezetben
kifejlesztett technológiai innovációk és platformok önmagukban is jelentős sebezhetőséggel
rendelkeznek, de további veszélyt jelent az autoriter környezetben kialakított új platformok gyors
elterjedése. A tekintélyelvűek céltudatosan fejlesztik a technológiát, valamint a technológia
felépítésének és alkalmazásának módjait. A demokráciáknak hasonlóan céltudatosan kell
kialakítaniuk az új technológiákra vonatkozó szabályokat, amelyeket saját kormányzási elveik
alapján alakítanak ki.

•

Kereskedelem: Mint minden korrupciót, a tekintélyelvű korrodáló tőkét is az erős jogi
biztosítékok, valamint a szilárd elszámoltathatósági és átláthatósági mechanizmusok hiánya
teszi lehetővé. Az éles hatalmi hatások
a korróziós tőke általában az "elit elfogása" formájában jelentkezik, ami lehetővé teszi a helyi
intézmények "külföldi befolyás eszközeivé" való "átalakítását". A tekintélyelvűek receptje az éles
hatalom korrozív tőkén keresztül történő gyakorlására nem a hatalmas pénzösszegekre, hanem
a jól összekapcsolt elitekkel és meghatározott ágazatokban kötött, stratégiailag célzott
megállapodásokra támaszkodik.
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AJÁNLÁSOK
A nyitott társadalmak intézményeinek teljes spektrumából származó válaszra van szükség. A
kormányok lehetnek a legalkalmasabbak arra, hogy az éles hatalom kihívásának bizonyos
aspektusaira reagáljanak. A tekintélyelvű beavatkozás rejtett vagy kényszerítő módszerei a
bűnüldözés vagy a szabályozás alkalmazását igényelhetik.
műszerek. A kormányzat azonban egyedül nem képes hatékony védelmet kialakítani a befolyásolás
sokféle formája ellen, amelyek az elmúlt években alakultak ki.
•

A civil társadalom - széles körben értelmezve - döntő része a demokráciák versenyelőnyének az
autoriter államokkal szemben. Ebben az új környezetben a nem kormányzati szektor szereplőinek
- többek között a médiának, az egyetemeknek, a kiadóknak, a technológiai és szórakoztatóipari
cégeknek - olyan ellenálló stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek megerősítik a nyitottság, az
elszámoltathatóság és az intézményi integritás normáit. Ezen intézmények bármelyike egyre inkább
szenved az éles hatalom hatásaitól, ami pozitívabb és céltudatosabb választ tesz szükségessé.

•

Az autokraták "oszd meg és uralkodj" módszereire demokratikus egységgel kell válaszolni. A
tekintélyelvű kormányzás központi jellemzője a hatalom gyakorlásának "oszd meg és uralkodj"
megközelítése. A demokráciák kritikus intézményeinek vezetőinek inkább egymással kellene
egyeztetniük, mintsem egyedül próbáljanak megküzdeni a tekintélyelvű nyomásgyakorlással. Annak
elkerülése érdekében, hogy az éles hatalom eszközeként használják ki őket, a magánszektorbeli
cégeknek olyan üzleti stratégiákat kell fontolóra venniük, amelyek nem teszik lehetővé az autoriter
rezsimek számára.
a nyilvános nyilatkozatok felülvizsgálatára, az alkalmazottak szankcionálására, a térképek
módosítására és hasonlókra ösztönözni. Ennek elmulasztása a normák lefelé tartó spirálját
eredményezi, ami az autokraták stratégiai előnyét erősíti.

•

A technológiai szférában a demokráciáknak ösztönözniük kell a versenyfutást a csúcsra.
Tekintettel arra, hogy a modern technológia milyen mértékben alakítja a politikai tájképet, a
demokráciáknak fokozniuk kell a szabad véleménynyilvánítás, az információk integritásának és
a magánélet alapvető védelmének ösztönzésére irányuló erőfeszítéseket. A felügyeleti vagy
cenzúra-mechanizmusokat beépítő platformok hozzájárulnak az információ manipulálásához.
környezet. A nagy teljesítményű, újonnan megjelenő technológiák szabványosítása terén
fordulóponthoz érkeztünk. A demokratikus társadalmak feladata, hogy olyan normákat alakítsanak
ki a technológia kialakítására és használatára vonatkozóan, amelyek védik a szabad eszmecserét,
ugyanakkor megkövetelik az elszámoltathatóságot és az emberi jogok tiszteletben tartását.

•

A civil társadalom segíthet a Kínával és Oroszországgal kapcsolatos tartós politikai műveltségi
hiányosságok felszámolásában. A helyi civil társadalom szakértői kapacitásának növelése
kritikus fontosságú a tekintélyelvű éles hatalom meglepő sikerének kezeléséhez a már kialakult
és a feltörekvő demokráciákban egyaránt. A globális tekintélyelvű hatalmakkal való
együttműködés kockázataival kapcsolatban jártas és éber civil társadalmi szektor hozzájárulhat a
nagyobb átláthatósághoz és a megalapozott politikai döntéshozatalhoz, és végső soron a
demokráciák intézményi integritását erősítő létfontosságú védelmi vonalként szolgálhat.

•

A mai kihívások nem tekinthetők sem tisztán hazai, sem tisztán külső kihívásoknak. Tekintettel
arra, hogy a demokráciák és az autokráciák olyan kulcsfontosságú területeken, mint a
kereskedelem, az oktatás, a média és a technológia, milyen mértékben kötődnek egymáshoz, a
demokratikus kormányzásnak az elmúlt években felmerült kihívásai már nem tekinthetők sem
kizárólag belföldi, sem kizárólag külföldi jellegűnek. Ezért egyrészt a kritikus demokratikus
intézmények belső felfrissítése és megerősítése, másrészt a külső tekintélyelvű hatalmak
kompromittáló vagy maró befolyásától való megvédésük nem egymást kizáró feladat. Valójában
mindkettő a kudarc veszélyének van kitéve, ha nem úgy tervezik, hogy kölcsönösen erősítsék
egymást.

június 2021|V

•

Ebben a küzdelemben mindenféle demokrácia érdekelt. Ha azonban a jobb erőforrásokkal rendelkező, már
kialakult demokráciák nem képesek olyan alapvető reformokat végrehajtani, amelyekkel ellenállhatnak a
tekintélyelvű befolyásnak, az rossz előjelet jelent a világ sebezhetőbb társaik számára. A sorozatban szereplő
jelentések olyan különböző országok gyengeségeit tárják fel, mint Banglades, Bolívia, Nigéria, Portugália és
Szerbia. A nyitott társadalmak mindenütt jobban össze vannak kapcsolva a tekintélyelvű rendszerekkel és
eszmékkel, és sebezhetőbbek velük szemben, mint a hidegháború utáni korszakban bármikor. Demokráciák
a fejlődés különböző szintjein - és a tudatosság különböző szintjein - új módon kell megosztaniuk
egymással az információkat és a szakértelmet.

•

A demokráciáknak a figyelemfelkeltés fázisából át kell térniük a koncetráltabb cselekvésre. A média és a
civil társadalmi csoportok döntő szerepet játszanak a közvélemény figyelmének felkeltésében, valamint a
szélesebb választói csoportok tájékoztatásában és oktatásában az önkényuralmi befolyás természetéről és
taktikájáról. Az elmúlt években elsőrangú kutatási és megfigyelési erőfeszítésekre került sor a kihívás
mértékének felmérése és a fontos információk nyilvánosságra hozatala érdekében. Ezek az erőfeszítések
szükségesek, de elégtelenek. Amint azt e sorozatban szereplő jelentések megállapítják, bizonyos ágazatokban
aktív válaszlépések vannak kialakulóban. Például a médiumok, a civil társadalmi csoportok és a technológiai
vállalkozások innovatív módszereket találnak arra, hogy visszavágjanak Peking éles hatalmi beavatkozásának
a médiaszférában. Az olyan országok, mint Ausztrália, Tajvan és a Cseh Köztársaság, ahol a civil társadalom a
legfejlettebb erőfeszítéseket teszi az éles hatalom természetének és formáinak kivizsgálására, az azokról szóló
jelentések készítésére és megértésére, vitathatatlanul a legnagyobb előrelépést érték el e tekintetben. Az egyes
országok sikeres intézkedéseit most más demokráciáknak kell felgyorsítaniuk és összehangoltan
kiterjeszteniük.
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A világ megváltozott az elmúlt másfél évtizedben. Ez idő alatt a diktatúrák fokozták és
modernizálták az elnyomást. Gyakorlatilag minden régióban - a Közel-Keleten és
Eurázsiában, Ázsia egyes részein és másutt - a rendszerek tekintélyelvűbbé váltak. 1 Két
különösen a nagyhatalmak, Kína és Oroszország, élen járnak abban, hogy szigorítsák a hatalmukat
belföldön, technikáikat egy új korszakhoz igazítják, és külföldön is bevetik őket, hogy nemzetközi
befolyást gyakoroljanak, és valójában biztonságosabbá tegyék a világot az autokrácia számára.

E két rezsim elsődleges prioritása az ellenvélemény megakadályozása és szükség esetén eltiprása.
Peking esetében az abszolút ellenőrzésre való törekvés a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
látható, ahol az ujgur nép brutalizálása és az ujgur kultúra kiirtására irányuló szorgalmas erőfeszítések
zajlanak. 2 A Kínai Kommunista Párt (KKP) hasonló módon igyekezett leigázni Tibet népét és kultúráját.
3 Hongkongban
Peking kíméletlen elszántsággal folytatta a különleges közigazgatási terület autonómiájának,
jogállamiságának és féldemokratikus politikai intézményeinek lebontását. 4 Ezeken a területeken és
Kína-szerte az állam egyre inkább a technológiára támaszkodik, hogy fenntartsa a rendszer
biztonságáról alkotott átfogó elképzelését. 5 Az egyre éberebb és intoleránsabb hatóságok több ezer
online "beszédbűncselekményt" büntettek meg. 6
Oroszországban, ahol a legfőbb vezető, Vlagyimir Putyin immár harmadik évtizedébe lépett a
hatalomban, a hatóságok hasonló módon igyekeznek elfojtani a kritikát, és az állam minden eszközét
bevetik, hogy a hivatalban lévő vezetést ellenőrzés alatt tartsák. 7 Az ezredforduló óta a Kreml
folyamatosan szigorította a csavarokat az ország független médiája, a civil társadalom, a
kulcsfontosságú kereskedelmi eszközök és a politikai ellenzék ellen. Kínához hasonlóan az
oroszországi hatóságok is arra törekszenek, hogy a digitális technológiákat a tekintélyelvű uralom
bástyájává tegyék. 8 2020 júniusában például a kormány szerződést írt alá az "Orwell" nevű
arcfelismerő rendszer telepítéséről a több mint 43 000 iskolában, és ez csak egy azon lépések közül,
amelyeket az oroszországi videómegfigyelés tömeges kiterjesztése érdekében tett. 9 A rezsim digitális
megfigyelési kapacitása 2020-ban jelentősen megnőtt, állítólag a közegészségügy és a közbiztonság
védelme érdekében, de az alapokat már jóval a világjárvány megjelenése előtt lefektették, és ezek a
rendszerek még jóval a vírus megfékezése után is a helyükön maradnak. 10
A pekingi és moszkvai autoritárius irányadók, valamint más befolyásos autokráciák, például a Perzsaöböl menti monarchiák számára a hatalom nem osztható meg és nem is cserélhető. Ezek a rezsimek
ahelyett, hogy a kritikát és a versenyt létfontosságú korrekciós mechanizmusnak tekintenék, halálos
fenyegetésként tekintenek rájuk. Uralkodásuk bármilyen megingása a hivatalban lévő eliteket az
évtizedek óta felhalmozott visszaélésekért való felelősségre vonásnak tenné ki, és az ebből eredő
ösztönzés, hogy folyamatosan megerősítsék és kiterjesszék ellenőrzésüket, a globalizáció jelenlegi
korszakában az országhatárokon átívelően érvényesül.
Eközben számos demokratikus rendszerben erodálódnak azok a biztosítékok, amelyek biztosítják a
hatalom rutinszerű átadását és a polgári és politikai jogok védelmét. Ambiciózus vezetők és
kormánypártok, akik választásokon kerültek hatalomra, beleértve a fejlett demokráciákat is, azon
dolgoztak, hogy felszámolják az intézményes ellenőrzéseket, korlátozzák a független médiát és a kritikus
véleménynyilvánítást, valamint manipulálják a választási rendszereket és a szavazókat, hogy
bebetonozzák magukat a hivatalukba, és ezzel gyakorlatilag autoriter útra tereljék országukat.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy ezek a trendek egybeesnek a digitális média forradalmával. A
Facebook, a YouTube és a Twitter 2004-ben, 2005-ben, illetve 2006-ban indult el, és azóta - jótékony
hatásaik mellett - megzavarták a hagyományos újságírást, fokozták a politikai polarizációt, és hatékony
közvetítő rendszereket biztosítottak a propaganda, a dezinformáció és a szélsőséges nézetek számára. 11
A COVID-19 világjárvány tavalyi megjelenése csak felgyorsította az antidemokratikus mintát, fedezetet
biztosítva az új elnyomó intézkedésekhez, és lejáratva azt a sok demokratikus kormányt, amelyik rosszul
kezelte a válságot. 12
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Ma, 2021-ben azzal a kijózanító ténnyel szembesülünk, hogy a demokratikus hanyatlás és a
tekintélyelvűség újjáéledésének jelenlegi időszaka a hidegháború vége óta eltelt 30 év felét teszi
ki. Az 1990-es évek drámai fejlődése nyomán kialakult globális politikai tájkép alapvetően
megváltozott.
Amint azt 2017-es jelentésünkben, a Sharp Power: Rising Authoritarian Influence, a vezető
tekintélyelvűek sikere nagyrészt annak tulajdonítható, hogy "kihasználnak egy kirívó
aszimmetriát: A hiperglobalizáció korában az orosz és a kínai rezsimek megemelték a külső
politikai és kulturális befolyással szembeni akadályokat otthon, miközben egyidejűleg
kihasználják a demokratikus rendszerek nyitottságát külföldön". Ebben az összefüggésben a
demokrácia több fronton is kihívást jelent. A jelenlegi helyzet szembetűnő aspektusa, hogy a
demokratikus fejlődést vagy visszafejlődést milyen mértékben alakítják belső és külső tényezők
egyaránt.
Miközben a demokráciák befelé fordultak, a tekintélyelvűek kifelé tekintettek. Az autokratikus
hatalmak egyre erőteljesebben érvényesítik akaratukat Afrika szarván13 , Közép- és KeletEurópában, a Balkánon14 , Latin-Amerikában15 és Ázsiában. 16 A nemzetközileg határozottabbá vált elnyomó
rezsimek a diplomácián túl a média és a tudományos élet, a fejlett technológia és az
alapinfrastruktúra széles skáláján tevékenykednek. Ebben a mindent átható tekintélyelvű
befolyással jellemzett környezetben a demokratizálódni, vagy akár a meglévő demokratikus
rendszereket megerősíteni kívánó társadalmak sokkal nagyobb akadályokkal szembesülnek,
mint a korábbi évtizedekben. 17

