MODYUL A: “FAKE NEWS” AT ANG INFODEMIC
Aralin A.1: Sa paanong mga paraan nagkakatulad ang
“fake news” at ang coronavirus?

TEKA MUNA! Maglista ng
tatlong (3) mga bagay na
mauugnay sa “fake news” at
coronavirus. Halimbawa:
Pareho itong mabilis at malawak
kumalat.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Batid namang magkaugnay kahit papaano ang “fake news” at ang coronavirus: pareho itong
mabilis at malawak kumalat. Habang hindi naman talaga ito magkapareho sa paraan ng pagkalat
(i.e., karaniwang napapalaganap ang “fake news” sa social media habang ang coronavirus
naman ay naipapasa mula sa isang tao tungo sa iba sa pamamagitan ng close contact), sa
kasalukuyan, ang paglipana ng “fake news” at coronavirus ay nagdudulot ng mabibigat na mga
problema para sa lahat. Ang malala pa nito ay kung mismong “fake news” tungkol sa
coronavirus ang kumakalat at nakakarating sa maraming tao.
Sa susunod na apat na linggo, dapat ninyong malaman ang lahat tungkol sa “fake news.” Katulad
nang sa COVID-19, ang pagpuksa sa “fake news” ay ang iiwas sa sarili na mahawaan nito. Lagi
tayong pinaaalalahanang isuot ang ating mga face mask, panatilihin ang physical distancing, idisinfect ang ating paligid, at panatilihing malakas at malusog ang katawan. Ukol naman sa “fake
news,” gumawa ang Out of The Box ng 4-step strategy upang maiwasan at maprotektahan ang
sarili mula rito at ang tawag namin dito’y #IWASFAKE:

[I] kalma ang sarili
(Pause and calm
down)

[W] ag basta
maniniwala (Be
skeptical)

[A] lamin ang
source at konteksto
ng impormasyon
(Check the source
and context of the
information)

[S] alain bago ishare at [S]itahin
ang nagkakalat ng
mali (Filter what you
share and call out
disinformation)

Ang pinakamalapit na bagay na makukuha natin na bakuna para sa “fake news” ay ang
pagpapalakas ng immunity natin laban dito. At kung gayon, malayo ang mararating ng paglapat
ninyo ng mga apat na hakbang sa laban natin kontra “fake news.” Ngunit bago ninyo mapagaralan ang bawat hakbang, mahalaga munang kilalanin ang kalaban at kalalanin ito nang
malaliman.
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Ano ang “fake news” at saan ito nagsimula?
Mababalikan sa taong 2016 ang pag-usbong ng “fake news” nang isagawa ng Estados Unidos at
Pilipinas ang kani-kanilang pampanguluhang halalan. Kasimbilis ng apoy ang pagkalat sa social
media ng mga panlalait, tsismis, kabalbalan, at malisyosong nilalaman (content) na nagkukubli
bilang mga artikulong pambalita tungkol sa mga kandidato. Agad-agad itong naging pangunahing
usaping penomenal pagkatapos ng halalan.
Paano lumaganap nang napakabilis at napakalawak itong mga “fake news” na ito? Naapektuhan
ba nito ang mga resulta ng mga halalan, at paano? Anu-ano ang mga implikasyon nito sa
pagtingin ng publiko sa midya, sa pamahalaan, at sa demokrasya?
Nagbunga ang mga tanong na ito ng ‘di mabilang na mga pagsasaliksik at pagsusuri sa “fake
news” ng akademya, ng pamahalaan, ng tech industry, at ng mga civil society groups sa iba’t
ibang panig ng mundo. Mula 2016 hanggang ngayon, nasaksihan natin ang mga tagumpay at
ilang kabiguan sa pandaigdigang laban kontra “fake news.” Narito ang ilang mga ulo:

Revealed: 50 million
Facebook profiles
harvested for Cambridge
Analytica in major data
breach

Facebook takes down 200
pages, accounts, groups
linked to Duterte campaign
soc-med manager

Jail time, up to ₱1-M fine
await peddlers of fake
COVID-19 news
CNN Philippines | March 25, 2020

GMA News Online | March 29, 2019
The Guardian | March 17, 2018

Nabalitaan ba ninyo ang mga ito? Habang marami sa mga pangyayaring ito ay tunay na
makabuluhan, hindi ito sapat upang patunayang nasolusyunan na natin ang mga problemang
dinulot ng “fake news.” Kung inakala natin na mas lalala pa ang mga sitwasyon, ngayong 2020,
naharap naman tayo sa isang hindi inaasahang pandaigdigang krisis: ang pandemyang COVID19. Inilantad ng pandemyang ito na malayong-malayo pa tayo sa pagtugon sa krisis ng “fake
news.”
I-TWEET ANG NAIISIP. Ano ang pagkakaunawa mo sa “fake news”? I-tweet
kami sa @ootbmedialit at gamitin ang hashtag na #IWASFAKE.
***
PARA SA SUSUNOD NA ARALIN, higit nating tatalakayin ang COVID-19 Infodemic at ang
mga karaniwang “fake news” ukol sa coronavirus.
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MODYUL A: “FAKE NEWS” AT ANG INFODEMIC
Aralin A.2: Ano ang ‘Infodemic’ at paano ito nagiging
malaking suliranin?

