Studiu de caz
Bill Gates = George Soros?
Pe 14 mai 2020, deputata italiană Sara Cunial a provocat senzaţie cu un discurs în
Parlament plin de teorii conspiraționiste legate de COVID-19. Criticând guvernul italian
pentru măsurile luate în timpul crizei COVID-19, timp de șapte minute deputata a vehiculat
de la tribună câteva din cele mai populare teorii ale conspirației din Italia și de pe glob
despre COVID-19, legându-le de așa-numitul “stat paralel” şi de Bill Gates. În acest sens,
discursul ei a amplificat teoriile conspirației și narațiunile de dezinformare care circulă de ani
buni în rândul grupurilor radicale și comunităților anti-vaccin, care la rândul ei i-au oferit
sprijin puternic pe social media. Sara Cunial a intrat în Parlamentul Italiei pe listele partidului
civic de stânga 5-Stelle, pe care între timp l-a părăsit pentru grupul de neafiliaţi, datorită
opiniilor sale radicale şi “originale”.

În discursul ei, Cunial l-a acuzat pe fondatorul Microsoft Bill Gates, adesea plasat în centrul
multor teorii ale conspirației COVID-19, de o întreagă listă de intenţii malefice, cum ar fi:


că planifică depopularea lumii, chiar sperând la un genocid;



că are un monopol dictatorial asupra economiei globale;



că a provocat o epidemie de poliomielită în India, prin vaccinurile pe care le
promovează;



de crearea de vaccinuri care „sterilizează milioane de femei în Africa”.

Pe lângă de Bill Gates, Cunial a vizat de asemenea în critica ei Forumul Economic Mondial
de la Davos, Organizația Mondială a Sănătății, sistemul financiar global și “cabala statului
paralel italian”, vizând nominal pe actualul și precedentul prim-ministru, industria
farmaceutică și companiile de înaltă tehnologie, pentru faptul că “profită de pandemia
COVID-19 în detrimentul cetățenilor”.
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In general cei care, ca şi Sara Cunial, au opinii conspiraţioniste despre pandemie şi
suspiciuni la adresa lui Bill Gates, pot fi (a) pro-SUA şi anti-China, sau (b) pro-China şi antiSUA – narativul de bază nu diferă aşa mult! Versiunile arată aşa:
a) “Virusul a fost creat în Wuhan, cu ştiinţa OMS dominată de chinezi, cu concursul
multinaţionalelor care fabrică vaccinuri, finanțare de la Fundaţia Bill&Melinda Gates
(nişte liberali, deci anti-americani), cu scopul de a reduce populaţia planetei, a
susţine piaţa vaccinurilor prin profituri fantastice etc”
b) “Virusul a fost creat într-un laborator din America şi adus la Wuhan de militari
americani în 2019”.
Exerciţiu:


Documentaţi pe internet şi pregătiţi o prezentare de 10 minute (5-6 slides) despre
legătura dintre Bill Gates şi vaccinuri. Ce are de-a face fondatorul Microsoft
(producătorul pachetului Office pe cale îl folosiţi şi voi acum) cu vaccinurile,
dezvoltarea şi ţările sărace din Africa?

Mergeţi la studiul de caz anterior (A3) inclus în acest curriculum şi analizaţi:


Există puncte comune în retorica anti-Bill Gates şi cea tradiţională anti-George
Soros? Care sunt acestea?



Care este marele narativ din istoria Europei ce subsumează retorica politică contra
unor personaje ca Bill Gates şi George Soros? Documentaţi pe internet şi daţi câteva
exemple din trecut când aceleaşi lucruri se spuneau despre alţi oameni de felul lor.



Daţi câteva exemple de celebrităţi globale de acelaşi fel care credeţi că ar putea
deveni în viitor ţinte pentru campanii conspiraţioniste asemănătoare
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