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ЮНЕСКО е една от международните организации, които по време на Ковид кризата, извършват 

непрекъснати и задълбочени изследвания на разпространяваната дезинформация. В допълнение 

към анализа на формите и въздействието на невярната информация по време на пандемия, 

ЮНЕСКО изясни обхвата на възможните мерки срещу подобно съдържание в краткото си издание 

„Дезинфодемия“, анализ на отговорите срещу дезинформацията за COVID-19“, с автори Джули 

Позети и Калена Бончева (“Disinfodemics, Dissecting responses to COVID-19 disinformation”). В 

брошурата се оценяват потенциалните рискове, свързани с ограничителните мерки, и се дават 

препоръки за това, как те могат да бъдат подобрени, за да се приведат в съответствие с 

международните стандарти за правата на човека по отношение на достъпа до информация, 

свободата на изразяване и неприкосновеността на личния живот. 

Отговорите срещу „дезинфодемията“ са групирани в четири основни категории модалности: 

• Мониторинг и разследване (които допринасят за идентифициране на дезинформацията за COVID-

19, нейното разкриване и критика); 

• Законодателни и политически мерки (които заедно представят управлението на медийната 

екосистема); 

• Кураторски, технологични и икономически отговори (които са от значение за политиките и 

практиките на институциите, посредници в създаването и разпространението на съдържание); 

• Нормативни и етични, образователни и овластяващи отговори (имащи за цел да засилят 

критичното мислене на аудиторията, към която е насочена дезинформацията). 

Първата категория отговори е фокусирана върху наблюдението на бързо разпространяващата се 

информация, проверка на нейната точност и установяване на това, кой я е публикувал и с каква цел. 

Централната група, прилагаща тези подходи, е проверяващите фактите, т.нар „фект чекъри“ (fact-

checkers). В условията на инфодемия проверяващите са изправени пред редица предизвикателства. 

Една от трудностите, мащабна и с огромно въздействие се отнася до ефективността на дейностите 

за проверка на фактите във всички държави и на всички езици. Тези условия са необходими, за да 

се осигури достъп на обществата до необходимата информация и да се гарантира, че мерките са 

едновременно ефективни срещу невярна информация и са в съответствие с международните 

стандарти за правата на човека. 

Друг проблем е въздействието на развенчаването на дезинформацията. Широко известно е, че 

опровергаването на факти обикновено привлича по-малко потребителски споделяния в социалните 

медии, отколкото вирусната дезинформация. Също така основателна загриженост предизвиква 

практиката, че привличането на вниманието към неистините може да спомогне за тяхното по-

широко разпространение. Въпреки практическите пречки, дължащи се на особеностите на 



комуникацията в социалните медии, усилията за проверка и развенчаване остават решаващо 

средство за разкриване на истината и за принуждаване на отделни лица, публични фигури, 

институции и новинарски медии да отговарят за неточни твърдения. 

Журналистите са другата група, която има съществени отговорности при извънредни обстоятелства 

като пандемиите. Журналистите като ключови изследователи на дезинформацията  са подложени 

на особен стрес, произтичащ от характеристиките на COVID-19. Това се дължи на размера и 

сложността на задачата за докладване, както и на недостига на средства, които застрашават 

финансовата сигурност на редакциите и капацитета за разследване и водят до рискове за 

нормалната  човешка и професионална безопасност. Основното предизвикателство тук е, че ако 

новинарската индустрия е неустойчива, главната сила за идентифициране и критика на 

дезинформацията ще бъде загубена, оставяйки безплодно поле за безпрепятствено 

разпространение на дезинфодемията. 

Журналистите не само отразяват събития, но също така се задълбочават в проблемите около 

различните отговори на дезинфодемията, като по този начин насърчават политическите дебати по 

свързани теми от обществен интерес. Чрез всичко това кризата е възможност за журналистите да 

засилят своите умения и да повишат доверието, както и да направят  своята роля видима в 

извънредни ситуации. Следователно свободата на изразяване и свободата и статусът на самите 

журналисти  трябва да бъдат напълно защитени и гарантирани. 

