AKO en Bruna acteren beschamend!
Een van de “verworvenheden” van de digitale wereld is dat ieder individu, iedere groepering, een
eigen mening kan vormen en die op makkelijke manier aan een breder publiek kan aanbieden. Die
mening hoeft niet op feiten gebaseerd te zijn, die kan van alles inhouden, dus ook onjuiste feiten en
berichten.
Van deze mogelijkheid wordt door uiteenlopende groeperingen gebruik gemaakt, meestal om de
maatschappij te ontwrichten. Dat gebeurt vaak ook door zogenaamde boevenstaten, denk aan Rusland,
China, Iran en andere totalitaire staten. In een land als Estland hebben ze dagelijks te maken met de
verspreiding van nepnieuws door Russische trollen met de duidelijke intentie om het land te
ontwrichten. Ze zetten daar gespecialiseerde ict’ers in om het nepnieuws te detecteren en zoveel
mogelijk tegen te houden, wat niet altijd even makkelijk is.
Ook in Nederland vinden nepnieuws en complottheorieën inmiddels hun weg, en erger nog, gretig
aftrek. Denk aan wat er rond corona aan verhalen de ronde doen. Hoe krijgen ze het verzonnen!
Het is al triest genoeg dat er zoveel mensen zijn die dergelijke berichten serieus nemen, om wat voor
reden dan ook, maar nu begint het ook meer structurele vormen aan te nemen. Sommige partijen zien
het als een mogelijkheid om geld te verdienen met nepnieuws en complottheorieën. Dit is een zeer
bedenkelijke ontwikkeling. Dat roddelbladen zich allerhande wilde verhalen over BN’ers veroorloven
is al onsmakelijk genoeg, maar het publiek wat daarin geïnteresseerd is, is in feite vrij onschuldig. De
reacties beperken zich tot stiekem smullen van veronderstelde ellende van anderen. Maar als het om
serieuzere zaken gaat, zoals corona of verkiezingen, dan worden de gevolgen ernstiger.
Dat er bekende mensen zijn die het blad “Gezond verstand” uitgeven, waarin willens en wetens ruimte
wordt geboden aan partijen die doelbewust nepnieuws en complottheorieën willen verspreiden, is op
zich al te schandalig voor woorden. Dit zijn lieden die onder andere beweren dat de Twin Towers door
Amerika zelf zijn aangevallen of dat corona slechts een griepje is dat wordt misbruikt om de macht in
een land over te nemen. Hoe krijgen ze het verzonnen! Maar helaas zijn er altijd weer mensen die in
zo’n overtuiging gaan geloven. Discussies zijn met deze mensen niet mogelijk, feiten zijn voor hen
alleen maar nepnieuws. Als we dit soort lieden hun gang laten gaan, dan vinden zij de aarde niet alleen
plat, dan slaan ze hem ook plat! En dat alleen maar omdat er geld mee verdiend kan worden! Maar dat
gerenommeerde partijen als AKO en Bruna zich lenen om dit blad via hun winkels te distribueren,
tekent eens te meer hun gebrek aan verantwoordelijkheid en een overdaad aan onbeschaamd
geldbejag.
Dit is een van die ontwikkelingen die door het vrije medium “internet” mogelijk zijn. Dat nu door
traditionele partijen deze ontwikkeling wordt “gelegaliseerd” en zo een zekere erkenning krijgt, staat
voor een ontwikkeling die alleen maar kan leiden tot nog meer onrust in de samenleving en nog meer
ondermijning van het gezag. Waar de overheid al moeite genoeg heeft om met de wildgroei in de
berichtgeving om te gaan, gooien AKO en Bruna nog eens olie op het vuur. Dat belooft niet veel
goeds voor de verkiezingen van volgend jaar, die sterk beïnvloed kunnen gaan worden door dit soort
berichtgeving, die nu ook nog eens gefaciliteerd wordt via bekende kanalen. Het is wachten op een
omroep die dit soort berichten aandacht geeft via de televisie!
Dat dit soort berichtgeving zich nu verplaatst van internet, waar individuen kansen zien om aandacht
te trekken, naar partijen waarvan we dachten dat ze nog enige maatschappelijke verantwoordelijkheid
zouden kennen, is alarmerend. Het wordt tijd dat de overheid een streep trekt en zegt “tot hier en niet
verder”! Als hier niks gebeurt dan zal de hooggeprezen vrijheid van meningsuiting misbruikt worden
om onze samenleving te ondermijnen, en wie weet waar dat dan weer toe gaat leiden!

