А

ктивната борба на Европейския
съюз с дезинформацията започна
още през 2015 г., когато Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)
създаде Оперативната група на ЕС за
стратегическа комуникация с Източното
съседство с цел ефективната комуникация
на политиките на ЕС. Преди европейските избори, през октомври 2018 г. “Фейсбук”, “Гугъл”, “Туитър” и “Мозила”, а през
2019 г. и “Майкрософт” подписаха Кодек-

Епохата на европейската
наивност приключи,
ЕС готви закони срещу
дезинформацията

гулиращия характер на кодекса”, се казва
в доклада.
Зам.-председателката на ЕК по ценности и прозрачност Вера Йоурова призова
за повече действия за противодействие
на новите рискове.

В

края на март 2021 г. “Гугъл” обяви, че ще даде 25 млн. евро в новосъздадения фонд “Европейски
медии и информация” за борба с фалшивите новини. Той бе наскоро учреден от
фондация “Калуст Гулбенкян” (основана
през 1956 г. в Португалия и носеща
името на петролния магнат от арменски произход Калуст Саркис Гулбенкян б.р.) и Института на ЕС, цели да включи
изследователи, хора, които проверяват
фактите, организации с нестопанска цел
и други обществени органи в борбата
срещу фалшивите новини.

Как да разговаряте с
човек, който твърдо
вярва в конспирации пътеводител със съвети

Медийната грамотност
идва още с
четенето на приказки
I На IX стр.

Приложението подготвиха: Пламена Томева, Елица Белишка, Александра Костадинова, Здравка Стойкова, Антоанета Стефанова

Мненията на петима
експерти - на II - VII стр.

са за поведение, с което се съгласиха доброволно с прилагането на стандартите
за саморегулиране за борбата с дезинформацията.
През декември 2018 г. Европейската
комисия публикува План за действие за
борба с дезинформацията.
Фалшивите новини, свързани с
COVID-19, обаче увеличиха призивите
към социалните медии да бъдат по-активни в борбата с проблема. Има и няколко
недостатъка в кодекса според оценка на
първата му година на експлоатация, казва Еврокомисията в доклад.
“Те могат да бъдат групирани в четири
широки категории: непоследователно и
непълно приложение на кодекса на платформи и държави членки, липса на единни дефиниции, наличие на няколко пропуска в обхвата на ангажиментите на кодекса и ограничения, присъщи на саморе-

Обучение по
фейк нюз,
регулации
и ролята на
журналистите

I На IV, VI, VIII,
X, XII, XIV стр.

С

ъздаването на тази специална комисия е много ясен сигнал, изпратен до всички външни сили, които
се опитват да се намесят в европейските
демократични процеси - епохата на европейската наивност приключи. Сега ще
трябва да оценим нивото на заплаха от
дезинформационната кампания, хибридните атаки, финансирането на политически партии и кампании и когато поставим
общата диагноза, ще трябва да намерим
и подходящите инструменти, с които да
защитим нашите демокрации.” С тези думи на френския евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Рафаел Глюксман през 2020 г.
започна животът на новосъздадената
Специална парламентарна комисия за
външна намеса във всички демократични
процеси на ЕС, включително дезинформацията (INGE).
Комисията се състои от 65-има европейски депутати, сред които и българинът
Андрей Ковачев от ЕНП. “Нашата комисия е с ограничено време на действие до края на тази година трябва да излезе
с доклад, който да предложи, ако е нужно и където е нужно, законодателни промени, които да бъдат задължителни за
платформите и участниците в комуникационните политики във всички страни членки на ЕС”, каза той пред “24 часа”.
Специалната комисия по външна намеса
и дезинформация има много цели и задачи. Тя ще анализира разследванията,
които показват, че ключови избирателни
правила са били нарушени или заобиколени, и ще хвърли светлина върху финансирането на кампаниите.
Комисията ще се съсредоточи върху
координирани действия на равнището на
ЕС за справяне с хибридните заплахи,
включително кибератаки срещу военни и
невоенни цели, хакерски атаки с цел изтичане на данни, насочени към законодатели, длъжностни лица, журналисти, политически партии и кандидати, както и
кибершпионаж с цел кражба на корпоративна интелектуална собственост и на
чувствителни данни на гражданите.

СНИМКИ: EUROPEAN UNION, 2020

ПЛАМЕНА ТОМЕВА

Реалност или
манипулация коя новина
е фалшива
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Дезинформацията е
част от реалността,

Дискусията на тема “Пандемията фалшиви новини” е четвъртото поред онлайн събитие в
рамкитенапроекта“ТрендЕвропа”.Наснимкатаотлявонадясно-ГеоргиЛозанов,модераторът Георги Милков, Любомир Аламанов и Георги Малчев.
СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

начините за защита са много
ПЛАМЕНА ТОМЕВА

Ф

алшиви новини, дезинформация,
неверни публикации, конспиративни теории и подвеждащи снимки –
всичко това са примери за информация,
умишлено манипулирана с цел заблуждаване. През последните години това се превърна във все по-забележимо световно
явление.
Социалните медии със своите инструменти за персонализиране улесняват разпространяването на недостоверна информация. Те често използват емоции, за да
привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или идеологически
съображения. Макар и млади, хората, които се ориентират добре в цифровите техно-

В

края на 2020 г. в Европарламента
бе създадена Специална комисия по
въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз (INGE). Единственият българин в нея
е Андрей Ковачев.
“Тази комисия се създаде като реакция какъв законодателен отговор на този застрашаващ вече демокрацията феномен трябва да има едно демократично общество, защото Европейският съюз е създаден от демократични държави.
Това е феномен, който съпътства човечеството от Троянската война досега.
Сега с навлизането на социалните
мрежи и интернет разпространението
става изключително бързо и води до такива намеси в демократичните процеси
и на Европейския съюз”, разказа Андрей Ковачев по време на дискусията
“Пандемията фалшиви новини”.
“Нашата комисия е с ограничено време на действие - до края на тази година
трябва да излезе с доклад, който да
предложи, ако е нужно и където е нужно, законодателни промени, които да
бъдат задължителни за платформите и
участниците в комуникационните политики във всички страни - членки на ЕС.
Доброволният кодекс за поведение на
онлайн платформите е добра първа
стъпка, но се вижда, че е недостатъчна.
Комисията INGE работи със специалисти от ЕС и извън него по тази тема.
Изслушваме ги, чуваме техните предложения и ще излезем до края на тази година със законодателни предложения”,
уточни единственият българин в комисията INGE, подчертавайки, че информираният с истината гражданин е основата на всяка демокрация. “Всеки наистина има право на собствено мнение,
ако то не противоречи на законите, ако
не призовава към омраза, към нарушаване на законите и тероризъм, но не и

Дори младите
хора трудно
успяват да
идентифицират
манипулираните
новини

логии, също трудно успяват да идентифицират манипулираните новини. Забележително е, че шест от десет споделени в социалните медии новини дори не са прочетени от споделилия ги потребител.
Около 85% от европейците виждат “фалшивите новини” като проблем в собствената си страна, а

83% смятат фейк нюз за
проблем за демокрацията
като цяло.
Явлението фалшиви новини не е от днес,
но в кризата с коронавируса с пълна сила
бе илюстриран нейният мащаб. В блогове
и в социалните мрежи можете да откриете
всякакви твърдения – от това, че източникът на вируса е супа от прилепи, до спеку-

лации, че страните в ЕС се борят една с
друга за намалели доставки на медицинско оборудване. Световната здравна организация (СЗО) заявява, че подобни слухове “се разпространяват по-бързо от вируса” и ги определя като

“информационна епидемия
от планетарен мащаб”
Основни онлайн платформи предприемат
мерки за ограничаването им.
На фона на все по-голямата актуалност
на темата “24 часа” събра европейски
представители, преподаватели и комуникационни експерти на дискусия “Пандемията
фалшиви новини”. Четвъртото поред събитие е част от проекта “Тренд Европа” в
партньорство с Европейския парламент.
В дискусията участва Андрей Ковачев,
европейски депутат от ЕНП/ГЕРБ и единственият българин в комисията INGE. Тя
бе създадена в Европейския парламент в
края на 2020 г. като Специална комисия
по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз.
Чухме и експертните мнения на комуникационните специалисти доц. Георги Лозанов, културолог, експерт по медии и журналистика, преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”; проф. др Росен К. Стоянов, преподавател по политически комуникации в Нов български
университет, Георги Малчев, PR експерт,
преподавател по маркетинг и реклама в
Нов български университет, и Любомир
Аламанов, управляващ директор на комуникационната агенция SiteMedia
Consultancy.
Гостите се обединиха около мнението, че

ограмотяването за правилно
поведение в онлайн среда
е адекватната посока за противодействие
на фалшивите новини. Те имат редица източници и цели, затова обучението как да
ги разпознаваме и как да се предпазваме
трябва да започне още в ранна детска
възраст. Един от многото варианти за
реакция са, разбира се, санкциите и регулациите, но засега националните правителства, европейските институции и техните международни партньори срещат трудности в прилагането на подобни правила
срещу фейкнюз.
Какво още казаха експертите на базата
на опита си с фалшиви новини в тяхната
сфера на дейност - четете на II-VII стр.

Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП,
член на комисията INGE в ЕП:

Всеки има право
на собствено мнение, но
не и на собствени факти
на собствени факти”, посочи Ковачев.
Според евродепутата

големият проблем е
именно създаването
на собствени факти
въз основа на това, че ти си си изградил някакво мнение и би искал то да
бъде аргументирано. И като не съществуват такива факти, те се преиначават и се създават нови, несъществуващи факти.
“Може да даваме най-различни примери в различни сфери като например
нашия проблем със сегашната Република Северна Македония. Това е прекрасен пример за това как хора, които
сега се чувстват етнически македонци, за да аргументират това свое сегашно чувство, променят цялата човешка история от Клеопатра през цар
Самуил до наши дни. Подобни примери има в най-различни посоки”, каза
Андрей Ковачев в дискусията на “24
часа”. Евродепутатът цитира скорошен доклад на НАТО с шокиращи
факти за пазара, идващ предимно от
Русия.

“Само за 300 евро може да
си купите 3530 коментара,
25 750 харесвания,
20 000 гледания и 5100 последователи. Само за 300 евро! Изследователите
са проучили акаунтите, доставили заку-

пената манипулативна информация и
идентифицират 18 732 акаунта, използвани за манипулиране на социалните
мрежи.
Може да си представите колко е
опасно, защото тук говорим за 300
евро. Ако инвестираш малко повече
обаче, може да накараш хората да си
помислят, че това е общественото мнение. А всъщност става дума за няколко
хиляди евро, които си инвестирал, за
да направиш възможна тази лавина от
дезинформация, отговаряща на интересите на определена държава. Говорим
предимно за намесата на Русия, която
се опитва да променя общественото
мнение във всяка страна - член на ЕС,
използвайки всякакви възможни методи
за дезинформация. Тя напипва кои са
чувствителните теми за съответната
страна и работи върху тези теми. Китай
също прави това, както и някои ислямски организации, особено на Балканите”, посочи Ковачев.
Това са темите, които комисията
INGE много задълбочено и в подробности анализира. Много скоро се очаква
да излезе и първият проектодоклад по
темата. Той е в синхрон с всички други
законодателни решения на ЕС като законодателния акт за цифровите услуги,
директивата за аудио-визуалните услуги и плана за действие за демокрация.
Основният принцип е: всичко, което е
забранено офлайн в реалния живот, не
може да бъде разрешено онлайн и съо-

тветно платформите трябва да изтриват
такива дезинформационни кампании.
“Оказва се, че сме доста наивни в последното десетилетие. Не от нас обаче,
не от демократичните страни на ЕС и
нашите институции, а от трети страни
идват дезинформационни кампании. Затова и вече не може да бъдем толкова
наивни. Трябва да имаме инструментариума. Влиянието, което се оказва върху
страните от ЕС, не може да остане без
защита чрез демократични средства.
Реакцията задължително е свързана с
идентифицирането на личностите и компаниите, които са свързани например с
фабриката за тролове в Санкт Петербург, и върху тях да бъдат наложени
както индивидуални, така и корпоративни санкции по отношение на техните активи в ЕС. Работим с нашите партньори
в САЩ, Австралия, Канада и всички,
които споделят нашето мнение, че не
може да допускаме безнаказано трети
държави, които имат цели да променят
нашия мироглед, демократични ценности и начин на живот чрез тази дезинформация”, подчерта евродепутатът.
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Ф

алшивите новини не са съвременно
явление. Има го, откакто хората общуват помежду си. В основата им
стои измислената история, мистификацията.
Първото ниво на фалшивите новини е, когато пускаш измислени истории. Това ниво
има две страни. Може да не знаеш, че разпространяваш фалшиви новини и да смяташ, че това е истината. Второто е, когато
съзнателно пускаш тези заблуждаващи информации с някаква цел. Те може да възникнат спонтанно или да са произведени
във фабрики, за да се спечелят пари или нещо друго.
Второто ниво е това, което наричаме постистина. Възникването на фалшивите новини е главно свързано с фалшифициране на
факти, докато постистината е много силно
влияние на индивидуалните мнения, без
особена връзка с фактите. Този голям шум,
който имаме в съвременния свят на агресивни риторически подготвени и ползващи
правните платформи лични мнения, които
подменят аргументираните тези. И колкото
е по-шумно това мнение, колкото повече
страхове, омрази и утопии задвижва, толкова по-лесно те унищожават възможността
да се ориентираш по някаква тема. Страховете, омразите и утопиите са трите мотива,
които са дълбоко екзистенциални и карат
човека да става жертва на фалшиви новини.
Третото ниво е хибридните войни, там е и
пропагандата. Хибридните войни обикновено са свързани с някакви по-мащабни идеологико-политически акции.

Доц. Георги Лозанов, културолог, експерт по медии и журналистика,
преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”:

Над половината новини,
които се разпространяват,
са повече или
по-малко фалшиви

Целта и на постистината,
и на хибридните войни
е да те убедят в нещо,
че това е твоят избор и след като го направиш, да се окаже, че той е в противоречие
с твоите интереси и виждания.
Всичко това обединено представлява ситуацията, в която се намираме. Тя до голяма степен е провокирана от интернет платформите, защото интернет дава възможност
да се заобиколи професионалният посредник.
Това обобщено представяне на многобройните видове заблуждаваща информация направи експертът по медии и журналистика доц. Георги Лозанов по време на
организираната от “24 часа” дискусия “Пандемията фалшиви новини”.
Лозанов подчерта, че по дефиниция професията журналист, ако спазва определени
стандарти, получава качество на информацията - истината. Това е другата дума за качество на информация. В интернет обаче
върви много силно самоинформиране, но
според медийния експерт то е като самолечението - има голям риск да си навредиш
силно. И точно това се случва. На принципа
на ехото тръгва нещо и до колкото повече
хора стигне, то толкова повече се увеличава
и накрая се получава лавина от мнения,
които се стоварват върху самия теб. Като
страховете, омразата и утопиите дават допълнителен тласък на тази лавина.
“Разбира се, и журналистите може да се
превърнат в агитатори, но това е въпрос на
зависимости, които също трябва да бъдат
проследени. Когато говорим за фалшиви
новини, освен информацията трябва да гледаме платформата, собственика є. Отзад
има една опашка от невидими на пръв поглед обстоятелства и зависимости, които
превръщат новината във фалшива.
Ние гледаме на фалшивите новини като
нещо доста ясно и екзотично, което може
да затвориш в едно кръгче - това е фалшиво, а всичко друго не е. Нищо подобно! Аз
мисля, че повече от половината новини,
които се разпространяват повече или помалко, са фалшиви. Те не предават фактите
и не целят да информират крайния потребител, така че той действително да може
да си състави сам мнение, което е смисълът на журналистиката”, каза доц. Георги
Лозанов.
Експертът подчерта, че фалшивите новини вече са част от образованието, но такъв
тип обучение трябва да влезе и в началното и средното училище. И това по думите
му е необходимо час по-скоро. Би било
твърде смело някой да твърди, че е напълно предпазен и няма риск да попадне в аудиторията на фалшивите новини, смята доцентът.
Според Георги Лозанов трябва да има
регулация и тя да се пренесе и в интернет
пространството. Вече има такива опити. На
националните регулатори се възлага чрез
промени в директивата такъв вид ангажименти. Няма никакво съмнение, че трябва
да има регулация, но това е много трудно и
все още сме в зоната на едрите приказки.

Няма
никакво
съмнение,
че трябва
да има
регулация,
но това е
много
трудно и все
още сме
в зоната
на едрите
приказки

Мислехме, че
след 1989 г.
идва време
без война,
край на
идеологиите.
Не се
оказа така

Необходими са доста на брой малки инструменти, които да правят определени неща невъзможни.
“Невъзможно трябва да бъде професорът
кардиолог Иво Петров да е дал едно интервю, след което някой да го вземе, да допълни 10 реда към него, в които да се казва, че решението на всички въпроси е едикое си лекарство на цена 70 лв. И така от
името на Иво Петров да продаде лекарството за 70 лв. на определен брой хора”,
даде пример преподавателят в Софийския
университет.
Това, което наричаме хибридна война, е
продължение на студената. Мислехме, че
след 1989 г. идва време без война, край на
идеологиите. Но не се оказа така. След едно десетилетие на затишие, в новия век до
голяма степен с нова сила избухнаха тези
войни и те се водят именно чрез пропагандни стратегии, които включват в себе си фалшивите новини и механизма на постистина,
посочи Лозанов по време на дискусията.
“Относно политиците обаче, щом има медийна регулация за езика на медиите, то
трябва да има регулация на езика на политиците. Да стане невъзможно те да прекрачват определени стандарти, например да
ползват враждебна реч.

