Η Avaaz της Νέας Τάξης θριαμβολογεί γιατί έκλεισε χιλιάδες σελίδες στα
κοινωνικά δίκτυα που δεν συμπλέουν μαζί της.
H Avaaz είναι ένας τεράστιος διεθνής διαδικτυακός φορέας που χρηματοδοτείται από τη Νέα
Τάξη για να διασπείρει την επικυριαρχία της παγκοσμιοποίησης, των αγορών και του
χρηματιστηριακού κεφαλαίου.
Στο παρακάτω αυτοαποκαλυπτικό της κείμενο που στέλνει σε μέλη της, θριαμβολογεί γιατί
κατάφερε να αναστρέψει την άνοδο της “ακροδεξιάς” στις ευρωεκλογές και να κλείσει
εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντίθετα με τις θέσεις της κοινωνικά δίκτυα στο Faceboobk,
με το αιτιολογικό ότι διασπείρουν fake news.
Έτσι και όχι μόνο, εξηγείται γιατί πολλοί και στη χώρα μας αναρωτιούνται γιατί το facebook
ξαφνικά κατεβάζει τις σελίδες τους.
Γράφουν, μεταξύ άλλων, στο αυτοαοποκαλυπτικό κείμενό τους οι Avaaz :
Η παραπληροφόρηση είναι δολοφόνος της δημοκρατίας και το όπλο της ακροδεξιάς. Κάθε τους
πρόσφατη νίκη ανά τον κόσμο βασίστηκε στη διάδοση fake news μέσω κοινωνικών δικτύων.
Αλλά είχε μείνει μόνο μία μεγάλη δύναμη που δεν είχε ακόμη πέσει στα νύχια τους. Η Ευρώπη.
Αν άρπαζαν και την Ευρώπη, το μέλλον θα ήταν σκοτεινό για τη δημοκρατία. Θέσαμε λοιπόν σε
εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο: Συγκροτήσαμε μια ολόκληρη ομάδα από έμπειρα «χόμπιτ»
για να καταπολεμήσουμε τα ακροδεξιά τρολ - ξεσκεπάζοντας τα κυκλώματα
παραπληροφόρησης και κλείνοντάς τα ένα-ένα, σελίδα τη σελίδα, και τον ένα ψεύτικο
λογαριασμό μετά τον άλλο. ∆εκάδες χιλιάδες από εμάς τσοντάραμε για να λειτουργήσει αυτό
το σχέδιο και επιστρατεύσαμε 80.000 εθελοντές για να βοηθήσουν.
Ποτέ πριν δεν είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο! Απ’ την «αίθουσα πολέμου» που στήσαμε στις
Βρυξέλλες, η ομάδα των 30 χόμπιτ μας κατάφερε όσα δεν κατάφεραν οι 30.000 διαχειριστές του
Facebook: Ξεσκεπάσαμε τεράστια κυκλώματα παραπληροφόρησης που έσπερναν τοξικά
ψέματα σε όλη την Ευρώπη μέσα απ’ τα κοινωνικά δίκτυα. Μετά από εξονυχιστική έρευνα,
καταγγείλαμε 700 σελίδες στο Facebook και αποκαλύψαμε πώς λειτουργούν και συντονίζονται
τα κυκλώματα των τρολ χρησιμοποιώντας ψεύτικα προφίλ για να παραπλανήσουν τους
ψηφοφόρους.
Και δεν τα αποκαλύψαμε απλά. Τους βάλαμε λουκέτο - σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία,
Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία! Το Facebook αναγκάστηκε να κλείσει σελίδες που είχαν
συγκεντρώσει 3 ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ προβολές μέσα σ’ ένα χρόνο!! (Που αντιστοιχεί σε 20
προβολές για κάθε Ευρωπαίο ψηφοφόρο!)
«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια ομάδα επαληθευτών ειδήσεων να έχει τόσο μεγάλη
επιτυχία» – στέλεχος του Facebook.
Ευρωπαίοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ειδικοί σε θέματα ασφάλειας επισκέπτονταν
καθημερινά την «αίθουσα πολέμου» μας, για να πληροφορηθούν για τις τελευταίες
αποκαλύψεις μας. Ακόμη και το Facebook μας ευχαρίστησε δημοσίως. Το Avaaz είναι πλέον
το επίκεντρο του παγκόσμιου αγώνα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.
Χωρίς δικά μας σχόλια παραθέτουμε ποιο κάτω ολόκληρη την αποκαλυπτική σχετική
ενημέρωση που κατέγραψε ο ίδιος ο Avaaz διαβάστε τι γράφουν οι λεβέντες του Avaaz.
We did it - Europe resists
Καταφέρνοντας ρεκόρ προσέλευσης στις κάλπες.
