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Подкопаването на правото на здраве може да генерира сериозни рискове за обществото и 

поколенията напред. Дезинформацията е опасен инструмент, който може непосредствено да 

застраши това право по време на бушуващата пандемия  като тази от COVID-19. В такава тежка криза 

дезинформацията може да се окаже по-токсична и опасна от всякога. Тези аргументи мотивират 

ЮНЕСКО да формулира термина „дезинфодемия“ и в неговата рамка да изясни какви видове 

международни действия могат да бъдат предприети. Краткото изложение на ЮНЕСКО 

„Дезинфодемия. Дешифриране на дезинформацията за COVID 19” автори (Джули Позети и Калина 

Бончева)  систематизира основните теми и доминиращите формати на дезинформацията за COVID-

19 и представя набор от мерки срещу нейните плачевни резултати. Анализът се основава на 

изследвания, проведени от  Комисията за широколентов достъп на Международния съюз за 

далекосъобщения (ITU) и ЮНЕСКО. 

Брошурата определя четири ключови типа формати за дезинформация: емоционални 

повествователни конструкции и мемове; изфабрикувани уебсайтове и представяне на авторитетни 

личности, които съобщават за фалшиви случаи на COVID-19; измамно променени или 

деконтекстуализирани изображения; кампании за дезинформация, които целят да предизвикат 

раздори, национализъм и враждебни геополитически проекти. 

Най-често срещаните теми обхващат широк спектър от недоказана или превратна информация. 

Тези въпроси се отнасят до произхода и разпространението на коронавирусната болест, които 

обикновено са свързани с „китайския вирус“, 5G мрежите  или производителите на лекарства, 

невалидната статистика, заблуждаващите данни за икономическото и здравното въздействие на 

пандемията, дискредитирането на журналисти и на достоверни новинарски бюлетини, опасна 

дезинформация за превенцията и лечението на болестта, теории, породени от паника и чудеса, 

политизиране, кражба на лични данни и фалшиви истории за известни личности, диагностицирани 

с COVID-19. 

Инструментите срещу дезинфодемията заслужават специално внимание. Сред тях мониторингът на 

социалните медии и проверката на фактите са жизненоважни както за измерване, така и за 

вникване в дезинформацията. Според ЮНЕСКО между януари и март 2020 г. над 1500 лъжливи 

истории, свързани с COVID-19 са били проверени и развенчани по инициатива на Международната 

мрежа за проверка на фактите (IFCN), която в момента обхваща над 70 държави. Проверката на 

фактите може да бъде допълнена от разследвания, които задълбочават ролята на координираните 

кампании срещу дезинформацията, включително по отношение на участниците, степента и 

средствата за разпространение, финансирането и засегнатите общности. 

Приетите закони или наредби при извънредно положение поради пандемията предвиждат 

наказателно преследване и лишаване от свобода до пет години за създаване или разпространение 

на дезинформация. Такива разпоредби крият риск от по-широко нарушаване на свободата на 

изразяване и увреждане на демокрацията. Други видове политически мерки включват подкрепата  



за новинарските медии. Световната вестникарска асоциация (WAN-IFRA) информира за пакети 

държавна помощ или освобождаване от данъци за медиите и работодателите в медиите в Дания, 

Белгия, Унгария и Италия. Този вид политически механизъм може да бъде ефективен, ако разчита 

на прозрачност, безпристрастност и независимост. Сред мерките с положителен ефект финансовата 

подкрепа за обществените медии също се прилага като средство за насърчаване на 

висококачествената журналистика. 

Националните и международните кампании за борба с дезинформацията разчитат на усилията на 

Световната здравна организация (СЗО), ООН, ЮНЕСКО и някои правителства, които прилагат 

списъци с проверена информация за развенчани данни, звена за бързо реагиране или чат-ботове 

на WhatsApp. 

Потребителите могат да бъдат насочени към достъп до авторитетни източници на информация за 

общественото здраве, ако Интернет компаниите прилагат проследяване на съдържанието. Подобна 

стратегия може да бъде полезна с оглед на препоръките на специалния докладчик на ООН за 

свободата на мнение и изразяване, които изискват предпазни мерки, за да се избегне премахването 

на законно съдържание чрез действия на „частна цензура“.  

Прилагането на автоматизация и/или изкуствен интелект (AI), за да се открие и ограничи 

разпространението на дезинформация, може да бъде ефективно средство за борба с 

дезинформацията, но също така може да предизвика усложнения от гледна точка на правата на 

човека. В случаите, когато автоматизацията греши, засягането  на правото на обжалване (липсата 

на възможност да се прибегне до процес, основан на човешки преглед) и липсата на надежден 

механизъм за корекция могат да нарушат свободата на изразяване на потребителите. FB, YouTube, 

Google и Twitter вече отправиха призиви за предпазливост в това отношение. 

Етичните и нормативните отговори на дезинформацията включват публично порицание на подобни 

действия или решения, целящи да осуетяване. Такива изявления могат да направят специалните 

докладчици на ООН, служители на СЗО и политически лидери и те могат да имат силно въздействие 

върху обществото. Освен това не са малко и примерите за призиви за засилване на етичното 

поведение сред журналистите и Интернет компаниите.. 

Образователните мерки са насочени към насърчаване на медийната грамотност на гражданите, 

основана на критично мислене. 

Основният текст е достъпен на 

https://en.unesco.org/sites/default/files/disinfodemic_deciphering_covid19_disinformation.pdf 
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