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أسعار  ارتفاع  بسبب  للهبوط  غالًبا  االقتصادية  التوسعات  تتعرض 

الفائدة أو االنهيارات املالية وهي مفاجآت تتسبب يف انخفاض الطلب 

من  الركود  أما  بالكامل،  االقتصاد  نطاق  عىل  والخدمات  السلع  عىل 

هو  اإلنتاجية  قدرتها  من  االقتصادات  فيه  تحرم  الذي  العرض  ناحية 

املايض  القرن  سبعينيات  يف  النفط  أسعار  صدمات  ومنذ  ندرة.  األكرث 

العرض.  إىل  األول  املقام  يف  يعزى  أن  ميكن  عاملي  تباطؤ  هناك  كان 

ومع ذلك إذا حدث ركود عاملي يف عام 2020 فقد يتم تصنيفه يف فئة 

الركود من ناحية العرض ألن الحواجز التجارية التي أقيمت بني الصني 

وأمريكا ستكون هي السبب الرئييس يف ذلك.

 2019 عام  معظم  يف  البلدين  بني  التجارية  الحرب  اشتدت  وقد   

يف  قلياًل  العالقات  واستقرت  انتهاؤها،  املتوقع  من  كان  أنه  حني  يف 

بقي  لكن  الجمركية،  التعريفات  بعض  بتأجيل   2019 عام  أكتوبر 

يبدأ  أن  املمكن  من  يزال  وال  املنال.  بعيد  الحربية  األعامل  إنهاء 

الجديد  العام  األمريكية  الواردات  عىل  الجمركية  التعريفة  متوسط 

6 % ليبلغ أعىل مستوياته بسهولة يف هذا القرن، وعالوة عىل  بنسبة 

بها  يوجد  التي  الواردات  لتشمل  الجمركية  التعريفات  تتوسع  ذلك 

إجبار  ويتم  الجاهزة،  البدائل  من  أقل  عدد 

عىل  بها  الخاصة  التوريد  وسالسل  الرشكات 

ستستمر  العمل  لتعطيل  تعديالت  إجراء 

عىل  النهاية  يف  لتؤثر  ومتتد  التصاعد  يف 

عام. بشكل  االقتصاد 

من  القليل  سوى  التاريخ  لنا  يقدم  وال 

الحرب  يف  الركود  شكل  حول  اإلرشادات 

السياسة  استجابة  تعترب  ما  أو  التجارية 

االقتصادية  فالنظرية  يبدو  وكام  الصحيحة، 

أن  تتوقع  فهي  كبرية،  فائدة  ذات  ليست 

مثلها  تضخمية  الجمركية  التعريفات  تكون 

العرض،  ناحية  من  االضطرابات  جميع  مثل 

ويف الواقع كانت اآلثار األكرث وضوًحا للحرب 

والركود  التجارية  األعامل  يف  الثقة  تراجع  هي  اآلن  حتى  التجارية 

توقعات  انخفضت  وقد  الفاترة.  واالستثامرات  العاملي  الصناعي 

التباطؤ  يجعل  وهذا  األجل،  طويلة  الفائدة  أسعار  وكذلك  التضخم 

يبدو طبيعًيا أكرث.

ويتمثل الجانب اآلخر يف أن استجابة السياسة الصحيحة تصبح أكرث 

وضوًحا وهو أن االقتصادات ستحتاج إىل التحفيز. وقد قام االحتياطي 

البنك  واستأنف  الفائدة،  أسعار  بتخفيض  بالفعل  األمرييك  الفيدرايل 

السياسة  صناع  خفف  حني  يف  الكمي،  التسهيل  األورويب  املركزي 

فإن  ذلك  ومع  سواء،  حد  عىل  واملالية  النقدية  السياسة  الصينيون 

النقدية.  السياسة  قيود  ضد  تعمل  الغني  العامل  يف  املركزية  البنوك 

املركزي  للبنك  أوروبا سلبية وال ميكن  الفائدة يف  أسعار  فإن  وبالفعل 

أما  قانونية،  لقيود  التعرض  دون  األبد  إىل  السندات  رشاء  األورويب 

الفائدة.  االحتياطي الفيدرايل ال يوجد أمامه مجال أكرب لخفض أسعار 

اقتصاداتها  لدعم  بحرية  تتطلع  التي  الوحيدة  املركزية  البنوك  إن 

أعىل  املعدالت  تكون  حيث  الناشئة  األسواق  يف  املركزية  البنوك  هي 

العرض وعدم التسليح

االقتصاد العاملي سيتعرض إىل حالة غري عادية من التباطؤ، يتنبأ هرني كور

تزيل  ألنها  ذهبية  فرصة  تعترب  الفيدرايل  االحتياطي  سياسة  وخسارة 

الضغط الهبوطي عىل عمالتها.

