COVID-19: Comisia Europeană și UNESCO își unesc forțele
pentru combaterea teoriilor conspiraționiste privind COVID-19,
lansate în mediul online
Astfel cum s-a subliniat și în Comunicarea privind
dezinformarea, prezentată de Comisia Europeană, în luna iunie,
pandemia COVID-19 a dezlănțuit o periculoasă pandemie paralelă de
dezinformare și zvonuri lansate sub formă de teorii ale conspirației,
care subminează știința și faptele prin explicații nocive și neverosimile
despre eventualul loc de proveniență a virusului și vinovații de
răspândirea acestuia.
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a dus, de asemenea,
la o intensificare a discursurilor de incitare la ură și a atacurilor rasiste
și antisemite în mediul online.
Comisia Europeană și UNESCO, Twitter și Congresul Mondial
Evreiesc (WJC) și-au dat mâna în demersul sensibilizării opiniei
publice, față de teoriile conspiraționiste din mediul online.
În cadrul acestei inițiative venite în sprijinul cetățenilor s-a
publicat o nouă serie de infograme cuprinzând explicații punctuale
referitoare la motivele pentru care teoriile conspirației sunt periculoase
– în special în perioade de criză – și la modul în care acestea pot fi
identificate și combătute în mod eficace cu argumente bazate pe fapte.
Într-un comunicat de presă al UNESCO, din 14 august 2020,
preluat de Comisia Europeană, în 17 august 2020, se evidențiază
faptul că UNESCO, în cooperare cu Comisia Europeană, Twitter și
Congresul Mondial Evreiesc (WJC), au lansat o serie de resurse de
învățare vizuală ușor accesibile menite să conștientizeze existența și
consecințele teoriilor conspiraționiste legate de criza COVID-19.
Resursele abordează, de asemenea, modalitatea de recunoaștere a
teoriilor conspirației, de a înțelege ce le conduce, de a le combate pe
bază de fapte și de a răspunde eficient celor care le răspândesc.
Audrey Azoulay, directorul general al UNESCO, a subliniat
pericolele dezinformării și zvonurilor în legătură cu problemele
pandemice și alte probleme. „Teoriile conspirației provoacă un rău
real oamenilor, sănătății lor și, de asemenea, siguranței lor fizice.
Amplifică și legitimează concepțiile greșite despre pandemie și
consolidează stereotipurile care pot alimenta violența și ideologiile
extremiste violente ”, a spus ea.

Pia Ahrenkilde Hansen, Director General pentru comunicare în
cadrul Comisiei Europene, a explicat pașii pe care executivul
european i-a urmat, pentru eficientizarea măsurilor împotriva
dezinformării și atenuarea amenințării reale la adresa sănătății publice,
precizând că: ”Desigur, la nivelul instituțional al Uniunii Europene
există mai mulți actori implicați în combaterea dezinformării.
Dezinformarea s-a intensificat foarte rapid de la începutul crizei și a
continuat să se răspândească. Într-adevăr, s-a jucat foarte mult cu
temerile oamenilor și, în contextul crizei coronavirusului,
dezinformarea a prezentat chiar o amenințare reală la adresa
sănătății publice.”
Věra Jourová, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru
Valori și Transparență, a declarat: „Teoriile despre dezinformare și
conspirație dăunează sănătății democrațiilor noastre - acest lucru a fost
foarte clar în contextul unei pandemii globale. Cetățenii trebuie să
dispună de instrumente utile pentru a le recunoaște și a le demonta.
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, instituțiile publice trebuie să
colaboreze între ele, precum și cu platformele digitale, cu
profesioniștii din domeniul mass-media, cu verificatorii de fapte și cu
cercetătorii, așa cum fac Comisia Europeană și UNESCO. "
Josep Borrell, Înalt Reprezentant UE pentru Afaceri externe și
Politica de siguranță și vicepreședinte al Comisiei Europene, a
declarat: „Dezinformarea în timpul pandemiei de coronavirus poate
ucide. Avem datoria de a ne proteja cetățenii, sensibilizându-i cu
privire la informațiile false, și de a denunța actorii responsabili de
participarea la astfel de practici. În lumea actuală, bazată pe
tehnologie, în care războinicii au tastaturi în loc de săbii, iar
operațiunile de influență și campaniile de dezinformare cu țintă
precisă sunt o armă recunoscută a actorilor statali și nestatali, Uniunea
Europeană își intensifică activitățile și capacitățile în această luptă.”
Resursele de învățare vizuală completează activitatea UNESCO
în domeniul Media, Informații și Alfabetizare (MIL) și graficele
educaționale conexe produse ca parte a răspunsului la COVID-19, al
organizației. Acestea se bazează pe sfaturile experimentate ale
profesorului Michael Butter, autorul Ghidului teoriilor conspirației,
precum și ale lui Stephan Lewandowsky și John Cook, autori ai
Manualului teoriei conspirației.

În cadrul lansării resurselor, prof. Butter a subliniat rolul
important al educației: „Există o mulțime de dovezi care arată că
oamenii care au fost învățați care sunt teoriile conspirației și modul de
funcționare sunt mult mai puțin receptivi la ei. . Este ușor: educația
este cheia. ”
Dl. Lewandowsky a afirmat că teoriile conspirației pot fi privite
ca fiind ușoare, dar pot fi periculoase, spunând că „teoriile conspirației
au consecințe adverse asupra societății. Acest lucru este valabil mai
ales în timpul unei pandemii, când credința în conspirații poate dăuna
sau chiar ucide oameni. Prin urmare, este esențial ca publicul să fie
informat despre cum să detecteze teoriile conspirației, astfel încât
acestea să poată fi ignorate. "
Campania se desfășoară ca parte a activității UNESCO în
domeniul în domeniul Media, Informații și Alfabetizare (MIL) și
combaterii discursului de ură și susține programele sale de prevenire a
extremismului violent prin educație și educație pentru cetățenia
globală.
Infogramele, disponibile în arabă, chineză, engleză, franceză,
rusă și spaniolă, sunt larg difuzate pe rețelele de socializare prin
intermediul hashtag-ului #ThinkBeforeSharing, paginile media MIL
CLICKS UNESCO și pe site-ul pentru combaterea dezinformării, al
Comisiei Europene.

