LEHTIKUVA/MIKE STOCKER

Oppilaita evakuoidaan Parklandin kouluammuskelun jälkeen Floridassa 14.2.2018.
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JUHA LEINIVAARA

Netissä vastuu luetun ymmärtämisestä jää lukijalle. Verkkosivuilla on mm.
syytetty USA:n koulusurmista selvityneitä nuoria näyttelijöiksi. Asialle on
vihdoin tehty jotain.

I

NTERNETIN VÄYLÄT ovat täynnä monenlaista tietoa.
Kuka tahansa voi kirjoittaa vaikka minkälaista tekstiä
muiden luettavaksi. Vastuu luetun ymmärtämisestä ja
tiedon varmistamisesta jää lähes aina lukijan harteille.
Suuret informaation välittäjät ovat vihdoinkin alkaneet poistamaan haitallista huuhaata palveluistaan.
Mutta tämä ei välttämättä tapahdu huuhaan takia.

SALALIITTOTEORIOITA
NATURAL NEWS -SIVUSTO on ollut erittäin suosittu vaihtoehtoisten terveysväittämien levittäjä. Se aloitti yli kymmenen vuotta sitten lisäravinteiden ja vitamiinien myymiseen keskittyvillä artikkeleilla. Vuosittain aiheet ovat
siirtyneet kohti erikoisempia alueita. Sivusto on esitellyt monenlaisia salaliittoteorioita niin politiikan, tieteen
kuin terveyden saralta. Maailmanloppu on aina ollut kulman takana jossain muodossa.
Varsinkin kuuluisa vuosituhannen vaihtuminen, eli
Y2K-paniikki, sai tuomiopäivän pasuunan kuuluttamaan,
että pörssimaailma romahtaa, ruokapula iskee ja sähköverkko sammuu. Valuuttamarkkinoiden romahdusta varten suositeltiin ostamaan Natural Newsin myymiä kultakolikkoja. Niillä selviytyisi maailmanlopun jälkeisessä
maailmassa.
Obaman presidenttikauden aikana sivuston materiaali
muuttui asteittain entistä synkemmäksi. Hallitus oli kirjoituksissa jatkuvasti valmis julistamaan sotatilan. Sananvapaus
ja ihmisoikeudet vietäisiin hetkenä minä hyvänsä pois.
Obaman syntymätodistusta väitettiin väärennökseksi.
Touhu jatkui rokotevastaisen ja koulusurmiin liittyvien salaliittoteorioiden materiaalien levittämisellä.
Natural Newsin perustaja Mike Adams perusti uuden
verkkosivun, jossa syytetiin koulusurmista selvityneitä nuoria näyttelijöiksi. Hän nimesi näitä selviytyjiä seuraajilleen. Lopulta isojen yhtiöiden oli pakko reagoida,
kun Adamsin kirjoitusten ja videoiden kohteiksi päätyi
yksityishenkilöitä.

VERTAILUJA HITLERIIN JA STALINIIN
VIIME VUONNA YOUTUBE POISTI Adamsin kanavan.
Perusteluna oli yhteisösääntöjen toistuva rikkominen.
Google oli myös poistanut Natural News -sivuston tilapäisesti hakutuloksistaan jo vuonna 2017, koska sivustoon oli sijoitettu hakualgoritmeja ja mainostuloja manipuloivia koodeja.
Myös Twitter poisti miehen tilin. Kesäkuun 9. tänä
vuonna oli Facebookin vuoro: Natural Newsin Facebooksivu poistettiin. Sillä oli lähes kolme miljoonaa tykkääjää.

Facebook ei ole suoraan kommentoinut poiston syitä. Se ei välttämättä liity mitenkään pseudotieteellisten ja terveydelle haitallisten väittämien levittämiseen.
Aiemmin alkuvuodesta tapahtuneiden poistojen kohdalla
Facebook muistutti, että se on aina antanut kieltoja yksilöille ja järjestöille, jotka ovat julistaneet väkivaltaa tai vihaa toisia ihmisiä kohtaan.
Juuri tällaisia tekstejä Mike Adams on kirjoitellut
mm. teknojättien johtajista. Facebookin johtaja Mark
Zuckerbergia ja Twitterin Jack Dorseyta on verrattu
Hitleriin ja Staliniin.
Pelkästään vääriä terveysväittämiä levittämällä ei saa itseään potkituksi ulos Facebookista. Poikkeus löytyy silloin, kun terveysväittämä on tarpeeksi monen viranomaisen varoituksen kohteena.

EPÄTOIVOISIA HOITOMUOTOJA
MYÖS MAAILMAN SUURIN VERKKOKAUPPA Amazon
päätti toukokuussa lopettaa vaarallisia terveysväittämiä sisältävien kirjojen myynnin. Tämä puhdistus alkoi
Miracle Mineral Solutionin (MMS) juomia mainostavien kirjojen poistamisesta. Kirjoja kirjoitti mm. entinen
skientologi Jim Humble.
Humble perusti uuden ”Genesis II Church of Health
and Healing” -kirkon. Seuraajilleen hän on paljastanut
olevansa miljardi vuotta vanha jumala Andromedan galaksista. Humble suosittelee 28-prosenttista klooridioksidia sisältävän MMS-pullon juomista. Valkaisuaineen
väitetään parantavan virustauteja, syöpää ja lähes kaikkia
mahdollisia sairauksia – myös elintapoihin liittyviä ongelmia, kuten hiustenlähtöä.
Humble on kehunut hoitaneensa yli 800 HIVpotilasta Afrikassa. Hänen mukaansa jokainen toipui viruksesta. Todisteita tai lähteitä Humblen hoitoprojektille
Afrikassa ei ole löytynyt.
Jotkut hänen kirjojaan lukeneet vanhemmat ovat yrittäneet hoitaa lastensa autismia klooridioksidilla. Aineen
juomisella on selkeitä terveyshaittoja. Usean valtion terveysviranomaiset ovat varoittaneet MMS-juomien käytöstä.
Kirjojen suosittelemana annostuksena ja käyttäjien kokemusten perusteella MMS on aiheuttanut pahoinvointia, ripulia, matalaa verenpainetta sekä dehydraatiota.
Päätös poistaa kirjat myynnistä tuli toki muutama
vuosi myöhässä. Eri terveyslahkolaisten parissa suosioon
noussut Miracle Mineral Solution oli uutisissa jo vuonna
2016. Ihmiset olivat valmiita kokeilemaan mitä tahansa
epätoivoista hoitomuotoa, jotta saisivat jonkinlaista apua
lapsilleen.
MMS:n käytöstä on esitetty kyselyjä myös Suomessa
erilaisissa sosiaalisen median terveysryhmissä.
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