إن معدل الدوران بني كبار املسئولني العامليني هو مصدر آخر لعدم 

األورويب،  املركزي  البنك  يف  املسئولية  الجارد  كريستني  وتتوىل  اليقني، 

أنها  إال  دراجي  ماريو  سلفها  منهج  نفس  تنتهج  أنها  من  الرغم  وعىل 

الشامليون  أعضاؤه  ألن  املركزي  البنك  إدارة  مجلس  لتوحيد  ستكافح 

السندات. ومن  السلبية ورشاء  أصبحوا أكرث اضطرابًا بسبب املعدالت 

إنجلرتا ليحل محل  لبنك  بريطانيا محافظ جديد  املقرر أن يكون لدى 

املسئولني  كبرية  جورجيفا  كريستالينا  السيدة  حلت  وقد  كارين،  مارك 

بالبنك الدويل محل السيدة الجارد لرئاسة صندوق النقد الدويل.

من  كل  عىل  كبرية  آثار  األمريكية  الرئاسية  لالنتخابات  وسيكون 

الحرب التجارية والسياسة االقتصادية. وإذا تم انتخاب دونالد ترامب 

االحتياطي  استقاللية  عىل  هجوًما  املستثمرون  يتوقع  فقد  أخرى  مرة 

مرونة  أكرث  برقم  باول  جريوم  رئيسه  استبدال  يشمل  الذي  الفيدرايل 

يوقف  فقد  العكس  وعىل   ،2022 عام  يف  واليته  فرتة  تنتهي  عندما 

شخص دميقراطي يف البيت األبيض التخفيضات الرضيبية للسيد ترامب 

ويشن هجوم عىل األغنياء.

ويف كلتا الحالتني ستدخل السياسة النقدية 

األمريكية فرتة من االنسياب، ويف عام 2020 

إطار  مراجعة  الفيدرايل  االحتياطي  سينهي 

املحتمل  ومن  به.  الخاصة  النقدية  السياسة 

 %2 يبلغ  تضخم  معدل  باستهداف  يلتزم  أن 

وليس  بالكامل  االقتصادية  الدورة  خالل 

التضخم  تجاوز  عن  فالتغايض  الوقت؛  طوال 

يسمح  أن  شأنه  من  االقتصادي  التباطؤ  بعد 

له مبحاربة الركود بقوة أكرب.

أن  الفيدرايل  االحتياطي  عىل  ويجب 

التسهيالت  وجود  عواقب  مع  يتعامل 

األخرية.  السنوات  يف  حلها  تم  التي  الكمية 

يف  مؤخًرا يف حدوث مشكالت  املركزي  البنك  أموال  ُشح  تسبب  وقد 

أسواق املال بني عشية وضحاها. وسيقوم االحتياطي الفيدرايل بتوسيع 

نقل  وضامن  النقدي  العجز  لتخفيف  أخرى  مرة  العمومية  ميزانيته 

سياسته النقدية من خالل النظام املايل.

سيناريو مخيف

حدوث حالة من الركود ليس أمًرا حتميا، ففي العديد من الدول 

الواثقون  واملستهلكون  الصحية  العمل  أسواق  تعد  أمريكا  سيام  وال 

حصًنا منيًعا ضد هذا الركود، لكن هذه الدفاعات بدأت يف التصدع. 