Αλλά δε σταματήσαμε εκεί. Η ακροδεξιά γνωρίζει πολύ καλά ότι ευνοείται απ’ την χαμηλή
προσέλευση στις κάλπες. Γι’ αυτό με την παραπληροφόρηση επιδιώκει να κλονίσει την
εμπιστοσύνη μας στους δημοκρατικούς θεσμούς και να αποθαρρύνει εκατομμύρια πολίτες απ’
το να ψηφίσουν. Οργανώσαμε λοιπόν τη μεγαλύτερη προεκλογική καμπάνια στην ιστορία του
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Avaaz, προσλαμβάνοντας μια ομάδα ταλαντούχων διαφημιστών για να πλημμυρίσουμε τα
κοινωνικά δίκτυα με ένα μήνυμα ελπίδας: «Ψηφίστε για να σώσουμε την Ευρώπη».
Τα σποτάκια μας ήταν τόσο δυναμικά που κοινοποιήθηκαν από διασημότητες, εκατοντάδες
οργανώσεις, ευρωβουλευτές… ακόμη κι απ’ την Ισπανική κυβέρνηση. Και με τη βοήθεια
μικροδωρεών από χιλιάδες μέλη του Avaaz, οι διαφημίσεις μας προβλήθηκαν 100 εκατ.
φορές λίγο πριν τις εκλογές σε Facebook, Youtube, Instagram, Google και Snapchat.
Παράλληλα η ομάδα μας επικοινώνησε με μεγάλους οργανισμούς όπως το Spotify για να
παροτρύνουν τους χρήστες τους να ψηφίσουν. Φαντάσου ότι μόνο το Spotify έχει 70 εκατ.
χρήστες στην Ευρώπη!
Και έπιασε! Η προσέλευση στις κάλπες ήταν η υψηλότερη στα τελευταία 25 χρόνια!! Και αυτοί οι
νέοι ψηφοφόροι στην πλειοψηφία τους στήριξαν φιλοευρωπαϊκά και προοδευτικά κόμματα που
έρχονται με νέες, δυναμικές ιδέες για την Ευρώπη.
«Το Avaaz ήταν κινητήριος δύναμη στην προσπάθεια του Ευρωκοινοβουλίου να κινητοποιήσει
τους πολίτες να ψηφίσουν στις εκλογές του 2019. Μαζί καταφέραμε να αυξήσουμε τον αριθμό
των πολιτών που ψήφισαν για πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει δημοκρατία! Σ’ ευχαριστούμε
Avaaz»! - Γενικός διευθυντής επικοινωνίας του Ευρωκοινοβουλίου, Ζομ Ντους.
Και πέρα απ’ την Ευρώπη.
Η εκστρατεία μας δεν περιορίστηκε στην Ευρώπη. Φέραμε το μήνυμα μας και στην Silicon
Valley.Εκεί προτείναμε και πιέσαμε για μια αποτελεσματική και απλή λύση για τη μάστιγα των
fake news, την οποία τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως: ∆ιορθώσεις. Το
Facebook πρέπει να ενημερώνει κάθε χρήστη που πέφτει θύμα παραπληροφόρησης και να του
εμφανίζει επαληθευμένες διορθώσεις στο χρονολόγιό του. Το περιοδικό TIME αποκάλεσε την
ιδέα μας «νέα ανατρεπτική πρόταση για την καταπολέμηση των fake news στα κοινωνικά
δίκτυα». Τώρα ήδη δοκιμάζεται σε πιλοτικό στάδιο από τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα του
πλανήτη.
Και φέραμε θύματα παραπληροφόρησης απ΄ την Μιανμάρ, τη Φιλανδία και τις ΗΠΑ για να
συναντήσουν τους διευθυντές του Twitter, του Facebook, της Google και του YouTube. Τα
στελέχη των κοινωνικών δικτύων δάκρυσαν όταν άκουσαν τις προσωπικές μαρτυρίες αυτών
των ανθρώπων. Και μια βδομάδα αργότερα, το Twitter έκλεισε τον λογαριασμό του
αρχιστράτηγου της Μιανμάρ, ο οποίος χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για να διαδίδει τα
αρρωστημένα ψέματα και το μίσος που πυροδότησαν τη γενοκτονία των Ροχίνγκια!
We did it - Europe resists. Θύματα παραπληροφόρησης: Ethan Lindenberger, Tun Khin
και Jessikka Aro.
«Οι συναντήσεις μας ήταν συναισθηματικά φορτισμένες. Είδα στο πρόσωπό τους πως
συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν κάνει αρκετά. Τελικά επικράτησε το δίκαιο. Και δεν θα είχε
συμβεί χωρίς το Avaaz. Σας ευχαριστώ»! - Tun Khin, Ροχίνγκια.
Σημείο καμπής.
Ποιο ήταν το τελικό αποτέλεσμα; Η Ευρώπη είναι ασφαλής.
Η ακροδεξιά ανέβηκε λίγο, αλλά είναι ακόμη στο περιθώριο χωρίς πραγματική εξουσία.
Εν αντιθέσει, οι προοδευτικοί σοσιαλδημοκράτες και οι κεντροδεξιοί υπέρμαχοι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμειναν τα ισχυρότερα κόμματα, ενώ οι Πράσινοι υπέρμαχοι
του κλίματος και οι Φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές σάρωσαν και είναι πλέον η νέα δύναμη
στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ευρώπη όχι μόνο δεν διασπάται, αλλά θα είναι πιο δυνατή και
ενωμένη για τα επόμενα 5 χρόνια. Κι αυτό είναι καλό για την ανθρωπότητα, το περιβάλλον, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των fake news.
