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Kорона вирусот за прв пат се појави во кинескиот град Вухан кон крајот на
2019-та година.И покрај многуте одрекувања и белата пропаганда на Кина да ја
тргне оваа дамка од себе, неспорен е фактот дека Кина е првично и директно
засегната од оваа светска пандемија и има голема улога на глобален план.
Да го оставиме на страна потеклото на вирусот. Кина, која прва беше
соочена со него и може да кажеме дека успешно се справи со непознатото, на
светско ниво беше веќе подготвена да понуди помош и поддршка на останатите
земји кои имаа катастрофални последици од вирусот. Една од земјите на кои Кина
им помогна во борбата против Ковид-19 е Италија, која на почетокот беше
најзагрозена и најпогодена во Европа.

Кинеската помош за Италија
На 30ти јануари 2020 година двајца кинески туристи во Рим биле
регистрирани како првите случаи на заразени од корона вирусот во Италија. Тогаш
италијанската влада ги забрани сите летови од и до Кина, на што Кина одговори со
жестоки критики. По само неколку денови, како што кризата се интензивира,
Италија објави интернационален повик за помош, при што Кина го зграпчи
моментот и истапи со координиран напор од страна на државни и приватни
субјекти. На 12ти март кинески карго авион полн со медицински донации од
Кинескиот црвен крст пристигна во Италија заедно со светска медиумска
покриеност. Настанот беше пренесуван во живо од странскиот министер во
Италија, Луиџи ди Мајо кој тоа го претстави како резултат на солидарност помеѓу
двете земји. Истовремено Италија нарача медицинска опрема од Кина во вредност
од 209.5 милиони евра. Во следните неколку недели повеќе летови со кинески
донации пристигнаа во различни градови во Италија вклучувајќи 8 тони
медицинска опрема, 30 респиратори како и над 300 000 заштитни маски. Во три

наврати на помош во Италија исто така пристигнаа и кинески медицински тимови,
доктори и медицински сестри .

Геополитика на помошта
Заедно со ширењето на корона вирусот во Италија, кинеската амбасада
започна да ја искористува ситуацијата за да го прошири своето политичко влијание
во Италија како и во други европски земји, медиумски нагласувајќи ја помошта
која ја даваат во борбата против пандемијата. Според Жозеп Борел, причините за
тоа се состојат во градење позитивно јавно мислење за Кина и истакнување на
нејзината геополитичка улога во светот. Пандемијата и нејзините негативни
последици создадоа големи можности за операции на влијание како и за постоење
на масовна „инфодемија“ од страна кинеската, но и на руската пропаганда во
Италија и пошироко во ЕУ. Главната цел на кинеските комуникациски напори во
ЕУ е насочена кон пренасочување на наративот за Кина од „земјата од која
потекнува вирусот“ во „земјата која им помогна на останатите земји“ , со ширење
на дезинформации и лажни вести, истакнувајќи дека Кина е најуспешна во борбата
против корона вирусот и дека ниту една друга земја не може да и конкурира.
Ковид-19 „инфодемија“Италија беше главната цел на Кина со специјално
скроени пораки и информации наменети за италијанската публика. Во епицентарот
на активностите за инфодемијата целта била да се манипулира со внатрешната
политика во Италија, да се заведе јавноста и да се влијае на меѓународната
геополитичка рамнотежа. Инфодемијата продолжува да се проширува низ целиот
свет со потенцијални штетни последици за здравјето, јавната безбедност и
ефективните кризни комуникации. Во вакви ситуации важно е да може да ги
разликуваме различните дезинформации и другите форми на манипулација со
информациите во врска со Ковид-19. Дел од овие активности се намерно
координирани и извршувани од државни субјекти. Координирани кампањи се водат
низ земјите-членки на ЕУ промовирајќи лажни здравствени информации и
дезинформации за ЕУ и нејзините партнери низ медиумите и социјалните медиуми,
како и наративот дека ЕУ не реагирала соодветно и навремено за да ѝ помогне на
Италија во најтешките мигови во борбата против пандемијата, како и на останатите
земји, туку Кина била онаа која најбрзо реагирала со својата помош и поддршка.
Уште од самиот почеток на пандемијата започнаа да се шират секакви
информации и дезинформации, кои во општества како нашето, мали, недоволно

развиени и не толку напредни како останатите е многу тешко и навистина е голем
предизвик да се одреди која информација е точна и веродостојна. Дезинформации и
бела пропаганда Кина ширеше во Италија, во моментите кога таа земја беше
најпогодена и во најголемиот хаос не беше подготвена да ги разликува точните од
лажните информации, истовремено борејќи се против вирусот.1

Каде е Северна Македонија во инфодемијата?
Со истиот проблем се соочуваме и ние во РС Македонија, како недоволно
развиена земја, народот верува на секоја информација објавена на социјалните
мрежи и многу малку е доволно за некоја лажна информација да стане вирална и да
ги стави сите во заблуда или пак во голем страв и паника од вирусот.
Дезинформации се шират во врска со бројот на заболени, починати, излекувани, за
капацитетот на болниците, за квалитетот на пружената медицинска помош. Во
моментот на пишување најактуелни се секакви дезинформации во врска со
вакцините - оја вакцина е подобра, дали луѓето да се вакцинираат или не, кои се
придобивките и слично.
Вакви дезинформации не постојат само во нашата земја туку низ целиот
свет, затоа и со право самата појава се нарекуваа „инфодемија“. Паниката и стравот
од непознатото уште повеќе се зголемува со ваквите информации. Луѓето веќе не
знаат во што и кому да веруваат. Но сите можеме да се согласиме дека најмногу
информации слушаме/читаме во врска со Кина, како таа се справила брзо и
ефикасно со вирусот, како најбрзо нашле вакцина и како веќе голем дел од
населението е вакцинирано. Исто како што претходно нудеа медицицинска опрема
и заштитни маски сега нудат и вакцини за помош во секоја земја.
Кинеската улога на глобален план во врска со корона вирусот е најголема и
најраспространета. Со нивната успешна пропаганда никој со сигурност не може да
каже дека Кина не се справила најуспешно со вирусот. И покрај големите загуби
сепак придобивките од пандемијата за оваа земја на политички и економски план
се уште поголеми и никако не можат да се споредат со останатите земји ширум
светот.
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