املركزية  البنوك  محافظي  يجعل  أن  ينبغي  أسوأ  سيناريو  وهناك 

يف  التجارية  الحرب  تتحول  أن  وهو  مكان  كل  يف  بالقلق  يشعرون 

مع  حتى  النفط،  أسعار  ارتفاع  األمر  يفاقم  ورمبا  تضخم،  إىل  النهاية 

تباطؤ النمو. ويتأرجح االقتصاد العاملي عىل شفا نوع من الهبوط غري 

وضع  وهو  االنسياب،  من  بفرتة  املركزية  البنوك  متر  حيث  املألوف 

لالقتصاد. مريح  غري 

ال يقدم لنا 
التاريخ سوى 

القليل من 
اإلرشادات 
حول شكل 
الركود في 

الحرب التجارية

هرني كور: محرر 

االقتصاد، اإليكونوميست

الجيل  تريك:  »ستار  مسلسل  من  جراوند«  هاي  »ذا  حلقة  يف 

االنفصاليون  قام   1990 عام  يف  مرة  ألول  ُعرضت  التي  القادم« 

باحتجاز إحدى أعضاء مركبة فضاء »ستارشب إنرتبرايز« عىل كوكب 

مع  للتعامل  الرهينة عن طريقة  زمالء  وأثناء بحث  الرابع«،  »روشيا 

كوكب  بنزاع  املوقف  هذا  تشابه  أحدهم  وضح  وإنقاذها  املوقف 

مع  أيرلندا«  شامل  يف  »املشكالت  حول  قرون  عدة  قبل  األرض 

النزاع من خالل »توحيد أيرلندا يف عام  اإلشارة إىل أنه تم حل هذا 

2024«. ومع بزوغ فجر 2020 سيكون انسحاب اململكة املتحدة من 

توحيد  إعادة  احتامل  أن  عىل  دليل  )الربيكسيت(  األورويب  االتحاد 

إجرائه يف  تم  رأي  استطالع  أوضح  علمًيا حيث  خيااًل  يعد  مل  أيرلندا 

الشاملية  أيرلندا  يف  األصوات  أغلبية  أن   2019 عام  من  سبتمرب  شهر 

كانت لصالح هذا، وعرّب أحد متابعي املسلسل عىل موقع تويرت قائاًل: 

هذا  إن  للتوحيد«.  تريك  ستار  لجدول  الصحيح  الطريق  عىل  »مازلنا 

مثال لتنبؤ معني يف مسلسل خيال علمي لكن عىل الرغم من أنه كان 

املتصور حدوث عكس ذلك فإن هذه  من 

القاعدة،  وليست  االستثناء  هي  التنبؤات 

وليس ملجرد أن الخيال العاملي يشري عادة 

ففي  به،  يتنبأ  أنه  يعني  ال  املستقبل  إىل 

الواقع.  تعليًقا عىل  يكون  األحيان  أغلب 

عظيموف أنا 

يتنبأ  أن  الفني  العمل  لنوع  ميكن  هل 

يصادف  الذي   2020 عام  يف  باملستقبل 

ألسطورة  املئوية  امليالدية  الذكرى 

إذا  عظيموف؟  إسحق  العلمي  الخيال 

الفضائية  واملركبات  الفضاء  استبعدنا 

العلمي  الخيال  من  الكثري  أن  سنجد 

الذكاء  تأثري  مثل  مبواضيع  يهتم  املعارص 

وسوء  البيئي  االنهيار  وخطر  االصطناعي 

وإرث  املؤسسية  الكيانات  نفوذ  استخدام 

يف  الجنسية  الثورة  فمنذ  اإلمربيالية. 

املواقف  تغيري  العلمي  الخيال  قصص  مؤلفو  استكشف   1960 عام 

مهتمة  غري  مستقبلية  مجتمعات  تخيل  مثل  الجنسية  السياسة  تجاه 

وأحد  جنسهم،  تغيري  لألشخاص  ميكن  حيث  أو  االجتامعي  بالنوع 

الصيني  العلمي  الخيال  هو  اليوم  الهامة  الفرعية  املوضوعات  أهم 

نبذة  الغرب  من  للُقراء  ويقدم  الدقيق  للخالف  منفًذا  يقدم  الذي 

مؤلفو  يستغل  الحاالت  تلك  جميع  ويف  ومخاوفها.  الدولة  آمال  عن 

يف  للنظر  الفني  العمل  من  النوع  هذا  حرية  العلمي  الخيال  قصص 

مشاكل الوقت الحارض والتوصل إىل نتائج تعمل عىل توسعة اآلفاق. 