50% от българската
политическа реч е враждебна
Лидерите на част от водещите партии в
парламента не общуват с журналисти. Това значи, че не общуват с аудиторията.
Защото журналистът говори от името на
аудиторията и от същото име задава въпроси. Това говорене през социалните
мрежи, пряко на аудиторията, избягвайки
посредничеството на журналистиката, фактически не є дава възможност да се защити от политика. А политикът и аудиторията
са в сложни отношения, често пъти конфликтни. И гражданинът трябва да има
право да се защити от това, което говори

политикът. А защитата минава през журналиста. Воденето на разговор между политиците и техните избиратели

без посредничеството на
журналистите е нарушаване
на човешките права
и също трябва да има начин да бъде санкционирано”, каза Георги Лозанов.
Експертът добави, че информирането е
тежък занаят и трябва да се прави от професионалисти. Политикът е обект на журналистиката, чрез нея той може да стигне
до аудиторията. А не както той се опитва,
особено в предизборна ситуация, да сложи цялата журналистика на трупчета и политиците сами да се оправят с избирателите. Когато изключиш посредника, изключваш етичния стандарт в диалога.
В много от препоръките как да се предпазваме от фалшивите новини на първо
място стои себепознанието. Преди да се
пристъпи към текста, да разбереш къде са
твоите лични слаби места. Да разбереш,
че ако си националист и някой ти говори
за Велика България, след това съвсем лесно може да ти продаде нещо, което да е
плацебо, предупреди Лозанов.
По повод факта, че хората на Балканите
са най-предразположени да се доверяват
на фалшиви новини, медийният специалист
посочи, че в този регион всеки, ако не втори, то трети разговор е за заровени съкровища. Непрестанно се живее в долната земя, в миналото. “Самочувствието не се
гради върху това, което си ти, а върху някаква история, която превръщаш в утопия
на своята значимост. И започваш да
искаш тя да бъде фалшифицирана, така че
да отговаря на тази твоя потребност. Хората, които се реализират чрез собствените си успехи в настоящето, са и най-защитени и най-адекватни по отношение на
средата и най-защитени от фалшивите новини”, каза Георги Лозанов.
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КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ

Какво представляват?
Защо са толкова разпространени?
В COVID ПАНДЕМИЯТА СЕ НАБЛЮДАВА ЗАСИЛЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВРЕДНИ И ПОДВЕЖДАЩИ
КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ И ФАЛШИВИ НОВИНИ. ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЮНЕСКО ПУБЛИКУВАТ
ПОРЕДИЦА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНФОГРАФИКИ ЗА ТЯХНОТО ОТКРИВАНЕ, РАЗОБЛИЧАВАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ.

1.

Какво представляват конспиративните теории?
Убеждението, че някои събития или ситуации са манипулирани тайно от сили с лоши
намерения.

2.

Конспиративните теории имат следните 6 общи характеристики
Предполагаем таен заговор.
2. Група от конспиратори.
3. „Доказателства“, които привидно подкрепят конспиративната теория.
4. Те създават невярна представа, че нищо не е случайно и не съществуват
съвпадения; нищо не е такова, каквото изглежда, и всички събития са
свързани.
5. Те разделят света на добри или лоши.
6. Те използват хора и групи като изкупителни жертви.
1.

3.

Защо конспиративните теории са толкова разпространени?
Те често изглеждат като логично обяснение на събития или ситуации, които са трудни
за разбиране, и носят измамно усещане за контрол. Необходимостта от яснота се
засилва в периоди на несигурност, като пандемията от COVID-19.

4.

Как се създават конспиративни теории?
Конспиративните теории често водят началото си от подозрение. Те
задават въпроса кой има полза от дадено събитие или ситуация, като по
този начин се определят конспираторите. След това всяко „доказателство“ се нагажда към теорията.
След като веднъж са създадени, фалшивите и подвеждащи твърдения могат
да се разраснат бързо. Те трудно може да се оспорят, тъй като всяко лице,
което се опитва да го направи, е смятано за част от конспирацията.

5.

Хората разпространяват фалшиви новини по различни причини:
Повечето смятат, че те са верни. Други съзнателно искат да провокират,
манипулират или вземат на мушка хора по политически или финансови причини. Източниците на тези теории могат да са различни, например интернет,
приятели, роднини.

ПЪРВАТА СТЪПКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА
КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ТЕ
СЪЩЕСТВУВАТ. ВНИМАВАЙТЕ. СПРЕТЕ ТЯХНОТО
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.

IV

V
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Ф

актът, че политиците не само в
България, но и на европейско ниво започват да обръщат много
внимание на темата за фалшивите новини и дезинформацията, е много показателен. През последните месеци Еврокомисията започна да си партнира с най-голямата организация на ПР агенции и асоциации в света, и това показва колко сериозен е станал проблемът. Това каза
управляващият директор на комуникационната агенция SiteMedia Consultancy
Любомир Аламанов по време на дискусията на “24 часа”.
“Ние, комуникационните специалисти,
поне от 5 години говорим за това, което
идва и което се случва. Първата декларация на Обединената комуникационна
общност бе публикувана преди 4 години.
В нея поемаме ангажименти да не използваме тролове, да се пазим от фалшиви новини. Пуснахме я още преди
предишните парламентарни избори. В
нея обръщаме внимание на това какво
може да стане”, разказа Любомир Аламанов.
По думите му социалните мрежи не
просто са ускорили комуникацията, а са
променили хората - поставили са ги в една тотално нова реалност, в която хората
са друг тип. Както гравитацията прави
гравитационен кладенец, така и хората,
когато търсят информация, правят информационен кладенец. Ако този кладенец
не се запълва с правилна, достоверна,
истинска информация, то постепенно той
започва да се пълни с фалшиви новини.
Според Аламанов тук е огромната отговорност на специалисти, учени, политици, журналисти, икономисти, лидери на
мнение, пиари - всички хора, които могат
да дават правилна информация, за да
може този кладенец да се пълни не с
фейк нюз, а с истински факти.
“Тук стигаме до така нареченото право
на мнение. Не знам

Понятието алтернативни факти
е най-голямата измама
през последните години
Любомир
Аламанов,
управляващ
директор на
комуникационната
агенция SiteMedia
Consultancy:

ние, така че да остане само в рамките
на една тясна гилдия.
Технологиите дадоха възможност на
всеки да е протожурналист, както казваме. Може би трябва леко да се изменят
правилата. Въпросът е не да спираме
развитието на технологиите, а да намерим правилната посока, чрез която да
го използваме по най-добрия начин”, посочи Аламанов.
Той обърна внимание на факта, че

всеки може да снима
и да напише какво е видял.
Но впоследствие всеки си пуска
официалните медии,

кой пусна тази фалшива
новина, че в интернет правото
на мнение е абсолютно,
без да се носи отговорност. Няма такова
нещо! Особено спрямо науката и научните факти. Понятието алтернативни факти
е най-голямата измама през последните
5-10 години. Спомняте си скандала с една учителка, която бе преподавала, че
са кацнали хора на Луната, а това е заснето в студио. Докато науката не се
уважава като основен цивилизационен
избор, като нещо, което ни е довело до
това положение, няма да може да продължим напред”, категоричен е пиар специалистът.
Аламанов предупреждава, че трябва
много да се внимава с политиците. Докато те казват, че са против фалшивите новини, видяхме какво се случи с Доналд
Тръмп - за 4 години му преброиха над 30
000 лъжи в социалните платформи, които
накрая му блокираха акаунтите.
Тук, на българска почва, подобно нещо
се случи с конвенцията против домашно
насилие, със закона за децата, с фейк
новината за норвежки влакове, които ча-

Социалните
мрежи
не просто
ускориха
комуникацията,
те промениха
хората

кат на границата, за да крадат деца, и
как група кресливи политици успяха да
подхранят страхове у хората. Според
специалиста както политиците имат
огромна отговорност, така и журналистите - като видят, че политикът лъже, просто да кажат “Ти лъжеш!”.

“Журналистите
изгубиха монопола
над информирането,
но комуникацията не е елитарно занима-

за да официализира едно или друго мнение. Разчитаме на журналистите да служат като коректив.
“Западната цивилизация, към която сме
направили цивилизационния избор да
принадлежим, се характеризира с няколко неща. Едно от тях е правата на човека. Благодарение на идеята, че се затварят някакви глави на комуникация, западната цивилизация успява да продължи напред.
Всички ние например сме спрели да говорим за концлагерите. Ясно е, че те са
нещо лошо, приели сме го и продължаваме нататък. Има базисни ценности,
които вече приемаме за априорни в нашата система, за да продължим цялостното развитие”, подчерта специалистът.
“Да не забравяме, че ние правим това
упражнение от 27-28 години, а някои от
западните държави го правят вече 500600 години. Това не е състояние, което
от днес ще приключи, а процес, който
продължава непрекъснато”, добави Аламанов.
Според него хората трябва да разберат, че трябва да са активни не само в
търсенето, но и в своите реакции. Това е
новата реалност. Като се види нещо притеснително, трябва да последва докладване, блокиране, скриване.
“Подобно обучение трябва да залегне в
учебните планове. Образованието ни изостава изумително, то все още е построено на много стари принципи. То
трябва да развива дигитална грамотност.
Децата са вече от много малки в интернет, но не ги обучават на активност, критично мислене и проверка на фактите”,
смята Любомир Аламанов.

Проф. д-р Росен К. Стоянов, преподавател по
политически комуникации в Нов български университет:

Сериозната журналистика
е принудена да разказва
за фалшивите герои
“Фалшиви новини винаги е имало.
Когато говорим за новина, говорим
за нещо ново, което не е било известно на широката аудитория и е различно от всичко познато ни досега.
Това от своя страна не винаги означава, че ще става дума за нещо
истинно и реално. Всички трябва да
сме наясно с този факт, още повече
в контекста на дигиталната среда, в
която сме принудени да живеем, и в
смисъла на перспективата, която
очаква младите поколения. Една от
основните теми, свързани с фалшивите новини, е необходимостта от
постоянното говорене и насищане на
пространството с критично мислене

по въпроса и създаване на рефлексия у все по-големи групи хора.” Това мнение изрази преподавателят по
политически комуникации в Нов български университет проф. д-р Росен
К. Стоянов по време на дискусията
на “24 часа”. Според него провокирането на това критично мислене е
възможно най-вече посредством
образователната система. Именно
чрез нея трябва да се тренира разпознаване на тази нова пандемична
опасност, която не само ни грози, но
и в която вече живеем.
“Когато казвам образователна система, нека спомена едно добро начало в България. Вече говорим за

гражданско образование не само в
академичните среди, но има издадени учебници и за средното училище.
А там

има и уроци, посветени
на т.нар. медийна и
дигитална грамотност
Това е нещо, върху което трябва
да се концентрираме. Факт е, че регламентацията, рестрикциите и наказанията също са един от начините
да се води тази битка. Другият обаче е съвременната грамотност. Тя не
е само да мога да се изразявам на
добър български език, да мога да пиша или чета. Съвременната грамотност е медийна и все повече дигитална”, заяви проф. Стоянов.
Според университетския преподавател освен учебниците по гражданско образование и уроците в тях
трябва да има и допълнителни занимания в средното образование, медийно ангажиране и обществен разговор, който да не прекъсва. Той
трябва да е постоянен във времето и
пространството.
(Продължава на VII стр.)

