
MI A PÁLYA? 113

A LEGNEHEZEBB 
PÁLYA
Zeynep Tufekci: Twitter and Tear Gas: 
The Power and Fragility of Networked 
Protest. Yale University Press, 2017. 
326 old., $26

Leslie R. Crutchfield: How Change 
Happens. Why Some Social Move-
ments Succeed While Others Don’t 
Wiley, 2018. 228 old., $30

New York Review of Books, 2019.  
február 7.

A 2016. évi választások óta eltelt két 
évben Donald Trump olyan politikai 
koncepciókat és gyakorlatokat ösz-
tönzött, amelyek demagógiájukkal, 
idegenellenességükkel és kegyetlen-
ségükkel párjukat ritkítják a washing-
toni kormányzás utóbbi évtizedeinek 
történetében. Ugyanakkor évtizedek 
óta nem nagyon tapasztaltunk a jelen-
legihez fogható mértékű elkötelezett 
társadalmi aktivizmust. A Nők Menete, 
a muzulmánok kitiltása ellen tiltakozó 
reptéri tüntetések, a zsúfolásig megtelt 
városházi termek a Megfizethető Ellá-
tást szabályozó törvény védelmében, 
a tiltakozások a bevándorló családok 
szétválasztása és Trump fenyegetőzé-
sei ellen, hogy deportálja mindazokat 
az iratok nélkül érkezett kiskorúakat, 
akiknek az Obama-adminisztráció már 
jogi státuszt biztosított, a mozgalom-
má kinőtt #MeToo fellépés, a diákok 
által vezetett Menet Az Életünkért a 
szigorúbb fegyvertartási szabályozás 
követelésével és a széles körű tilta-
kozás Brett Kavanagh-nak a Legfelső 
Bíróság tagjává való kinevezése ellen 
csak a legnagyobb nyilvánosságot 
kapó megnyilvánulásai a polgárok 
elszántságának, hogy szembefordul-
janak Trumpnak a polgárjogokat, a 
szabadságjogokat és az alkotmányos 
normákat sértő támadásaival.

Ezen elköteleződés kevésbé nyil-
vánvaló jelei közé tartozik a New York 
Times és a Washington Post új előfize-
tőinek tömege, mivel épp ez a két lap 

rója fel a kormányzatnak, ha könnyel-
műen semmibe veszi az igazságot. Az 
Amerikai Polgárjogi Egyesület (Ame-
rican Civil Liberties Union, amelynek 
jogi igazgatója vagyok) tagsága pedig 
megnégyszereződött. Már Trump 
megválasztása előtt is a miénk volt a 
legnagyobb polgárjogi és szabadság-
jogi szervezet az Egyesült Államokban, 
de addig 1,8 milliós tagságunk 2018 
novembere óta 400 milliósra duzzadt. 
Drámai mértékben megnövekedett 
a többi, a Trump által megtámadott 
alkotmányos és környezeti értékeket 
védő nonprofit szervezet támogatott-
sága is.

Ez a tenniakarás tükröződött a 2018. 
évi félidős választásokban: sokan vet-
tek részt, a demokraták nagyon jól tel-
jesítettek, pedig korábban évtizedekig 
nem volt ennyire erős a gazdaság, 
amelyet Trump csak megörökölt. A 
demokraták 40 hellyel többre tettek 
szert a Képviselőházban – 1947 óta 
nem volt a pártnak ekkora nettó nye-
resége egy választásból –, továbbá 
elnyertek 7 kormányzói posztot és 
több száz – korábban republikánus 
– képviselői helyet az egyes államok 
törvényhozásában.

A civil szerveződésű csoportok 
óriási erőfeszítéseket tettek azért, 
nehogy 2018-ban megismétlődjék, 
ami két évvel korábban történt, amikor 
Trump biztos győzelmét a demokra-
ta szavazók csekély részvétele tette 
lehetővé.1 A Menet Az Életünkért pél-
dául megalakulásától fogva azt hang-
súlyozta, hogy „ki kell szavazni őket” 
a hatalomból, és az egész nemzetre 
kiterjedő „menj el szavazni” jelszóval 
mozgósított. A nők azzal válaszoltak 
a bevallottan szexuálisan erőszakos-
kodó politikus megválasztására, hogy 
rekordszámban jelöltették magukat – 
és nyertek. Az ACLU (az Amerikai Pol-