العلمي  الخيال  وكل ذلك له قيمة تنبؤية إىل حد ما مام يعني أن 

نحو  مستقبلية  نظرة  له  رادار  باعتباره  مفيًدا  دوًرا  يلعب  أن  ميكن 

املدى  عىل  ولكن  والسياسية  واالجتامعية  التكنولوجية  االتجاهات 

القصري وليس املستقبل البعيد كام يشري غالًبا، وهذه هي أول طريقة 

عىل  إرشاًدا  تقديم  العلمي  للخيال  ميكن  ثالث طرق حيث  أصل  من 

نبذة عن العالم الذي ننتظره

رغم أن الخيال العلمي غالًبا ال ميكنه التنبؤ باملستقبل إال أننا ميكننا االسرتشاد به، يقول توم ستاندج

مدارك  توسيع  عىل  يساعد  أنه  هي  الثانية  والطريقة  املستقبل. 

يف  التخطيط  ألغراض  املستقبلية  السيناريوهات  تقييم  عند  الفكر 

فريق  لالبتكار  الفرنسية  الدفاع  وكالة  وتُشكل  واألعامل.  الحكومة 

األحمر«  »الفريق  اسمه  العلمي  الخيال  قصص  مؤلفي  من  ُمكون 

العسكريني،  املخططني  ببال  تخطر  مل  سيناريوهات  باقرتاح  ليقوموا 

العلمي  الخيال  قصص  كاتب  بتكليف  الهندسية  أروب  وقامت رشكة 

الحياة  تبدو عليه  أن  أربعة سيناريوهات ملا ميكن  بكتابة  تيم موغان 

ألكرث  املؤلف  ستيفينسون  نيل  عمل  كام  املناخ،  لتغيري  نتيجًة  اليومية 

استشاري  باعتباره  و«كريبتونوميكون«  كراش«  »سنو  مبيًعا  كتابني 

تصنيع  رشكة  ليب  وماجيك  الناشئة  الصواريخ  رشكة  أوريجن  لبلو 

العمالقة  التكنولوجيا  رشكات  قامت  كام  للواقع،  املُعززة  النظارات 

علمي  خيال  قصص  مؤلفي  بتعيني  وأبل  ومايكروسوفت  جوجل  مثل 

»خيال  أحيانًا  عليها  يُطلق  عملية  باستخدام  استشاريني  باعتبارهم 

التصميم«. 

لتعيني  العمل  أصحاب  يحتاج  ال  ولكن 

لالستفادة  العلمي  الخيال  قصص  مؤلفي 

أن  مُيكن  فببساطة  الواسع،  خيالهم  من 

تفي قراءة كُتبهم بالغرض. وقد ناقش هذا 

مجلة  يف  مقال  يف  بيرب  إليوت  الروايئ  األمر 

إن  قائاًل   2017 يف  ريفيو  بزنس  هارفارد 

يعيد  »ألنه  كبرية  قيمة  له  العلمي  الخيال 

عىل  واقرتح  العامل«،  عن  منظورنا  صياغة 

العلمي  الخيال  قصص  قراءة  األعامل  قادة 

خيالية  سيناريوهات  استكشاف  ألن 

من  تفكرينا  »يُحرر  للمستقبل  متعددة 

نتساءل عام  أن  الكاذبة ويتحدانا  املعوقات 

الصحيحة«. األسئلة  نطرح  كنا  إذا 

حيث  أكرث  مبارشة  ثالثة  طريقة  وهناك 

املستقبل  عن  ملحات  العلمي  الخيال  يقدم 

مجال  يف  العاملني  إلهام  طريق  عن 

تحقيق  يف  يرغبون  الذين  التكنولوجيا 

رشكة  يف  املحمول  هواتف  صناعة  استلهام  تم  وقد  طموحاتهم. 