AZ AUTOKRÁCIÁK ÉS A DEMOKRÁCIÁK ÖSSZEKAPCSOLÓDNAK
Ma, jobban, mint bármikor a közelmúltban, nincs világos határvonal a belügyek és a nemzetközi
befolyás között. Amint azt az Éles hatalom és demokratikus ellenálló képesség sorozatban
szereplő jelentések is jelzik, az autokráciák és a demokráciák bonyolult módon kapcsolódnak
egymáshoz, ami a legtöbbször káros hatással van a demokráciák gyakorlatára és normáira.
Azok az epizódok, amelyeket néhány évvel ezelőtt még a tekintélyelvű túlkapások egyedi vagy
véletlenszerű példáinak tekinthettünk, ma már egy nyugtalanító globális minta részeként
ismerhetők fel. Tekintettel a változások gyorsaságára és kiterjedésére, valamint az éles
hatalomról szóló eredeti munkája folytatásaként a National Endowment for Democracy
Nemzetközi Demokratikus Tanulmányok Fóruma kétéves kezdeményezést indított annak
felmérésére, hogy a tekintélyelvű befolyás modern formái milyen módon befolyásolják a nyitott
társadalmak demokratikus infrastruktúráját. Ahogy a globalizáció elmélyítette a demokráciák és az
autokráciák közötti integrációt, egyre nyilvánvalóbbá váltak az éles hatalom kompromittáló hatásai
- amely akadályozza a szabad véleménynyilvánítást, semlegesíti a független intézményeket és
torzítja a politikai környezetet.
a nyitott társadalmak kulcsfontosságú ágazataiban, beleértve a média- és információs teret, a
tudáságazatot, a feltörekvő technológiákkal kapcsolatos normákat és szabványokat, valamint a
kereskedelmet.
Az Éles hatalom és demokratikus ellenálló képesség sorozat nyolc jelentése tematikus
megközelítést alkalmaz, azzal a céllal, hogy szisztematikusan elemezze, hogyan manipulálják a
vezető autoriter rezsimek a politikai környezetet és cenzúrázzák a független véleménynyilvánítást
demokratikus környezetben. A jelentések egy sor kerekasztal-beszélgetés és műhelytalálkozó
eredménye, amelyeken a világ minden tájáról érkező vezető gondolkodók, szakértők és a civil
társadalom képviselői felmérték a nyílt társadalmak sebezhetőségét, amelyet az autoriter rezsimek
az éles hatalom eszközeivel célba vesznek és kihasználnak, és azonosították azokat a lehetséges
civil társadalmi válaszokat, amelyek megerősíthetik a nyílt közszféra integritását. Az e
jelentésekben szereplő elemzések azt sugallják, hogy míg a demokráciák talán még nem
összpontosítanak kellőképpen az autoriter rezsimek tevékenységére, az autoritáriusok intenzíven
2 | ÉLES HATALOM ÉS DEMOKRATIKUS RUGALMASSÁG
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érdeklődnek a demokráciák iránt.
Manapság számos kulcsfontosságú intézménynek mély kapcsolatai vannak az autokratikusdemokratikus szakadékon túl. A közös tevékenység e csatornáin és csomópontjain keresztül az
autokratikus hatalmak olyan módon alakítják át az ösztönzőket, amely ellentétes a demokratikus
elszámoltathatóság alapvető normáival. Egyetemek,
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a kiadók és agytrösztök a demokráciákban olyan mértékben lépnek kapcsolatba autoriter
forrásokkal és fogadnak el azokból forrásokat, ami még két évtizeddel ezelőtt is aligha lett volna
elképzelhető. A demokráciák és az autokráciák közötti média- és technológiai kapcsolatok egyre
szaporodtak, gyakran torzítva a hír- és információtartalom integritását és aláásva a
véleménynyilvánítás szabadságát. A tekintélyelvű államokkal - köztük elsőként Kínával - kialakult
rendkívüli kereskedelmi kapcsolatok megnyitották az utat a korrupció stratégiailag gyengítő
formái előtt a felkészületlen társadalmakban. A hivatásos sport és más szórakoztatóipari
ágazatok ugyancsak szabad prédává váltak a tekintélyelvű behatolás számára, ami nem várt
következményekkel jár kulturális környezetünkre nézve. Az információval, kereskedelemmel,
médiával és technológiával kapcsolatos intézmények csoportja fontos részét képezi a modern
nyitott társadalmak központi idegrendszerének. Ha ez a kritikus rendszer rosszindulatú
befolyásnak van kitéve, a káros visszhangok mélyrehatóak lehetnek.
Ezek a sebezhetőségek különösen fontosak, mivel a várakozásoktól eltérően a
tekintélyelvű kormányzás normái és szokásai globális szinten megerősödtek. Otthon a
a pekingi és a moszkvai vezetés belső biztonsági apparátusát és technológiai érzékét a civil
társadalom és más független erők tevékenységének akadályozására vagy befolyásolására
fordítja egy átfogó ellenőrzési törekvés részeként. Az elszámoltathatóság és a pluralizmus
elnyomása azonban, amely az autoriter rendszerek központi eleme, áttétet adott, átterjedt az
országhatárokon, és a demokráciáért folytatott globális küzdelem erőteljes akadályává vált.
A jelenség számos olyan nemzetközi szervezetnél megfigyelhető, amelyeknek a demokrácia és
az emberi jogi normák védelme a feladata. A Kína és Oroszország által vezetett autoriter
hatalmak keményen dolgoznak azon, hogy aláássák ezeket a szervezeteket. Arra törekszenek,
hogy független csoportok részvételét háttérbe szorítsák az olyan kritikus szervezetek emberi jogi
és demokrácia-mechanizmusaiban, mint az ENSZ, miközben egyébként úgy alakítják a
napirendet, hogy marginalizálják a nemkívánatosnak ítélt témák megvitatását. 18 A cél nem
egyszerűen a tekintélyelvűség hazai védelme, hanem a tekintélyelvű kormányzást megbélyegző
nemzetközi normák újrakovácsolása. 19 Ez az elkötelezett törekvés, hogy újraírják a globális
szabályokat, olyannyira beérett, hogy a tekintélyelvűek arra használják fel befolyásukat, hogy
létrehozzák saját, öncélú nemzetközi joganyagukat. 20