gárjogi Egyesület) egy alulról kiinduló 
mozgósító kampánnyal készült: a Nép 
Hatalma (People Power) a városokban 
és a körzetekben szervezte a polgá-
rok laza hálózatait a helyi hatóságokkal 
folytatott közös munkára a polgárjo-
gok és szabadságjogok előmozdítá-
sáért. Továbbá dollármilliókat fordított 
a polgárjogi népszavazási kezdemé-
nyezésekre, köztük arra a floridai nép-
szavazásra, amely visszaadatta 1,4 
millió floridai szavazati jogát, akik már 
letöltötték büntetésüket.

Ez a cselekvő demokrácia. Ha egy 
elnököt úgy választottak meg, hogy 
ellenfelénél közel hárommillióval keve-
sebb szavazatot kapott, s ezután 
ellentmondásos kezdeményezések 
sorával igyekszik szélsőséges bázisá-
nak kedvében járni, noha elfogadott-
sági rátája általában a 40%-ot sem éri 
el, akkor a demokratikus folyamatnak 
ehhez kell igazodnia. Ez bizonyos 
fokig be is következett: a polgárok a 
demokrácia két legfontosabb eszkö-
zével – megszólalásaikkal és szavaza-
tukkal – jelezték, hogy helytelenítik az 
elnök politikáját.

Kérdés, hogy ez az akció elvezet-
het-e értelmes, hosszú távú politikai 
és társadalmi változáshoz. A félidős 
választások fontos korai jelzőszáma 
azt mutatja, hogy igen. Ha a Trump 
okozta fenyegetettség felsorakoztatja 
a progresszív polgárokat és csopor-
tokat, akkor valódi, tartós reformok-
nak nézhetünk elébe. Ha elkopik vagy 
szétforgácsolódik az ellenállás Trump-
pal szemben, a jövőjét szívósan kitartó 
bázisa határozhatja meg – akkor is, 
ha a választópolgároknak csak egy 
kisebbségét képviseli.

Zeynep Tufekci könyve, a Twitter 
and Tear Gas: The Power and Fragi-
lity of Networked Protest (Twitter és 
könnygáz – A hálózatosan szervezett 
tiltakozás ereje és törékenysége) óva-
tosságra int. Lehet, hogy a baloldali 
társadalmi aktivizmus mértéke többek 
között azért is nőtt meg annyira Trump 
megválasztása óta, mert az internet 
korában annyival könnyebbé vált a 
politikai részvétel. Mintha a közössé-
gi média mindig is velünk lett volna. 
Pedig az első iPhone-t 2007-ben 
dobták piacra, a Twittert 2006-ban 
indították el, a Facebookot meg 2004-
ben. Tufekci jól szemlélteti, milyen 
jelentősen könnyebb lett a tiltakozás 

  1 n A 2016-os részvételi arányok hatásá-
ról lásd Michael Tomasky: The Midterms: So 
Close, So Far Apart. The New York Review, 
2018. december 20.
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megszervezése, a cselekvések koordi-
nációja, az azonosulás és szövetkezés 
a hasonló gondolkodású polgárokkal. 
Azaz a Trump által kiváltott páratla-
nul erős veszélyérzet kétségtelenül az 
egyik oka a polgári aktivizmus mérté-
kének és energiájának, és az is tény, 
hogy az ellenzék megszervezésének 
eszközei még sosem voltak ennyire 
demokratikusak.

A Közel-Kelet önkényuralmi rend-
szereivel való elégedetlenség példá-
ul régóta tart, ám csak a közösségi 
média ottani elterjedésével került sor 
az arab tavaszra. A közösségi média 
tette lehetővé, hogy a másként gon-
dolkodók „leküzdjék a cenzúrát, 
összehangolják a tiltakozást, meg-
szervezzék a logisztikát, és olyan 
könnyedséggel terjesszék a humor és 
az elutasítás hangját, ami kész cso-
dának tűnt volna a korábbi nemze-
dékek szemében” – írja Tufekci. Ám 
az arab tavasz aligha lett sikertörté-
net. Mint Robert Worth bemutatta A 
Rage for Order (A rend dühödt vágya) 
című könyvében,2 a népi tiltakozás-
nak sok országban sikerült megdön-
tenie az önkényuralmi rezsimet, ám az 
eredmény többnyire csak egy újabb 
önkényuralmi garnitúra lett, nem pedig 
átmenet a demokráciába.