متوروال من االتصاالت الالسلكية املحمولة يف مسلسل »ستار تريك«، 

يف  اليكس«  “امازون  من  الصويت  املساعد  تطبيق  صناعة  واستلهام 

جهاز  من  الكيندل  صناعة  واستلهام  إنرتبرايز،  تريك  ستار  مسلسل 

ستيفنسون،  للسيد  آج«  داياموند  »زا  رواية  يف  اإللكرتوين  الكتاب 

يف  صوره  الذي  االفرتايض  العامل  إحياء  بأكملها  صناعة  تحاول  كام 

»سنو كراش« )أنظر يف قسم رؤى عام 2020(. وتقوم صواريخ رشكة 

آلية  مركبات  عىل  بالهبوط  مسك  إيلون  أسسها  التي  أكس  سبايس 

بانكس،  لالين  »كالترش«  روايات  سلسلة  من  ُمستعارة  أسامء  ذات 

الدماغ  واجهة  ببناء  مسك  إليلون  أخرى  ناشئة  رشكة  تقوم  كام 

والحاسوب ُمستوحاة من »الرباط العصبي« املوجود يف نفس سلسلة 

يقرؤون  املستقبليني  التكنولوجيا  عاملقة  أن  املؤكد  ومن  الكتب، 

اليوم. العلمي  الخيال  قصص 
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توسيع مدارك 

الفكر

توم ستاندج: نائب رئيس 
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Synchronised slowdown

  *Forecast   Source: The Economist Intelligence Unit
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111Vad ska barnbarnen säga?
Vilka av dagens vanliga uppfattningar och beteenden kommer framtida generationer att fördöma? 
Tom Standage, biträdande redaktör, The Economist and The World in 2020Dagens ungdom! Att ondgöra sig över ungdomars 

moral och dåliga val är något vi gjort i alla tider. 
De har förskräckliga kläder! De lyssnar på hemsk 

musik! De respekterar inte äldre människor! Men gene
rationskritik fungerar åt båda hållen. Varje ny generation 
förfasar sig över den äldre generationens uppfattningar 
och beteenden. De hade slavar! Kvinnor fick inte rösta! 
Homosexualitet var brottsligt! Sociala förändringar inne
bär att uppfattningar och beteenden som är vanliga i dag 
kommer att vara oacceptabla inom några årtionden. Så 
vilka aspekter av världen 2020 kommer framtida genera
tioner att förfäras över?Den mest uppenbara kandidaten är att vi inte gjorde 
mer för att bekämpa klimatförändringarna. Framtida 
generationer kommer säkert att fråga varför så lite gjordes 
under så lång tid, trots alla bevis på miljöskador. År 2050 
kanske äldre personer gömmer digitala bevis på lång
distansflygningar i sin ungdom och påstår att de alltid 
åkte på semester med tåg. Kanske kommer det att anses 
dekadent eller till och med omoraliskt, att överhuvud
taget åka på semester. Den ultimata ekoturismen blir att 
stanna hemma.

Ett annat område där sociala attityder förändras 
snabbt, åtminstone i västvärlden, gäller kött. I takt med 
att alternativ tillverkade av växtprotein som inte går att 
skilja från kött, till exempel Impossible burger, blir allt 
bättre och billigare kommer argumenten för att sluta äta 
kött, och speciellt rött kött med sitt stora miljöavtryck, 
att bli allt starkare. Folk som inte motsätter sig kött av 
etiska skäl eller för djurens välbefinnandes skull kanske 
slutar äta kött av miljömässiga skäl, speciellt om den alter
nativa biffen är lika saftig som originalet. Konsumtionen 
fortsätter att öka i industriländerna, men att servera rik

tigt kött till en middag kanske blir socialt oacceptabelt i 
mer upplysta kretsar.Men allt handlar inte om miljön. Utbrett motstånd 
mot invandring kan ses som omoraliskt i framtiden.  
Arbetstagare blir mycket mer produktiva när de flyttar 
från ett fattigt land till ett rikt. Förenklade migrations
regler skulle vara bra både för invandrare och deras värd
länder. Folk i rika länder påstår sig vilja hjälpa fattiga, 
men oroar sig över migranters påverkan på arbetsmark
naden, säker heten och den sociala sammanhållningen, 
vilket får regeringar att begränsa invandringen. Framtida 
generationer kanske fnyser åt detta.Dagens attityder mot könsidentitet och sexualitet 
är under snabb förändring, men kommer i bästa fall att 
anses som väldigt omoderna och i värsta fall djupt för
domsfulla, i takt med att nya familjesammansättningar 
och livsstilar uppstår. Gamla uppfattningar (som att barn 
måste ha två biologiska föräldrar) kommer alltmer att 
ifrågasättas i takt med att teknologin separerar sex och 
reproduktion.