VI

СРЯДА, 19 МАЙ 2021 г.

КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ

Проверявайте, преди да споделяте
Проверете кой е авторът – кой и защо е написал това?
Не е вероятно

Вероятно

Авторът притежава квалификация и е
упълномощен да се изказва по въпроса
Авторът използва проверими факти и
доказателства от научни или академични
изследвания

Авторът е самопровъзгласил се експерт
и не е свързан с реномирана организация
или институция

НЕ

ДА

Авторът твърди, че е упълномощен, но
неговите пълномощия не са надеждни или
са временно преустановени

ДА

НЕ

Проверете източника — надежден и с добра репутация ли е?
Не е вероятно

Вероятно

Източникът е цитиран от няколко уважавани
медии
Информацията е подкрепена от много
учени/университетски преподаватели
Независими уебсайтове за проверка на факти
подкрепят източника и съответните
твърдения

Източникът на информация не е ясен

НЕ

Информацията се споделя само от
самопровъзгласили се за експерти
Независимите уебсайтове за проверка
на факти не подкрепят източника и са
оборили съответните твърдения

ДА

ДА

НЕ

Проверете тона и стила — балансиран и справедлив ли е,
или едностранчив и търсещ сензация?
Не е вероятно

Вероятно

Авторът не се колебае да проучва сложни
въпроси и да представя различни гледни
точки
Авторът е готов да признае ограничеността
на своите познания

НЕ

Тонът е обективен и фактологичен

Авторът представя своята информация
като единствената истина
Авторът повдига въпроси, вместо да дава
отговори
Авторът демонизира лицата, за които
смята, че стоят зад предполагаемия таен
заговор
Тонът е субективен и емоционално
зареден
За илюстриране на съобщението се
използват емоционални образи или
истории

СПОДЕЛЯЙ

ДА

НЕ СПОДЕЛЯЙ

Какво представляват истинските конспирации?
Наистина съществуват конспирации — малки и големи. В центъра им често стоят
отделни, самостоятелни събития или лица, като например убийство или преврат. Те се
разкриват от лица, сигнализиращи за нередности, и от медии, като се използват
проверими факти и доказателства.

ТЪРСИТЕ ИСТИНСКА КОНСПИРАЦИЯ?

През 2006 г. Районният съд във Вашингтон, САЩ, призна за виновни в заговор няколко големи
компании за производство на цигари. В продължение на десетилетия те са укривали доказателства
за свързани с тютюнопушенето рискове за здравето с цел по-високи продажби. (Лос Анджелис
таймс, 2006 г.)
ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ СИ. КОГАТО ИМАТЕ
СЪМНЕНИЯ, НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ. СПРЕТЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ.
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“С

игурно, ако имате деца - сте гледали “Таласъми ООД”, един от
най-успешните филми на “Пиксар”. Ако не сте - филмът е метафора,
която отлично описва ситуацията в днешната дигитална ера и защо фалшивите новини са толкова масови. Таласъмите имат
нужда от енергия - добиват я, като влизат
в света на спящите деца и ги плашат.
Колкото повече писъци от страх - толкова
повече енергия. Докато накрая не разбират, че енергията от детския смях е много
по-мощна и разбира се - събира се много
по-лесно.
За съжаление - различните политически
и геополитически интереси имат нужда от
енергията на всеки от нас. И се възползват, че дигиталните платформи лесно
улавят нашите интереси и уклон, и са настроени да засилват нашите емоции.
Страх, гняв, омраза. Развеселеност, радост, възхищение. Защото именно тези
емоции отключват нашите действия - още
малко четене, споделяне, коментиране,
кликане на реклами.
Но платформите имат и своите алгоритми и освен това трябва да се съобразяват
с регулациите.
Според мен оптималното решение срещу фалшивите новини е поетапно въвеждане всяко ново тримесечие на предвидими промени в алгоритмите, които силно ограничават разпространението на
съдържание, което преминава “червени
линии”. След това на съдържание, което
набира популярност, но е докладвано и
проверено, че е фалшива новина. Съдържание от сайтове, които многократно са
споделяли фалшиви новини, и т.н.
Защо ще сработи? Защото

ще има предвидимост,
ще е ясно какво ще бъде
ограничавано като популярност
Както стана с видеата на извергите от
ИДИЛ. И те спряха да произвеждат своите видеа, защото няма смисъл за тях. Така поетапно могат да се намаляват и
влаганите усилия за създаване на фалшиви новини.” Това заяви Георги Малчев,
PR експерт и преподавател по маркетинг
и реклама в Нов български университет,
по време на онлайн дискусията на “24
часа” на тема “Пандемията фалшиви новини”.
Георги Малчев подчерта, че е важно и
кой подхранва кампаниите, подобни на
тези на ИДИЛ. За съжаление, тази роля
играят огромните медии, които ги отразяват. И какво правят хората - започват да
търсят това съдържание. Спомнете си
колко месеци отне това нещо да започне
малко по малко да се сваля от платформите. Както във физическия свят има
червени линии, които не се прекрачват,
така трябва да бъде и в онлайн средата.
За съжаление, платформите се хранят от
нашите сигнали и интереси.
“В нашия балкански регион се наблюдава специфична черта от народопсихологията - някой да не ме мине. В същото
време силна е и социалната част - искам
да обсъдя нещо с някого. Характерен е и
стремежът към далаверата - тъй като сега има нещо на половин цена, аз трябва
да го имам. Затова за нас доста лесно

Георги Малчев,
PR експерт,
преподавател
по маркетинг
и реклама в
Нов български
университет:

Различни
геополитически
интереси се възползват
от дигитални платформи, които
управляват нашите емоции
Оптималното
решение е
поетапно
въвеждане на
предвидими
промени в
алгоритмите,
които силно
ограничават
преминаването
на “червените
линии”

може да бъде направена, както казваме
в дигиталния маркетинг, т.нар. потребителска пътека. С всеки следващ дигитален сигнал, който даваме, ние се придвижваме все по-напред по тази пътека”,
каза експертът по дигитален маркетинг.
Той обяснява, че така работят и алгоритмите на онлайн платформите и на сайтовете, които вече са доста специализирани във фалшиви новини.
“Ние самите продължаваме да даваме
достатъчно сигнали, чрез които впоследствие алгоритмите да продължават да ни
профилират и манипулират.
Бих посъветвал

хората винаги да мислят
за сигналите, които дават
Във фейсбук например си направих експеримент да посочвам на платформата,
че искам да виждам по-малко съдържание за това кой какво е направил в да-

ден конфликт, кой е лош и кой - добър,
и подобни аспекти от хибридните войни.
Нищо такова не се случи до момента, в
който се замислих кой е най-силният
сигнал, който мога да дам на фейсбук.
Той иска аз да съм там, да изграждам
връзки.
Започнах да отказвам приятелство
един по един на хора, които споделят
подобни информации. В резултат от месец и половина не съм виждал нищо в
посока хибридните войни.
Платформите ви профилират. Кликате
ли на реклами за отслабване за 10 дни,
те ще ви показват повече от това. Така
че се замислете първо какви сигнали
давате в онлайн средата и след това кой
е най-силният, чрез който да покажете,
че не искате да виждате едно или друго
съдържание”, съветва преподавателят
по маркетинг и реклама в Нов български
университет Георги Малчев.

Сериозната журналистика...
(Продължение от V стр.)
“Любопитно и може би провокативно в последно време е, че по една или
друга причина конвенционалните медии, дори сериозната журналистика
са принудени да разказват за фалшивите герои, които са и героите на нашето време, за фалшивите партии и
идеи. Отразявайки тази действителност, те всъщност стават проводник на
една нова фалшива реалност. Това
може би е малко по-философски поглед върху нещата, но трябва да се
замисляме и върху тази перспектива,
която е на дневен ред”, посочва той.
Във връзка със статистиката, че повъзрастните хора са тези, които наймного споделят фалшиви новини онлайн, проф. Стоянов разсъждава, че
когато хората на 60-65 г. влязат в дигиталната среда, при тях сработва друга схема на отношение към медията.

Тези поколения възприемат медията
като авторитет по дефиниция. Това е

източникът на
информация, към
който те винаги са
се отнасяли с уважение
и респект. Доста трудно мога да си
представя вероятността някой от тях
критично да разграничи офлайн от
онлайн средата до степен, че да
разбере принципната разлика. И затова е съвсем логично те да продължат по инерция онова свое добро отношение с офлайн медията. Доверието в дигиталното у по-възрастните като че ли е трансферирано на
същото ниво, а явно не би трябвало
да е така”, казва експертът по политически комуникации.
Географската разграничителна ли-

ния север - юг е явна и в сферата на
фалшивите новини. По-малкото корупционни практики, по-високият
стандарт на живот и индустриално
развитие, характерни за Севера, и
обратното - за Юга, се проявяват и в
честотата на споделяне и нивото на
доверяване на фалшивите новини.
Влияние оказва и развитието на
образователната система.
“Духът от бутилката е пуснат и не
само всички ние можем да бъдем
журналисти, а дори всички ние сме
медии. Въпросът обаче е за регламентацията на комуникациите. Това е
много тънък лед.