EGY KEDVEZŐTLEN, ERŐSÍTŐ CIKLUS MEGÁLLÍTÁSA
Az autoriter hatalmak nem elégedtek meg azzal, hogy beavatkozzanak a nemzetközi
intézményekbe. Országos szinten ügyesen kihasználták a demokratikus rendszerek
nyitottságát. Valójában kompromittáló tevékenységük - többek között a média, az oktatás és a
technológia területén - az adott demokrácia integritásának folyamatos szondázását jelenti. Ha a
célország nem alkalmazza a szükséges kiigazításokat és reformokat, a tekintélyelvű befolyás a
demokrácia romlásának és további kizsákmányolásának gyengítő körforgását indíthatja el.
A tét nagy. A kulcsfontosságú kormányzási normákat folyamatosan vitatják, és az autokratikus
és demokratikus intézmények közötti számos interakcióban erőteljes jelzések jelzik, hogy kié a
felsőbbrendűség. Ezekben a kölcsönhatásokban túl gyakran a tekintélyelvű normák élveznek
előnyt, ami fokozatosan aláássa a demokratikus elvek elsőbbségét.
Amikor például az ausztrál közszolgálati műsorszolgáltató megszünteti a KKP-t bíráló kínai
nyelvű tudósításokat, miután megállapodást kötött egy Pekinghez kötődő médiavállalattal, az
jelzésértékű. 21 Amikor független egyetemek olyan oktatási megállapodásokat kötnek kínai
székhelyű szervezetekkel, amelyek aláássák az akadémiai szabadságot, az is jelzésértékű. 22
Amikor a nyílt társadalmak nagy technológiai vállalatai meghajolnak Moszkva nyomása előtt,
hogy elismerjék területi követeléseit, az jelzésértékű. 23 Amikor a nagy szórakoztatóipari
vállalatok visszaszorítják a Szaúd-Arábia uralkodóival kapcsolatos tartalmakat.
a gazdasági következmények elkerülése érdekében, jelzést küld. 24 Amikor német tisztviselők elhallgatnak egy jelentést
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Peking manipulatív befolyásáról az országban, jelzést küld. 25 Ha egyre több lesz belőlük, a
politikai cenzúra ilyen epizódjai visszaállíthatják a nyílt társadalmak normáit, és szabaddá
teszik az utat még több antidemokratikus magatartás előtt. 26
Ahogy Glenn Tiffert e sorozathoz készített jelentésében, a Compromising the Knowledge
Economy (A tudásalapú gazdaság kompromisszumai) című tanulmányában megjegyzi:
Authoritarian Challenges to Independent Intellectual Inquiry (A független intellektuális kutatást
érő autoriter kihívások) című cikkében, "az autoriter rezsimek felfogják ezeket az
összefüggéseket, és kihasználják a nyitott tudásalapú gazdaság gyenge pontjait, hogy a
demokráciát mint életképes politikai alternatívát lejárassák, megerősítsék pozícióikat otthon,
és megkönnyítsék hatalmuk és érdekeik kivetítését külföldre". Tiffert a kihívás mértékének
leírása során a továbbiakban azt mondja, hogy "a Kínai Népköztársaság népessége és
gazdagsága miatt egy osztályon belül van, de mások - köztük Oroszország, Szaúd-Arábia és
Törökország - is szisztematikusan kooptálják külföldi partnereiket, marginalizálják vagy
megfélemlítik a másként gondolkodókat, ellenőrzik a diskurzusokat és globalizálják a
preferált narratívákat "27.
A probléma nem egyszerűen egy adott médiamegállapodással vagy oktatási csereprogrammal van.
A középpontjában az elvárások szisztematikus megváltoztatása áll számos országban és
intézményben a tekintélyelvű érdekeknek megfelelően, és ennek mélyreható következményei
vannak a világra nézve, amelyben élünk.
A Commanding Ideas című jelentésében írja: Nadège Rolland megjegyzi, hogy az autokraták
"szisztematikusan szelektív szerepvállalása a vélemény egész szegmenseit marginalizálja, és
a vitát az önkényuralmi célkitűzéseknek kedvező hangokkal zsúfolja túl, ami összességében a
cenzúrához közelítő hatást vált ki "28 .
Minden egyes agytröszt igazgató, technológiai vezető, egyetemi dékán, kiadói vezető vagy
médiaszemélyiség, aki csatlakozik Peking vagy Moszkva hallgatólagos vagy kifejezett
preferenciáihoz, például a szólásszabadsággal vagy az egyesülési szabadsággal kapcsolatos
kérdésekben, hozzájárul ahhoz, hogy az újrarajzolódjon.
határokat, amelyek csökkentik az alapvető jogok tiszteletben tartását.
Minden egyes fokozatos eltávolodás a demokratikus normáktól
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Ebben a küzdelemben mindenféle demokrácia érdekelt; de ha a
jobban felszerelt, szilárdabb demokráciák nem tudnak olyan alapvető
reformokat végrehajtani, amelyek ellenállnak a tekintélyelvű
befolyásnak, az rossz előjelet jelent a világ sebezhetőbb társaik
számára. A sorozatban szereplő jelentések olyan különböző országok
gyengeségeit tárják fel, mint Banglades, Bolívia, Nigéria, Portugália és
Szerbia. A demokráciák mindenütt jobban összefonódnak a
tekintélyelvű rendszerekkel és eszmékkel, és sebezhetőbbek velük
szemben, mint a hidegháború utáni korszakban bármikor. A helyzet
sokkal céltudatosabb választ követel, amelynek célja a demokratikus
gyakorlatok és értékek védelme és megerősítése.
Mindez nem jelenti azt, hogy a tekintélyelvűek mindenhatóak vagy
tévedhetetlenek lennének. Jellemzően bizonytalan és mélyen korrupt
kormányaik tele vannak saját sebezhetőségükkel - és e hiányosságok
felismerése fontos ahhoz, hogy ellensúlyozni tudjuk külső
befolyásukat. Az elnyomó rendszerekben élő hétköznapi emberek
milliói vágynak nagyobb szabadságra, és küzdenek is érte, gyakran
figyelemre méltó bátorságot tanúsítva és nagy személyes kockázatot
vállalva. Az elmúlt másfél évtizedben azonban a vezető autoriter
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rezsimek ambiciózusabbá és céltudatosabbá váltak, és
tevékenységük máris hozzájárult az elszámoltathatóság
csökkentéséhez, a pluralizmus beszűküléséhez és a szabadság
erodálásához a világ minden régiójában.
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Napjainkban gyakran hallani, hogy a demokráciáknak "rendet kell tenniük a saját házuk táján", de
nem engedhetik meg maguknak, hogy eközben figyelmen kívül hagyják a körülöttük lévő világot.
A demokráciákkal és a nemzetközi szabályalkotó testületekkel való interakcióikat kihasználó
autoriter rezsimek valószínűleg nem fognak meghátrálni vagy szüneteltetni, miközben a
demokráciák a belpolitikai nehézségeikkel foglalkoznak. 29 A demokráciáknak a belső
gyengeségek kijavítására és intézményeik külső fenyegetésekkel szembeni védelmére irányuló
erőfeszítéseiknek egyidejűleg kell történniük és kölcsönösen erősíteniük egymást, ha bármelyik
törekvés sikeres akar lenni.

AZ ÉLES ERŐ KOMPROMITTÁLÓ HATÁSAI
Az elmúlt években Kína, Oroszország és néhány Perzsa-öböl menti monarchia hatóságai
hatalmas erőforrásokat fektettek be a Joseph Nye politológus által megalkotott "puha hatalom"
fogalmához kapcsolódó területekre. A puha hatalom alapja a vonzerő, amely egy ország
kultúrájának, politikai eszméinek és politikájának - valamint független civil társadalmának pozitív vonzerejéből fakad. Különösen a kínai hatóságok költöttek dollármilliárdokat világszerte
az érdekeik érvényesítésére, széles körű eszköztárat alkalmazva, amely magában foglalja az
emberek közötti cserék ezreit, a kulturális tevékenységeket, a globális médiavállalkozások
fejlesztését, valamint a tudásszektorban és a technológiai szférában tett kezdeményezéseket. A
tíz-tizenöt évvel ezelőtt még darabosnak vagy epizódikusnak tűnő beruházások és
tevékenységek ma már szembetűnő mintát alkotnak.
Egy dilemma azonban kialakult: e hatalmas befektetések ellenére a megfigyelők csodálkoznak,
hogy az autoriter rezsimek miért szenvednek továbbra is egyértelmű puha hatalmi deficitben. 30
Kína és Oroszország például általában rosszul szerepel a globális közvélemény-kutatásokban. 31
Mindazonáltal Peking és Moszkva nagyobb befolyást vetít ki határain túlra, mint bármikor az
utóbbi időkben, és nem elsősorban a katonai erő vagy a nyers gazdasági erő "kemény hatalmi"
eszközeivel.
Azt állítottuk, hogy a szóban forgó befolyás jobban értendő éles hatalomként, amely megközelítés
jellemzően a célországok és -intézmények finom behatolását és manipulálását jelenti. Ahogyan
azt az eredeti Sharp Power: Rising Authoritarian Influence jelentésben, az ilyen
kezdeményezéseket gyakran "az eszmék monopolizálására, az alternatív narratívák elnyomására
és a partnerintézmények kihasználására irányuló tekintélyelvű elszántság kíséri". Az éles hatalom
alapvetően a szabad véleménynyilvánítás korlátozását, a pluralizmus visszaszorítását és a
politikai környezet torzítását eredményezi. 32
Egyes megfigyelők az éles hatalmat a "kiberhadviseléssel" vagy az "információs hadviseléssel"
azonosították.33 Ez azonban félrevezető lenne, mivel az éles hatalom számos olyan területen
megjelenik, amelyek túlmutatnak ezen a szűk körű meghatározáson. Amint azt e sorozatban
szereplő jelentések részletesen bemutatják, az éles hatalom hatásai ma az oktatási és kiadói
szektorban, a média hagyományos és újabb formáiban, a technológia területén, valamint az
autoriter rezsimekkel fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban is megfigyelhetők. A hatalom
minden bizonnyal hatással van az információs tájra, de olyan módon ássa alá az intézményeket
és változtatja meg az ösztönzőket, amely aláássa a nyílt társadalom alapvető polgári
szabadságjogait.
A tekintélyelvű rezsimeknek van egy álláspontjuk és határozott preferenciáik a világ
rendezésének és irányításának módjáról, amit a demokráciák megfigyelői néha szem elől
tévesztenek.
Az autokratáknak nem idegen a véleménynyilvánítás vagy az egyesülés szabadsága. E
rendszerek szervező elvei megkövetelik a beszéd és az eszmék ellenőrzését, valamint a
független csoportosulások vagy hatalmi központok felszámolását a társadalomban. Most, amikor
az olyan tekintélyelvű óriások, mint Kína és Oroszország azon dolgoznak, hogy kormányzó
elveiket nemzetközi szinten is kivetítsék, a demokráciák azzal küzdenek, amit a "zsarnokság
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Az utóbbi években az autoriter rezsimekről szóló elemzések nagy része azt feltételezte, hogy
a demokráciákhoz hasonlóan ezek is úgy próbálnak nemzetközi befolyásra szert tenni, hogy
megnyerik és megnyerik tárgyalópartnereiket. A pekingi és moszkvai vezetők azonban
teljesen egyértelműen arra törekszenek, hogy otthon az erő és a félelem segítségével
uralkodjanak, és a szabad társadalmakban élő embereknek nyitott szemmel kellene járniuk.
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annak lehetősége, hogy ezek a rezsimek külföldön is hajlamosak ugyanezt tenni. Elsődleges
céljuk nem a külföldi közönség szeretetének vagy szavazatainak elnyerése, hanem az, hogy
megrontják, összezavarják, megfélemlítsék és ellenőrzésük alá vonják vélt ellenfeleiket. Ez nem
puha hatalom. Ez valami más.

