Studiu de caz
Fake news în presă?
În a doua jumătate a lunii mai, deci pe finalul primului val de pandemie Covid-19 în Europa,
apărea în presă comentariul de mai jos:
Modelele anti-COVID de succes despre care nu se vorbește. Slovenia, Slovacia,
Vietnam și Taiwan au împreună doar 139 de decese
Noua Zeelandă a fost prima țară care a anunțat eradicarea noului coronavirus, la
sfârșitul lunii aprilie. Are 1.499 de infectări și doar 21 de morți. Este unul dintre
modelele de succes în lupta cu COVID, însă nu e singurul. Există țări în Europa și
Asia care au reușit să țină sub control rata infectării și să aibă un număr infim de
decese.
În afara Noii Zeelande, s-a vorbit foarte mult în perioada aceasta despre “modelul
suedez”, foarte “cool”, de abordare a pandemiei, prin respingerea restricțiilor, dar și
despre Germania, care are un număr mic de decese (8.085) raportat la numărul
mare de infectări (177.182). În schimb, nu s-a vorbit deloc despre Slovenia, care a
raportat 1.466 de bolnavi și 104 morți, Slovacia, cu 1.495 infectați și 28 de decese,
Taiwan, cu 440 de cazuri de infectare și doar 4 morți ori Vietnam, care are 324 de
bolnavi și zero fatalități. Acestea sunt adevăratele povești de succes. Ce au făcut
special aceste țări?
Slovenia: 1.466 de infectări, 104 decese
Slovenia și Slovacia sunt țările din Uniunea Europeană cel mai puțin afectate de
pandemia de coronavirus. Slovenia, cu 1.466 de infectați și 104 decese la o
populație de 2 milioane de locuitori, a anunțat oficial, în urmă cu câteva zile, că a
învins pandemia – e prima țară europeană care a făcut acest lucru. Prin urmare, la
finalul lunii mai, vor fi sistate și ajutoarele pe care statul le acordă cetățenilor săi și
companiilor. Ce măsuri a luat Slovenia pentru a obține un răspuns atât de bun la
criza COVID?1
Exerciţiu:


Verificaţi pentru care din ţările menţionate lucrurile stau aşa, şi pentru care nu?
Folosiţi baza de date de mai jos, unde găsiţi atât datele la zi, cât şi trendurile
indicatorilor în timp.



Care credeţi că este motivul prezentărilor distorsionate în acest articol a unei situaţii
dintr-o ţară, acolo unde asta se întâmplă: eroare onestă sau intenţie manipulatoare?

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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https://www.libertatea.ro/stiri/tarile-raspuns-cel-mai-bine-criza-covid-3003478