Våra barnbarn kommer också att fördöma överut-
nyttjandet av antibiotika som är upphov till ökande 
antibiotikaresistens. När befintliga antibiotika blir in
effektiva kan också enklare operationer bli livshotande, 
precis som innan antibiotikan upptäcktes. Framtida ge
nerationer kommer att undra varför så lite gjordes för att 
utveckla ny antibiotika, med tanke på att processen tar 
minst ett årtionde.

Det enda man med säkerhet kan säga, är att fram
tida generationer kommer att fördöma flera aspekter 
av dagens samhälle. Det bör vi påminna oss om innan 
vi gratulerar oss själva till att vara mer upplysta än våra 
förfäder. 

Till och med att 
åka på semester 

kan komma 
att ses som 

oansvarigt.
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A message from the editor

For The World in 2021, 
we’ll be considering the 
ongoing consequences 
of the coronavirus 
pandemic and its impact 
on politics, economics, 

business, science and culture. We’ll also 
look forward to the American presidential 
inauguration and the transition to 
a new chancellor in Germany. 

The Economist’s writers will be joined by 
distinguished editors and columnists 
from other publications, and leaders 
from business, politics, science and the 
arts will add their ideas for 2021. This 
mix of contributors makes The World 
in 2021 uniquely authoritative in its 
predictions of trends and events - and 
has won the publication a loyal and 
growing readership around the world.

Tom Standage, Editor,  
The World in 2021

The World in is a globally 
renowned and high-quality 

publication of The Economist, and  
I think it is fortunate to be able  
to introduce it to Korean readers 
every year. It provides quality 
information with insight, but it  
is never difficult to read. We have 
been publishing this every year for 
about 20 years, and it is a beloved 
steady seller in Korea. I strongly 
recommend The World in to 
publishers in other countries.”

Sang-a, The Korean Economic Daily, 
South Korea

After seven years as licensee  
of The World in in Sweden  

(and in Finland since 2020), we feel 
that there is no other brand that can 
give such a broad and updated view 
of what will shape the year ahead.  
The editors and writers from  
The Economist seem to have the 
imagination and knowledge 
needed for bold thoughts about  
the future. We love that.

Conny Unéus, CEO, InPress

What do other 
publishers say about 
The World in from  
The Economist?
Content from The World in series 
makes a huge contribution to the 
success of licensees worldwide:

Get in touch +44 (0)20 7576 8147 rights@economist.com



Karikaturist 2020.
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Svijet u 2020.

Kevin („KAL“) Kallaugher, urednički karikaturist The Economista, slika godinu pred nama 

Pretpostavimo da su većina autoritarnih vladara na svijetu razvili smisao za humor. Satirični crtići koji prikazuju vođe nisu zabranjeni, a njihovi su stvaratelji hvaljeni, a ne 
progonjeni. Kim Jong Un se ne može dovoljno nagledati sebe kao „raketnog čovjeka“. Nicolás Maduro toliko uživa u crtežima svojih ekscesa da se s osmijehom odlučuje ustupiti mjesto Juanu Guaidóu. Američke i kanadske udruge uredničkih karikaturista, 

koji se zajedno sastaju u svibnju u Ottawi, proslavljaju oživljavanje mjesta za zadirkujuće radove umjesto da se ta mjesta gledaju s prigovaranjem i sve manjom tolerancijom.  Smijeh raste, a ljutnja 
opada.

Što ako

66 Asia

The World in 2020

Kako se obraniti od ekstremizma?