Lehet, hogy valódi reform részben 
azért sem sikerülhetett a Közel-Kele-
ten, mert a közösségi média annyira 
ügyesen hívta a tiltakozókat az utcára. 
Tufekci megjegyzi: az USA-ban 1955-
ben a montgomeryi buszbojkotthoz 
és 1963-ban a Washingtonba tartó 
menethez aktivisták légióinak több-
éves munkája kellett, hogy kialakítsák 
azokat a hálózatokat, kapcsolatokat, 
szervezeteket és megtalálják azokat 
a vezetőket, amelyekkel-akikkel fenn-
tartható lett a bojkott és megvalósít-
ható a menet.

Ezzel szemben ma egy nagy tün-
tetés hetek alatt megszervezhető. A 
2018 februárjában elkövetett lövöl-
dözés után nem egészen hat hét 
kellett, hogy a Menet Az Életünkért 
országszerte több mint egy millió tün-
tetőt mozgósítson. A Nők Menete, 
a történelem legnevezetesebb beik-
tatás elleni tiltakozása alig több mint 
két hónapos előkészítést igényelt. A 
muzulmánok kitiltása miatt tiltakozó 
reptéri tüntetésekre országszerte a 
kitiltás kihirdetése másnapján került 

sor. Mindez nem lett volna lehetsé-
ges a Twitter, a Facebook és a többi 
közösségimédia-eszköz nélkül.

Csakhogy éppen amiatt, hogy a 
közösségi média ennyire megkönnyíti 
a szervezést, egy tiltakozás ma már 
kevésbé jelentésteli indikátora egy 
mozgalom befolyásának, mint egykor. 
A Washingtoni Menet egykor a pol-
gárjogi mozgalom intézményes ere-
jét és hatósugarát tanúsította; a mai 
tiltakozások nem annyira a szervező 
kampány csúcspontját, mint inkább 
egy újabbnak a kezdetét jelentik. Mint 
Tufekci írja: „A hálózatos szervező-
dések korában egy nagy, szervezett 
menet vagy tiltakozás nem tekinthető 
a mozgalom korábbi erőgyűjtése fő 
eredményének, mert inkább a mozga-
lom nyilvános színrelépésének kezdeti 
mozzanata, csak az első állomása.”

Látványos kezdeteik ellenére kér-
déses, vajon a Nők Menete, a #MeToo 
mozgalom vagy a Menet az Életünkért 
előmozdítja-e a tartós reformokat.

Ráadásul a közösségi média nem-
csak a progresszív erőknek teszi lehe-
tővé a hatékonyabb szerveződést, 
hanem az elnyomó mozgalmaknak is 
erőt ad. Részben a közösségi média 
és az internet is felelős azért, hogy az 
USA-ban újra felbukkantak a fehérek 
felsőbbrendűségét hirdető csoportok. 
A Ku Klux Klant, a nácikat és a többi 
rasszista szervezetet elítélő társadal-
mi normák egykor rendkívül kockáza-
tossá tették a fehér felsőbbrendűség 
hívei számára, hogy felkutassák rokon 
gondolkodású potenciális szövetsé-
geseiket, hogy nyilvánosan hirdessék 
nézeteiket. Ma a chatszobákban, a 
Facebook visszhangkamrájában és 
mindenféle honlapon rátalálnak közös-
ségükre anélkül, hogy tartaniuk kellene 
a társadalmi megvetéstől. Mint Siva 
Vaidhyanathan fejtegette Antisocial 
Media: How Facebook Disconnects Us 
and Undermines Democracy? (Aszoci-
ális média: Hogyan választ szét ben-
nünket a Facebook és hogyan ássa 
alá a demokráciát?)3 című könyvében, 
a Facebook „a törzsi szerveződés fóru-
ma”. A társulás megkönnyítésének is 
megvan azonban az ára.