A MÉDIA ÉS AZ INFORMÁCIÓS SZFÉRA MANIPULÁLÁSA
A tekintélyelvű rendszerek törekvéseivel és céljaival kapcsolatos téves feltételezések különösen a
média területén relevánsak. A nemzetközi állami médiaközvetítésekbe való tekintélyelvű
befektetések hatékonyságáról szóló viták - gyakran a puha hatalom szemszögéből - általában a
tartalom látszólagos vonzerejére összpontosítanak: hány külföldi néző vagy olvasó fogyasztja az
anyagot, és hogy a közvélemény-kutatások szerint mérhetően javul-e a támogató rezsim helyi
megítélése. Bár az ilyen értékelések gyakran vegyesek, sok megfigyelő azt jósolta, hogy az
autoriter állami média által támogatott propaganda és alternatív narratívák végül kevéssé fognak
érvényesülni az eszmék és az információ versenyző piacán.
De ahogy Edward Lucas felveti a "Firming Up Democracy's Soft Underbelly: A gyakorlatban nem
mindig vált be az az elképzelés, hogy a legjobb ötletek és a legigazságosabb újságírás
győzedelmeskedik. 35 A modern, globalizált információs ökoszisztéma legértékesebb jellemzői beleértve a versenyt, a nyitottságot és a tisztességességet36 - paradox módon belépési
lehetőséget biztosítottak a tekintélyelvű rezsimeknek, lehetővé téve számukra, hogy saját
narratíváikkal átlyukasszák és perforálják azt.
A digitális korban a média világszerte egyre nagyobb gazdasági nyomással szembesül, amely
komolyan próbára teszi a kereskedelmi és független csatornák üzleti modelljét. Kevés vállalkozás
tudta magát függetlenül fenntartani a hagyományos bevételi forrásokból, például az olvasói
előfizetésekből és a magánhirdetésekből. Eközben a piaci verseny fokozódott, mivel az internet és
a közösségi média csökkentette a belépési korlátokat, és új típusú szereplők számára tette
lehetővé, hogy információs kapuőrként és napirend-meghatározóként működjenek.
Ezen az amúgy is kihívásokkal teli színtéren a tekintélyelvű rendszerek olyan állami
médiaorgánumokat szabadítottak fel, mint az RT, a Szputnyik, a Press TV, a China Global
Television Network (CGTN) és a Hszinhua, sok más mellett, valamint a lojális üzleti érdekek
tulajdonában lévő, szorosan együttműködő magánorgánumokat.
vagy a politikai elit. Lucas leírja, hogy ezek a dinamikák hogyan járultak hozzá a "hamis verseny"
környezetéhez, amelyben a valóban független csatornák olyan ügynökségekkel versenyeznek,
amelyek kormányzati vagy oligarchikus támogatásban részesülnek. Bár a probléma gyakorlatilag
minden nyitott társadalomban megtalálható, az információs környezet integritását fenyegető
kockázatok nagyobbak a kevésbé fejlett médiarendszerrel rendelkező fiatalabb demokráciákban.
Ilyen körülmények között gyakran nagyobb az esélye annak, hogy az állami médián keresztül
kifejeződő külföldi tekintélyelvű érdekek kereszteződhetnek a helyi médiaszolgáltatókkal, amelyek
erős, illiberális hazai szereplőkhöz kapcsolódnak, ahogyan azt a Nyugat-Balkánon
dokumentálták. 37
A demokratikus társadalmak és médiarendszereik nyitottsága miatt a tekintélyelvűek számára
könnyű célpontok. A pekingi média globális befolyásának alakulásáról szóló jelentésében Sarah
Cook leírja, hogy a KKP hogyan fejlesztett ki egy széles körű eszköztárat, amely képes torzítani a
demokratikus médiakörnyezetet.
propaganda, cenzúra, dezinformáció és a tartalomszolgáltatási rendszerek ellenőrzése révén. 38 A
Xinhua vagy a CGTN, valamint a köz- és magánmédiumok közötti médiapartnerségek világszerte
olyan tartalommegosztási és koprodukciós megállapodásokat eredményeztek, amelyek viszonylag
zökkenőmentesen juttatják be a KKP narratíváit és Peking-barát tartalmát a helyi médiumokba.
Ahogy Cook megjegyzi: "Ezekben az országokban a legtöbb hírfogyasztó valószínűleg nem veszi
észre a Hszinhua jelenlétét egy cikk címsorában, és ha mégis, akkor sem biztos, hogy tudatában
van annak, hogy az ügynökség a KKP-nak van alárendelve. "39.
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Lucas és Cook egyaránt kiemeli, hogy a médiaszolgáltatókra nehezedő pénzügyi nyomás sok
esetben kiszolgáltatottá teheti őket a gazdasági manipuláció és kényszerítés különböző
formáinak. Egyes piacokon a pekingi érdekeknek elkötelezett magáncégeknek sikerült
részesedést szerezniük a médiában.
a meglévő helyi csatornákban vagy a médiahirdetéseket ellenőrző cégekben; ezek viszont
befolyásolták a Kínával kapcsolatos tartalmak szerkesztői álláspontját, és ténylegesen
cenzúrát eredményeztek. 40
A költségvetési megszorítások gyakran megnehezítik a médiumok különösen a feltörekvő vagy gyengülő demokráciákban működő
médiumok - számára, hogy elkötelezett szakértelemmel rendelkező
riportereket tartsanak. Ez a dinamika aszimmetriát eredményezhet a
helyi médiumok által a következőkre fordítható tudásbázis és
erőforrások tekintetében.
független tudósítás a nemzetközi kapcsolatokról, üzleti ügyletekről és
kapcsolódó ügyekről, amikor olyan tekintélyelvű rezsimekkel való
kapcsolatról van szó, mint Kína vagy Oroszország. Ez vákuumot
teremthet a helyi tudósításokban, amelyet a tekintélyelvű állami
médiumok tartalma tölt ki, amelyek az ország saját nemzeti fejlődéséről
és nemzetközi kapcsolatairól szóló hírek elsődleges forrásává válnak.
Még Olaszországban, egy gazdag európai demokráciában is,
az ország vezető hírügynökségével kötött tartalmi partnerség
lehetővé tette, hogy a Xinhua tudósításai uralják a Kínával
kapcsolatos olasz nyelvű hírek keresési eredményeit. 41 Online,
nemzetközi híraggregátorok nyújtanak
a tekintélyelvű állami médiát egy másik platformmal a tartalom terjesztésére. A
Reuters Connect, a globális hírügynökség egyablakos digitális
tartalomszolgáltatója
piactér, partnerségben áll a TASS orosz hírügynökséggel, a török
Anadolu ügynökséggel, valamint a kínai CCTV-vel és Xinhuával. 42 A
tekintélyelvűek befektetései a nemzetközi médiapiac elárasztása
érdekében a nagymértékben
összehangolt, államilag támogatott tartalmak is jelentősek. A China
Media Project elemzése szerint a People's Daily kampányának
részeként mintegy 4500 "médiadobás" történt; az erőfeszítés során 750
egyedi fizetett mellékletet tettek közzé tizenkét nyelven, közel 200,
negyven országban működő médiumban, mindezt a 2021-es Országos
Népi Kongresszus ülésszakának kéthetes időszakában. 43

A média
befolyásolásának
tekintélyelvű
eszközei egyre
inkább
csorbították a
nemzetközi
médiaszféra és
eltorzította azt a
fogalmat, hogy
milyen típusú
híreket és
információkat
tartanak a
legvonzóbbnak.

Moszkva, Teherán és Peking azzal érvel, hogy állami médiumaik alternatív nézőpontokat
kínálnak, és ezért ugyanolyan joguk van ahhoz, mint bármely más médiumnak, hogy a külföldi
médiapiacokon sugározzanak, vagy hogy tartalmakat terjesszenek a mainstream közösségi
médiaplatformokon, például a Twitteren és a Facebookon. Ugyanezek a rezsimek azonban
megtagadják a független médiának a teret a hazai piacokon, amely pluralista alternatívát
kínálhatna saját polgáraiknak, és az elmúlt években megszigorították a csavarokat a
médiaszabályozással szemben.
a határaikon belül még mindig működő nemzetközi média- és információs platformok. A
demokratikus rendszerek talán legkirívóbb kihasználása, ahogy Lucas megjegyzi, hogy a
tekintélyelvűek a "törvényhozás" eszközeivel próbálják hallgatásra kényszeríteni a független
médiumokat, drága rágalmazási vagy becsületsértési perekkel fenyegetőzve.
egyes kutatók, újságírók, szerkesztők és médiaszervezetek ellen, amikor azok korrupciós vagy
más érzékeny témákról vizsgálódnak.
Idővel a média befolyásolásának autoriter eszközei leépítették a nemzetközi médiaszféra
strukturális integritását, és eltorzították annak fogalmát, hogy milyen típusú hírek és információk
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tekinthetők a legvonzóbbnak. A pénzszűkében lévő, túlhajszolt szerkesztőkkel és riporterekkel
rendelkező média számára a Hszinhua vagy a Szputnyik tartalmának szabad közzétételére adott
engedély egy kényelmes rövidítés, amely értékesebbé teszi a terméküket, még akkor is, ha ez
veszélyezteti a médiumok integritását.
a helyi médiakörnyezet. Ahol a politikai polarizáció miatt nagy a bizalmatlanság a helyi médiával
szemben, ott a látszólag alternatív hírforrások, mint például az RT vagy a Press TV megjelenése
sokkal meggyőzőbb lehet - erre utal az RT en Español korábbi népszerűsége és folyamatos
növekedése a latin-amerikai közönség körében a COVID-19 járvány első hónapjaiban. 44 Sok
olyan fogyasztó számára, akinek korlátozottak a lehetőségei a hírekhez és információkhoz való
hozzáférésre - talán azért, mert kevés hírcsatorna van.
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az általuk preferált nyelven hordoznak tartalmakat, vagy mert a szegénység korlátozza a
csatlakozási lehetőségeiket és a fizetős médiaforrásokra való előfizetésüket - a szolgáltatók,
amelyek a legtöbb nyilvános médiát ellenőrzik
a hozzáférhető tartalomszolgáltató rendszerek rendelkeznek a legnagyobb befolyással. Az
információs ökoszisztéma ebből fakadó zavarai hozzájárultak ahhoz, hogy a tekintélyelvűek által
preferált narratívák világszerte teret nyerjenek.

A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT ÁTALAKÍTÁSA
Ahogy a médiaszektor is új befolyásoló erőknek van kitéve, amelyek veszélyeztethetik integritását,
úgy a demokratikus társadalmakban a szabad szellemi kutatás előmozdítására hivatott
intézmények - köztük az akadémiák, kiadók, agytrösztök és kulturális szervezetek - is kihívást
kaptak az éles hatalom hatásaitól. A tudáságazatnak autonómnak, élénknek és korlátlanul
működőnek kell lennie. De sok demokráciában, különösen azokban, amelyek egyre inkább
összefonódnak a tekintélyelvű hatalmakkal, a szellemi kutatás szabadsága próbára van téve, mivel
a tekintélyelvűek igyekeznek az érintett intézményeket a saját akaratukhoz igazítani.
A sorozatban Glenn Tiffert és Nadège Rolland által készített jelentések leírják, hogy az autoriter
rezsimek éles hatalmi kezdeményezései a tudásszektorban hogyan igyekeznek veszélyeztetni az
eszmecserét elősegítő rendszereket, miközben a tudást létrehozó intézményeket - amennyiben
erre lehetőségük van - saját befolyásuk platformjaként sajátítják ki. Céljaikat úgy érik el, hogy
kihasználják a gyenge pontokat a gazdasági és technológiai alkalmazkodásban, amelyet számos
ilyen intézmény hajtott végre, hogy versenyezni tudjon az egyre zsúfoltabb globális színtéren.
Az összekapcsolhatóság és a nyitott határok kora táplálta az egyetemek, agytrösztök és kiadók
vágyát arra, hogy integrálódjanak a globális piacra, és elmélyítsék részvételüket a nemzetközi
cserékben. Miközben a tehetségek és ötletek új forrásai iránti nyitottság kritikusan fontos jellemző
a szabad kutatásról, sok tudásszektorbeli intézmény nem vette teljes mértékben figyelembe,
hogy az autoritárius rendszerekben, például Kínában és Oroszországban - de többek között
Törökországban és Magyarországon is - működő társaik milyen módon vannak kitéve a
kormányok növekvő szabályozásának és politikai felügyeletének, amint azt Tiffert a
jelentésében kifejti. A független szellemi vizsgálódás terének szűkülése ezekben az
országokban jelentős nemzetközi következményekkel járt.
A kihívás nagy része a felkészültség hiányából fakad. Tiffert leírja, hogy sok intézmény nem
vizsgálja meg teljes mértékben a zárt környezetben lévő partnerekkel kialakított kapcsolatainak
jellegét: "Amikor a nyitott tudásalapú gazdaság szerves részét képező demokratikus
intézmények, mint például az egyetemek és kiadók, autoriter államokban székhellyel rendelkező
szervezetekkel lépnek partnerségre, olyan veszélyeknek teszik ki magukat, amelyek kezelésére
a hagyományos átvilágítási és kockázatkezelési kereteket nem tervezték. A legalapvetőbb,
hogy ezek az intézmények nem feltételezhetik, hogy partnereik osztják alapvető értékeiket. "45 A
kockázat alábecsülésére való hajlam Rolland szerint részben a "faux amis", azaz "hamis
barátok" nyelvi jelenségének tulajdonítható - ebben az esetben,
a tekintélyelvűek által alapított vagy ellenőrzött szervezetek, amelyek olyan kifejezésekkel
mutatkoznak be, mint az "agytröszt", amelyek egy demokráciában egészen más jelentéssel bírnak.
Az ilyen szervezeteket végső soron
olyan rezsimek által, amelyek "elnyomják az ellenvélemény minden formáját, és igényt tartanak a
diskurzív és eszmei tér feletti ellenőrzésre, aláásva a demokratikus társaikkal való paritás
látszatát".46 Az autoritáriusok célja az ilyen nemzetközi partnerségek engedélyezésével, írja, hogy "a
politikai rendszerük globális támogatásának érzékeltetésére törekedjenek, és olyan környezetet
alakítsanak ki, amely kedvezőbb lesz politikájuk, beszédtémáik és az igazság verziója számára".47
A nyitott társadalmakban számos egyetem, kiadó és agytröszt támaszkodik a külföldi gazdasági
forrásokra és együttműködésre, hogy növelje saját tudástermelő kapacitását és presztízsét, és
az elnyomó rezsimek ezt a függőséget viszonylag nyílt befolyásolási csatornaként
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írásbeli finanszírozási megállapodások a Konfuciusz Intézet központjával - az Oktatási
Minisztérium pekingi szervével, amely akkoriban a Konfuciusz Intézet működését irányította. Ezek
a megállapodások kötelezték az aláíró egyetemeket, hogy tartsák be a kínai törvényeket, és vita
esetén egy Kínában székelő bíróság elé álljanak. 48
A tudásszektorban a tekintélyelvűek által támogatott kezdeményezések
gyakran az egyének és az intézmények azon vágyára apellálnak, hogy
növeljék a külföldhöz való hozzáférést.
az elit és a nemzetközi fórumok számára partnerségek és
csereprogramok révén. Például a Kreml által támogatott Valdai
Vitaklub és a Rodoszi Fórum (amelyet a Putyin szövetségese,
Vlagyimir Jakunyin Civilizációk Párbeszéde Kutatóintézete szervez)
meghívás alapján hívja össze az alábbiakat
csak éves alapon, és büszkélkedhet a különböző külföldi
politikai vezetők és tudományos kutatók Oroszországból és a világ
tekintélyes egyetemeiről. 49 A Kína-KKE-EKCS agytrösztök hálózata és
a Kína-Afrika agytrösztök fóruma Peking regionális elkötelezettségi
platformjaiba, a Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti
17+1 kezdeményezésbe, illetve a Kína-Afrika Együttműködési Fórumba
(FOCAC) illeszkedik.

