Wyciekły
dokumenty:
KPCh
wykorzystała płatnych trolli
do
przeciwdziałania
wiadomościom
o
epidemii
pomoru świń w Internecie

Seria wewnętrznych dokumentów chińskich władz cenzurujących
ujawniła, w jaki sposób trolle internetowe są wykorzystywane
aby manipulować opinią publiczną na korzyść chińskiego reżimu.
Zapisy z miejskiego oddziału Luoyang Administracji
Cyberprzestrzeni – głównej chińskiej agencji cenzury
internetowej – pokazują, że władze wynajęły internetowe trolle
do pisania postów w mediach społecznościowych wychwalających
władze. Dokumenty wyciekły przez zaufane źródło.
Tym trollom zapłacono 11 juanów (około 1,62 $) za każdy post,
który napisali.

Manipulacja opinią publiczną
Luoyang to miasto położone w prowincji Henan w środkowych
Chinach.
W połowie lutego 2019 r. Wokół firmy Sanquan Food z siedzibą w
Henan
wybuchł
skandal
dotyczący
bezpieczeństwa
żywności. Stwierdzono, że pierogi tej marki zawierają ślady
wirusa wywołującego afrykański pomór świń (ASF).

ASF po raz pierwszy wybuchł wśród populacji świń w Chinach w
sierpniu 2018 roku i szybko rozprzestrzenił się po całym
kraju. ASF jest śmiertelny dla świń i wieprzy, ale nie ma
wpływu na ludzi. Zwierzęta hodowlane są zwykle poddawane
ubojowi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.
Wielu chińskich rolników używa ludzkich odchodów jako
nawozu. Jeśli taki nawóz zawiera aktywne wirusy ASF, może
zanieczyścić źródła wody i potencjalnie przenosić chorobę na
więcej świń.
Informacje o skażonych pierogach szybko rozprzestrzeniły się
na chińskich platformach społecznościowych, zmuszając władze
do publicznego przyznania się do incydentu.
16 lutego 2019 r. wszystkie internetowe i fizyczne sklepy
spożywcze w kraju zdjęły pierogi Sanquan z półek.
Administracja Luoyang Cyberspace zgłosiła władzom miasta, jak
wynajęte trolle internetowe próbowały manipulować opinią
publiczną po skandalu żywnościowym w Sanquan.
Jeden troll z internetowym pseudonimem „Qingqi Suoyou”
napisał: „Od czasu pierwszej [na świecie] epidemii ASF około
sto lat temu, żaden człowiek nie został zarażony wirusem
ASF. Tak więc wirus ASF nie wpłynie na produkty
wieprzowe. Możesz jeść mięso i produkty z nim związane”.

Zrzut ekranu z komentarzem opublikowanym przez wynajętego
trolla, mającym na celu przeciwdziałanie negatywnym

wiadomościom o produktach wieprzowych chińskiej firmy
spożywczej zawierającej wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Inny wynajęty troll o imieniu „Ruguo” napisał: „Wirus ASF
zostanie zabity w wysokich temperaturach. Możesz jeść
[pierogi], gotując je w całości.”
Inni próbowali bagatelizować wiadomości jako plotki. Wynajęty
troll o internetowej nazwie „Qinghe” napisał: „Nie wierz w
plotki i nie rozpowszechniaj ich. Wszystkie duże
przedsiębiorstwa mogą prześledzić źródło użytych surowców”.
Niektórzy próbowali wykorzystać okazję, by chwalić władze.
Troll „Kantaiyang” napisał: „Nasz kraj zawsze traktuje
bezpieczeństwo żywności jako coś bardzo ważnego. Wierzę, że
rząd udzieli naszym ludziom odpowiedzi [o źródle wirusa]”.
„Hai’ai” napisał: „Nie możemy wątpić, że chińska Państwowa
Administracja ds. Żywności i Leków oraz Sanquan Food są
proaktywne w obliczu problemu. Najważniejsze jest rozwiązanie
problemu. Nie powinniśmy wszystkiego kwestionować, a spokojnie
czekać”.