A közösségi média – miközben 
megkönnyíti, hogy a másként gondol-
kodók egymásra találjanak, és hasznos 
vagy káros kollektív cselekvésbe kezd-
jenek – a változás erőinek aláásására 

vagy semlegesítésére is felhasználha-
tó. A cenzúra hagyományos eszkö-
zei jóval kevésbé hatékonyak ebben 
a világban, ahol a független hangok 
millióival számolhatunk a célba veendő 
véges számú megszólalási lehetőség 
helyett. Ám Tufekci kimutatja, hogy 
a kormányok új módszereket vetnek 
be bírálóikkal szemben: trollokat és 
botokat, amelyek tömeges dezinfor-
mációjukkal aláássák a másként gon-
dolkodó megszólalók legitimitását, és 
kellő mértékű zavart okoznak ahhoz, 
hogy túlharsogják és lefegyverezzék a 
másként gondolkodókat. A cél immár 
nem az ellenkező nézetek elfojtása, 
„hanem a beletörődés, a cinizmus és a 
tehetetlenségérzet terjesztése. Ennek 
sok módja van, például a közönség 
elárasztása információkkal, figyelmük 
elterelése vagy ellankasztása minden-
féle érdekességgel, a helytálló infor-
mációkat közlő média delegitimálása 
[…], szándékos zavar- és félelemkel-
tés, kétségek ébresztése mások sza-
vahihetőségének agresszív kétségbe 
vonásával, […] álhírek előállítása vagy 
terjesztése, zaklató kampányok kez-
deményezése.”

Tufekci még az előtt írta meg 
könyvét, hogy kiderült volna az orosz 
beavatkozás az amerikai elnökválasz-
tási kampányba, de mintegy előre 
tudta, a kormányok hogyan fognak 

  2 n Robert F. Worth: A Rage for Order: The 
Middle East in Turmoil, from Tahrir Square to 
ISIS. Farrar, Straus and Giroux, 2016.
  3 n Siva Vaidhyanathan: Antisocial Media: 
How Facebook Disconnects Us and Under-
mines Democracy? Oxford University Press, 
New York, 2018.
  4 n A Facebook cinkos részvételéről Trump 
kampányában lásd: Jacob Weisberg: The 
Autocracy App. The New York Review, 2018. 
október 25.
  5 n Sheera Frenkel: Facebook Tackles 
Rising Threat: Americans Aping Russian 
Schemes to Deceive. The New York Times, 
2018. október 11.
  6 n Katie Benner – Mark Mazzetti – Ben 
Hubbard – Mike Isaac: Saudis’ Image 
Makers: A Troll Army and a Twitter Insider. 
The New York Times, 2018. október 20.
  7 n Mike Isaac – Kevin Roose: Disinformation 
Spreads on WhatsApp Ahead of Brazilian Elec-
tion. The New York Times, 2018. október 19.
  8 n Gyakran mindkét fél beveti a dezinfor-
mációs taktikát, mint például Alabamában a 
szenátusi választás idején, vö. Scott Shane – 
Alan Blinder: Democrats Faked Online Push 
to Outlaw Alcohol. The New York Times, 
2019. január 7.
  9 n Max Fisher: Inside Facebook’s Secret 
Rulebook for Global Political Speech. The 
New York Times, 2018. december 27.
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élni és visszaélni a közösségi médiá-
val. A fenti idézetben olvasható leírás 
tökéletesen jellemzi Donald Trump és 
szövetségesei taktikáját.4 Az Egyesült 
Államokban több hazai csoport is utá-
nozta az orosz trollok 2016-ban beve-
tett trükkjeit, hogy előre megzavarják a 
2018-as félidős választásokat.5 Nagy-
jából ugyanígy tett a szaúdi kormány 
is, amikor trollokkal vette célba és 
borította el hangzavarral kritikusai 
hangját, köztük Dzsamál Hasogdzsiét 
is, akit később meg is gyilkoltatott.6 

Hasonló taktikát alkalmaztak Brazíliá-
ban is, amikor a 2018. októberi elnök-
választás előtt félrevezető WhatsApp 
üzenetek millióival segítették egy 
Trump-szerű populista, Jair Bolsonaro 
választási győzelmét.7 A cenzúra már 
elavult, dezinformáció a divat online.8

