
DOBER NOVINAR SE ZANAŠA NA PREVERJENE INFORMACIJE. 
ZAUSTAVITE ŠIRJENJE.

TEORIJA ZAROTE

Poročanje novinarjev 
o teorijah zarote

Zanesljivi viri informacij so bistvenega pomena za preprečevanje širjenja teorij zarote in 
dezinformacij. Naloga novinarjev je odgovorno poročanje z uporabo preverjenih virov, da 
bi tako preprečili širitev teorij zarote. To predstavlja velik izziv.

Novinarji morajo pri poročanju 
o teorijah zarote:

!

Poudariti temeljna dejstva in se izogibati 
omenjanju teorij zarote na naslovnicah

Podkrepiti osnovna dejstva v glavnem delu 
medijskega besedila z uporabo preverjenih 
informacij

Opozoriti na povezave med različnimi 
teorijami zarote

Pojasniti, na kakšne načine so teorije 
zarote zavajajoče

#RazmisliPredenDeliš

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.



PRVI KORAK PRI PREPREČEVANJU TEORIJ ZAROTE JE 
ZAVEDANJE, DA TEORIJE ZAROTE DEJANSKO OBSTAJAJO. 
BODITE POZORNI. ZAUSTAVITE ŠIRJENJE.

Kako bi jih lahko opredelili? 

TEORIJE ZAROTE

Kaj so teorije zarote? Zakaj se širijo?

1.

Šest skupnih lastnosti teorij zarote2.

Domnevna, skrivna zarota.

Skupina, ki stoji za zaroto.

»Dokazi«, ki domnevno podpirajo teorijo zarote.

Lažno navajajo, da se nič ne zgodi po naključju; nič ni tako, kot se zdi, in vse je povezano.

Svet delijo na dobro in zlo.

Med ljudmi in skupinami iščejo krivce.

Gre za prepričanje, da vplivne sile v zakulisju na skrivaj s slabimi nameni manipulirajo 
z nekaterimi dogodki ali razmerami.

Zakaj se širijo?3.

Pogosto se pojavljajo kot logična razlaga dogodkov ali razmer, ki jih je težko razumeti, ter 
zagotavljajo lažen občutek nadzora in obvladovanja. Ta potreba po jasnosti je še večja v 
časih negotovosti, kot je pandemija COVID-19.

Zakaj jih ljudje širijo?5.

Večina jih verjame, da so resnične. Drugi želijo izzvati ljudi in manipulirati z njimi iz političnih 
ali finančnih razlogov. Pozor: Viri teorij zarote so različni, npr. internet, prijatelji, sorodniki.

Kako nastanejo? 4.

Teorije zarote se pogosto začnejo kot sum. Sprašujejo se, komu bi dogodek lahko 
koristil in tako iščejo zarotnike. Vse »dokaze« potem priredijo tako, da ustrezajo teoriji.

Po nastanku se teorije zarote hitro širijo. Težko jih je ovreči, saj vsako osebo, ki jim 
skuša nasprotovati, prikažejo kot del zarote.

#RazmisliPredenDeliš

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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