Ezek a
törekvések,
hogy
felerősítsék a
a tekintélyelvű
hatalmak által
preferált
eszmék,
miközben
háttérbe
Az ilyen ösztönzők a tekintélyelvűek számára olyan befolyást
biztosítanak, amelyet a cenzúra elérésére használhatnak fel, akár
szorítják az
passzívan, akár proaktívan. A terepkutatáshoz szükséges vízum
megszerzéséért vagy egy adott zárt környezetben a fontos kapcsolatok
általuk
fenntartásáért aggódó tudósok öncenzúrával cenzúrázhatják nyilvános
nemkívánatosn
megjegyzéseiket vagy módosíthatják kutatási terveiket. Az egyetemek,
agytrösztök és kiadók visszautasíthatják vagy lemondhatják a
ak tartottakat.
moszkvai, ankarai vagy pekingi hatóságok által kényesnek ítélt
erőteljes
témákkal foglalkozó viták és kiadványok szervezését, ha úgy vélik, hogy
a finanszírozás, a partnerségek vagy a piacra jutás veszélybe kerülhet.
rendszerszintű
Bármennyire is aggasztóak ezek a helyzetek, néhány külföldi
akadémikusnak sokkal többször kellett szembesülnie azzal.
hatást gyakorol az
komolyabb következményekkel jár, miután kritikus kutatásokat
eszmék
publikáltak az önkényuralmi rendszerekről. A megtorlások közé
tartozhat a jogi zaklatás és a fizikai megfélemlítés, még a
terjesztésére, a
demokratikus környezetben dolgozók esetében is, a rosszindulatú
online dezinformációs kampányok, vagy egyenesen a letartóztatás
szellemi
a következők miatt.
pluralizmusra
és
azok, akik egy autoriter országban végeznek tudományos munkát. Bár a külföldi
tudósok elleni
ilyen közvetlen fenyegetések szórványosak és egyes esetekben látszólag önkényesek
a voltak,
összességében mindenképpen visszatartó erejűek voltak a szabad szellemi kutatásra.
véleménynyilvání
Amellett, hogy bizonyos kutatásokat elriasztanak és cenzúráznak, a tudásszektorban az éles
tás
hatalmi kezdeményezések - mint például a Rolland által leírt autoriter agytrösztök és intézményi
hálózatok létrehozása - a támogató rezsimek által preferált narratívák felerősítésével
kitöltik az így
szabadságára.
50

51

52

53

keletkező űrt. További maró hatást tesz lehetővé, hogy a tudáságazat egyre inkább támaszkodik
a technológiai újításokra, amelyek Tiffert szerint "pusztító erőtöbbszörözővé" válhatnak, mivel
lehetővé teszik a tekintélyelvű rezsimek számára, hogy a digitalizált történelmi archívumokat és
más információs tárakat a forrásnál manipulálják. 54
Ezek az erőfeszítések, amelyek egyrészt a tekintélyelvű hatalmak által preferált eszmék
felerősítésére, másrészt az általuk nemkívánatosnak tartott eszmék háttérbe szorítására
irányulnak, együttesen erőteljes rendszerszintű hatást gyakorolhatnak az eszmék
terjesztésére, a szellemi pluralizmusra és általában a véleménynyilvánítás szabadságára.
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A FELTÖREKVŐ TECHNOLÓGIÁK KOCKÁZATOS LEHETŐSÉGEI
Az elmúlt évtizedig az volt az uralkodó feltételezés, hogy a digitális kommunikációs
technológiák nagyobb szabadságot tesznek lehetővé. Bár ez bizonyos tekintetben
beigazolódott, a digitális újdonságok nem voltak
mélységesen alábecsülte azt a mértéket, amelyben a nagyhatalmú technológiák bizonyos
előnyöket biztosítanának az autoriter rezsimeknek, az autoriter gyakorlatok előmozdítását
szolgálnák,55 sőt, akár rejtett ellenőrzési rendszerek létrehozását is lehetővé tennék.
A nyílt, demokratikus környezetben kifejlesztett technológiai innovációk és platformok
önmagukban is jelentős sebezhetőséggel bírnak, de ahogyan azt Samantha Hoffman és
Nicholas D. Wright e sorozatban megjelent jelentéseik is kifejtik, további veszélyt jelent az
autoriter környezetben kialakított új platformok gyors elterjedése. 56 Például a TikTok népszerű
videómegosztó alkalmazás a COVID-19 világjárvány idején világszerte ismertebbé vált,57 és az
elmúlt évben készült jelentések rámutattak a pekingi székhelyű, a Kajmán-szigeteken bejegyzett
anyavállalat azon törekvéseire, hogy a tartalmát a politikai érzékenységeknek megfelelően
alakítsa.
a KKP. 58 Még nagyobb aggodalomra ad okot a Tencent anyavállalat tulajdonában lévő
WeChat nevű többcélú kommunikációs alkalmazás növekvő nemzetközi népszerűsége, amely
még nyíltabban cenzúrázza a politikai beszédet, félretájékoztatást terjeszt, és hiányzik belőle a
kritikai átláthatóság. 59 Egy jelentés, amelyet a
2020 májusában a Torontói Egyetem Citizen Lab című kutatása feltárta, hogy a WeChat,
amelynek világszerte több mint egymilliárd felhasználója van, szorosan figyelemmel kíséri a
külföldi felhasználókat annak érdekében, hogy finomhangolja a Kínán belüli cenzúrázási
képességeket. 60
Ezek a fejlemények azért fontosak a véleménynyilvánítás szabadsága és a demokratikus
rendszerek egészsége szempontjából, mert a globálisan összekapcsolt digitális környezet könnyű
eszközt ad a tekintélyelvűeknek arra, hogy kiterjesszék hatókörüket a nyitott társadalmakra. A
kínai és az oroszországi rezsimek különösen nagyra értékelik az információt mint hatalmi forrást,
és ezt a területet prioritássá tették. 61
Peking egyedülállóan határozott és aktív kampányt folytat a nemzetközi technológiai
környezet strukturális alapjainak - beleértve a hardvereket, a szoftvereket, a műszaki
szabványokat, valamint a kulcsfontosságú technológiai viták normáit és fogalmi kereteit alakítása érdekében. A KKP például olyan szabályalkotó testületeket igyekezett
befolyásolni, mint a Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) és a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet (ISO).
Az ITU-nál a kínai technológiai cégek olyan javaslatokat terjesztettek elő, amelyek nemzetközi
szabványokat hozhatnak létre az arcfelismerő és megfigyelő rendszerek specifikációira és
felhasználására vonatkozóan. Ha ratifikálják, az ilyen szabványokat valószínűleg számos fejlődő
ország elfogadná. Kínai vállalatok
az új IP (internetprotokoll) rendszer szabványaira vonatkozó, előremutató kutatásokat is
bemutattak, összhangban a kínai kormány azon nézetével, hogy az új
IP (internetprotokoll) rendszer megtervezése
a digitális architektúrának külpolitikája központi részét kell képeznie. 62 Egy
A globálisan
ilyen javaslat végrehajtása megkönnyítheti a nemzeti kormányok számára a
összekapcsolt
hozzáférés ellenőrzését. 63

digitális környezet
a tekintélyelvűek
számára kész
eszközt biztosít
arra, hogy
kiterjesszék
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Az orosz hatóságok is átalakítják a szabályokat. A latin-amerikai, közelkeleti és különösen az eurázsiai ügyfelek olyan orosz technológiai
vállalatokat támogatnak, amelyek kínálatában szerepelnek az orosz
SORM (System of Operative Search Measures) rendszeren alapuló
digitális megfigyelőrendszerek. 64 Tekintettel a nemzetközi
szabványalkotás és szabályalkotás terén végbemenő változások

Teljes körű válasz az éles energiára | Christopher Walker és Jessica Ludwig
ütemére, a civil társadalomnak proaktívan hozzá kell járulnia az olyan
újonnan megjelenő technológiák átláthatóságához és felügyeletéhez,
mint a mesterséges intelligencia (AI) a nemzetközi és regionális
fórumokon, ahogyan Wright érvel a Mesterséges intelligencia és
demokratikus normák című jelentésében. 65
Valójában a különböző technológiai ágazatok, például a közösségi média, a mesterséges
intelligencia és a digitális megfigyelés között egykor létező különbségek gyorsan eltűnnek.
Hoffman megjegyzi, hogy a KKP
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egyre inkább a fogyasztói kényelem, a felügyelet és a cenzúra zökkenőmentes szintézisét építik
ki,66 ahogyan azt az olyan mindent átfogó platformok példázzák, mint a WeChat, amely az
üzenetküldés, az online fizetés és számos más funkció egyesítésével vonzó a felhasználók
számára, de tartalmaz politizált tartalmi korlátozásokat és olyan funkciókat is, amelyek
alkalmasak a felügyeletre. 67 Ez a Kínában már elterjedt technológiai modell egyre inkább más
társadalmakra szabják. 68
A megfigyelés szerves részét képezi Kína kifelé irányuló technológiai elkötelezettségének. A
pártállam hosszú távon befektetett a megfigyelési arzenáljába, és fejlesztette a Tibetben és
Hszincsiangban a polgárok megfigyelésének eszközeit. 69 Ahogy Peking elmélyíti
mesterséges intelligencia kapacitásait, többek között a tömeges adatgyűjtés révén,70
valószínűleg pontosabb eszközöket fog alkalmazni arra, amit a KKP társadalmi irányításnak
nevez, beleértve az egyéni viselkedés és a kollektív cselekvés előrejelzésére szolgáló
rendszereket.
A tekintélyelvűek céltudatosan fejlesztették a technológiát, valamint a technológia
felépítésének és alkalmazásának módjait. A demokráciáknak hasonlóan céltudatosnak kell
lenniük a kialakulóban lévő technológiákra vonatkozó szabályok kialakításában, amelyek
saját kormányzási elveikből indulnak ki. Hoffman
elmagyarázza, hogy amikor ezeket a technológiákat olyan helyeken alkalmazzák, ahol a civil
társadalom és a kormányzati felügyelet nem erős, akkor valójában elősegíthetik a polgári tér
bezárulását és az autoriter értékek normalizálódását. A fiatal afrikai demokráciákban például a
megfigyelőrendszereket értékesítő kínai cégek a helyi tisztviselőknek szóló ajánlataikban a
biztonságot és a védelmet hangsúlyozzák, miközben figyelmen kívül hagyják a polgári
szabadságjogokat, a magánélethez való jogot és a megfelelő eljárási garanciákat. 71 Aggodalmak
merültek fel a következőkkel kapcsolatban is
a kínai vállalatok által Afrikában kiépített távközlési infrastruktúrába ágyazott potenciális
megfigyelési képességekről. 72
Amennyiben a legnagyobb autoriter államok, amelyek belföldön a cenzúra és az
információmanipuláció alapján működnek,73 további befolyást szereznek azokra a rendszerekre,
amelyeken keresztül az emberek világszerte megosztják és fogadják az információkat,
valószínűleg még kiterjedtebb formái alakulnak ki annak, amit "autoriter kurációként"
értelmezhetünk. A fenyegetés nem egyszerűen a beszéd és az információ kurátori kezelését
jelenti, hanem olyan technológiai normák és rendszerek elterjedését, amelyek számos területen
támogatják a tekintélyelvű szereplőket és gyakorlatokat, beleértve a digitális ellenőrzési
módszerek alkalmazását a fizikai terekben.
Ez nem elméleti fenyegetés. Az Oroszországhoz és Kínához hasonló autoriter rezsimek
valószínűleg már most is saját várakozásaikat messze felülmúló sikereket értek el a modern
technológiák saját céljaikra való adaptálásában. Játszmáik közé tartozik a domináns közösségi
médiaplatformokon zajló viták manipulálása számítógépes propagandával,74 valamint a digitális
cenzúra technikáinak alkalmazása a hozzáférés korlátozására.
az információhoz a forrásnál. 75 Ezek a módszerek az elmúlt évben kerültek előtérbe, amikor a
kínai hatóságok a COVID-19 járvány első napjaiban elfojtották a kritikus információkat,76 és
amikor Moszkva és Peking felerősítette az összeesküvés-elméleteket, és támogatta az állami
média propagandáját, amelynek célja a demokratikus intézményekbe vetett bizalom aláásása
külföldön.