A Facebook és a Twitter próbált 
tenni itt valamit, de a dezinformá- 
ciót azonosítani és blokkolni rendkívül 
nehéz feladat. Mint a New York Times 
egyik cikkéből nemrég megtudtuk, a 
Facebooknak világszerte 15 000 alkal-
mazottja van, akik mindennap bejegy-
zések millióit fésülik át a kifogásolható 
tartalmak kiszűrésére örökké változó, 
aprólékosan kidolgozott – és titkos – 
szabályok alapján. Egy ekkora cenzu-
rális vállalkozásnál elkerülhetetlenek a 
tévedések.9 Jelenleg nehéz megmon-
dani, hogy a közösségi média nyújtot-
ta előnyök – hogy mindenki szóhoz 
juthat és a politikai társulások meg-
szervezése sokkal egyszerűbb lett 
– ellensúlyozzák-e még a jelentős hát-
rányokat: a törzsiesség ösztönzését, a 
dezinformációk széles körű terjedését, 
a megosztott tényközlésekbe vetett 
hit felmorzsolódását és az aktivizmus 
aláásását. Visszatekintve már eléggé 
naivnak tűnik az ujjongás, amely az 
új technológiának az arab tavaszban 
játszott szerepét kísérte.

Ha a közösségi média legnagyobb 
ajándéka a kommunikáció demok-
ratizálása, a legnagyobb veszélye a 
cinizmus és a bizalmatlanság felerősí-
tése. Ha a portálok dezinformációkkal 
fertőzöttek, a felhasználók nehezen 
tudják megállapítani, mi az igazság. 
Ha pedig az eseményekről csak olyan 
beszámolók kerülnek eléjük, amelyek 
megerősítik sejtelmüket, hogy meny-
nyire nehéz változásokat elérni, akkor 
könnyen feladják reményeiket, és 
inkább nem tesznek semmit. Vagyis 

a végeredmény a status quót kétség-
be vonó megnyilatkozásokat illetően 
ugyanaz, mintha cenzúráznák őket.

Más szóval a közösségi média 
legalább annyira lehet gátja, mint 
előmozdítója a hatékony politikai 
szervezkedésnek. Ahhoz, hogy a ma 
kibontakozó mozgalmak sikeresek 
legyenek, le kell jönniük a megalaku-
lásukat és kezdeti sikereiket támogató 
online felületekről, és ki kell alakítaniuk 
a maguk hagyományosabb intézményi 
struktúráit, hogy legalább annyira aktí-
van működjenek az offline világban, 
mint online. Egy adott pillanatban egy 
üzenethez még elég lehet egy hashtag 
(#), de egy mozgalomhoz több kell.

Leslie Crutchfield könyve – How 
Change Happens: Why Some Social 
Movements Succeed While Others 
Don’t (Mitől lesz változás – Miért sike-
res az egyik társadalmi mozgalom, és 
a másik miért nem?) – hasznos útmu-
tatással szolgál sok egyénnek és cso-
portnak, akiket és amelyeket Trump 
megválasztása cselekvésre készte-
tett. Crutchfield az elmúlt évtizedek 
különböző amerikai mozgalmainak 
tanulmányozásából próbálta leszűrni, 
mi volt a hatékony mozgalmak közös 
vonása. Vizsgálta a dohányzás vagy a 
részeg autóvezetés elleni kampányo-
kat, a fegyverviselés alkotmányos joga 
és a házasfelek egyenlősége tovább-
fejlesztéséért, a savas esők visszaszo-
rításáért indított mozgalmakat; jóval 
kevésbé részletesen az Occupy Wall 
Street folyamatát, a környezetvédő 
kampányokat, a Tea Party és a Black 
Lives Matter („A feketék élete is szá-
mít”) mozgalmát.

A két könyv fő tanulságai három 
pontban foglalhatók össze. Először is, 
az országos változásért indított sike-
res kampányok általában helyi szinten 
kezdődnek, és csak nagyon fokozato-
san terjednek ki nemzeti szintre. Ez azt 
jelenti, hogy a mozgalmak akkor fej-
lődnek a legjobban, ha először a helyi 
csoportokat ösztönzik, amelyek ugyan 
igazodnak a nemzeti stratégiához, de 
saját régiójukban függetlenül kezde-
ményeznek és cselekszenek. Crutch-
field ezt nevezi „hálózatba szervezett 
vezetésnek”. Ehhez az irányítottság 
és a függetlenség sajátos ötvözetére 
van szükség, mivel a fölülről kiépített 
országos struktúrában könnyen oda-
vész a helyiek lelkesedése, ugyanak-

kor a nemzeti szintű eredményekhez 
koordinációra van szükség.

