
 MATERIJAL 5 

Studija slučaja o izlaznim strategijama 

U Ujedinjenom Kraljevstvu, Odjel za digital, kulturu, medije i sport pokrenuo je kampanju za 

borbu protiv lažnih informacija o cjepivima koje se dijele među zajednicama etničkih manjina, 

pružajući alat sa sadržajem dizajniranim za dijeljenje putem WhatsApp i Facebook grupa 

zajednice, kao i Twittera, YouTube i Instagram. 

Kampanju su predvodile osobe od povjerenja u lokalnoj zajednici poput vjerskih vođa, kliničara 

i drugih koji su dali jednostavne savjete o tome kako uočiti dezinformacije i što učiniti da se 

zaustavi njihovo širenje u kratkim videozapisima koji se mogu dijeliti. Također, osiguran je 

kompletan skup alata za društvene medije za pozadinske informacije i predložene objave na 

društvenim mrežama. 

Molim vas, razmislite o sljedećim pitanjima: 

• Zašto bi netko bio zainteresiran za razvoj kampanja dezinformiranja o cijepljenju? 

Mislite li da je riječ o strahu, nepovjerenju ili postoji neki poseban interes? 

• Zašto mislite da dezinformacije/izmišljene vijesti mnogo više privlače pozornost 

stanovništva? Mislite li da to ima više veze s pojednostavljenom porukom ili s 

emocionalnim sadržajem koji prenose (tj. strah, ljutnja, nepovjerenje)? 

• Što se može smatrati dobrom praksom u gore navedenom primjeru? Mislite li da 

multietnička zastupljenost ili jednostavnost poruke mogu pomoći u izgradnji 

povjerenja stanovništva? Možete li odrediti ciljanu publiku kampanje (tj. britanske 

manjine, imigranti)? 

• Mislite li da su ovakve kampanje dovoljne da dopru do ciljane publike? Koje bi daljnje 

mjere pomogle u promicanju razumijevanja cijepljenja kao izlazne strategije iz 

zdravstvene krize? Ostali primjeri bili bi: kampanje utjecajnih osoba na društvenim 

medijima; oglasi na tradicionalnim medijima kao što je televizija; daljnji angažman 

vjerskih zajednica i sl.) 

• Prema vašem iskustvu, jeste li tijekom pandemije vidjeli komunikacijsku kampanju koja 

vas nije uspjela impresionirati ili uvjeriti u svoju poruku? Što mislite da treba izbjegavati 

svim sredstvima komunikacije? 

• Kao posljedica toga, tko bi trebao biti odgovoran za “pojavljivanje” i pokazivanje lica 

kada se suprotstavlja lažnim argumentima. Političari ili zdravstveni djelatnici? Slavne 

osobe ili obični građani? Visokoobrazovani stručnjaci ili vođe mišljenja? 

• Na temelju svih prethodnih mišljenja, koje se pouke mogu naučiti u ovom kontekstu iz 

iskustva s Covid-19? Možemo li pokušati pružiti barem 3 ključna elementa za uspješniju 

komunikacijsku kampanju o cijepljenju? 

 

 