A KERESKEDELEM MINT A POLITIKAI MANIPULÁCIÓ VEKTORA
A nemzetközi kereskedelem és beruházások rendkívüli növekedése a globalizáció korának egyik
meghatározó jellemzője, és nem meglepő, hogy az autoriter hatalmak igyekeznek kihasználni
részvételüket ezen a területen, hogy kiterjesszék éles hatalmi befolyásukat. Az autokráciákból
származó megnövekedett tőkeáramlás fokozta a kormányzási kihívásokat a fogadó országokban,
és a stratégiai korrupció új, gyakran kifinomultabb formái jelentek meg.
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Jelentésében, A New Invisible Hand: Martin Hála megjegyzi, hogy "az eredeti feltételezés,
miszerint a posztkommunista államokban és a posztkommunista államokból származó
tőkeáramlást elsősorban a piac láthatatlan keze irányítja, mint más kapitalista gazdaságokban,
nem igazolódott be".77 Kifejti, hogy a korrupció hétköznapi formáitól eltérően a korruptív tőkét és
a stratégiai korrupciót "az államhatalom támogatja, és néha meg is szervezi, nem gazdasági,
hanem politikai célok érdekében - vagy egy átfogó, a korrupcióra irányuló törekvés
előmozdítása érdekében.
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tekintélyelvű program, amelynek politikai és gazdasági céljai elválaszthatatlanok." Bár a
korróziós tőke számos formában beléphet egy társadalomba, Ruslan Stefanov és Martin
Vladimirov a Deals in the Dark: Russian Corrosive Capital in Latin America című jelentésükben
azzal érvelnek, hogy leggyakrabban három mintát követ, és az egyes ügyletek tárgyalása és
feltételei körüli átláthatatlanság továbbra is közös jellemző: (1) tekintélyelvű államilag
támogatott kölcsönök, amelyek a hagyományos fejlesztési támogatást utánozzák;
(2) nagyszabású infrastrukturális projektek támogatása, amelyek hosszú távú, egyoldalú
kapcsolatokba kötik az országokat; és (3) olyan, névlegesen magánvállalkozások közvetlen
külföldi befektetései, amelyek végső soron egy autoriter állam által támogatott szervezethez vagy
egy autoriter vezetéssel szövetséges üzleti mágnáshoz kapcsolódnak. 78
Mint minden korrupciót, a tekintélyelvű korrodáló tőkét is az erős jogi biztosítékok, valamint a
szilárd elszámoltathatósági és átláthatósági mechanizmusok hiánya teszi lehetővé. A kialakult
demokráciák és
a magánszektoruk még mindig küzd a stratégiai korrupció jelentette fenyegetéssel; 79 olyan
demokrácia, ahol a korrupció megelőzésére és az átláthatóság biztosítására kevésbé fejlett
intézményi keretek állnak rendelkezésre, még nagyobb veszélynek van kitéve.
Amint azt Hála, valamint Stefanov és Vladimirov jelentései is mutatják, a korróziós tőkét
nehéz pontosan nyomon követni, mivel az autoriter környezetben működő üzleti
vállalkozások és a kormányok közötti kapcsolatok nem mindig egyértelműek. A
hidegháború után
Oroszországban és Kínában a piaci reformok a vagyon koncentrálódását eredményezték az
üzleti elit egy kis csoportjának kezében, akiktől elvárják, hogy a politikai vezetés érdekeit
szolgálják, ha felkérik őket. Az "államfogás" módszerei, amelyeket Stefanov és Vladimirov "a
Kreml nemzetközi befolyásra irányuló stratégiájának középpontjában" látnak, csupán annak az
összejátszó korrupciónak a külső alkalmazását tükrözik, amelyet az oligarchák és a
kormánytisztviselők saját hatalmuk és befolyásuk otthoni kiépítése során sajátítottak el. Az ilyen
kapcsolatok elrejthetők a szemünk elől - jegyzi meg Stefanov és Vladirimov -, amikor az üzleti
szervezetek "a gazdasági vagy kormányzati rendszer természetes, formálisan legális részének"
tűnnek. A nemzetközi pénzügyi rendszer nyitottsága azt is lehetővé teszi, hogy
az autoritárius szereplőkkel való kapcsolatok elhomályosítása azáltal, hogy a pénzeszközöket
harmadik országokon keresztül irányítják, ahol a céget névtelen haszonhúzószámla alatt
regisztrálhatják.
A korróziós tőke éles hatalmi hatásai általában az "elit elfogása" formájában jelentkeznek, ami
lehetővé teszi azt, amit Hála úgy ír le, mint a helyi intézmények "átminősítését" a "külföldi befolyás
eszközeivé".80 Az elit elfogása azáltal történik, hogy az autoriter rezsimek és meghatalmazottjaik
kapcsolatokat ápolnak a nyitott társadalmak megfelelőivel, akik arra számítanak, hogy a mélyebb
elkötelezettség nagyvonalú gazdasági befektetéseket és előnyöket hoz majd választóik számára.
Hála elmeséli, hogy a mára már megszűnt CEFC China Energy elnöke, Ye Jianming olyan szoros
kapcsolatokat alakított ki a Cseh Köztársaság legfelsőbb vezetőivel, hogy Miloš Zeman elnök
tiszteletbeli tanácsadójává tette őt, nem sokkal azután, hogy a vállalat európai központot létesített
az országban. Bár a CEFC-t és elnökét később a Kínán belüli korrupciós vádak miatt
meghiúsították, Zeman továbbra is
a Pekinggel való szorosabb kapcsolatok előmozdítása érdekében, gyakran ellentétbe
kerülve a cseh kormány más részei által kifejezett politikai preferenciákkal és biztonsági
aggályokkal. 81
Az elitek elkapása megkönnyíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot elősegíteni
hivatott közbeszerzési és felülvizsgálati mechanizmusok megkerülését is. Stefanov és
Vladimirov például kiemeli a Roszatom orosz állami energetikai vállalat és a bolíviai kormány
közötti megállapodást, amely egy nukleáris kutatási és technológiai központ (NRTC) építéséről
szól El Alto városában. A megállapodás a bolíviai törvényhozás törvényileg előírt felülvizsgálata
és jóváhagyása nélkül valósult meg, és az üzlet körül sietve létrehoztak egy új kormányzati
szervet, a Bolíviai Atomenergia Ügynökséget. Az NRTC telephelyén az építkezés az előírt
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előzetes megvalósíthatósági tanulmány nélkül kezdődhetett meg, és nyilvánvalóan még azután
is folytatódott, hogy az új kormány a projekt felfüggesztése mellett döntött.
Talán a legmeglepőbb aspektusa Hála esettanulmányainak, amelyek Kína csehországi
korróziós tőkéjéről szólnak, valamint Stefanov és Vladimirov tanulmányainak, amelyek
Oroszország argentin és bolíviai gazdasági érdekeltségeit mutatják be, hogy az ilyen
autoritárius szereplők hogyan tudnak behatolni és korrózióba hajtani.
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független intézmények viszonylag szerény befektetésekkel. Mindhárom ország példájában az
autoriter befektetőből származó pénzeszközök végül is minimálisak voltak, és nem tudták Kínát (a
Cseh Köztársaság esetében) és Oroszországot (Argentína és Bolívia esetében) a közvetlen
külföldi befektetések első számú forrásai közé emelni.
A tekintélyelvűek receptje az éles hatalom maró tőkén keresztül történő gyakorlására nem a
hatalmas pénzösszegekre támaszkodik, hanem a jól összekapcsolt elitekkel és bizonyos
ágazatokban - például az energia, az infrastruktúra és az ingatlanok területén - kötött,
stratégiailag célzott megállapodásokra, amelyek "a célországokat hosszú távú, aszimmetrikus
gazdasági kapcsolatokba zárják, amelyek a jövőbeni gazdasági kapcsolatokra is
felhasználhatók".
politikai befolyás", ahogyan Stefanov és Vladimirov kifejtette. Az ilyen beruházások nemcsak a
jogállamiság és a demokratikus intézmények integritásának kockázatát növelik, hanem olyan
helyi partnereket is kinevelnek, akik a kezdeti projekt befejezése után is az önkényuralmi
érdekeket szolgálhatják.