Az „Anyák A Részeg Vezetés Ellen” 
például bátorította a komoly autonó-
miával rendelkező helyi tagszervezetek 
létrehozását. 1980-ban alapították, és 
öt évvel később már 450 helyi tag-
szervezete és kétmillió tagja volt. A 
National Rifle Association („Nemzeti 
Kézifegyver Szövetség”) minden állam-
ban rendelkezett a fegyverviselési jog 
tagállami szintű elismeréséért harcoló 
szervezettel már jóval azelőtt, hogy a 
Legfelső Bíróság 2008-ban tárgyalni 
kezdte volna a fegyverviselés alkotmá-
nyos jogának kérdését. Ezzel szemben 
a fegyverviselés korlátozásáért indított 
mozgalom (Brady Campaign to Pre-
vent Gun Violence – „Brady-kampány 
a fegyveres erőszak megelőzésére”) 
Washingtonra koncentrálta erőit, és 
alig volt jelen az egyes államokban, 
amivel megkönnyítette a National Rifle 
Association dolgát. Crutchfield meg-
állapítja, hogy „az 1980-as évek óta 
a sikeres mozgalmak mind azt az utat 
választották, hogy először az egyes 
államokban szervezkedtek – akár a 
fegyverviselés jogáról, akár a dohány-
zás korlátozásáról vagy a részeg veze-
tés visszaszorításáról volt szó”.

A fegyverviselés korlátozásáért 
szervezett mozgalom időközben tanult 
hibájából, és a Michael Bloomberg 
által 2014-ben alapított Everytown 
for Gun Safety („Fegyverkorlátozást 
minden városba”) maga is igyekszik 
követni az NRA-nak az állami szintre 
összpontosító stratégiáját. Ha a Menet 
az Életünkért együtt tud működni 
velük, jó eséllyel valódi változásba for-
díthatja át azt az országos figyelmet, 
amelyet a parklandi lövöldözésre adott 
fellelkesítő reakciója ébresztett. Ám 
ehhez az intézményszervezés fáradsá-
gos munkájára lesz szükség az egyes 
államok szintjén.

Másodszor: mindkét szerző hang-
súlyozza, mennyire fontosak az erős 
struktúrájú intézmények, amelyek 
bizalmat élvező vezetőkre ruházzák a 
döntések felelősségét. Szervezet és 
egyértelműen kijelölt kompetenciák 
nélkül a mozgalmak szét is eshetnek, 
amikor ügyesen kellene reagálniuk a 
változó körülményekre. Tufekci egy 
ilyen „taktikai lefagyást” nevez meg 
az arab tavasz kudarcának egyik oka-
ként: a közösségi médiára támaszko-
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dó tiltakozások nem alakították ki azt 
a fajta szervezeti cselekvőképességet, 
amely szükség esetén lehetővé tette 
volna a taktikai elmozdulást. Mindkét 
szerző ezt tartja az intézményekkel és 
a hierarchiákkal élesen szembeforduló 
Occupy Wall Street esetében is a kriti-
kus gyengeségnek, ami végül gyakran 
diszfunkcionális eredményre vezetett.

Harmadszor: a választások kulcs- 
szerepet játszanak a reformot követe-
lő mozgalmak sikerében. Mind a Tea 
Party, mind az Occupy Wall Street 
alulról szerveződött, de míg a Tea Párt 
csak avval törődött, hogy a nézete-
it tükröző képviselőket válasszon, az 
Occupy foga nem fűlt a közönséges 
politikához. Az egyik bekapcsolódott a 
demokráciába, a másik kiszállt belőle. 
Míg a Tea Párt tartós befolyásra tett 
szert, az Occupy már a múlté. Az is 
igaz, hogy összevetésük nem igazán 
méltányos, tekintve, hogy a Tea Pártot 
több millió dollárral támogatták – amit 
Jane Mayer feltárt Dark Money (Sötét 
pénzek) című könyvében.10 Ám mind-
azonáltal tény, hogy az Egyesült Álla-
mokban a demokratikus folyamaton át 
vezet út a reformokhoz.

