Το Twitter, ο Musk
Κοινοτικοποίηση
Πλατφόρμας

και η
της

του Αντωνίου Μπρούμα
Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter αποτελεί σημαντικό
κεφάλαιο στην ψηφιακή δημόσια σφαίρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Συγκεντρώνει μια ισχυρή ποιότητα και ποσότητα πολιτικού
διαλόγου, που διαμείβεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και
έχει κοινωνικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ο
Elon Musk είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη,
διευθύνων σύμβουλος των SpaceX και Tesla και ένθερμος
υποστηρικτής των ατομικών ελευθεριών, ιδίως της οικονομικής
ελευθερίας και της ελευθερίας έκφρασης. Στις 25 Απριλίου 2022
ο Musk κατέθεσε πρόταση προς το Twitter για την εξαγορά της
εταιρείας έναντι 44 δις δολαρίων, την οποία αποδέχτηκε το
διοικητικό της συμβούλιο.
Από την υποβολή της πρότασης, η αποτίμηση της εξέλιξης αυτής
για το μέλλον του twitter έγινε αντικείμενο εκτεταμένης
δημόσιας συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις
απόψεις, όπως είναι φυσικό, να διίστανται ανάλογα με τις
πεποιθήσεις του καθενός. Όπως είναι αναμενόμενο, η φιλελεύθερη
ομάδα συμφερόντων επικεντρώνει στον ρόλο του ατόμου Musk και
έτσι αξιολογεί τον αντίκτυπο της εξαγοράς με βάση τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις προθέσεις του. Όσο
και αν ακούγεται όμως παράξενο, για αρκετούς σχολιαστές με
φιλελεύθερες αφετηρίες η αποτίμηση της επιθετικής εξαγοράς του
twitter από τον Musk αποτιμάται αρνητικά λόγω του περιορισμού
της λογοκρισίας που ενδέχεται να λάβει χώρα στο μέσο λόγω του
φιλελεύθερου προφίλ του νέου ιδιοκτήτη του. Στην σφαίρα του
κριτικού σχολιασμού, η εξαγορά του twitter αποτιμάται επίσης
αρνητικά ως ένδειξη για την υπερσυγκέντρωση οικονομικής ισχύος
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, ευρύτερα, στο διαδίκτυο και

για την αύξηση της λογοκρισίας σε βάρος του ριζοσπαστικού
λόγου.
Μια τρίτη πιο ισορροπημένη ανάλυση του γεγονότος λαμβάνει
αποστάσεις από τον επιφανειακό φιλελεύθερο ατομοκεντρισμό και
τον αντι-διαλεκτικό κοινωνιοκεντρισμό, τοποθετώντας στο
επίκεντρο μια διαλεκτική ατόμου / δομής, που ανέχεται
περιορισμένες αντεπιδράσεις του ατόμου Elon Musk στις δομικές
νομοτέλειες του δικτυοκρατικού κεφαλαίου. Ποιες λοιπόν μπορεί
να είναι οι κεντρικές παραδοχές μιας τέτοιας ανάλυσης;
Η Τάση για τη Συσσώρευση Κεφαλαίου. Η Twitter.Inc είναι
μια κεφαλαιουχική εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης, που λειτουργεί με σκοπό την διανομή όσο
περισσότερων κερδών στους μετόχους της. Επομένως και
μετά την απόκτησή της από τον Musk, η εταιρεία θα
παρέχει την πλατφόρμα με κύριο σκοπό την μεγιστοποίηση
των κερδών του νέου μετόχου και την κατάκτηση όσο το
δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Όταν η δομική τάση
για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της πλατφόρμας
συγκρούεται με κοινωνικούς σκοπούς, όπως η διεύρυνση της
ελευθερίας έκφρασης, η δομική τάση θα είναι πάντοτε αυτή
που σε τελική ανάλυση θα υπερισχύει. Τυχόν αντεπίδραση
του ατόμου Elon Musk κατά της δομικής τάσης για τη
συσσώρευση κεφαλαίου, ακόμη και αν κρίνεται εξαιρετικά
απίθανη (δεν κατέστη άλλωστε τυχαία ο Musk πλουσιότερος
άνθρωπος του πλανήτη), θα είναι καταδικασμένη σε ταχεία
εξάλειψη, αφού σε μία τέτοια περίπτωση η Twitter.Inc θα
τείνει να εξαφανιστεί από τον ανταγωνισμό.
Η Τάση για τη Συγκέντρωση Οικονομικής Ισχύος.
Επιπρόσθετα, η Twitter.Inc δραστηριοποιείται σε μια ήδη
σφοδρά ολιγοπωλιακή αγορά σε παγκόσμια κλίμακα. Ως
αποτέλεσμα, η επιρροή του twitter στην δημόσια σφαίρα
είναι ήδη τεράστια. Μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας η
επιρροή αυτή ενδέχεται να βαίνει αυξανόμενη λόγω της
ένταξης στο σύμπλεγμα των επιχειρήσεων των συμφερόντων
του Musk. Η μεταβίβαση του Twitter στον Musk συνεπάγεται

