Studiu de caz
“5G produce Coronavirus”. Celebrităţile vorbesc
Teoria că reţelele de telefonie 5G sunt nocive pentru sănătate circulă pe internet de ani de
zile, ca parte din repertoriul conspiraţionist. Uneori ele sunt sponsorizate de state care
practică dezinformarea strategică, precum Rusia, după cum arată un articol din 2019 în New
York Times1. De fapt, asta e doar versiunea nouă a teoriilor mai vechi, de acum un deceniudouă, care spuneau că orice telefon mobil e periculos şi provoacă cancer cerebral2. Ca
atare, povestea cea nouă cu 5G nici nu stârnise mare interes decât în grupurile marginale şi
foarte radicale de conspiraţionişti.

Însă lucrurile s-au schimbat complet după izbucnirea pandemiei de Covid-19, când pe fondul
anxietăţii generalizate în societate asemenea naraţiuni au explodat ca audienţă. Desigur,
legătura s-a făcut imediat între sistemele 5G (în extindere) şi apariţia virusului: coincidenţa
temporală a fost transformată de unii în cauză. Printre ei, foarte important şi vizibil, multe
vedete.
Începând cu lunile februarie-martie 2020, o serie întreagă de celebrităţi din showbiz au
început să discute subiectul, postând pe social media remarci care susţin nocivitatea 5G
pentru sănătate, sau chiar spun deschis că această tehnologie favorizează infectarea cu
Covid-19. Un producător muzical e convins că “pandemiile din ultimii 200 ani sunt legate de
generalizarea utilizării electricităţii pe glob”.
In linkul de aici găsiţi câteva vedete conspiraţioniste şi numărul lor de followers pe reţele:
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https://www.nytimes.com/2019/05/12/science/5g-phone-safety-healthrussia.html?fbclid=IwAR3JRCoyHk0czC_BJGCMGgKU94F9eVtxey1U34k9oC0wD_Ckug5aFgglvGo&utm_source=
newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=georgia_watch_briefing_issue_1&utm_term=2020-06-13
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https://www.scientificamerican.com/article/fact-or-fiction-cell-phones-can-cause-brain-cancer/
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https://www.codastory.com/waronscience/celebrities-5gconspiracies/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=georgia_watch
_briefing_issue_1&utm_term=2020-05-22

Efectul imediat a fost că aceste teorii au ajuns la milioanele de fani / followers de pe reţelele
sociale, din moment ce beneficiau de validarea unor celebrităţi. De exemplu, o solistă de rap
din UK a postat aşa, acuzând “simptome de 5G”:
STOP 5G INSTALLATION RN in ISLINGTON at my home!!! WHY ARE THEY
STILL WORKING. ?? @jeremycorbyn @IslingtonBC @PmBoris I'm not feeling
well and my symptoms match the 5G symptoms. if they don't stop we are not
staying at home!!
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Lumea i-a auzit îndemnul şi a trecut la acţiune, devastând stâlpii de antene 5G – sau orice
echipament de telefonie mobilă întâlnit în cale, după cum arată BBC3.

Exerciţii:


O solistă britanică a postat comentariul de mai jos. Analizaţi-l cu metoda CONSPIR,
detaliaţi ce anume conexiuni face vedeta între elemente din realitate şi care e
mesajul principal aici



Documentaţi pe internet o prezentare de 10 min (5-6 slides) cu 5 vedete româneşti
care propagă teorii conspiraţioniste: fie cu 5G şi legătura cu Covid, fie cu virusurile şi
vaccinurile în general. Comentaţi ce influenţă credeţi că au asupra opiniei publice. Sau creat efecte concrete în aceste cazuri, în planul acţiunii sau deciziilor publice?



Căutaţi pe reţele sociale comunitatea Stop 5G România şi faceţi o listă cu
doleanţele / revendicările lor, care acoperă mai multe domenii. Analizaţi-le cu metoda
CONSPIR şi faceţi un scurt raport cu rezultatele (1pg).
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https://www.bbc.com/news/uk-england52164358?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=georgia_watch_briefing_issue_1&u
tm_term=2020-06-13
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