TEKA MUNA! Maglista ng
tatlong (3) “fake news” na
nabalitaan mo tungkol sa
COVID-19. Halimbawa:
Mabisang lunas para sa COVID19 ang pagkain ng saging.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Maaaring mas mapanganib pa ang “fake news” tungkol sa COVID-19 kaysa mismong sakit.
Bakit? Dahil ang pagpapalaganap ng mali at hindi hustong impormasyon tungkol sa isang
nakahahawang sakit ay nagdudulot ng mas mataas na tsansang ang mga misinformed na tao pa
ang mahawaan nito.
Binuo ng World Health Organization (WHO) ang terminong Infodemic, na pinagsamang mga
salitang Ingles na “information” at “pandemic.” Pinapakahulugan nito ang kasalukuyang lagay ng
mundo sa “sobrang pagdami ng impormasyon—may mga tumpak at hindi—na nagpapahirap sa
mga taong makahanap ng mapagkakatiwalaang kuhanan ng impormasyon at maaasahang
gabay sa mga panahong kailangan nila ang mga ito.”

Apat na Paksa ng COVID-19 “Fake News”
Sa araling ito, titingnan natin ang karaniwang mga “fake news” tungkol sa COVID-19. Nahahati
ang mga ito sa apat na pangunahing mga paksa ayon sa First Draft, ang nangungunang nonprofit
organization na nagsasagawa ng mga saliksik tungkol sa misimpormasyon at disimpormasyon.
1. Saan ito nanggaling
Lumalaganap ang “fake news” sa sitwasyong
nagkukulang ang mga beripikadong impormasyon.
Dahil tayo ay likas na mausisa, lagi nating
pinupunan ang ating kaalaman. Binibigyang
kahulugan natin ang mga bagong impormasyong
natutuklasan natin batay sa kung ano ang mga
nalalaman natin. Nang ibinalita itong bagong strain
ng coronavirus noong Disyembre, sa ulat ng mga
Tsino sa WHO, agad-agad na sumulpot sa social
media ang mga teorya ng pinagmulan nito. Mayroon
ding mga conspiracy theorists na nagsasabing ang
coronavirus ay isang bioweapon na nilikha ng
gobyerno ng Tsina upang atakihin ang Estados
Unidos.
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2. Paano ito kumakalat
Maraming mga maling pahayag tungkol sa coronavirus ang tumutuon sa mga bagay na
nakakatakot at nakalilito para sa atin. Totoo ito lalo na sa mga impormasyon tungkol sa
pagkalat ng coronavirus. May inilaang seksyon sa website ng WHO tungkol sa pagsalungat
sa mga maling pahayag tulad ng mga pagkakataong maikalat ang COVID-19 sa mga sapatos
(Maaari, ngunit napakababa); ang transmisyon ng COVID-19 ng mga langaw (Hindi totoo at
walang ebidensya para rito); at ang transmisyon nito sa mga 5G mobile network (Hindi totoo
dahil hindi kumakalat ang virus sa pamamagitan ng radio waves at mobile networks!).
3. Sintomas at gamot
Karaniwang ipinapakalat na “fake news” tungkol sa COVID-19 ang
mga maling payo tungkol sa paggamot at lunas dito, at
mapanganib ang magiging kahihinatnan nito. Hindi lang nito
pinipigilan ang mga tao na makakuha ng wastong
pangangalagang kailangan nila, buhay rin ang mapipinsala nito.
Sa bansang Iran, 44 na tao ang namatay at daan-daan ang naospital matapos uminom ng mga home-made na alcohol para
maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa sakit. Araw-araw,
may mga bagong haka-haka tungkol sa mga pambahay na remedyo tulad ng pag-inom ng
mainit na tubig na may halong asin, symptom checks, at mga bakunang nagba-viral online.
4. Paano tayo tumutugon
Habang ang karamihan ay nasa kani-kanilang tahanan, marami
ang umaasa sa social media upang maging updated sa mga
ginagawa ng ibang mga tao. Mula sa mga litrato o bidyo ng mga
taong nagpa-panic buying hanggang sa mga balita tungkol sa
pamimigay ng ayuda o sitwasyon ng transportasyon, karamihan
sa mga ito ay nashe-share online nang hindi nave-verify. Sa
paglunsad ng pamahalaan ng mga bagong hakbang,
napakaraming misrepresented na mga larawan at tsismis ang
umalingawngaw. Nakalulungkot na makakita ng ganitong
pagsiklab ng mga politikal na “fake news” sa gitna ng isang
krisis. Ngunit, talagaang aasahan na natin ito sa isang
mapanghating lipunang kinabibilangan natin. Halimbawa, ang
ilang mga larawan mula sa Independence Day rally na isinagawa kamakailan lang sa UP
Diliman sa gitna ng COVID-19 lockdown ay in-edit upang ipakita na ang mga nagpo-protesta
ay nagsisiksikan at mas kakaunti ang dumalo kaysa aktwal na bilang.

I-TWEET ANG NAIISIP. May kaibigan o kamag-anak ka na bang nabiktima ng
“fake news” tungkol sa COVID-19? Paano nila ito hinarap? I-tweet kami sa
@ootbmedialit at gamitin ang hashtag na #IWASFAKE
***
DITO NAGTATAPOS ANG MODYUL A. Handa ka na bang suriin ang iyong nalalaman at ilapat
ang iyong kakayahan? Makipag-ugnayan sa amin o sa iyong guro para sa worksheets.
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