Разговорът за свободата
на словото и за цензурата
винаги ще бъде резонен
Ясно е, че проблемът няма да бъ-

де решен без тези, от които зависи
- европейските институции най-вече,
да се договорят с големите технологични корпорации”, каза на дискусията преподавателят в Нов български университет.
Той постави и друг проблемен въпрос - кой всъщност е моралният
стожер? Кой ще определя кое може
и кое - не? Не трябва да забравяме,
че в политиката има трендове, изгряват идеологии и залязват такива.
Така че може да се окажем и в капана на конюнктурното.
“Ние сме общуващи същества. В
крайна сметка всичко зависи от всеки един от нас, а не от тях - другите, които правят регламентите или
пък трябва да ни предпазват.
Всеки трябва да формира рефлексия на база личен опит, желание за
себеусъвършенстване, учене през
целия живот и да отдава това на
другите при вземането на вярното
решение и правенето на правилния
избор”, посочи проф. Стоянов.
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Te могат да бъдат опасни
Конспиративните теории често вземат на мушка или дискриминират цяла група, която
се възприема като враг, стоящ зад реална или въображаема заплаха. Те поляризират обществото и подхранват насилствения екстремизъм. Въпреки че повечето хора, които
разпространяват конспиративни теории, действително вярват в тях, други ги разпространяват именно за да постигнат поляризиране на обществото и подхранване на насилствения екстремизъм.

Как вредят конспиративните теории
Те идентифицират
враг и таен заговор,
който застрашава
живота или убежденията на хората, и
задействат механизъм за защита, а
това може да подхранва дискриминация, да служи като
оправдание за престъпления от омраза
и да бъде използвано
от групи, занимаващи се с насилствен
екстремизъм.

1.

Те сеят недоверие
в обществените
институции, което
може да доведе до
политическа
апатия или радикализация.

2.

Те сеят недоверие
в научната и медицинската информация, което може да
има сериозни последици.

3.

ВНИМАВАЙТЕ:
Възприеманите като аутсайдери в обществото групи са особено податливи на
конспиративни теории, слово на омразата и кампании за дезинформация. Тези групи
включват хора с различен произход, религия или сексуална ориентация. В контекста
на COVID-19 конкретни групи често бяха обвинявани неоснователно за разпространението на вируса в Европа, включително хора с предполагаем азиатски произход,
евреи, мюсюлмани, роми и хора, които се идентифицират като ЛГБТИ+ (FRA, 2020 г.).

КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ МОГАТ ДА ИМАТ СЕРИОЗНИ
ПОСЛЕДИЦИ. ОТНАСЯЙТЕ СЕ КЪМ ТЯХ СЕРИОЗНО.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДИ ДА Я СПОДЕЛЯТЕ.
СПРЕТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ
ТЕОРИИ.
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“К

оронавирусът е тръгнал от супа от
прилепи”, “Майкъл Джексън е извънземен”, а “Британската кралица е гущер”. Ето такива новини обсъждат
някои деца в социалните мрежи. Би Би Си
съобщи, че само 2 процента от подрастващите могат да забележат, че дадена информация е фалшива, тъй като им липсват
достатъчно социален опит и познания как
да проверяват фактите в интернет. Често
самите родители не са наясно как да го
правят и съответно не могат да научат децата си, даже някои въобще не регистрират фейк новините като сериозен проблем,
ако не са засегнати лично от тях.
Редица проучвания обаче показват, че
броят им се увеличава и въздействието им
става все по-сериозно. Пандемията от коронавирус засили тази тенденция и

Медийната грамотност
се учи още с четенето
на детските приказки

много хора станаха жертва
на конспиративни теории,
отказвайки да се предпазват от заразяване
и да се ваксинират. Други пък за първи път
прозряха колко сериозни могат да са щетите от погрешното информиране от недостоверни източници от интернет и побързаха
да вземат мерки за предпазване на децата
си. Така изведнъж откриха, че това не е
лесна работа, нито пък се свежда до поставяне на филтри на компютъра, спиращи неподходящо за малолетни съдържание, а е
доста по-голямо предизвикателство.
Някои специалисти го наричат медийна
грамотност, която се изгражда още в началните години на живота. “Имайте предвид, че
никога не е рано да се захванете да го правите. Веднага щом децата започнат да се
наслаждават на приказка преди лягане, те
са достатъчно големи за полагане на основи
за медийна грамотност”, казва професор
Кейти Фос, която ръководи медийните изследвания в университета в Тенеси. Според
нея е добре малчуганите да се учат на критично мислене още преди да се сблъскат с
това, което смятаме за новини, за да са
емоционално готови за тази среща.
Това може да стане чрез насърчаване да
разсъждават върху историите и героите от
приказките и чувствата, които предизвиктват у тях, игри на детективи, търсещи информация за даден случай. “Целта е

да се научат да стигат до
дъното на информацията и да
практикуват проследяване на
фактите до първоизточника
Не забравяйте да отбелязвате в разговорите по въпроса, че само защото дадено
нещо е публикувано, това не означава, че
непременно е вярно”, казва Фос. А когато
децата вече са на възраст за достъп до
интернет, им обърнете специално внимание, че най-харесваните и тиражирани информации в социалните мрежи невинаги
са най-надеждните. Затова е добре да ги
проверяват, за да не станат жертва на заблуда, особено ако смятат да споделят някоя от тях със своите приятели. По този
начин те ще станат част от решението, а
не от проблема с фалшивите новини.
Един от най-ефективните начини е проверката да се прави през второ устройство, за да може детето да съпоставя първоизточника с манипулацията, която вижда на своя телефон или компютър. Има вече редица сайтове като Snopes.com или
FactCheck.org, които са специализирани в
тестване на достоверност. Съществуват и
платформи за обратно търсене на изображения като TinEye.com, за да се разбере
дали една снимка е истинска и правилно
илюстрира дадено твърдение.
Клеър Милн от британската организация
Full Fact, която е специализирана за проверка на факти в интернет, казва пред Би
Би Си, че първо трябва да установим как
децата реагират на дадена информация –
дали ги прави щастливи, ядосани, или тъжни. Обикновено подобни емоции подтикват
човек да

натиска бутона за споделяне,
за да търси съпричастност
сред своите виртуални приятели
Ако забележите, че това се случва с вашето дете, му помогнете да разбере дали
нещото, което го провокира към действие,
е истинско.
Милн дава пример със снимка на купчини с боклук в известния лондонски Хайд
парк. Тя е публикувана в социалните мрежи след голям протест срещу климатичните промени. Фотографията наистина е на-

Малчуганите се учат на критично мислене, като разсъждават върху историите и героите от приказките и чувствата, които
предизвикват у тях.
СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Малките
трябва да
знаят как се
проверяват
информация
и снимки
в мрежата

правена на това място, но не след митинга, а доста преди това. Пускането є заедно
с кадри от него обаче успешно омаскарява
природозащитниците, като ги представя
като хора, които също имат разрушаващо
поведение за околната среда.
“Това е класически пример за нещо, което е създадено, за да ви накара да имате
силна емоционална реакция към историята. Може да го подложите на проверка
чрез обратно търсене на изображения, за
да видите откъде точно идват тези снимки.
Това е наистина доста лесно да се направи. Просто щракнете с десния бутон на
мишката върху изображението и след това
изберете функцията на Google за обратно
търсене. Така ще видите много сайтове,
които използват едни и същи снимки и може да проследите къде интересуващата ви
фотография е публикувана за първи път и
към каква история”, обяснява Милн.
Тя съветва да се подлагат на съмнения
дори съобщения от знаменитости с милиони последователи в социалните медии, тъй
като някои от тях също много успешно биват използвани за манипулации или реклама. Освен това съществуват и редица фалшиви профили, които е трудно да бъдат
разпознати, особено от деца.
Затова е добре те да бъдат насърчавани
още от ранна възраст да мислят критично
и да търсят надеждни източници за информация. Например, ако забележите, че детото ви непрекъснато влиза в едни и същи
сайтове или следи конкретни канали в
ютюб, седнете заедно с него и разсъждавайте върху съдържанието им.

Помогнете му да провери
някои от нещата, които чува
или вижда, дали са истина
Използвайте за целта образователни

онлайн платформи, библиотеки и енциклопедии. Много хора разчитат на Уикипедия, която наистина е бързо средство
за търсене на факти, но при нея съществува риск информацията да е подвеждаща или неточна, тъй като събирането є
става на доброволни начала от хора и
организации, не се проверява от експерти и във всеки момент може да бъде променяна.
Ако се затруднявате да откриете надеждни източници за дадено нещо, може
просто да пуснете търсене за него в
Google заедно с думата “измама”. Обикновено за шокиращите и щироко обсъждани теми в интернет се съдържат и публикации за тяхната достоверност.
Обърнете внимание на детето да проверява датите на онлайн съобщенията,
тъй като съществува практика стари новини да се рециклират през социалните
медии, особено когато става дума за
здравни съвети и статистически данни.
Това много често се случваше по време
на пандемията, когато информационният
поток за коронавируса беше огромен и
много динамичен. Насърчавайте го да се
интересува и от професионалните характеристики на авторите, чиито съобщения
чете с интерес в мрежата. Обяснете му,
че експерт в дадена област обикновено е
по-надежден източник от любим ютюбър,
че съдържание, което е маркирано като
рекламно или спонсорирано, може да е
повлияно от нечий интерес.
И най-вече помнете, че това не е работа за един ден. Борбата с фалшивите новини изисква дългогодишни последователни действия и работа в екип с учители, съученици и други родители, тъй като
изкушенията в интернет са много и перспективата е да стават още повече.
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КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ

Изпреварващи действия
и разобличаване

СПИРАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ Е ТРУДНА ЗАДАЧА.
НЕ СЪЩЕСТВУВА УНИВЕРСАЛЕН ПОДХОД. ТОВА ЗАВИСИ ОТ СТЕПЕНТА НА ЕКСПОЗИЦИЯ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО Е ДА СЕ ДОСТИГНЕ ДО ХОРАТА, КОИТО ТВЪРДО ВЯРВАТ В КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ.

