
BODITE SOČUTNI IN ZASTAVLJAJTE VPRAŠANJA.
ZAUSTAVITE ŠIRJENJE.

TEORIJE ZAROTE

lahko vsak argument, ki izpodbija teorijo zarote, razumejo kot dokaz, da ste sami del zarote, 
kar še krepi njihovo prepričanje v zaroto,
po vsej verjetnosti hkrati verjamejo v več teorij zarote in
bodo verjetno odločno zagovarjali svoja prepričanja.

Spodbujajte odprto razpravo in vprašanja.
Zastavljajte podrobna vprašanja o njihovi teoriji in jih tako spodbudite k samorefleksiji.
V razpravo vključite zaupanja vredne nekdanje zagovornike teorije zarote, ki so medtem spremenili 
svoje mnenje.
Bodite previdni in uporabljajte različne vire.
Ne posmehujte se. Poskusite razumeti, zakaj verjamejo v to, kar verjamejo.
Bodite sočutni. Pogosto se oseba resnično boji in je pod hudim stresom.
Ravnajte korak za korakom. Osredotočite se na preprosta dejstva in logiko, pustite podrobnosti.
Nikogar ne silite. Prevelik pritisk lahko povzroči ravno nasprotni učinek. Pustite jim čas, da razmislijo 
o tem, in poskusite znova.

#RazmisliPredenDeliš

Ko se pogovarjate z osebami, ki trdno verjamejo 
v teorijo zarote, upoštevajte, da:

Kaj lahko storite?

Kako nagovoriti nekoga, ki 
trdno verjame v teorije zarote
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ŠTEVILNI ZAGOVORNIKI TEORIJE ZAROTE TRDNO VERJAMEJO SVOJEMU PREPRIČANJU. 
NJIHOVO CELOTNO ŽIVLJENJE IN SVETOVNI NAZOR SE VRTITA OKOLI TEORIJ ZAROTE.

Zahvaljujemo se Michaelu Butterju, soavtorju COMPACT Guide to Conspiracy Theories, ter Johnu Cooku in Stephanu Lewandowskem, avtorjem 
The Debunking Handbook in The Conspiracy Theory Handbook.
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ZANAŠAJTE SE NA PREVERJENE INFORMACIJE. 
PREPREČITE LAŽNE INFORMACIJE. 
ZAUSTAVITE ŠIRJENJE.

TEORIJA ZAROTE

Komentirajte z navajanjem preverjenih informacij (npr. 
s spletnih mest za preverjanje dejstev).

NE DELITE objave.

Na socialnih spletnih medijih:

Obrnite se na uredništvo.
Obrnite se na ustrezna združenja oziroma organe, npr. Društvo 
novinarjev Slovenije, Združenje novinarjev in publicistov ipd.
NE DELITE gradiva.

V množičnih medijih:

Kontaktirajte avtorja ali upravljavca spletne 
strani – posredujte mu preverjene informacije 
in ga prosite, da zapis ustrezno popravi.
NE DELITE spletne strani ali objave bloga.

Na spletnih straneh in blogih:

#RazmisliPredenDeliš

Konkretni ukrepi za boj 
proti teorijam zarote
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ČE STE PREPRIČANI, DA STE ODKRILI TEORIJO ZAROTE, UKREPAJTE! 
NE IGNORIRAJTE JE. NEKAJ KONKRETNIH NASVETOV:

Zahvaljujemo se Michaelu Butterju, soavtorju COMPACT Guide to Conspiracy Theories, ter Johnu Cooku in Stephanu Lewandowskem, avtorjem 
The Debunking Handbook in The Conspiracy Theory Handbook.


