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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: The Social Dilemma  

Dátum: 2020.11.30. 

 

 

A mai foglalkozáson, szeretném a kíváncsiságotokat felkelteni egy film iránt. 

Nagy hátszéllel futott be a Netflix kínálatába a The Social Dilemma című dokumentumfilm, 

ami  nagy leleplezést ígért a közösségi oldalak és applikációk világáról. 

 

                      

 

Sajnos, a közösségi média több dolgot irányít per pillanat, mint az egészséges lenne!  

Tudják ezt pontosan azok is, akik egykor a Facebooknál, a Twitternél, az Instagramnál, a 

Pinterestnél és hasonszőrű barátaiknál vezető pozícióban dolgoztak. Ezer és ezer cikket 

olvashattatok már arról, pontosan hogyan dolgoznak az algoritmusok azon, hogy lekössék a 

figyelmeteket, de ennyire vészjóslóan még nem mesélt erről senki. Vagy legalábbis ilyen 

emberektől még nem hallottátok. 

A The Social Dilemma főszereplői a nagy social tech cégek valaha volt magas beosztású 

emberei, akik elmagyarázzák, hogyan tesznek ezek az oldalak téged tönkre teljesen 

szándékosan. 

Ezek a férfiak és nők mindannyian úgy vélik, hogy amit alkottak, az nagyszerű, de egyikük sem 

gondolt bele, hogy mivé válhat a termékük később.  

Lásd! Most látszat- vagy valós izgatottság mellett (?), bocsánatot kérnek minden gonoszságért, 

amit eddig tettek. 
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Itt van például a Facebook like-gombjának egyik megalkotója, aki csak örömöt szeretett volna 

vinni a felhasználók életébe, de kiderült, hogy egy népszerű öngyilkossági ok feltalálója lett. 

Ha nincs elég like, nem vagyok elég jó, akkor meg minek élni?                                                                    

A dokumentumfilm egyik legaggasztóbb pillanata, amikor tökéletesen levezetik, mennyivel 

nőtt a mobiltelefon- és Facebook-használat után az öngyilkossági ráta az egészen fiatalok 

körében. 

Brutálisan!  

Mindezt egy gomb által keltett megfelelési kényszer miatt.  

A like kitalálója ezt mondja: –„Jót akartam, hogy az emberek kapjanak pozitív 

visszajelzéseket.”                                                                                                                       

Az eredménye a fiatalok körében? 

2011 óta 170%-kal megnőtt a pszichiátrián kezelt fiatalok száma. 70%-kal megnőtt az 

öngyilkos fiatalok száma. 

A film gerincén a függőség, mint jelszó vonul végig.  

A dokumentumfilmek esetében ritkán mondható el, de a látvány, a pörgősen jó vágás és a 

fenntartott figyelem beszippantja a nézőt.  

Rabul ejt, még ha éppen ez ellen küzdöttek is az alkotók. 

Vagy mégsem? 

 

                                                  

 

A film bemutatja egy öttagú család küzdelmeit a mobiltelefonnal.  

A legnagyobb, talán már egyetemista lány távol tartja magát a technológia romboló hatásától. 

Kisebb testvére, a 12 év körüli kislány önértékelési zavarokkal küzd az Instagramon látott, 

vágyott állapotokat sugalló képek miatt.  

A főszereplő a középső, gimnazista fiú, akin az alkotók részletesen bemutatják azt, hogy a 

mesterséges intelligencián alapuló algoritmus hogyan távolítja el korábbi énjétől, és hogyan 

radikalizálja politikailag. 
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A jelenlegi világunk nagyrészt arról szól, hogy ami nem látszik, az nincs. Az nem veszélyes. 

Ezek csak ártalmatlan kis programok, amelyek összekötnek minket a világgal. De, sajnos még 

ezer más olyan helyre is elvisznek, ahová nem akarsz menni, és ha egy kicsit meginogsz 

mentálisan, belelök a szakadékba. Nincs lelkiismerete, nincs szíve, ez csak egy algoritmus, és 

semmi más, csak üzlet. 

