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Sociálne siete, ako napríklad Facebook, sa často stávajú kanálom pre falošné „správy“, ktoré sa rýchlo a široko šíria
prostredníctvom „lajkov“ a „zdieľaní“ a získavajú značnú pozornosť.
Deje sa to opakovane, že internet, e-mail a sociálne siete sa stávajú kanálmi pre vymyslené "správy" a varovania, ktoré
používatelia zdieľajú veľkému množstvu svojich kontaktov, a to často bez rozmýšľania. Tieto správy sa nazývajú "hoaxy"
alebo "falošné správy". Jedna z takýchto správ, ktorá sa roky objavovala v rôznych formách a získavala množstvo "lajkov"
a zdieľaní bola spojená s údajnou mafiou obchodujúcou s ľudskými orgánmi.
Tento námet má dve rôzne variácie, pričom každá z nich je adaptovaná novým lokalitám. Prvý prípad sa skladá z
varovania o únose detí "bulharskou a rumunskou mafiou obchodujúcou s orgánmi" za účelom odberu a predaja orgánov
obetí. Tieto príbehy väčšinou obsahujú varovania o "cudzokrajnej ŠPZ" a "cigánoch".
Druhý typ zahŕňa varovania o "cigánoch", "rumunských ženách" alebo "Východoeurópanoch", ktorý sa ponevierajú v
miestnych obchodoch s oblečením (v závislosti od lokality sa spomínajú rôzne značky), nadrogujú deti a v kabínke im
oholia hlavy, aby s nimi mohli uniknúť bez povšimnutia. Účelom "únosov" je v tomto prípade taktiež odoberanie orgánov.
Polícia je v pravidelných intervaloch nútená zaoberať sa dôsledkami týchto príbehov. Ide napríklad o telefonáty od
znepokojených matiek, ktoré žiadajú informácie o hrozbe potom, čo sa oni, alebo ich deti dostanú k nasledujúcemu emailovému upozorneniu o bulharských únoscoch detí:
"Dávajte si veľký pozor na svoje deti!!!" V Bad Nauheime a Friedbergu sa pohybujú dvaja muži s bielou dodávkou s BG
(bulharskými) ŠPZ, ktorí sa pokúšajú uniesť deti. Údajne ide o mafiu obchodujúcu s orgánmi. Tiež ich už videli v
Butzbacha. Polícia po mužoch celý deň pátrala. Nenechávajte svoje deti von bez dozoru!"
Tieto správy sa zdieľali s veľkým množstvom používateľov. Nakoniec toto „varovanie“ obehlo celým Nemeckom s
odkazom na viaceré mestá a obce. Podobné príbehy sa už v minulosti šírili. Vždy je rozumné si vytvoriť svoj vlastný
úsudok, tieto príbehy však boli potvrdené ako hoaxy bez akýchkoľvek náznakov skutočnosti. Rôzne zdroje tvrdia, že boli
zapríčinené na základe fiktívneho obsahu epizódy populárnej televíznej detektívnej drámy (Tatort) vysielanej v roku 2011,
keďže prvé príbehy tohto druhu sa objavili po jej odvysielaní. Nebezpečenstvo takýchto vymyslených príbehov predstavuje
počet ľudí, ktorí im uveria.
Polícia v nemeckom meste Gütersloh bola 20. januára 2014 nútená vydať nasledujúcu tlačovú správu v reakcii na status
založený na verzii mýtu o „nadrogovaných a oholených deťoch“:
"Už pár mesiacov koluje na internete fáma, že z veľkého supermarketu bolo unesené dieťa (niekedy príbeh spomína
obchody s nábytkom alebo obchodné domy) v Güterslohe. Tieto chýry tvrdia, že dieťa únoscovia z Rumunska vzali na WC,
kde mu oholili hlavu, aby ho mohli uniesť a predať ho na orgány. Okresná polícia Gütersloh by chcela objasniť, že takáto
udalosť sa NIKDY neodohrala. Sú to len desivé príbehy šíriace sa po internete a nemajú ABSOLÚTNE žiaden pravdivý
základ.
Zdroje:
Facebook contributions from the years 2014 and 2012, documented from Mimikama.at
http://www.mimikama.at/allgemein/die-organmafia-in-essen-und-duisburg-ein-fake-verbreitet-angst/#up6
http://www.mimikama.at/allgemein/vom-einbrecher-zum-chirurgen-so-etwas-geht-nur-auf-facebook/

Úlohy
1. Popíšte, aké pocity mohli tieto falošné správy u ľudí vyvolať.

2. Tieto príbehy údajných zločincov opisujú rôznymi termínmi. Diskutujte o tom, či a do akej miery, sú termíny ako "cigáni",
"Východoeurópania", "Bulhari", "Rumuni" použité na označenie rôznych skupín ľudí a či sa v skutočnosti môžu odvolávať na
ten istý negatívny stereotyp.

3. Viete o podobnom prípade falošných správ šíriacich sa skrze sociálne siete na Slovensku? Ak áno, zdieľajte ich.

4. Myslíte si, že medzi prípadom Márie a týmto hoaxom existuje prepojenie? Vysvetlite svoj názor.

5. Vyjadrite sa k tomuto tvrdeniu: "Tieto falošné správy predstavujú modernú obdobu starého predsudku o "cigánoch"
unášajúcich deti.
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