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კორონა ვირუსი: როგორ შევაჩეროთ არასწორი
ინფორმაცია „ვირუსულად“ გავრცელებისგან?

კორონა ვირუსის შესახებ დეზინფორმაცია ინტერნეტში სწრაფად ვრცელდება,
ექსპერტები კი “ინფორმაციული ჰიგიენის” დაცვისკენ მოგვიწოდებენ.
რისი

გაკეთება

შეგიძლია

არასწორი

ინფორმაციის

გავრცელების

შესაჩერებლად?

1. გაჩერდი და დაფიქრდი
ბუნებრივია, გსურს ოჯახსა და მეგობრებს ინფორმაციის მიწოდებაში დაეხმარო.
შესაბამისად, როცა კარგ რჩევას იღებ ელ.ფოსტით, WhatsApp-ით, Facebook-ითა თუ
Twitter-ით, მომენტალურად მათაც გადაუგზავნი ხოლმე.
თუმცა, ექსპერტები ამბობენ, რომ ნომერ პირველი რამ, რითაც დეზინფორმაციის
შეკავება შეგიძლია, მარტივად - უბრალოდ გაჩერება და დაფიქრებაა.
ხოლო თუ ინფორმაციასთან დაკავშირებით რამე სახის ეჭვი გაგიჩნდა, შეამოწმე.

2. შეამოწმე შენი წყაროდი და დაფიქრდი
სანამ გადაგზავნი, დასვი მთავარი კითხვა - საიდან მოდის ინფორმაცია.
როცა წყარო „მეგობრის მეგობარი“ ან „დეიდაჩემის კოლეგის მეზობელია“, მაშინვე
წითელი დროშა უნდა ააფრიალო.
ამის კარგი მაგალითია, ვიღაცის „მაგისტრის ხარისხის მქონე ბიძის“ არასწორი
პოსტის სოციალურ ქსელში ვირუსული გავრცელების ამბავი.
პოსტის ზოგი დეტალი ზუსტი იყო, ზოგი კი ვარაუდზე დაფუძნებული. მაგალითად,
პოსტის ავტორი, თუ ერთი მხრივ, ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ხელის
დაბანისკენ მოგვიწოდებდა, სხვა დეტალები უკვე პოტენციურად მავნე იყო. მათ შორის
დაუსაბუთებელ ვარაუდებზე დაფუძნებული ვერსია, თუ როგორ უნდა დავსვათ
დაავადების დიაგნოზი.
„ამ დროს ინფორმაციის ყველაზე სანდო წყაროდ რჩება საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე უწყებები, როგორიცაა NHS დიდ ბრიტანეთში,
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ან დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის
ცენტრები აშშ-ში“, - აღნიშნავს კლერ მილნი, დიდი ბრიტანეთის ფაქტების გადამოწმების
ორგანიზაცია „Full Fact”-ის რედაქტორის მოადგილე.
ეს იმას სულაც არ ნიშნავს, რომ ექსპერტები არ ცდებიან, თუმცა ისინი იმაზე მეტად
სანდოები მაინც არიან, ვიდრე შორეული ნათესავები Whatsapp-იდან.

3. ყალბი ინფორმაცია ხომ არ არის?
ინფორმაციასთან გაცნობისას, ფორმატი და ვიზუალი შეიძლება შეცდომაში შემყვანი
აღმოჩნდეს.
თავისუფლად შესაძლებელია, მთავრობისა და წამყვანი გამოცემების ოფიციალური
ანგარიშების გაყალბება. ისიც კი შესაძლებელია, რომ საზოგადოებაში სანდოობით
აღჭურვილი უწყების, ე.წ. „სქრინშოთები“ შეიცვალოს ისე, თითქოს ინფორმაცია
სარწმუნოა.
შეამოწმე ცნობილი და დადასტურებული
ანგარიშები/სოციალური

ქსელები

და

ვებგვერდები. თუ არ შეგიძლია მარტივად
მოძებნო ინფორმაცია, ეს უკვე სიყალბის
მანიშნებელია. ასევე, თუ პოსტი, ვიდეო ან
ბმული გამოიყურება საეჭვოდ - შესაძლოა,
ასეც არის.
არასწორი შრიფტები და დიდი ასოები,
როგორც ინდიკატორები, „ფაქტ-ჩეკერებს“
ხშირად

ეხმარება

ყალბი

პოსტების

აღმოჩენაში.