Jacinda Ardern, 

ministrica Novog 

Zelanda, ukazuje na 

ključnu lekciju koja je 

izvučena iz krvavog 

terorističkog napada na 

džamije u Christchurchu

Sjećam se trenutka u kojemu sam shvatila da 

su platforme za društvene medije postale 

ubojito oružje. Kada se na mom feed-u 

pojavila snimka  terorističkog napada koji se 

dogodio 15. ožujka 2019. godine u dvije džamije 

u Christchurchu na Novom Zelandu, postalo mi 

je jasno da, ako je ja mogu vidjeti na društvenoj 

mreži, vjerojatno istodobno vidi još bezbroj ljudi. 

I doista su je vidjeli. Snimka je prikazivala masakr 

izvršen nad 51 vjernikom tijekom molitve. U na-

redna 24 sata po jedna snimka u sekundi poslana 

je prema You Tube-u. S Facebooka je skinuto 

1.5 milijuna kopija. I dan danas, video postoji u 

internetskom prostoru iako ga You Tube stalno 

uklanja. Navodni terorist je svoj zločin emitirao 

izravno preko društvene mreže, s namjerom da 

posije strah, proširi ideologiju mržnje i izazove 

sramotu. Sve ovo mu kao globalna zajednica 

moramo uskratiti, u čemu ćemo uspjeti samo ako 

djelujemo udruženim snagama.

Dva mjeseca kasnije skupina svjetskih lidera, 

na čelu s francuskim predsjednikom Emmanu-

elom Macronom, predstavnicima velikih tehno-

loških kompanija i mojom malenkošću, uputila 

je Poziv na akciju iz Christchurcha – koji u ovom 

slučaju podrazumijeva niz povezanih akcija 

kreiranih kako bi se spriječilo širenje terorizma 

i nasilnog ekstremističkog sadržaja putem in-

terneta. Ovaj sporazum, prvi te vrste, okupio je 

države i kompanije na rješavanju zajedničkoga 

problema. Iako svaka zemlja zadržava pravo 

regulirati ovaj problem onako kako misli da je 

adekvatno, premisa je ove inicijative da se ek-

stremizam može zaustaviti kroz suradnju vlada 

svjetskih država i tehnoloških kompanija. Za 

samo nekoliko mjeseci od kada je upućen poziv 

na akciju, sastavljen je protokol o postupanju 

u kriznim situacijama, kako bi ga kompanije 

– ukoliko ponovno dođe do emitiranja terori-

stičkog napada izravno – mogle pravodobno 

prekinuti i zaustaviti njegovo širenje. Sjećam se 

da tog 15. ožujka nisam znala komu se obratiti 

kako bi sporna snimka bila uklonjena; sada smo 

globalno umreženi i imamo sustav, u svakom 

trenutku spreman da zaustavi snimke sličnoga 

sadržaja da se probiju na društvenim mrežama. 

Primjenu ovog protokola vidjeli smo u listopadu 

nakon svirepog napada na židovsku zajednicu 

u Njemačkoj. I same kompanije su poduzele 

mjere, uključujući ovdje i odluku Facebooka da 

se onima koji zloporabe standarde ove zajednice 

uskrati pravo da svoj sadržaj emitiraju izravno. 

Da su 15. ožujka postojala ova pravila, navodni 

ubojica ne bi bio u prilici emitirati izravno 

svoje divljanje jer bi ono bilo prepoznato kao 

kršenje istih. Za manje od godinu dana načinjen 

je značajni pomak u sprječavanju emitiranja 

ovakvih napada izravno. Ali ima još mnogo toga 

za učiniti u 2020. kao i u godinama koje dolaze. 

Svi mi koji smo uključeni u inicijativu Poziv iz 

Christchurcha znamo da je ovo što smo do sada 

učinili samo dio rješenja. To što smo limitirali 

mogućnost da se ideologije mržnje šire online, 

važan je korak koji, međutim, mora biti potpo-

mognut nastojanjima da se sagradi jedinstvena i 

inkluzivna offline zajednica. 