Ниво 1: ниска експозиция на конспиративни теории
ИЗПРЕВАРВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Хората, които разполагат с повече информация, са по-устойчиви:
Хората, които разполагат с повече информация, са по-устойчиви:
Предупредете хората предварително, че съществуват конспиративни теории.
Насърчавайте рационалното мислене, задаването на въпроси и проверката на
факти.Предупредете хората за аргументите, които са в основата на най-често
срещаните конспиративни теории за COVID-19, и за основните характеристики
на конспиративното мислене — подозрително отношение към официалните
институции, имунитет към факти, противоречащи на конспиративните теории,
тълкуване на случайни събития като част от един по-широк модел.

Ниво 2: висока експозиция на конспиративни теории
РАЗОБЛИЧАВАНЕ

Фактите и логиката имат значение
Какво да правите
Съсредоточете се върху фактите, които искате да съобщите, а не върху мита,
който искате да развенчаете.
Изберете целта си — автор, източник или логика зад конспиративната теория.
Винаги посочвайте ясно, че информацията е невярна, преди да цитирате дадена
конспиративна теория.
Представете алтернативно обяснение, основано на факти.
Ако е възможно, използвайте визуални помощни средства, за да подкрепите
доводите си.
Какво да не правите
Не се съсредоточавайте главно върху конспиративната теория. Не я подкрепяйте.
Не претоварвайте аудиторията с информация.
Предприемайте действия. Спрете разпространението на конспиративни
теории.

ПРЕДПРИЕМАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ. СПРЕТЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ.
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Във Финландия обучението как да се
разпознават фалшивите новини започва
много рано, още в началните класове.

МАРИЯ НЕЗНАКОМОВА

“Приказките вършат полезна работа.
Вземете хитрата лисица, която винаги мами другите животни с лукавите си думи.
Това не е лоша метафора за някои политици, нали?”, казва финландският учител Кири Кивинен. Той е убеден, че дори и малките деца - тези в първи клас, които са едва на 6 години - трябва да бъдат обучавани как да разпознават истината от лъжата,
обективните факти от фалшивите новини.
В годишните класации за медийната грамотност Финландия трайно държи първенството за най-устойчива срещу набезите
на дезинформацията държава в Европа.
Къде е тайната? Там обучението как да се
разпознават фалшивите новини започва
много рано, още в началните класове, казва Кивинен. Той преподава в прогимназия,
където учениците научават да пресяват
информация от много различни платформи,
както и да мислят критично, разказва британският в. “Гардиан”.
Докато учат математика, децата отделят
внимание на това колко е лесно да се излъже със статистиката. По време на уроците по изкуство разбират, че образите
може да бъдат манипулирани.

Във Финландия борбата с
дезинформацията започва
още в първи клас
“Колкото до децата, днешните не четат
вестници и не гледат тв новини - продължава Кивинен. - Те не търсят новини, но
се натъкват на тях в социалните мрежи.
Или по-точно алгоритъм ги избира точно
за тях. Те трябва да могат да подхождат
критично. Не цинично - не бива да мислят,
че всички лъжат, а критично.”
Според него

спрямо подрастващите
терминът “фалшиви новини”
не е подходящ

В часовете по история се
запознават с най-известните
пропагандни кампании,
а наред с граматиката усвояват познанието как думите може да бъдат използвани,
за да объркват, да отклоняват вниманието,
да разочароват. В кабинетите за наука напоследък има много материал за обсъждане - лавината от твърдения, че коронавирусът е измислица, че ваксините са вредни
или най-малкото безполезни. Около 50%
от децата признават, че се сблъскват с такава “новина” поне веднъж дневно.
“Целта е да бъде формиран отговорен
гражданин и гласоподавател - казва Кивинен. - Критичното мислене, проверката на
фактите, интерпретацията и оценката на
цялата информация, която се получава от
различни източници, е от най-съществено
значение. Превърнали сме това в основа
на нашия начин на преподаване по всички
предмети.”
Всъщност става въпрос за правителствена стратегия, разработена през 2014 г., когато Финландия за първи път става обект
на кампания от фалшиви новини от могъщия си руски съсед, с който споделя 1265
км граница и който опитва да се меси във
вътрешната є политика.
“От това страдаме всички ние, цялото
финландско общество. Дезинформацията
подкопава ценностите и нормите ни, доверието в институциите, което поддържа
единството на обществото”, обясняват от
отдела по комуникациите в администрацията на премиера в Хелзинки.
Получила независимост от Русия през
1917 г., Финландия е на предната линия
на хибридната война, станала особено агресивна след анексирането на Крим от
Москва и началото на военната операция
в Източна Украйна. Любимите теми - атаки срещу ЕС, имиграцията, опити да се повлияе върху дебата за пълноправното
членство на Финландия в НАТО (страната
не е член на алианса до голяма степен поради опасения от гнева на Русия).

Докато учат математика, децата отделят внимание на това колко е лесно е да се излъже със
статистиката.
СНИМКИ: РОЙТЕРС

През 2015 г. финландският президент
Саули Нийнистьо призова всичките си сънародници да поемат отговорност за борбата с фалшивите новини. Година по-късно

Страната е
европейски
шампион
по
медийна
грамотност,
критичното
мислене
там е на
особена
почит

правителството се обърна към
американски експерти, които да
го съветват как да разпознава
дезинформацията,
да разбере защо понякога тя става толкова заразна и се разпространява толкова
лесно и да изгражда стратегии, за да се
бори с нея. В началото е било трудно да
се измери ефектът от всичко това, но днес
Финландия е пример за много други държави в ЕС как да се справят с проблема.
На съпротивата срещу подривните опити
властите в страната гледат едва ли не като на част от гражданската защита. Специална програма, ръководена от 30 експерти - хора от министерства, от полицията и разузнаването, - са обучили хиляди
държавни служители, журналисти, учители
през последните няколко години. В курсовете се обръща внимание на методите, използвани от армията руски тролове - как
се обработва мнението през социалните
мрежи, как се правят фото- и видеоманипулации, как се пускат полуистини, обиди,
фалшиви профили. Други диаграми обясняват как да се идентифицират ботове, обяснява и Си Ен Ен.

По-ефикасно е разделянето в няколко
отделни категории: неверни сведения или
фактологични грешки, които са направени
случайно или поради незнание, дезинформация или умишлено разпространявани
лъжи е цел нанасяне на вреда, и клюки,
които може да се базират на истински
факти, но се оповестяват, за да нараняват.
Учителят признава, че се радва много,
когато децата го питат: кой създава тези
информации и защо? Къде се публикуват?
Какво значат в действителност? Има ли
доказателства, или е само мнение? Може
ли да се провери?
“На учениците им харесва да са цифрови детективи”, добавя Кивинен.
“Много е неприятно да трябва да проверяваш всеки факт, да не вярваш на нищо
и на никого в интернет - казва 15-годишна ученичка от Френско-финландското
училище в Хелзинки, което се отнася с
голяма сериозност към подготовката на
учениците за предизвикателствата на новото време. - Трябва да опитаме да спрем
всичко това.”
Финландците впрочем са една от найчетящите нации в света. 5,5-те є милиона
жители заемат годишно средно по 68
млн. книги, а наскоро бяха похарчени 110
млн. долара за нова супертехнологична
библиотека, която наричат “дневната на
Хелзинки”. Освен това хората в страната
силно вярват на традиционните медии,
което означава, че по-рядко се налага да
се обръщат за информация към алтернативни източници. Те са особени нетърпими и към политиката на социалните медии, които според тях не правят достатъчно, за да спрат дезинформацията. Мрежи
като фейсбук, туитър, инстаграм, ютюб
трябва да бъдат подложени на по-строга
регулация, настояват финландците. Властите в Хелзинки пък са доволни, че благодарение на всички предприети мерки
руските тролове са престанали да се отнасят към местните избиратели като към
лесни мишени.
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КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ

Как да разговаряте с
някого, който твърдо вярва
в конспиративни теории

МНОГО ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ СА ТВЪРДО УБЕДЕНИ В
СВОИТЕ ТЕЗИ. ТЕ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ И МИРОГЛЕД.

Когато разговаряте с лице, което твърдо вярва
в конспиративна теория, имайте предвид, че:
Всеки аргумент, с който се оспорва конспиративната теория, може да бъде приет като доказателство, че вие сте част от конспирацията и да засили още повече убедеността на лицето в
съответната теория.
Това лице може би вярва в повече от една конспиративна теория.
Вероятно то ще защитава пламенно своите убеждения.