περαιτέρω συγκέντρωση μεριδίων αγοράς στα ολιγοπώλια του
διαδικτύου. Ωστόσο, λόγω της σημασίας των ψηφιακών
πλατφορμών για την δημόσια σφαίρα, η τάση προς
μεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύος από ιδιωτικά συμφέροντα,
που σηματοδοτεί η εξαγορά Musk, μπορεί μόνο να αποκλίνει
όλο και περισσότερο από τις κοινωνικές ανάγκες και τις
απελευθερωτικές προοπτικές της ελευθερίας έκφρασης.
Τυχόν αντεπίδραση του ατόμου Elon Musk κατά της δομικής
ολιγοπωλιακής τάσης μέσω της κοινοτικοποίησης της
πλατφόρμας κρίνεται εντελώς απίθανη.
Η Τάση για την Καθολική Επιτήρηση. Περαιτέρω, ως
εδρεύουσα στις ΗΠΑ η Twitter.Inc υπόκειται στην άκρως
διεισδυτική σε ζητήματα ιδιωτικότητας νομοθεσία των ΗΠΑ,
η οποία με την απόφαση Schrems II (Case C311/18 ‑ Data
Protection Commissioner of Ireland v. Facebook & Max
Schrems) έχει κριθεί από το ίδιο το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίθετη με τα θεμελιώδη
δικαιώματα. Δεδομένης της εξάρτησής της από το κράτος
των ΗΠΑ, η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει εκτεταμένη
πρόσβαση στις αρχές των ΗΠΑ σε δεδομένα χρηστών της,
λειτουργώντας από κοινού με το κράτος των ΗΠΑ ως κρατικό
/ εταιρικό σύμπλεγμα επιτήρησης. Τυχόν αντεπίδραση του
ατόμου Elon Musk κατά της δομικής αυτής τάσης μέσω της
μαζικής αμφισβήτησης διαταγών επιτήρησης από τις αρχές
των ΗΠΑ μπορεί να επιφέρει πρόσκαιρες μόνο ποσοτικές
αλλαγές νομικού ακτιβισμού, είναι όμως καταδικασμένη θα
λυγίσει αργά ή γρήγορα στις ίδιες ποιότητες επιτήρησης
υπό τον φόβο υποβάθμισης της πρώτης δομικής τάσης, αυτής
της μεγιστοποίησης του ιδιωτικού κέρδους.
Η Τάση για τον Έλεγχο του Ριζοσπαστικού Λόγου. Τα κράτη
κινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο σε μία ασφυκτική θεσμική
πλαισίωση του κριτικού και, ιδίως, του ριζοσπαστικού
λόγου. Το «κλείσιμο» της δημόσιας σφαίρας στις
ριζοσπαστικές τάσεις έχει ως σκοπό, όχι την εξάλειψη
(πράγμα άλλωστε αδύνατο), αλλά την απονομιμοποίηση, τον
περιορισμό του βεληνεκούς και την θέση στο περιθώριο των
πιο ριζοσπαστικών εκφάνσεων της δημόσιας σφαίρας. Στο