ÉLES HATALOM A SZÓRAKOZTATÁSBAN: A SPORT,
HOLLYWOOD ÉS A VIDEOJÁTÉK-IPAR
SPORTS
A médiához és a tudományos élethez hasonlóan a tekintélyelvű államok is egyre több erőforrást fektetnek be a
nemzetközi sport területére, és erőfeszítéseik kompromittáló hatása egyre nyilvánvalóbbá válik. Ezeknek a
rezsimeknek a befolyása különösen akkor válik láthatóvá, amikor a hivatásos sportcsapatok és a játékosok
nyilvános megnyilvánulásaikban politikai érzékenységgel ütköznek.
Például nem sokkal azután, hogy Hao Runze, a szerb Radnički Niš labdarúgócsapatának kínai származású
játékosa a Tiananmen téri mészárlás 2020. júniusi évfordulója előtt kritizálta a KKP-t, a hírek szerint pekingi
nyomásra elengedték a csapatából. 82 Hasonló eset történt az Egyesült Királyságban is, amikor Mesut Özil, az
Arsenal londoni csapatának futballsztárja a közösségi médiában szólalt fel a kínai hatóságok által a
hszincsiangi ujgur lakosság brutális elnyomásáról. Néhány nappal később a Premier League kínai közvetítő
partnerei tartózkodtak az Arsenal egyik mérkőzésének közvetítésétől. Özil avatárját ezt követően eltávolították
egy
videojátékot játszott Kínában, és amikor az ország internetezői rákerestek a nevére, a keresőmotorok
hibaüzeneteket generáltak. A Premier League, hogy elkerülje a legnagyobb külföldi piacának elvesztését,
elhatárolódott a játékos megjegyzéseitől, és kizárta őt a holdújévet ünneplő árucikkekből. Gyakorlatilag, ahogy
más, a KKP által tiltottnak tartott figurák és témák esetében is, Mesut Özilt szándékosan "kitörölték "83 .
Még a kevésbé ismert sportesemények sem mentesülnek a kínai hatóságok könyörtelen törekvése alól,
hogy cenzúrázzák az általuk tiltottnak tartott témákról szóló beszédet. 2018 nyarán Londonban egy "a
világbajnokság mintájára" rendezett "homályos labdarúgótornát", amelynek csapatai "kisebbségi népek,
elszigetelt területek és más elszigetelt területek összevisszaságából" kerültek ki.
leendő nemzetek" volt a Tibetet képviselő csapat kizárására irányuló törekvés célpontja. A torna szervezőjének
dicséretére legyen mondva, hogy nem hajolt meg, és a tibetieket a programban tartotta. 84
Az Egyesült Államokban a közelmúltban lezajlott legjelentősebb ügy középpontjában a Nemzeti Kosárlabda
Szövetség (NBA) állt. Daryl Morey, aki akkoriban a Houston Rockets általános igazgatója volt, 2019-ben a
közösségi médiában támogatásáról biztosította a hongkongi demokráciapárti tüntetőket, ami arra késztette a
kínai vállalatokat, hogy visszavonják Morey csapatának szponzorálását. A kínai állami média leállította az
NBA-meccsek közvetítését, az NBA komisszárja pedig később azt mondta, hogy a kínai kormány nyomást
gyakorolt a ligára, hogy szüntesse meg Morey munkaviszonyát. 85 Végül 2020 végén lemondott a Rockets
menedzseri posztjáról. További kutatások során kiderült, hogy egy online trollkampány vette célba Moreyt azzal
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a céllal, hogy manipulálja a hongkongi tüntetésekkel kapcsolatos online vitákat. 86 Ettől függetlenül 2021 elején
az NBA-t az a veszély fenyegette, hogy belekeveredik a Hszincsianggal kapcsolatos vitába, mivel a külföldi
márkákra nemzetközi nyomás nehezedett, hogy szakítsák meg kereskedelmi kapcsolataikat a régióval és a
kínai vállalatokkal, a fogyasztók pedig megtorlással fenyegették meg azokat, akik ezt megtették. 87
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FILM, TELEVÍZIÓ ÉS VIDEOJÁTÉKOK
Az autoriter hatalmak egyre nagyobb szerepet játszanak a globális filmiparban. A
hatalmas kínai piac közönsége a legkeresettebbek közé tartozik a világon, ami
Pekingnek olyan befolyást biztosít, amely lehetővé teszi számára, hogy a de facto
állami cenzúrát kiterjessze az amerikai filmek gyártására is. 88 Hollywood, amely
hagyományosan az Egyesült Államok puha hatalmi eszköze, olyan eszközzé válik,
amelyen keresztül a KKP saját nézeteit és kulturális befolyását előmozdíthatja. Az
amerikai filmkészítőket rávették, hogy kerüljék a tabutémákat, változtassanak meg
jeleneteket egy adott film kínai bemutatásához, vagy nyújtsanak szívességeket vagy
kedvezményes bánásmódot, hogy a pekingi cenzorok engedélyezzenek olyan
tartalmakat, amelyeket egyébként betiltottak volna. 89
Az elmúlt évek számos más példája mellett a 2015-ös Pixels című amerikai film alkotói
eltávolították a Kínai Nagy Fal elleni idegen támadást ábrázoló jelenetet, de megtartották
a világ más ikonikus helyszínei elleni támadások jeleneteit. A Marvel stúdió 2016-os
Doctor Strange című filmjéhez a film készítői megváltoztattak egy olyan karaktert, aki az
eredeti képregényben tibeti származású volt, és a karaktert kelta bőrbe bújtatták,
valamint egy fehér színészt alkalmaztak. 90
Ráadásul a kínai hatóságok hollywoodi filmek cenzúrázása csak egy aspektusa a
globális szórakoztatóiparon belül a tekintélyelvű befolyás növekedésének. SzaúdArábia - annak ellenére, hogy vezetése dokumentáltan szerepet játszott az amerikai
újságíró, Dzsamál Khashoggi 2018 októberében történt szörnyű meggyilkolásában arra készül, hogy állami befektetési alapján keresztül még több forrást öntsön
Hollywoodba. 91 A nyitott társadalmak film- és televíziós vezetői már láthatóan
öncenzúrát alkalmaznak, hogy elkerüljék a szaúdi hatóságok haragjának kivívását. A
Netflix például eleget tett annak a kérésnek, hogy visszatartsa egy epizódját a
Hasan Minhaj humorista és kommentátor Patriot Act című műsorát a szaúd-arábiai
előfizetőktől, miután az ottani tisztviselők azzal vádolták, hogy Minhaj Khashoggival
kapcsolatos vitája megsértette a nemzeti kiberbűnözési törvényt. Továbbá a
Khashoggiról szóló dokumentumfilm, a The Dissident rendezője azt mondta, hogy
szaúdi befolyás komoly akadályokat gördített a film forgalmazása elé. 92
A jövedelmező és népszerű videojáték-ipart az elnyomó rendszerek sem hagyták
figyelmen kívül. Az amerikai székhelyű Riot Games-t például 2019-ben bírálták, amiért
Peking politikai prioritásaira játszott, amikor a League of Legends játékosai azt
tapasztalták, hogy online fórumai olyan kifejezéseket blokkoltak, mint az "ujgur",
"Tiananmen", "Nagy Tűzfal" és más kifejezések. Szintén abban az évben az amerikai
Blizzard Entertainment játékgyártó vállalat felfüggesztette a Hearthstone verseny
győztesét, Chung "Blitzchung" Ng Wai-t, és megtagadta tőle a nyereményét, miután
egy interjú során támogatásáról biztosította a hongkongi demokráciapárti tüntetőket.
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KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
A 2017-es jelentésünkben, a Sharp Power: Rising Authoritarian Influence című jelentésünkben azt
állítottuk, hogy a tekintélyelvű rendszerek, élükön Pekinggel és Moszkvával, finomították
erőfeszítéseiket, hogy "a befolyásolási technikák sokkal erőteljesebb, a modern környezethez
illeszkedő választékát fejlesszék ki". Az eredmény a demokrácia és a demokratikus normák
számára egyre veszélyesebb helyzetet eredményez. A Sharp Power and Democratic Resilience
(Éles hatalom és demokratikus ellenálló képesség) sorozat elemzései, amelyek az eredeti jelentés
folytatásaként készültek, leírják, hogy az autoriter rezsimek milyen mértékben váltak aktív és
céltudatos transznacionális erőkké, amelyek képesek befolyásolni a nyitott társadalmakat és azok
intézményeit.
Néhány kulcsfontosságú szempontból az autokraták többdimenziós szerepvállalása túlterheli a
demokráciák képességét a kihívás kezelésére. Kulcsfontosságú területeken, beleértve az oktatási
és kiadói ágazatot, a hagyományos és új médiát, a feltörekvő technológiát és a kereskedelmi
szférát, az elnyomó rezsimek kezdeményező szerepet vállaltak, és sikeresen alakították ki a
demokratikus rendszerek integritása szempontjából kulcsfontosságú tevékenységi területeket
érintő ösztönzőket és visszatartó tényezőket.
Évekkel ezelőtt, az autokráciák és a demokráciák közötti mélyebb és szélesebb körű
elköteleződés kezdetén az utóbbiak döntéshozói durván alábecsülték az autoriter hatalmak
eltökéltségét, valamint a nemzetközi normák és intézmények megváltoztatására és
újrakovácsolására való képességüket. Egy olyan időszakban, amikor a demokráciák saját belső
problémáikkal voltak elfoglalva, Oroszország, Kína és más országok autoriter rezsimjei
feszegették a határokat és sikeresen kihasználták a demokratikus rendszerek sebezhetőségét.
Az éles hatalmi kihívások fokozatosan felduzzadtak, és a kompromittáló befolyás mintái egyre
inkább láthatóvá váltak világszerte. Tekintettel e fenyegetés nagyságrendjére és összetettségére,
a demokráciák válaszának egyszerre kell innovatívnak és tartósnak lennie.
A nyitott társadalmakon belül az intézmények teljes spektrumának
részvétele alapvető fontosságú. A kormányok lehetnek a
legalkalmasabbak arra, hogy az éles hatalom kihívásának bizonyos
aspektusaira reagáljanak; a burkolt vagy kényszerítő jellegű autoriter
beavatkozás módszerei a bűnüldözési vagy szabályozási eszközök
alkalmazását tehetik szükségessé. De a kormányzat önmagában
nem tud hatékony védekezést kialakítani a befolyásolás sokféle
formájával szemben, amelyek az elmúlt években alakultak ki. A
tekintélyelvű szereplők kiterjedt és összetett kapcsolatokat alakítottak ki
a nyitott társadalmakkal, és számos olyan tevékenységet folytatnak,
amelyek veszélyeztethetik vagy alááshatják az alapvető normákat és
normákat, beleértve a véleménynyilvánítási és egyesülési szabadsággal
kapcsolatosakat is. Mivel ezek az erőfeszítések a nem kormányzati
intézmények széles körét érintik, ugyanezeknek az intézményeknek a
demokratikus válasz részét kell képezniük. Röviden, a független civil
társadalmi szektort, amelyet a tekintélyelvűek gyenge pontnak
tekintenek, a demokrácia egyik nagy erősségének kell tekinteni, és
ennek megfelelően kell mozgósítani.
A következő felismeréseket a demokráciák civil társadalmi
intézményeinek figyelembe kell venniük, amikor azon dolgoznak, hogy
visszaszerezzék a kezdeményezést és szembenézzenek a
tekintélyelvű kihívással:

A független civil
társadalmi
szektort, amelyet
a
tekintélyelvűek
gyenge pontnak
tekintenek, a
demokrácia egyik
nagy erősségének
kell tekinteni, és
ennek
megfelelően kell
mozgósítani.

A civil társadalom - széles körben értelmezve - döntő része a demokráciák versenyelőnyének az
autoriter államokkal szemben. Ebben az új környezetben a nem kormányzati szektor
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szereplőinek - többek között a médiának, az egyetemeknek, a kiadóknak, a technológiai és
szórakoztatóipari
cégeknek
- olyan
Christopher
Walker és Jessica Ludwig
| Teljes
körűellenálló
válasz az stratégiákat
éles energiárakell kidolgozniuk, amelyek megerősítik a
nyitottság, az elszámoltathatóság és az intézményi integritás normáit. Ezen intézmények
bármelyike egyre inkább szenved az éles hatalom hatásaitól, ami pozitívabb és céltudatosabb
választ tesz szükségessé.
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•

A kulcsfontosságú nem kormányzati szervezeteknek figyelembe kell venniük az
önkényuralmi rezsimekkel való pénzügyi elkötelezettség nem pénzügyi költségeit. Azok az
egyetemek és agytrösztök, amelyek figyelmen kívül hagyják a kellő gondossági
intézkedéseket, és forrásokat fogadnak el a hatóságokhoz kötődő személyektől és
szervezetektől a
olyan helyeken, mint Baku, Abu Dhabi vagy Rijád, vagy amelyek partnerséget
alakítanak ki oroszországi és kínai partnerekkel, veszélybe sodorhatják
függetlenségüket és hírnevüket.

•

Annak elkerülése érdekében, hogy a magánszektorbeli cégeket az éles hatalom
eszközeként használják ki, meg kell fontolniuk olyan üzleti stratégiák elfogadását, amelyek
nem teszik lehetővé, hogy az autoriter rezsimek a nyilvános nyilatkozatok felülvizsgálatára,
az alkalmazottak szankcionálására, a térképek módosítására és hasonlókra ösztönözzék
őket. Ennek elmulasztása a normák lefelé ívelő spirálját eredményezheti, ami az autokraták
stratégiai előnyét erősítené, és leépítheti azokat a jellemzőket - például a kreativitást, a
hitelességet és az integritást -, amelyek egy adott márkát vagy szolgáltatást eleve
kívánatossá tesznek a fogyasztók számára. A vállalkozásoknak mérlegelniük kell a
cenzúrázott tartalmakkal kapcsolatos hírnévkockázatokat, és szem előtt kell tartaniuk, hogy
az önkényuralmi kormányok követelései nem feltétlenül tükrözik az átlagpolgárok érdekeit
és preferenciáit.

Az autokraták "oszd meg és uralkodj" módszereire demokratikus egységgel kell
válaszolni. A tekintélyelvű kormányzás központi jellemzője a hatalom gyakorlásának "oszd meg
és uralkodj" megközelítése. Mint minden
a tekintélyelvű rendszerek, Moszkva és Peking egymás ellen uszítja a hazai csoportokat, és a
pozíciójukat fenyegető erős kihívások megakadályozásának módszereként ösztönzi a
megosztottságot. Ugyanezt teszik nemzetközi szinten is, és amennyiben sikerrel járnak, ez a
gyakorlat a demokráciákat egyértelműen hátrányos helyzetbe hozza, és gyengíti elszántságukat. A
demokráciák kritikus intézményeinek vezetői - kiadók, médiavezetők, egyetemi adminisztrátorok inkább koordináljanak egymással, minthogy egyedül próbáljanak megküzdeni a tekintélyelvű
nyomással.
•

Az ilyen koordináció egyik közelmúltbeli példája, hogy a KKP 2021 tavaszán tett kísérlete,
hogy szankciókkal cenzúrázza az agytrösztöket és az egyes tudósokat, számos szervezet és
magánszemély közös szolidaritási nyilatkozatot adott ki. 93 Az ilyen válaszlépések, bár
üdvözlendőek és dicséretesek, sokkal hatásosabbak lennének, ha egy olyan tartós,
szervezett erőfeszítés eredménye lennének, amely a KKP vagy más tekintélyelvű erők
nyomását megelőzően elvárásokat és normákat állítana fel.