A nők kezdettől a Trump elleni til-
takozás középpontjában állnak, s ez 
valószínűleg így is marad. Régóta ki 
vannak téve szexuális zaklatásnak, 
ám az, hogy olyasvalaki lett az Álla-
mok elnöke, aki még el is dicsekszik 
azzal, hogyan használja ki kiváltsá-

gos helyzetét, amikor letámad nőket, 
átszakított valamiféle gátat. 2016 óta 
az ACLU (Civil Liberties Union) új tag-
jainak többsége nő. A kongresszusba 
először beválasztott képviselők jelenle-
gi csoportjában több a nő, mint koráb-
ban bármikor. A nők tiltakozása nem 
tudta ugyan megakadályozni Kava-
naugh kinevezését a Legfelső Bíróság 
tagjává, viszont éppen ez a kudarc 
késztethet még többeket arra, hogy 
folytassák a harcot Trump ellen és a 
nők egyenlőségéért és méltóságáért. 
(Annak idején, 1991-ben Clarence 
Thomas kinevezése, amivel semmibe 
vették Anita Hill meggyőző szexuáli-
szaklatás-vádját, a „nők évét” hozta 
el, és a nők a következő választáson 
meg is büntették a republikánusokat.)

A #MeToo mozgalom is figyelemre 
méltó változásokat ért el. A Microsoft, 
az Uber és a Lyft a munkaszerződé-
sekben kivette a szexuális zaklatást 
azon panaszok közül, amelyek ese-
tében kötelező a döntőbírósági eljá-
rás, a Condé Nast médiacég pedig új 
viselkedési szabályzatot vezetett be a 
fotómodellekkel végzett munkában. 
Számos nagy szállodalánc riasztóval 
látta el munkatársait, hogy azonnal 
jelezhessék a biztonságiaknak, ha egy 
vendég zaklatni próbálja őket. Négy 
olyan állam is van már – Maryland, 
Vermont, Tennessee és Washington –, 
ahol tilos olyan titoktartási feltételeket 
beépíteni a munkaszerződésbe, amely 

lehetővé tenné a munkaadónak, hogy 
eltitkolja a zaklatási panaszokat.11 

Crutchfield és Tufekci egyaránt 
azt a következtetést vonja le, hogy 
a reformok folytatódása azon múlik, 
sikerül-e a mozgalom energiáját hasz-
nosan átvezetni az országos és a helyi 
szintű szervezetekbe és a választási 
politikába. A #MeToo mozgalom hívta 
létre a Lejárt Az Idő Jogvédelmi Ala-
pot (Time’s Up Legal Defense Fund), 
amely anyagi segítséggel kiegészített 
jogi támogatást biztosít a szexuális 
zaklatások és támadások áldoza-
tainak. A nőmozgalom már számos 
jól működő szervezetet teremtett a 
szexuális zaklatások és támadások 
megelőzésére és következményeik 
enyhítésére, köztük az ismertebbek: 
National Women’s Law Center, Alianza 
Nacional de Campesinas, Restaurant 
Opportunities Centers United, Girls 
for Gender Equity, ACLU, National 
Domestic Workers Alliance. Némelyi-
küknek állami és helyi szintű tagszer-
vezetei is vannak. S mivel a szövetségi 
munkajog már tiltja a szexuális zakla-
tást, emberjogi magánügyvédek és az 
Egyenlő Munkavállalási Lehetőségek 
Bizottsága (Equal Employment Oppor-
tunity Commission) is fontos szerepet 
játszik e probléma kezelésében. Ám 
a megosztottság aggasztó jelei is 
mutatkoznak immár, különösen a Nők 
Menetének szervezői körében.12

Hogy a #MeToo és a többi progresz- 
szív mozgalom kiharcolhat-e tartós 
reformokat, azon múlik, képesek-e 
együtt dolgozni számos fórumon: a 
tárgyalótermekben, az egyes álla-
mok törvényhozásában, a vállalatok 
igazgatótanácsokban és a szakszer-
vezeti székházakban – és ami a leg-
fontosabb, a szavazások alkalmával. 
Ideje mindannyiunknak letenni okos-
telefonunkat, levenni szemünket a 
képernyőkről, és együtt nekivágni a 
demokrácia munkájának.
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