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Shrnutí
Téma války převládá v naprosté většině příspěvků na facebookových dezinfoskupinách, které sledujeme.
A to nejen v těch, které mají „Rusko“ přímo ve svém názvu. Otevřeně proruské příspěvky se objevují i ve
skupinách zaměřených na covidová opatření, a dokonce i těch, které se jinak věnují ezoterickým tématům.
Téma války tedy víc než kdy předtím jasně ukázalo, že tyto skupiny spojuje jedno, tedy nyní už jasně zřetelná
prokremelská propaganda.
Jedním z principů, kterými dezinformační narativy zasahují své publikum je využití domnělého osobního
svědectví. Tak je tomu i v následujícím případě, které vypráví osobní příběh známého od důvěryhodného
kolegy: „Tento dopis mi zpřístupnil kolega, který mi nikdy nelhal... Autentickým dojmem působí i svědectví
jeho ukrajinského přítele.“ Dopis pak z pohledu jednoho vzdělaného Ukrajince shrnuje většinu proruských
narativů: svět není černobílý, normální Ukrajinci nechtějí bojovat za současnou vládu, ti, co bojují, jsou
nacisté, Zelensky není v zemi a jen hraje divadlo, Rusové útočí pouze na vojenské cíle, videa z obytných částí
jsou buďto výsledkem ukrajinského bombardování, nebo jsou to starší záběry, a váš Fiala a jeho vláda jsou
stejní šašci.
Výrazným emotivním tématem se logicky stalo přijímání válečných uprchlíků do České republiky a
poskytování humanitární pomoci. Upozadilo se tvrzení, že uprchlíci jsou z velké části z Afriky, naopak se
začalo prosazovat, že uprchlíci si české pomoci neváží, plýtvají jídlem, jsou problematičtí a přináší s sebou
nakažlivé nemoci. Nejsilněji pak rezonuje dezinfoscénou, že Fialova vláda upřednostňuje uprchlíky před
vlastními občany. V příspěvku, který ilustruje fotograﬁe s několika plátky předraženého salámu, se píše: „A
co naše děti? Dobře, dítěti můžete odepřít sladkost, ale odepírat mu jídlo?“
A nakonec je tu i princip, kdy ruská propaganda tvrdí, že druhá strana dělá to, co ve skutečnosti dělá ona
sama. Dochází tak k znepřehlednění situace a postavení tvrzení proti tvrzení. Pokud tedy někdo tvrdí, že:
„Západní propaganda tvrdě ﬁltruje informace, překrucuje, a ještě za pravdu vyhrožuje kriminálem.“ nejenže
zpochybňuje důvěryhodnost veřejnoprávních médií a státních institucí, ale zároveň znesnadňuje druhé
straně vydávat podobná prohlášení, která jsou v tomto světle značně relativizována.
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*Dopad šířených dezinformací a ruské propagandy je širší než na členy monitorovaných skupin, protože velká část z nich sdílí tuto propagandu i na svých stránkách a dále ji
šíří. Připravujeme přesnější metodiku výpočtu dopadu, ale pracovní konzervativní odhad jsou vyšší statisíce až nižší jednotky milionů osob.
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Přehled hlavních narativů
Proti české vládě
- Nechceme fašistickou vládu. Chci podat trestní oznámení na Fialu, podporuje nacismus.
- Fiala je válečný štváč a mimoň. Vláda chce vyvolávat co největší chaos, aby se nikdo nevyznal v tom,
co dělá.
- Děti nebudou mít co jíst, běžní občané budou hladovět. A oni s tím nic neudělají.
- Česká vláda řeší ukrajinské problémy, na vlastní lidi nebere žádný ohled.
- Česká a slovenská vláda jsou vlastizrádci a se snaží svými kroky podbízet Západu.
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Na Ukrajině se bojuje proti feťákům, fašistům a teroristům
- Texty z našich médií z minulých let ukazují pravdu: Ukrajinci pálili do školek a škol, dělali pogromy,
vraždili poslance.
- Na Ukrajině Rusové bojují proti Banderovcům, Azovcům a dalším fašistickým skupinám.
- Ukrajinští fašisté využívají žen a dětí jako živých štítů.
- Ukrajinci střílí na vlastní civilisty.
- Babička z nedávno osvobozeného ukrajinského města Štěstí vypráví, jak je osvobozovala ruská
armáda a jak jsou tomu rádi.
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Humanitární pomoc
- Humanitární pomoc končí na skládkách.
- Uprchlíci jí plýtvají, neváží si jí, odmítají nabízené věci, vyhazují jídlo.
- Druhým rozdáváme a pro vlastní nemáme.
- Češi pomáhají nevděčným Ukrajincům z donucení.
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Uprchlíci
- Úřad na Praze 3 – Dnes Ukrajinci nepustili český lidi ani k terminálu pro pořadový lístek.
- Ukrajinci budou za čas šéfovat Čechům. Většina utíká za blahobytem.
- Uprchlíci přináší s sebou nakažlivé nemoci – HIV, tuberkulózu, i COVID.
- Tady je Praha, ne Kyjev! Stop ukrajinizaci České republiky!
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Válka je lež
- Ruské bomby na Ukrajině dopadají na města a vesnice, zatímco ty americké v Sýrii dopadaly na louky
a pole.
- Západní propaganda tvrdě filtruje informace, překrucuje a ještě za pravdu vyhrožuje kriminálem.
- Rusové se chovají velmi humánně, chrání objekty služeb před místními Banderovci. Všechny záběry
jsou lživé.
- Centrum Doněcka – použití kazetové munice UA silami. Toto naše média neukážou. Ruská krev jim
nevadí.
- Záběry hořících domů nejsou z Charkova, ale z výbuchu sila v Bejrútu z minulého roku.
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Na Ukrajině se vyvíjejí biologické zbraně
- Laboratoř se smrtelnými viry/biologickými zbraněmi na Ukrajině je financovaná ministerstvem obrany
USA.
- Potvrzeno, na Ukrajině jsou biologické laboratoře a nemohou padnout do rukou Rusku.
- Bio Laboratoře na Ukrajině – genové inženýrství lidí, Ukrajina neměla nad laboratořemi kontrolu.
- Desítky ukrajinských laboratoří sbíraly pro USA krevní vzorky.