Gyakorlatilag a szerencsejátékok függőségi sémáját akasztja a nyakadba, és teszi elérhetővé 

mindenki számára. Közben terelget erre-arra észrevétlenül, miközben úgy tűnik, mintha csak 

kiszolgálna. De egyáltalán nem érted van. 

A színészekkel eljátszott, filmszerű jelenetekkel megtűzdelt dokumentumfilm próbálja 

elmesélni, és igyekszik mindenki számára érthetővé tenni, hogy meglehetősen nagy a baj! 

A Társadalmi dilemma  az utóbbi évek legfontosabb dokumentumfilmje.  

Ennél érhetőbben ugyanis még senki nem foglalta össze az adatkapitalizmus rémálmát. 

A filmben el is hangzik: mi vagyunk a termékek, a hirdetőknek minket értékesítenek.  

Az hoz profitot, ha minél tovább izzik a szemünk a monitorok előtt.  

Az nem, ha kirándulunk, vagy ha egy tényleges könyvet olvasunk.  

Úgy tervezték ezeket az oldalakat, hogy függőséget termeljenek, hogy ne lehessen őket 

félretenni. Az internetezési szokásainkból, a közösségi oldalakon mutatott viselkedésünkből, 

klikkeléseinkből – és még ki tudja miből – kinyert adatokat visszaforgatják mindezek tudatos 

manipulációjába azért, hogy még több reklámot, még több hirdetett oldalt beszippantsunk. Mi 

pedig – tisztelet a kivételnek, vagy annak, aki azt hiszi, hogy kivétel – be is szippantjuk. 

Elénk tárul egy világ – az a bizonyos szép és új – melyben annyira fontosak lettek az internetes 

kapcsolatok, hogy az már természetes. Észre sem vesszük, hogy ezeket a kapcsolatokat 

minduntalan manipulálja valaki. Az ügyfél. Pénzzel. Azért, hogy szociális életünk minél 

nagyobb hányadát töltsük képernyők, így pedig fizetett hirdetések előtt.  

Illúzióink pedig ne legyenek, az algoritmusok intelligenciáját épp olyan irányba fejlesztik, hogy 

a figyelmünket a lehető legkevésbé terelhessük el a mátrix nyújtotta talmi kapcsolatok felszínes 

értékeiről. 

A szociális kapcsolatok után a film kitér arra is, hogy közösségi oldalak hogyan és mennyiben 

rágják meg a fiatalok mentális egészségét. 

A film egyik legnagyobb tanulsága nem az, hogy le kellene törölnöd a Facebookot, a Twittert, 

az Instagramot és minden közösségi platformot a telefonodról, hanem az, hogy a szabályozás 

mentheti meg a világot, ami sokat segíthetne abban, hogy ne terelgessen, hanem kiszolgáljon 

az az algoritmus.  
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El kellene gondolkodnunk azon, hogy a kommentelést értelmes beszélgetés kezdeményezésére, 

vagy arra használjuk, hogy szimplán hallassuk a hangunkat, és begyűjtsünk pár lájkot.           

Mert ha az utóbbi, akkor már nem emberi lények vagyunk, hanem egy algoritmus áldozatai, aki 

azt akarja, hogy hangos légy. Csak a nagy hangzavarban nem hallod majd a saját hangod.  

Egy algoritmusét hallod. Ő pedig nem emberként tekint rád.                                                                                       

Az egyetlen esélyed, ha emberként viselkedsz. Néha bonyolult. De megéri. F 

a 

A technika önmagában jó, rajtunk múlik, mire használjuk, mennyire segít vagy árt egy 

közösségnek vagy az emberiségnek. 

 

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket! Nézzétek meg a filmet, gondolkozzatok el 

rajta, és vonjátok le a tanulságot!  

A film magyar nyelvű változata a következő linken érhető el:  

 https://t.co/Se7wyb2zg6?/Tar-HU 

 

Tartalmas időtöltést kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=AlwgRWaw0Qo 

 

https://t.co/Se7wyb2zg6?/Tar-HU
https://www.youtube.com/watch?v=AlwgRWaw0Qo