Какво можете да направите?
Да насърчите открит дебат и задаване на въпроси.
Задавайте подробни въпроси за теорията, в която вярва даденото лице, за да предизвикате самоанализ.
Посочете надеждни бивши конспиративни теоретици, които някога са вярвали в същото
нещо.
Бъдете внимателни и използвайте различни източници по темата.
Не се подигравайте. Опитайте се да разберете защо лицето вярва в дадената теория.
Покажете съпричастност. Често лицето може наистина да изпитва страх и притеснение.
Напредвайте стъпка по стъпка. Съсредоточете вниманието си върху фактите и логиката, вместо да се опитвате да обхванете всяка подробност.
Не оказвайте натиск. Твърде силен натиск може да има обратен ефект. Оставете на
лицето време за размисъл и пробвайте отново.

ПРОЯВЕТЕ СЪПРИЧАСТНОСТ И ЗАДАВАЙТЕ
ВЪПРОСИ. СПРЕТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА
КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ.
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В Италия няма закон
за фейк нюз, но ако
наклеветиш някого,
ще те накажат
муникационно и социално инженерство.
Така смята проф. Джузепе Рива, преподавател по психология на комуникацията
в Католическия университет на Милано.
В книгата си “Фейк нюз”, публикувана
през 2019 г., Рива прави обзор на феномена със съвременните фейк нюз, който
се ражда между края на 2015 г. и началото на 2016 г. Според изследване на
Human Highway

ВИОЛИНА ХРИСТОВА, Рим

Ако напиша, че в Италия се е родило дете с три глави, а не е вярно, рискувам ли
нещо? А ако разпространя “новината” за
феноменално лечение на иначе нелечима
болест, ще бъда ли санкционирана по някакъв начин?
С други думи, кога разпространението
на измислени или фалшиви новини е наказуемо на Апенините? И къде е границата
между свободата на словото и измислиците с цел окалянето на някого?
Във времената на COVID-19 гъмжи от
информации, които много често са лъжливи по простата причина, че написалите
или разпространилите ги са невежи. Не
става въпрос обаче за различните начини
на интерпретиране на реалността около
нас, което много често граничи с непознаването на даден аргумент. Наказуемост
при разпространението на фейк нюз има
тогава, когато го правим умишлено, с цел
да дискредитираме някого или нещо.
Всичко това се мултиплицира,

в Италия има поне
90 сайта, чиято цел е
създаването на фалшиви новини

когато се разпространи чрез
социалните мрежи, с което
ефектът е лавинообразен
Мнозина се питат - легално или нелегално е разпространяването на фейк нюз в
Италия? От години в парламента се внасят
проекти за закони в тази сфера, но все
още тя не е регламентирана правово. В
повечето случаи, ако някой разпространява фейк нюз за друг човек или компания,
за да урони престижа им, попада под ударите на закона за клевета. Същото важи и
за онези, които определят като виновни
дадени обвиняеми или разследвани, при
положение че процесът срещу тях все още
тече. Т.е. нарушава се принципът, че всеки е невинен до доказване на противното.
Днес в Италия няма закон, който да наказва разпространителя на фейк нюз. Но
ако нейното разпространение, т.е. поведението на онзи, който я пуска в обращение,
води до нараняване на нечии икономически интереси или до окаляне на имиджа
на някого, то тогава тази “новина” се наказва по закона за клеветничеството. Няма значение дали в случая жертвата е физическо, или юридическо лице, дали става
въпрос за един човек, група хора или асоциация.
Не може да се говори за извършено престъпление обаче, когато жертвата не е ясно дефинирана. Ако например

някой в Италия каже, че
българите са тъпи и задръстени,
не извършва престъпление
Ако обаче някой италианец каже, че ръководството на футболния клуб “Левски” са
мафиоти, то това е наказуемо.
Ако разпространяването на фейк нюз не
ощетява интересите и не наранява имиджа на никого, то не се наказва. Т.е., ако
журналист напише, че е открит нов остров
в Тиренско море, а такъв остров не е открит, няма да бъде наказан.
Няма да ме накажат и ако напиша, че
древните римляни са лекували рака, така
както и онзи, който напише, че Нострадамус предрича края на света след три дни.
Единственото, което се рискува в тези случаи, е въпросният журналист да бъде порицан или наказан по някакъв начин от
главния си редактор.
Не рискува наказание от закона не само
който разпространява в медиите или социалните мрежи подобни новини, а и който ги измисля.
В Италия има случаи, в които са били
санкционирани журналистите, които не са

Опровергаването
в медиите на
лъжлива новина,
клеветяща някого,
не снема
отговорността
на автора є.
СНИМКИ:
ПИКСАБЕЙ

Разпространителите на
лъжливи
новини не се
санкционират,
ако не
нараняват
нечия
репутация

проверили добре източниците си на информация и са отдали предпочитание на
слуховете, свързани с даден човек, а не
на фактите. Ако обаче журналист цитира
обвиненията на даден магистрат, въпреки
че те впоследствие могат да се окажат
неоснователни, то журналистът не носи
отговорност за това.
Италианското издание “Закон за всички” цитира няколко случая, в които журналисти са били санкционирани.
Такъв е например случаят, когато съдът
в Торино постанови, че журналистът Х е
трябвало да провери много внимателно
източниците си на информация, преди да
публикува дадена новина. Става въпрос
за пусната онлайн новина за “колосална
съдебна грешка”, както се определя запорът върху имуществото на един човек, наложен от съдия. Същевременно обаче са
съществували предпоставки това да стане, затова и магистратът завежда дело
срещу автора на въпросната статия, тъй
като по този начин е бил уронен професионалният му престиж.
Друг случай, пак в сферата на медиите,
има и в Катания. Човек поиска от местна
телевизия да бъде

обезщетен за щетите, понесени
заради разпространените
от екрана клевети от
страна на бившата му жена
Според съдията разпространяването на
фейк нюз в една малка общност в провинцията може да превърне в непоносим
климата за онзи, който е бил “изтупан”
като звяр по първите страници на медиите. И всичко това, без съответната медия
да е проверила достатъчно внимателно
източниците си, заради което се смята
като разпространител на фалшиви новини.
Според Касационния съд опровергаването в дадена медия на публикувана
фалшива новина не снема от наказателна отговорност автора є. Той може да се
възползва единствено от смекчаващи вината обстоятелства в този случай.
В политическата борба или кампании
присъствието на фейк нюз се регистрира
открай време, защото става въпрос за
дезинформация. Фалшивите новини в социалните мрежи обаче са резултат от ко-

“Повечето от тях не са напълно фалшиви, а представят фактите по изкривен начин, ориентиран в подкрепа на хората,
които трябва да подклаждат у читателя
омраза и отвращение. И до днес тези
сайтове произвеждат по 600 фейк нюз на
ден”, смята авторът. Книгата цитира и изследване на Демос-Кооп, според което
над 50 на сто от интервюираните италианци са сметнали през последната година за вярна новина, прочетена в интернет или социалните мрежи, която впоследствие се оказала фалшива. 23% от тях
признали, че са я споделили.
Проф. Рива разказва и за друг факт от
миналото. Той е свързан с отдел Д на
КГБ, воден от генерала разузнавач Иван
Иванович Агаянц, специализиран в дезинформацията. Той е автор на няколко емблематични случая с манипулации, като
този с “Операция свастика”. За какво става въпрос?
В навечерието на Коледа на 1959 г. на
стените на синагогата в Кьолн се появяват свастики с надписи “Германците искат
евреите да си ходят”. През последвалите
два месеца в зоната са регистрирани 833
различни случая на антисемитски действия. Подобна акция според автора се
повтаря и в малко село на 50 км от Москва, където никога преди това не били регистрирани случаи на антисемитизъм. И
там последвала вълна от случаи на антисемитизъм.
В началото на 90-те години на миналия
век шефът на руския шпионаж Евгений
Примаков признава, че

с подобен “експеримент”
през 1983 г. е пуснат слухът,
че вирусът на СПИН бил
създаден в лаборатория
на американското правителство.
“Не трябва да ни учудва в такъв случай, че от 2015 г. Русия инвестира много
във фейк кампаниите в социалните мрежи, като се има предвид, че с помощта
на фейсбук и туитър фалшивите новини
се разпространяват шест пъти по-бързо
от истинските новини”, пише Рива. Тази
епидемия поразява всички.
В италианските социални мрежи още
се помни какви реакции предизвикаха
снимки, показващи покрити със сняг палатки в Аматриче - града, който беше поразен тежко от земетресението през август 2016 г. Под тях беше пълно с жестоки коментари от рода на “оставяме италианците да живеят в тези условия, а
вместо това посрещаме бежанците”.
Мнозина италианци споделиха снимките,
описващи ги като “днешни”. Но както се
разкри впоследствие, това бяха стари
снимки, взети от сайт на новинарска
емисия, и някои от тях са били направени в Сирия. И при съобщаването на този
факт обаче някои от разпространилите ги
продължаваха да поддържат “своята”
истина.
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КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ:

връзката с COVID-19
COVID-19 е ново заболяване, причинено от открития най-скоро коронавирус. Научните доказателства показват, че коронавирусите обикновено са с произход от животни. Все още не е потвърдено кое животно е
източник на COVID-19 (СЗО, 2020 г.).

Несигурността, страхът и сложността на пандемията от
COVID-19 подхранват свързани с нея конспиративни
теории. Те се опитват да „обяснят“ как е възникнала пандемията и кой има полза от нея.
ВНИМАВАЙТЕ, ЗАЩОТО КОНСПИРАТИВНИТЕ ТЕОРИИ МОГАТ ДА ЗАБЛУЖДАВАТ.
ТЕ ИГНОРИРАТ НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА И НЕОСНОВАТЕЛНО ХВЪРЛЯТ ВИНАТА
ВЪРХУ ЛИЦА И ГРУПИ, КОИТО НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ПАНДЕМИЯТА. НЕ ГИ СПОДЕЛЯЙТЕ.

