Sąd w San Francisco wstrzymał
restrykcje wobec WeChata.
Trump
zaaprobował
porozumienie
w
sprawie
TikToka

Sąd w San Francisco wstrzymał w niedzielę wykonanie
rozporządzenia Departamentu Handlu USA, mające na celu
zakazanie pobierania popularnej chińskiej aplikacji
na smartfony WeChat. Decyzja sądu zapadła na godziny
przed wejściem prawa w życie. Prezydent Trump zaś zaaprobował
umowę w sprawie TikToka.
Sąd tym samym przychylił się do wniosku stowarzyszenia
użytkowników WeChata o wstępne wstrzymanie egzekucji zakazu
wobec aplikacji. Decyzja o uniemożliwieniu dalszego pobierania
WeChata zapadła w piątek. Był to efekt rozporządzenia wydanego
przez prezydenta Donalda Trumpa, który uznał, że aplikacja
stworzona przez chińskiego giganta technologicznego Tencent –
obok aplikacji TikTok opracowanej przez firmę ByteDance –
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.
Uzasadniając decyzję, sędzia Laurel Beeler oświadczyła,
że działania administracji budzą wątpliwości w świetle
pierwszej poprawki do konstytucji USA, gwarantującej
m.in. wolność słowa.
Beeler zaznaczyła, że „podczas gdy ogólny materiał dowodowy

o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego, związanym
z Chinami, jest znaczny, dowody na temat WeChata są skromne”.
WeChat to popularna w Chinach i Azji aplikacja na smartfony,
łącząca funkcje komunikatora, sieci społecznościowej i systemu
płatności mobilnych. W USA ma ok. 19 mln użytkowników.
Jak odnotowano w rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Trumpa
z 6 sierpnia, WeChat automatycznie przechwytuje ogromne ilości
informacji od użytkowników, co z kolei może umożliwić
Komunistycznej Partii Chin (KPCh) dostęp do osobistych
i poufnych informacji o amerykańskich obywatelach. Aplikacja
może być także wykorzystywana „do kampanii dezinformacyjnych
przynoszących korzyści Komunistycznej Partii Chin”. Zwrócono
również uwagę, że WeChat prawdopodobnie dopuszcza
się cenzurowania treści, które według KPCh uznawane są
za politycznie drażliwe.

Prezydent Trump zaaprobował porozumienie w sprawie
TikToka
Te same obawy dotyczyły innej utworzonej w Chinach aplikacji –
TikToka, jednak firma ByteDance, jej właściciel, otrzymała
od rządu amerykańskiego więcej czasu ze względu na trwające
rozmowy w sprawie utworzenia osobnej spółki TikTok Global, co
ma pozwolić na kontynuację działania aplikacji. W sobotę
prezydent Trump pochwalił porozumienie w tej sprawie
z udziałem amerykańskich koncernów Oracle i Walmart.
W niedzielę prezydent USA zasadniczo zatwierdził umowę
dotyczącą TikToka, choć wydawałoby się to sprzeczne
z wcześniejszym rozporządzeniem wykonawczym dotyczącym
ByteDance, wedle którego transakcje i umowy z tą firmą miały
się stać nielegalne.
„Dałem umowie swoje błogosławieństwo” – powiedział reporterom
Trump w Białym Domu 20 września, przed wyjazdem na wiec
wyborczy w Karolinie Północnej. „Zatwierdziłem umowę w [jej]
zamyśle”.

Zgodnie z umową ByteDance m.in. utworzy nową firmę z siedzibą
w Stanach Zjednoczonych, która będzie obsługiwać popularną
aplikację, z obietnicą stworzenia 25 000 miejsc pracy.
W ramach umowy właściciel firmy ma dodatkowo przeznaczyć 5 mld
dolarów na zapowiadany przez Trumpa fundusz promujący edukację
patriotyczną.
Nie było od razu jasne, co zadecydowało o kompromisie w Białym
Domu, lecz warunki proponowanej umowy, takie jak tworzenie
miejsc pracy, odwołują się do strategii Trumpa „America
First”. Przyczyną może też być chęć uniknięcia
przed listopadowymi wyborami odrzucenia kandydatury
urzędującego prezydenta przez użytkowników TikToka, w dużej
mierze młodych ludzi.
TikTok to aplikacja umożliwiająca dzielenie się krótkimi
filmami wideo, która zyskała wielką popularność wśród młodych
osób w USA i na świecie. W Stanach Zjednoczonych ma 100 mln
użytkowników.
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