Već se dugo zalažem za to da politika bude 

prostor gdje će se donositi odluke temeljene 

na onim vrijednostima koje prenosimo svojoj 

djeci: na jednostavnom konceptu empatije i 

ljubaznosti. Upravo ovaj princip leži iza odluke 

moje vlade da, u svjetlu spomenutog teroristič-

kog napada, zabrani uporabu poluautomatskog 

oružja na Novom Zelandu. Dostupnost oružja 

ugrožava sigurnost naše zajednice. Da pojasnim: 

ne zagovaram potpunu zabranu uporabe oružja 

na Novom Zelandu. Odrasla sam u ruralnoj 

zajednici i znam da je puška na farmi krajnje 

potrebna u borbi protiv štetočina kao i iz nekih 

drugih razloga. Zakonom smo zaštitili oprav-

danu uporabu oružja. Ali ne vidim razlog zašto 

bismo učinili dostupnim oružje koje se redo-

vito, širom svijeta, koristi za masovno ubijanje 

nevinih ljudi. 

Ljubaznošću protiv ubojica

Od početka sam znala da Novi Zeland poje-

dinačno ne može učiniti mnogo. Izgledi za 

uspjeh stvoreni su kroz globalnu suradnju koja 

je nadmašivala državne granice. Ali i dalje stoji 

da svaka država treba pogledati u sebe. Ni naj-

bolja tehnologija na svijetu ne može zaustaviti 

nečiji bijes ili prihvaćanje ekstremističke ide-

ologije. Upravo iz tog razloga trebamo izgraditi 

bolja i inkluzivna društva u kojima će se razli-

čitost slaviti i u kojima će svaki pojedinac imati 

udjela u formiranju lokalne zajednice – one 

kojom ćemo se ponositi i u kojoj ćemo željeti 

odgajati svoju djecu.

Nismo savršena nacija. Ali odgovor na ono 

što je donio 15. ožujka je jače istaknuo ono što 

mi jesmo: društvo koje će u ime osjećaja odgo-

vornosti spriječiti da se ovako nešto ponovno 

dogodi, ali također i društvo koje je humanošću 

i ljubavlju reagiralo na ono što se dogodilo za-

jednici koja je bila na meti ekstremnog nasilja 

i mržnje. Sramota, ekstremna ideologija i strah 

neće ostati nasljeđe 15. ožujka. Ali odlučnost, 

ljubaznost i jača svijest o kolektivnoj humano-

sti, svakako hoće.

Znala sam da pojedinačno Novi 

Zeland ne može mnogo učiniti
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Working with members of Syndication 
and Licensing team at The Economist  

is always a pleasure because of their 
professionalism, punctuality and flexibility.  
I’m always confident that I get detailed 
answers on any question at every stage  
of our cooperation.  

Anna Pavlenko, NV, Ukraine 

I am publisher and editor of the 
Lithuanian edition of The World in...  

for more than ten years. Many fantastic,  
unreal and even crazy things happened  
during these years in the world. But the 
cooperation with The Economist and the  
work with it’s team always were smooth  
and calm.”

Ovidijus Lukosius, IQ, Lithuania 

Benefits of licensing 
The World in

Sadiq Khan London post-Brexit  Martin Sorrell Time for long-termism
Justin Trudeau Canada at 150  Susan Wojcicki What we’ll be watching
George Clooney Stopping conflicts  Yuri Milner Wondrous science

Planet
Trump

John McCain The blessings of liberty  Binyamin Netanyahu High-tech diplomacy
Bob Iger That’s now entertainment  Yuriko Koike Mighty megacities
Rem Koolhaas Countryside Kool  Chrystia Freeland Canada’s mission

£9
.9

9

T
h

e W
orld

 in
 20

19

Leonardo da Vinci 500 years on  

Steven Pinker Deep global trends

Jeremy Corbyn Britain’s new middle 

Christine Lagarde Inclusive growth

Angelina Jolie Responding to refugees  

Neil MacGregor German questions

 

W O R L D
I N 2 0 2 0
T R U M P B R
E X I T A I T O
K Y O M A R S C L
I M A T E X I R E C E
S S I O N M O D I E
X P O S D G S B O N D B

E E T H O V E N V I S I O N S B I

T H E

O D I V E R S I T Y R A T N P T W A R

R E N R A P H A E L N I G H T I N G A L E R U S S I A

Demis Hassabis Super-AI

Jacinda Ardern Countering extremism

Ren Zhengfei Data with destiny

 

Juan Guaidó Venezuela’s future

Iván Fischer Ode to Beethoven

Special section on 2020 visions  

 

Get in touch +44 (0)20 7576 8147 rights@economist.com


