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Проверяването на фактите е от ключова важност в борбата срещу COVID-19   ©TheVisualsYouNeed/AdobeStock

• Дезинформацията застрашава здравето на гражданите и демокрацията

• Неверните новини произтичат от актьори близо до американската „алтернативна“
десница, Китай и Русия

• Сайт на ЕС разобличава най-често срещаните митове свързани с пандемията
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Разпространението на коронавируса доведе до появата на неверни новини и на
дезинформация, които пречат на усилията за овладяване на пандемията.
 
Днес, 2 април, в Международния ден на проверка на фактите, Парламентът допринася
за  повишаване  на  осведомеността  за  опасностите  от  дезинформация  не  само  за
здравето  на  гражданите,  но  и  за  демокрацията.
 
Докато много хора се борят ден и нощ да спасяват животи от коронавируса, здравните
организации и лицата проверяващи факти разкриха друга тъмна страна на пандемията:
организации  и  лица,  които  използват  кризата  за  политически  или  търговски
манипулации,  вместо  да  подкрепят  онези,  които  спасяват  животи.
 
Институциите на ЕС многократно предупреждават за рисковете, свързани с опити за
дезинформация и измами. В подкрепа на фактическата и достоверна информация е
създадена съвместна уеб страница на ЕС относно реакцията на Европа спрямо вируса.
Тя също така предоставя информация за разграничаване на фактите от митовете,
свързани с пандемията от COVID-19.
 
Според  доклад  на  ЕСВД  по  проекта  EUvsDisinfo,  някои  неверни  твърдения  са
възникнали от актьори, близки до американската „алтернативна“ десница, от Китай и
Русия. В тези случаи целта е политическа - да се подкопае Европейския съюз или да се
създадат политически изменения.
 
Заместник-председателят  на  Парламента Отмар Карас  (ЕНП,  Австрия)  настоя,  че
„Неверните  твърдения  са  лесни  за  проверка.  Лесно  се  намира  доказателство  за
солидарността  на  Европейския  съюз.  ЕС  има  много  ограничени  правомощия  по
въпросите на здравеопазването, но страните от ЕС и ЕС като цяло търсят начини да
помогнат на жертвите на кризата. В този момент немските медицински сестри и лекари
се грижат за заразени с COVID-19 пациенти, които са дошли от Италия и Франция.
Чехия изпрати по  10  000 предпазни екипировки в  Италия и  в  Испания.  Австрия и
Франция изпратиха милиони маски за  Италия."
 
„Миналата  седмица  членовете  на  Европейския  парламент  приеха  с  почти  пълно
единодушие спешни мерки за освобождаване на средства в помощ на страните от ЕС
да финансират здравеопазването, медицинското обслужване или да предотвратят по-
нататъшното разпространение на болестта. В другите институции на ЕС хората също
неуморно работят, за да намерят ефективни и бързи начини за подкрепа на жертвите
на кризата, независимо дали са болни хора, здравни работници или хора, които за
изгубили работата или доходите си заради кризата. "
 
Заместник-председателят Катарина Барли (С&Д, Германия) подчерта, че „в такива
времена животът зависи от това дали всички ние слушаме здравните власти, докато
разпространяването на лъжи или омаловажаването на истината става все по-опасно.
Важно е институциите да продължат тясното сътрудничество с онлайн платформите,
като ги насърчават да популяризират достоверни източници, да понижат рейтинга на

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume Duch Guillot
Press switchboard number (32-2) 28 33000

2 I 4

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
https://euvsdisinfo.eu/eeas-special-report-disinformation-on-the-coronavirus-short-assessment-of-the-information-environment/
https://euvsdisinfo.eu/news/


съдържание, което се отбелязва като невярно или подвеждащо, и да свалят незаконно
съдържание или съдържание, което може да доведе до физическо насилие.
 
Парламентът започва кампания в подкрепа на националните здравни работници и
показва на гражданите, че този континент е пълен с европейци, които се борят рамо до
рамо срещу COVID-19. "
 
Тя  призова  всички  да  обърнат  специално  внимание  на  опитите  за  онлайн
дезинформация: „Днес, в Международния ден на проверка на фактите, бихме искали да
напомним на  хората  за  важността  от  проверяване  на  информацията  и  споделяме
съвети за проверяване на фактите на всички езици. В момента, когато уважаваме
социалното  дистанциране  и  миенето  на  ръцете,  имаме  задължението  да  спрем
разпространението  на  неверни  съвети  и  манипулативни  истории”.
 
Заместник-председателят Отмар Карас добави: „В криза като тази проверяването на
фактите не се състои в това един човек да намира удоволствие да поправя хората,
които  правят  грешки.  По-скоро  това  е  наш  граждански  дълг  -  да  защитаваме
европейските  граждани  и  демократичното  общество,  което  създадохме.  "
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация

Дезинформация: как да разпознаете и да спрете митовете за коронавируса
Отговорът на ЕС срещу коронавируса
Проучване на ЕП: как да разпознаем, че новина е невярна?
Борба с дезинформацията (Европейска комисия)
Мерки във връзка с коронавируса (Европейска комисия)
Център на научните медии на ЕП (STOA)
Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) - StratCom
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200326STO75917/dezinformatsiia-kak-da-razpoznaete-i-da-sprete-mitovete-za-koronavirusa
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://sciencemediahub.eu/2020/03/30/prof-marion-koopmans-we-will-see-more-of-this-if-we-topple-natural-balances/
https://euvsdisinfo.eu/news/
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