Какви са предупредителните знаци?
Твърдения, че вирусът е бил изкуствено създаден (например в лаборатория) от
хора с някаква специална цел (например намаляване на световното население).
Твърдения, че вирусът е бил разпространен преднамерено или че естественото му разпространение е било изкуствено засилено, за да навреди на колкото
се може повече хора (например чрез 5G сигнали).
Твърдения, че ваксините и лечението умишлено се бавят, за да не се наруши
разпространението на вируса и да се навреди на възможно най-много хора.
Твърдения, че някои санитарни мерки за борба с разпространението на вируса
се използват за умишлено нанасяне на щети или контрол на обществото (например ваксини, маски).

РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПРОУЧВАНЕ:

Глобално проучване в 28 страни показа, че повече от трима от всеки 10 анкетирани вярват, че чужда държава или друга сила умишлено причинява разпространението на вируса COVID-19 („Галъп интернешънъл“, март 2020 г.).

РАЗЧИТАЙТЕ НА ПРОВЕРЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
КОГАТО ИМАТЕ СЪМНЕНИЯ, НЕ СПОДЕЛЯЙТЕ.
СПРЕТЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОНСПИРАТИВНИ
ТЕОРИИ.
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ПАВЛИНА ТРИФОНОВА

П

рез 2017 г. английският журналист и
режисьор Уба Бътлър подхваща експеримент, който цели да покаже
колко подвеждащи могат да са ревютата
дори в световноизвестни сайтове за търговия и резервации, които харчат милиони за
защита от злоупотреби. Той се насочва към
една от най-големите интернет платформи
за хотели и заведения - TripAdvisor, която
твърди, че има надеждна система за проверка на фактите, които нейните клиенти
споделят.
Бътлър регистрира в нея измислен ресторант в Лондон, който нарича “Бараката в
Далич” и започва да пише положителни коментари за него. В продължение на месеци
снима и публикува чинии с уж превъзходна
храна, която всъщност прави от подръчни
домакински продукти, включително пяна за
бръснене и таблетки за миялна машина.
Майсторски обаче я описва като нещо много изискано и задоволяващо и най-претенциозния вкус. Едно от блюдата му, предизвикали голям интерес, е вегански миди в бистър бульон с пащърнак, моркови, целина и
картофи, гарнирани с ръжен чипс.
Той дори няма представа дали такова нещо е вкусно, но пък има опит как се пишат
интригуващо фалшиви ревюта в интернет и
даже в един момент си е изкарвал прехраната с това.

Получавал по 10 паунда
от ресторанти да ги
хвали в мрежата
Така за 7 месеца Бътлър успява да придвижи “Бараката в Далич” от 18 149-о място
в класацията на TripAdvisor на лондонските
ресторанти до първо. Телефонът му непрекъснато звъни за резервации, но той казва,
че всичко е заето за месеци напред. Преди
да разкрие шегата си, той решава да посрещне гости в своя измислен ресторант, за
да тества докъде може да стигне заблудата.
Обявява извънредна вечеря за хора от листа с чакащи, като условието е да дойдат
със завързани очи. Сервира им в задната си
градина евтини готови замразени храни, които просто е затоплил в печката си и украсил
с подправки и цветя. И въпреки това някои
от избраните за тази “специална вечеря” казват, че ще се върнат отново, защото им е харесало.
“Хората вярват страшно много на написаното онлайн и са доста наивни, а живеем в
климат на дезинформация и исках да разбия
това”, казва Бътлър.
Според “Уолстрийт джърнъл” повече от една трета от ревютата в големи сайтове като
Amazon, Walmart и Sephora са фалшиви, което означава, че са генерирани от роботи или
хора, платени да ги напишат. Американският
вестник се позовава за това си твърдение на
компанията Fakespot, която е специализирана в идентифицирането на измамни отзиви в
интернет. В САЩ например проблемът става
толкова широко разпространен през последните години, че Федералната търговска комисия започна да предприема строги мерки
срещу нарушителите. Макар някои от големите компании да оспорват констатациите на
Fakespot, все пак предприемат по-решителни
действия, за да направят клиентските си отзиви по-надеждни.
От Amazon твърдят, че само през миналата година са похарчили над 700 млн. долара,
за да защитят клиентите си от злоупотреби.
Конфискували са над 2 млн. фалшиви стоки,
предлагани чрез тяхната платформа. Били са

наети над 10 000 служители
в цял свят, които да
следят за измами в
платформата за търговия
Пикът на подвеждащите съобщения в сайтовете за търговия се обяснява с повишеното им използване по време на пандемията.
Оставайки си у дома, много хора се насочиха към онлайн пазаруване, а други решиха
да правят бизнес, препродавайки стоки. И
тъй като конкуренцията е ожесточена, се
стига и до заблуждаваща информация в лов
на клиенти.
“Винаги е добре да практикувате някакъв
здравословен скептицизъм към отзивите в
сайтове. Повтарянето на определени думи
или фрази обикновено е знак, че четете
лъжливи мнения. А тези, които ви препоръчват някакви оферти, промоции или предложения, без да бъдат питани за такива, може
също да са знак, че имате работа с фалшив
продавач”, съветват в блога Lifehacker, който
е специализиран в споделяне на трикове,

Уба Бътлър показва градината си,
в която успя да създаде измислен
ресторант, превърнал се в номер 1 в
TripAdvisor сред заведенията в Лондон.
СНИМКИ: АРХИВ

1/3 от клиентските отзиви
в сайтовете са фалшиви
Пандемията
предизвика
бум в
онлайн
търговията,
но и в
измамите
при нея

Едно от блюдата,
които английският
журналист е направил от пяна за бръснене и таблетки за
миялна машина.

свързани с използването на високи технологии. Неговите експерти препоръчват всяка
съмнителна информация да се проверява
чрез други източници или пък в сайтове за
споделяне на съдържание като Reddit, където публикациите се подлагат на гласуване
от членовете му и по този начин може да се
избегне манипулиране на аудиторията чрез
писане само на положителни рецензии.
Подобни съвети дава и Британската асоциация за защита на потребителите. Според
нея първият показател за евентуална манипулация е голям брой рецензенти, които никога не са писали за нищо друго освен за
тази стока, хотел или ресторант. Вторият е
бързо превръщане на нещо в хит, независимо дали става въпрос за положителни, или
отрицателни коментари. Много

сигурен индикатор за нещо
съмнително е и ако няма
никаква друга информация
за него в интернет
Затова британските защитници на потребителите съветват хората да проверяват мястото или продукта, към който имат интерес,
през повече информационни източници в
мрежата. Най-добре е да търсят негов официален сайт или страница в социалните медии, които съдържат телефон и адрес, и да
тестват дали те са актуални чрез обаждане
и проверка в Google Maps.
Освен това да не се поддават на нечестни
маркетингови трикове, които някои сайтове
използват за психологически натиск върху
клиента. От асоциацията дават пример с
платформата за хотелски резервации
Booking, която често пуска червени надписи,
че това е последната стая на тази цена или
пък че остават само три свободни стаи в да-

ден хотел. Обикновено в такива случаи човек инстинктивно посяга към банковата си
карта, за да направи резервация. Страхува
се да не изпусне примамливата оферта и
няма време да я провери. Ако обаче успее
да се въздържи и го направи, ще открие например на сайта на въпросния хотел, че има
още много стаи на тази цена. Причината е,
че сайтове като Booking получават право да
продават малка част от тях, тъй като вземат
процент от цената. Обикновено хотелиерите
използват тяхната популярност преди всичко да се рекламират.
Разбира се, това не означава, че
TripAdvisor и Booking са лоши сайтове и
трябва да се избягват. Напротив, те предоставят полезна информация, от която човек
може добре да се ориентира и да организира сам своето пътуване и почивка. Те спестяват много време и усилия, но е добре да
се подхожда към тях с доза здрав разум, а
не просто само да се хвърля поглед на цифровата оценка, която дават за даден хотел.
Обикновено тя е между 5 и 10 и се формира
на база на направените коментари от
клиенти.
Британската агенция за конкуренция и пазари предприе по време на пандемията мащабна проверка на сайтове, след като неправителствената организация Which, защитаваща правата на потребителите, разкри,
че

само за месец е открила
55 000 публикации, предлагащи
безплатни продукти на тези,
които са написали добри отзиви
в Amazon за даден продукт или търговец. Тя
е идентифицирала 10 сайта, които продават
фалшиви ревюта на едро, като всяко струва
около 5 паунда или пък в замяна получаваш
стока без пари. В тях се дават и съвети как
точно да се пише, за да не се предизвиква
подозрение у контрольорите на Amazon и
да се класираш за награда.
Според агенцията това започва да се превръща в много сериозен проблем, тъй като
само във Великобритания клиентските онлайн ревюта потенциално влияят за харченето на 23 млрд. паунда годишно. Експертите є напомнят, че фалшивите и подвеждащи
отзиви са незаконни съгласно закона за защита на потребителите, тъй като той забранява на търговците да се правят на потребители на собствените си продукти и да ги коментират. Те се преследват и от големите
интернет платформи за стоки и услуги, тъй
като противоречат на пазарните правила и
започват да отблъскват клиентите им.