•

A demokratikus intézményeknek át kell alakítaniuk az ösztönzőket, amelyek idővel
eltorzultak, és lehetővé tették az alapvető normák korrózióját. Kollektív fellépésük részeként
az olyan szervezeteknek, mint az egyetemek, kiadók, agytrösztök, technológiai cégek,
médiaszervezetek és szórakoztatóipari vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy ne engedjék
meg a tekintélyelvű hatalmaknak vagy azok helyetteseinek, hogy meghatározzák a
véleménynyilvánítás vagy az egyesülési szabadság határait. Ehelyett a demokráciákban
működő intézményeknek pozitívan ki kell fejezniük elkötelezettségüket az
elszámoltathatóság és az emberi jogok demokratikus normái mellett, és hagyniuk kell, hogy
ezek alapján döntsenek az autoritárius szereplőkkel való együttműködésről.

•

Amint e sorozatban szereplő jelentések megjegyzik, az egység más formáira is törekedni
kell a médiában, például a szerkesztők közötti megállapodásra, hogy nem fogadnak el
reklámokat elnyomó állami szereplőktől. Hasonlóképpen, az akadémiai, kiadói és
agytrösztök szektorának is közös iparági iránymutatásokat kellene kidolgoznia, hogy
elkerüljék az ad hoc engedményeket, és egyértelmű jelzéseket küldjenek saját elveikről.
A szolidaritás hiánya gyengíti az alkupozíciójukat, és kiteszi őket a rablóhadjáratnak és a
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megfélemlítésnek. 94
A technológiai szférában a demokráciáknak ösztönözniük kell a versenyfutást a csúcsra.
Tekintettel arra, hogy a modern technológia milyen mértékben alakítja a politikai tájképet, a
demokráciáknak fokozniuk kell a szabad véleménynyilvánítás, az információk integritásának és
a magánélet alapvető védelmének ösztönzésére irányuló erőfeszítéseket. A felügyeleti vagy
cenzúra-mechanizmusokat beépítő platformok hozzájárulnak az információ manipulálásához.
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környezet. A nagy teljesítményű, újonnan megjelenő technológiák szabványosítása terén
fordulóponthoz érkeztünk. A demokratikus társadalmak feladata, hogy olyan normákat alakítsanak ki
a technológia kialakítására és használatára vonatkozóan, amelyek védik a szabad eszmecserét,
ugyanakkor megkövetelik az elszámoltathatóságot és az emberi jogok tiszteletben tartását.
•

A civil társadalom és a technológiai cégek közötti együttműködés támogatására van
szükség az ágazat rugalmasságának fejlesztése érdekében. A civil társadalom a piaci
kudarcok - például a reklám- és marketingeszközöknek az egyéni magánélettel szembeni
előnyben részesítése - korrigálásán dolgozhat, azáltal, hogy eszközöket ad a polgárok
kezébe a tömeges megfigyeléssel és más visszaélésekkel szembeni ellenálláshoz,
miközben megőrzi az információs környezet alapvető nyitottságát. 95

•

Az olyan újonnan megjelenő technológiák, mint az "intelligens városok", a tárgyak
internete és a mesterséges intelligencia szabványosítása és műszaki
szabványosítása a különböző országokon belüli és globális szintű tervezés és
elfogadás révén történik. A civil társadalomnak elő kell mozdítania
átlátható, több érdekelt fél részvételével történő irányítás a nemzetközi szabványalkotó
testületekben, és olyan elszámoltathatósági mechanizmusok támogatása, amelyek
ösztönzik a demokratikus gyakorlatokat és az egyéni magánélet tiszteletben tartását.

•

A civil társadalomnak jelentős szerepet kell játszania az olyan szervezetekben, mint az ITU,
az ISO és a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság. Segítenie kell az olyan technológiák
szabványainak kialakításában, mint az ötödik generációs (5G) vezeték nélküli hálózatok és
a tárgyak internete, és fel kell lépnie a tekintélyelvű szabványalkotási törekvések ellen. A
civil társadalmi szervezeteknek különösen az olyan technológiákra vonatkozó szabványok
kidolgozására kell összpontosítaniuk, amelyek negatívan befolyásolhatják a polgári
szabadságjogokat, mint például az arc- vagy hangfelismerő rendszerek. 96

A civil társadalom segíthet a Kínával és Oroszországgal kapcsolatos tartós politikai műveltségi
hiányosságok felszámolásában. A helyi civil társadalom szakértői kapacitásának növelése
kritikus fontosságú a tekintélyelvű éles hatalom meglepő sikerének kezeléséhez a már kialakult és
a feltörekvő demokráciákban egyaránt. A globális tekintélyelvű hatalmakkal való együttműködés
kockázataival kapcsolatban jártas és éber civil társadalmi szektor hozzájárulhat a nagyobb
átláthatósághoz és a megalapozott politikai döntéshozatalhoz, és végső soron a demokráciák
intézményi integritását erősítő létfontosságú védelmi vonalként szolgálhat.
•

Tekintettel Peking és Moszkva globális törekvéseire, befolyásolási törekvéseik megértését
be kell építeni a médiaszabadsággal, a szabad médiával és a szabad médiával kapcsolatos
nem kormányzati munkába.
véleménynyilvánítás és az internet szabadsága. Amint azt a sorozatban szereplő jelentések
megállapítják, egy ilyen átfogó mainstreaming stratégiának a meglévő kezdeményezésekre
kell épülnie, és a következő elemeket kell magában foglalnia: vizsgálat és kutatás, a
médiumok fellépése, az újságíró-szakszervezetek és médiatulajdonosok egyesületeinek
kezdeményezései, valamint a civil társadalom érdekérvényesítő és programalkotó munkája.
A demokratikus tanulás felgyorsítása érdekében a fejlettebb kapacitással rendelkező
agytrösztök és civil társadalmi szervezetek proaktívabban is részt vehetnének a
felemelkedő agytrösztökkel és civil társadalmi szakemberekkel való együttműködésben
azokon a területeken, ahol a szakértelem és a Kína és Oroszország független
tanulmányozására vonatkozó lehetőségek szűkösebbek.

•

Az orosz és a kínai rezsimek hasonló mintákat követnek azokban az országokban, ahol
politikai befolyásuk gyakorlása érdekében korróziós tőkét vetnek be. Azok a civil társadalmi
aktivisták, agytrösztök elemzői és oknyomozó újságírók, akik megértik a tekintélyelvű
rezsimek és megbízottjaik közötti összetett kapcsolatokat, jobban fel lesznek készülve
arra, hogy kövessék a pénzügyi áramlásokat, és tanulmányozzák a tárgyalásokat,
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és másokhoz kötődő érdekek által okozott potenciális korrupció és elit általi befolyásolás
szempontjából. A civil társadalmi csoportok közötti regionális és nemzetközi szintű
együttműködés felgyorsíthatja a minták felismerését, és fokozhatja a tekintélyelvű
hatalmak által preferált módszerek ismeretét. 97
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Ebben a nagy tétekkel járó küzdelemben mindenféle demokrácia együtt van. Ha a
tehetősebb, szilárdabb demokráciák nem képesek alapvető reformokat végrehajtani az éles
hatalmi befolyás kompromittáló hatásainak kezelésére, az rossz előjel a fiatalabb demokráciák
számára, amelyek ma hasonló és növekvő kihívásokkal néznek szembe a globálisan aktív
tekintélyelvű államok részéről.
•

Az interdiszciplináris és ágazatközi együttműködések kulcsfontosságú eszközei lesznek a
demokráciákon belüli és a demokráciák közötti tanulás felgyorsításának és terjesztésének.
Tekintettel az éles hatalmi befolyás széleskörűségére, a civil társadalom különböző
ágazatainak tanulniuk kell mások tapasztalataiból, hogy felismerjék a sebezhetőségeket. A
különböző szakértelemmel rendelkező kutatók, elemzők és aktivisták
és a különböző földrajzi elhelyezkedésükkel ösztönözhetik az ismeretszerzést, és az
ötletcsere és az egymástól való tanulás révén hatékony ellenálló képességgel kapcsolatos
intézkedéseket határozhatnak meg.

•

Egy ilyen erőfeszítés részeként a különböző fejlettségi szinteken - és a tudatosság
különböző szintjein - lévő demokráciáknak új módon kell megosztaniuk egymással az
információkat és a szakértelmet. A demokratikus társadalmaknak emellett folyamatosan
újra kell értékelniük és kalibrálniuk kell az éles hatalmi befolyásra adott válaszokat a
tekintélyelvűek stratégiáinak kiigazításai alapján.

A mai kihívások nem tekinthetők sem tisztán hazai, sem tisztán külső kihívásoknak. Tekintettel
arra, hogy a demokráciák és az autokráciák olyan kulcsfontosságú területeken, mint a
mint a kereskedelem, az oktatás, a média és a technológia, a demokratikus kormányzásnak az
elmúlt években felmerült kihívásai már nem tekinthetők sem kizárólag belföldi, sem kizárólag
külföldi jellegűnek. Ezért egyrészt a kritikus demokratikus intézmények belső felfrissítése és
megerősítése, másrészt a külső tekintélyelvű hatalmak kompromittáló vagy maró befolyásától
való megvédésük nem egymást kizáró feladat. Valójában mindkettő a kudarc veszélyének van
kitéve, ha nem úgy tervezik, hogy kölcsönösen erősítsék egymást.
A demokráciáknak a figyelemfelkeltés fázisából át kell térniük a koncetráltabb cselekvésre. A
média és a civil társadalmi csoportok döntő szerepet játszhatnak a közvélemény figyelmének
felkeltésében, valamint a szélesebb választói csoportok tájékoztatásában és oktatásában az
önkényuralmi befolyás természetéről és taktikájáról. Az elmúlt években elsőrangú kutatási,
elemzési és megfigyelési erőfeszítésekre került sor a kihívás mértékének felmérése és a fontos
információk nyilvánosságra hozatala érdekében. Ezek az erőfeszítések szükségesek, de
elégtelenek. Amint azt a sorozatban szereplő jelentések megállapítják, bizonyos ágazatokban
aktív válaszlépések vannak kialakulóban. Például a médiumok, agytrösztök, civil társadalmi
csoportok és technológiai vállalatok innovatív módszereket találnak arra, hogy visszavágjanak
Peking éles hatalmi beavatkozásának a médiaszférában. 98 Azok az országok, ahol a civil
társadalom a legfejlettebb erőfeszítéseket teszi a tekintélyelvű éles hatalom természetének és
formáinak kivizsgálására, az azokról szóló jelentések készítésére és megértésére, mint például
Ausztrália, Tajvan és a Cseh Köztársaság, vitathatatlanul a legnagyobb előrelépést érték el e
tekintetben. Az egyes országok sikeres intézkedéseit most más demokráciáknak kell
felgyorsítaniuk és összehangoltan kiterjeszteniük.
Az ebben a sorozatban szereplő jelentések együttesen leírják, hogy a tekintélyelvű beavatkozások
hogyan erősödtek meg több olyan területen, amelyek kulcsfontosságúak a nyílt társadalmak
egészségének szempontjából, beleértve a tömegmédiát, a tudásszektort, a technológiai szférát és
a magánszektorbeli kereskedelmet. A demokráciák kritikus intézményeinek és a demokráciának
mint olyannak a célba vétele a modern társadalmi és politikai táj központi jellemzője. A
demokrácia és intézményeinek védelmét következésképpen kiemelt stratégiai prioritásnak kell
tekinteni mindazok számára, akik hasznot húznak a demokrácia fennmaradásából.
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