πλαίσιο αυτό, οι ψηφιακές πλατφόρμες λειτουργούν ως
σύμπλεγμα με τα κράτη για την εφαρμογή εθνικών και
διακρατικών νόμων λογοκρισίας. Όπου δεν μπορεί να φτάσει
η εκ του νόμου λογοκρισία λόγω των εύλογων περιορισμών,
που θέτει η διεθνής νομοθεσία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες εκτείνουν
την καταστολή του λόγου στα δίκτυά τους, υπογράφοντας
μνημόνια συνεργασίας με κράτη ή διακρατικούς
σχηματισμούς (βλ. ΕΕ) ή επιβάλλοντας ιδιωτικούς και
εντελώς αυθαίρετους κανόνες λογοκρισίας δια της
υποτιθέμενης κατάρτισης «ελεύθερων» συμβάσεων με τους
χρήστες τους. Η πλέον σημαντική αυτή τάση του σύγχρονου
καπιταλισμού απομυζά τις απελευθερωτικές προοπτικές της
δημόσιας σφαίρας μέσα από μία συναρμογή κρατικής
καταστολής και ιδιωτικής οικονομικής ισχύος. Η
αντεπίδραση του ατόμου Elon Musk κατά της δομικής αυτής
τάσης είναι κάτι που φοβίζει τους φιλελεύθερους
σχολιαστές. Πιστεύουν δηλαδή ότι λόγω της θέσης ισχύος
του αλλά και του ασταθούς του χαρακτήρα θα καταστήσει το
Twitter ένα λιγότερο ελεγχόμενο γρανάζι στο σύμπλεγμα
ελέγχου κρατών / κεφαλαίου. Εντούτοις, ακόμη και οι
ίδιοι οι φιλελεύθεροι έχουν τον φόβο ότι ο Musk μπορεί
να ανεχθεί μια μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης μόνο ως
προς τον νεοσυντηρητικό λόγο. Ο τελευταίος, που κάθε
άλλο παρά αντι-συστημικός είναι αλλά ενισχυτικός όλων
των προπεριγραφόμενων δομικών τάσεων, έχει αποκτήσει
τέτοια ηγεμονία λόγω της χρόνιας αναπαραγωγής από τα
κραταιά ΜΜΕ, ώστε να απειλεί θεμελιώδεις πυλώνες του
φιλελευθερισμού. Για τον ριζοσπαστικό λόγο δεν υπάρχει
κανένας φόβος ότι ο οικονομικά υπέρ-κεφαλαιοκράτης και
ιδεολογικά ακραία φιλελεύθερος Musk θα υπερθεματίσει σε
καταστολή, οπότε οι όποιες λιγοστές ποσοτικές
αντεπιδράσεις θα χαθούν σε έναν ωκεανό προώθησης του
νεοσυντηρητισμού.
Η εξαγορά του Twitter από τον Musk ενισχύει τις αντικοινωνικές
δομικές τάσεις του δικτυοκρατικού καπιταλισμού. Ως εκ τούτου,

θέτει πιο επιτακτικά το ερώτημα αν υπάρχει εναλλακτική και
ποια μπορεί να είναι αυτή.
Η απάντηση είναι απλή και ήδη λειτουργεί μπροστά μας. Η
εναλλακτική στον δικτυοκρατικό καπιταλισμό είναι η
κοινοτικοποίηση της πλατφόρμας. Το μεγαλύτερο διανοητικό
επίτευγμα της σύγχρονης διαδικτυακής σφαίρας είναι η
Wikipedia, μία χωρίς ιστορικό προηγούμενο συσσώρευση
κοινωνικής ευφυίας που κατέστη εφικτή και διαρκώς αναπαράγεται
καθώς οι χρήστες και οι εργαζόμενοί της συγκροτούνται μέσα από
κοινοτικούς δεσμούς στον συλλογικό διανοητικό εργάτη του
σήμερα, που όμοιό του δεν έχουν δομήσει όλα τα πρωθύστερα
κοινωνικοοικονομικά σχήματα.
Στον σημερινό κόσμο, το σύνθημα να πάρουμε τα μέσα παραγωγής
προς όφελος της κοινωνίας και της φύσης συνεχίζει να είναι
επίκαιρο, αποκτά όμως νέα μορφή. Κόντρα στην αχαλίνωτη δύναμη
του σύγχρονου κεφαλαίου οφείλουμε να αντιπαρατάξουμε την
κοινοτικοποίηση, αντί της κρατικοποίησης, των δομών κοινωνικής
αναπαραγωγής. Λόγω της καθοριστικής τους επίδρασης στη δημόσια
σφαίρα, οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει έτσι να
υποχρεωθούν να υιοθετήσουν κοινοτικές δομές λήψης αποφάσεων,
όπου οι χρήστες και παραγωγοί του περιεχομένου έχουν
την
δύναμη μέσα από δικούς τους θεσμούς να ρυθμίζουν οι ίδιοι με
συλλογικό τρόπο την έκφραση εντός της πλατφόρμας.
Σε όλους τους τομείς αιχμής, που εμφανίζονται, τα Κοινά και οι
κοινότητές τους αποδεικνύονται στην πράξη πιο αποτελεσματικά
από τον καπιταλιστικό τρόπο κοινωνικής αναπαραγωγής για την
προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό που ακόμη ελλείπει
είναι το κοινωνικό πλαίσιο για την επιθετική προώθησή τους σε
βάρος του κεφαλαίου και της αγοράς.