Και η προσέλευση στις κάλπες ήταν η υψηλότερη των τελευταίων 25 χρόνων!! Αυτό είναι ένα
τεράστιο βήμα για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη.
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Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κινητοποίηση εκατομμυρίων
πολιτών, οργανισμών, κομμάτων και ηγετών που βγήκαν μπροστά για να υπερασπιστούν τις
ευρωπαϊκές αξίες.
Και είμαστε τόσο περήφανοι και περήφανες για τον ρόλο που έπαιξε το κίνημά μας σ’ αυτή την
προσπάθεια. Γιατί η παραπληροφόρηση σκοτώνει τη δημοκρατία. Αλλά αυτή τη φορά, η
δημοκρατία σκότωσε την παραπληροφόρηση. Είναι ένα σημείο καμπής για την ιστορία της
ηπείρου, γιατί συνήθως μέσα από τις μεγαλύτερες προκλήσεις γεννιέται τεράστια πρόοδος. Η
Οικουμενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα γεννήθηκε μέσα απ’ τις στάχτες του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Νότια Αφρική, η βαρβαρότητα του απαρτχάιντ αντικαταστάθηκε από
την πιο οραματική διαδικασία εθνικής επούλωσης στην ιστορία.
Και τώρα, μέσα απ΄ την παγκόσμια άνοδο του Τραμπισμού, ένα νέο μέλλον αναδιπλώνεται.
Ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι συσπειρώνονται για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία,
επιλέγοντας την αγάπη ενάντια στο μίσος. Αυτό το μέλλον σφυρηλατεί το κίνημά μας. Και το
πώς αυτό θα εξελιχθεί, εξαρτάται από όλους και όλες μας.
Με απέραντη ευγνωμοσύνη και περηφάνεια για όσα καταφέρνουμε μαζί.
Ricken, Bert, Christoph, Flora, Fadi, Mike, Antonia, Luca, Luis, Martyna, Pascal, Pati, Nate,
Joseph, Julie και όλη η ομάδα του Avaaz.
ΥΓ. Θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες; ∆ες πόσο κόσμο παραμύθιασαν αυτά τα δίκτυα
παραπληροφόρησης μέσα σε ένα χρόνο! Και αυτά είναι μόνο μερικά απ’ όσα κάναμε στην
Ευρώπη:
Γαλλία: Βρήκαμε παραπληροφόρηση στο Facebook σχετικά με τα Κίτρινα Γιλέκα που είχε
προβληθεί 100 εκατ. φορές. Το Facebook έκλεισε μια τεράστια εθνικιστική σελίδα και
υποβάθμισε άλλες δύο που διέδιδαν fake news.
Ισπανία: Λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές και μετά από καταγγελία μας, το Facebook
έκλεισε σελίδες που είχαν 1,6 δισ. προβολές σε ένα χρόνο! Κάναμε εξονυχιστικό έλεγχο στο
ακροδεξιό κόμμα και βγάλαμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα λίγες μέρες πριν τις κάλπες.
Ιταλία: Μετά από έρευνά μας, το Facebook έκλεισε σελίδες με 4 εκατ. ακόλουθους και 900
εκατ. προβολές το χρόνο.
Γερμανία: Ψεύτικοι λογαριασμοί και σελίδες διέδιδαν παραπληροφόρηση για να ενισχύσουν
το νεοναζιστικό κόμμα AfD. Μετά τη δημοσίευση της έρευνάς μας, το Facebook τα έκλεισε είχαν
100 εκατ. προβολές το χρόνο.
Πολωνία: Η ομάδα μας αποκάλυψε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα που διέδιδε
ρατσιστικό υλικό και fake news. Το Facebook έκλεισε τις σελίδες οι οποίες είχαν 1,9 εκατ.
ακόλουθους και 200 εκατ. προβολές το χρόνο.
Βρετανία: Το Facebook διέγραψε αναρτήσεις που είχαν προβληθεί 100 εκατ. φορές σε ένα
χρόνο, και οι οποίες προωθούσαν νεοναζί τύπους όπως το Τόμι Ρόμπινσον.
https://gegonotstomikroskpio.com/2019/06/η-avaaz-της-νέας-τάξης-θριαμβολογεί-γιατί-έ/
Σημ. Αυτά όλα δείχνουν ότι ο κανιβαλισμός στο διαδίκτυο έχει αρχίσει. Η αυτο-ανακηρυγμένοι
σωτήρες της Ευρώπης (των μονοπωλίων) τώρα επεμβαίνουν για το καλό μας, αλλά αφήνουν
παράδειγμα προς μίμηση, που όταν δοθεί η ευκαιρία θα χρησιμοποιηθεί από αντιφρονούντες,
ίσως πολύ σκληρότερα. Και πάντως αυτό επιβεβαιώνει πως η Νέα Τάξη, είναι δημοκρατικά
τελειωμένη...
Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/Nwo-Avaaz.pdf
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