Втората категория отговори включва мерките, регулиращи производството и разпространението на 

дезинформация за COVID-19. Съществува сериозен риск ограниченията, които спират 

дезинформацията за COVID-19, също така да възпрепятстват свободната и качествена 

журналистика. Забранявайки „фалшивите новини“, правните мерки могат умишлено или неволно 

да порицаят критичната журналистика, ако законовите разпоредби не са в съответствие с 

международните стандарти. Ограничителни мерки като законите срещу „фалшиви новини“ 

всъщност биха могли да задушат журналистическата работа и да намалят приноса на други 

участници в процеса на събиране и разпространение на информация, ангажирани с жизненоважни 

изследвания, разследвания и поднасяне на истории за пандемията. 

Вместо да ограничава журналистическите дейности чрез създаване на пречки пред свободното 

слово, подкрепата за независимите журналисти и обществените медии, както и инициативи за 

медийна грамотност, могат да се окажат по-ефективни средства за осигуряване на устойчивостта 

на журналистиката като обществено благо в по-широк смисъл на думата. Интернет компаниите 

също могат да приемат ускорени  програми, предназначени да компенсират издателите. Пример 

за такива програми е програмата за безвъзмездна финансова помощ на Facebook Journal Project 

Project Community Network. Проектът признава, че точното и навременно отразяване на новини е 

от решаващо значение за общностите в моменти на изпитания и предоставя финансова подкрепа, 

за да помогне за покриването  на спешни разходи на местните редакции в САЩ и Канада, 

свързани с докладване относно състоянието на  коронавируса . 



Възможните отговори в рамките на производството и разпространението на дезинформацията за 

COVID-19 се отнасят до кураторски, технологични и икономически подходи, които са от значение за 

политиките и практиките на институциите, посредници по отношение на съдържанието. Те  се 

концентрират  върху действия в рамките на основните институции, като новинарски медии, 

социални медии, социални съобщения и услуги за търсене в сферата на комуникациите. В някои 

случаи мерките имат за цел да намалят икономическите стимули за хората, които искат да печелят 

пари от дезинформацията относно COVID-19, което влияе върху производството; в други случаи те 

преследват ограничаване  на предаването на такова съдържание. В допълнение към мерките, 

предприети срещу дезинфодемията, настоящата пандемия е подходящото време за Интернет 

компаниите да задействат механизми за прозрачност и отчетност и да ангажират различни 

заинтересовани страни. По този начин те могат да демонстрират своя интерес към подобряване на 

своите политики и практики за насърчаване на качествената  информация пред заплахата  от COVID  

дезинформация. 

Четвъртата група отговори са тези, които се стремят да подкрепят целевите аудитории на 

кампаниите срещу дезинформацията за COVID-19. Целта е хората да бъдат подготвени да бъдат 

активни участници и сами да се противопоставят на дезинфодемията. Тези мерки работят въз 

основа на предположението, че поведението на аудиторията се влияе от норми, етика, знания и 

умения. Основната възможност е не само да напомни на хората за нормите, свързани с достъпа до 

информация и свободата на изразяване, но да им осигури образователни познания, които от една 

страна, да им помогнат, а от друга, да задълбочат и да затвърдят подобни знания и необходими 

умения в сложната и динамична съвременна среда. 

Заключенията дефинират десетте вида отговори на дезинфодемията като взаимно допълващи се и 

представляващи цялостен пакет от мерки. Отправя се обаче предупреждението, че много 

инициативи сега действат при липса на достатъчно емпирични доказателства. Разбираемо е, че е 

твърде рано основните предположения да бъдат тествани по отношение на фактическото 

въздействие, което включва наблюдение и оценка за непредвидени въздействия върху правото на 

свобода на изразяване, достъп до информация и неприкосновеност на личния живот. 

В коментарите по отношение на  мерките има и интересни изводи относно това, че  много от тях са  

полово неутрални. Този факт крие риск от пропускане на фините разлики, тъй като невярното 

съдържание често е насочено към различни хора, както и че тези хора реагират на съдържанието и 

противодействат на мерките разнопосочно. Постоянен проблем е, че по-голямата част от 

авторитетните лица и гласове в COVID кризата все още са мъже и има явна нужда от по-голямо 

приобщаване на жените в процесите на противодействие.  Възприятията на децата, възрастните 

хора и хората с увреждания също остават до голяма степен недостатъчно представени. Едно по-

обхватно изследване на дезинфодемията вследствие COVID-19 трябва да отчете и тези фактори. 
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