4. არ ხარ დარწმუნებული, სიმართლეა თუ არა? არ გააზიარო!
არ გაგზავნო და „დააფორვარდო“ ისეთი თემები, რომლებიც გეჩვენება, რომ
სიმართლე არაა. შესაძლოა, უარესი გააკეთო, ვიდრე კარგი საქმე.
ხშირად, ჩვენ ვპოსტავთ ისეთ სივრცეებში, სადაც ჩვენ მიერ გაზიარებულ
ინფორმაციას ეცნობიან ისეთი ექსპერტები, როგორებიც არიან ექიმები და მედიცინის
პროფესიონალები. ამაში ცუდი არაფერია, უბრალოდ დარწმუნდი, რომ შენ მიერ
გაზიარებული ინფორმაცია სწორია. ასევე, იყავი ყურადღებით - ფოტო ან ტექსტი,
რომელსაც გააზიარებ, მოგვიანებით არ იქცეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილ პოსტად.

5. შეამოწმე თითოეული ფაქტი, ინდივიდუალურად
იყო შემთხვევა, როცა ხმოვანი შეტყობინება WhatsApp-ში ვირუსულად იგზავნებოდა.
შეტყობინების ავტორი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ თარგმნა რჩევები „კოლეგისგან,
რომელსაც საავადმყოფოში მეგობარი ჰყავდა“. BBC-მ აღნიშნული შეტყობინება
მსოფლიოდან უამრავი ადამიანისგან მიიღო.
ეს იყო სწორი და არასწორი რჩევების ნაზავი.
როცა იღებ რჩევათა გრძელ სიას, მარტივია დაიჯერო ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ,
რომ დარწმუნებით იცი, ერთ-ერთი რჩევა მაინც (ვთქვათ, ხელის დაბანა) შეესაბამება
სიმართლეს.
მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ არის.

6. უფრთხილდი ემოციურ პოსტებს
ეს ეხება იმ საკითხებს, რომლებიც ჩვენზე მოქმედებენ ემოციურად - გვაბრაზებენ,
გვაშინებენ, გვაშფოთებენ ან გვახარებენ; ასეთი ინფორმაცია კი მიდრეკილია,
ვირუსულად გავრცელებისკენ.

„შიში

არის

ერთ-ერთი

ყველაზე

დიდი

მამოძრავებელი,

დეზინფორმაციის გავრცელებას უწყობს ხელს“, ორგანიზაცია

„First

Draft”-დან,

რომელიც

რომელიც

ამბობს კლერ უარდლი,

ჟურნალისტებს

ონლაინ

სივრცეში

გავრცელებულ დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში ეხმარება.
მოწოდებები გადაუდებელი მოქმედებისკენ ადამიანში შფოთვის გამოწვევას
ემსახურება - ასე რომ, ფრთხილად!
„ადამიანებს სურთ საყვარელი ადამიანების დახმარება და მათზე ზრუნვა.
შესაბამისად, როცა ეცნობიან „ვირუსის პრევენციის აუცილებელ რჩევებს“ ან „მიიღეთ
ჯანმრთელობისთვის

ეს

დანამატი“,

მოწოდებულები

არიან,

რომ

დაეხმარონ

ახლობლებს ყველა იმ შესაძლო გზით, რითიც შეუძლიათ და აგზავნიან გადაუმოწმებელ
ფაქტებს“, - ამატებს კლერი.

7. იფიქრე მიკერძოებებზე
რატომ აზიარებ ნებისმიერ ინფორმაციას - იცი, რომ სიმართლეა, თუ უბრალოდ
იმიტომ, რომ ეთანხმები?
კვლევითი ინსტიტუტი „Demos”-ის სოციალური მედიის ანალიზის ცენტრის
დირექტორი კარლ მილერი აღნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვაზიარებთ ისეთ
პოსტებს, რომლებიც ჩვენს ხედვებსა და რწმენებს აძლიერებენ.
„ეს ხდება მაშინ, როცა გაბრაზებულები ვეთანხმებით საკუთარ თავს, რომ ყველაზე
მოწყვლადები ვართ. ეს ხდება მაშინ, როცა სხვა დანარჩენზე მეტად, უბრალოდ
აუცილებელია, შევანელოთ ყველა ქმედება, რასაც ონლაინ რეჟიმში ვაკეთებთ“.

