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24/05/10 - Quan la censura afecta a la xarxa (Alba Prat)
Reprodueixo aquí el text d'una bona amiga i patriota a qui Facebook li va cancel·lar
el compte:

QUAN LA CENSURA AFECTA A LA XARXA
El dia 6 de maig vaig penjar en el meu perfil les fotos oficials del Príncipe Felipe de
Borbón, en les que, com ja és sabut, apareix amb diferents uniformes, però amb el
mateix cap. Un clar exemple de photoshop cutre. El títol que li vaig posar al peu de
foto va ser: "Al Príncipe Felipe li han tallat el cap !!"
Unes hores després els "senyors" del facebook m'envien una nota advertint-me que
havia comès una irregularitat al haver penjat fotos que podien "incitar al racisme,
atemptar contra la moralitat o amb un contingut explícitament sexual".
Unes hores després em tallen el compte del facebook sense ni tan sols donar-me
l'opció de defensar-me.
Al dia següent, aconsellada per molts de vosaltres, vaig crear un nou mail i un nou
compte al facebook, tenint la precaució de no penjar cap foto meva i canviant-me el
nom d'usuari.
Dotze hores després la "bona gent" del facebook m'eliminen del seu clan per
segona vegada, aquest cop sense donar-me cap explicació.
La llògica conclusió que en vaig treure de tot això és que tenien l'IP del meu
ordinador en la seva "llista negra", juntament, m'imagino, amb la dels terroristes
islàmics, pederastres i aberzales radicals. Ah...això sí, als grups feixistes espanyols
ni tocar-los !!!

codic.cat Plana/Page 2 / 2

Ara tinc aquest nou perfil. Per a poder crear-lo he hagut d'actuar com en l'època
més fosca de la clandestinitat franquista. Aviat em coneixeré tots els locutoris i
centres d'internet de Valparaiso !! Tot això per evitar d'usar el meu ordinador
personal.
És trist, oi? Estem en el segle XXI, en l'era de la informació i del coneixement...però
també en l'era del control que exerceix el "sistema" sobre als qui no pensem com
ells, als qui anem contra corrent, als qui ens atrevim a qüestionar pilars tan sagrats
com la monarquia, l'unitat d'Espanya o el capitalisme neo-liberal.
No sóc cap heroína. Sóc una persona més de les moltes que lluitem per a canviar
les coses. Aquest cop m'ha tocat a mi, potser perquè visc a 12.000 Km del meu
país i l'única forma que tenen de fer-me callar és clausurant-me les xarxes socials
que són l'únic mitjà que tinc d'arribar a vosaltres.
Però hi ha molta més gent afectada per la "dictadura" que controla la xarxa. Gent
com en Josep Calvet, El Silenci dels Ciutadans, en Jab Cat, la Miliciana Maria José,
etc...han vist com les seves pàgines i tot el seu contingut (dotzenes d'escrits,
reflexions, opinions, protestes, inquietuts...) desapareixien de cop i sense deixar
rastre. ALGÚ va donar l'ordre als "senyors" del facebook, i jo no en tinc cap dubte
de que varen ser els meus "estimats" amics de la Brigada de Información
Tecnológica de la Policia Nacional.
Voldria donar les gràcies a tota la gent que s'ha solidaritzat amb mi. Centenars de
persones que us heu adherit a la meva pàgina de suport o que m'heu enviat mails
personals. Em sap greu no haver pogut contestar-vos a tots, però no dubteu pas de
que us porto molt a dins del meu cor. Gràcies Anna T, David C, Xavier T, Oriol P,
Isaac A, Carles D, Anna M....etc....etc...etc.... No podria anomenar-vos a tots !!
No tingueu por....la lluita continúa !! Si ens tanquen els comptes, n'obrirem d'altres !!
No podran amb nosaltres !! NO ENS FARAN CALLAR !!
VISCA LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ !! VISCA CATALUNYA LLIURE !!

A Facebook, a la censura li diuen deshabilitació
Adreça curta d'aquest article, per a Twitter: http://wp.me/pzeab-1o9
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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