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Kľúčové zistenia
Všetky analyzované príspevky v sledovanom období vyjadrujú kladný
postoj k Zelenej dohode EÚ (European Green Deal).
Zelená dohoda je vnímaná hlavne v súvislosti s prebiehajúcim
konfliktom na Ukrajine a potrebou diverzifikovať energetický sektor.
Sledované príspevky zverejnili dôveryhodné zdroje, ako napríklad
zdroje napojené na Európsku úniu.
Infosecurity.sk monitorovalo v spolupráci s Beacon Project International
Republican Institute (IRI) príspevky týkajúce sa Európskej zelenej dohody
publikované na slovenskom Facebooku od 20. apríla do 20. mája 2022
pomocou nástroja CrowdTangle. Monitoring je súčasťou širšej iniciatívy
IRI, ktorá je implementovaná súčasne v piatich krajinách EÚ.
Priebežné zistenia ukazujú, že Zelená dohoda bola v danom období na
slovenskom Facebooku vnímaná vcelku pozitívne. Príspevky týkajúce sa
Zelenej dohody a prechodu Slovenska alebo Európskej únie na zelenú
ekonomiku boli všeobecne diskutované v širšom kontexte vojny na
Ukrajine. V príspevkoch sa spomína a zdôrazňuje aj vyšší dopyt po zelenej
energii
a najmä investície do zelenej energie. Podľa analyzovaných príspevkov
môže byť potreba diverzifikácie a odrezania sa od energií prichádzajúcich z
Ruska impulzom k rýchlejšej zelenej transformácii. V kontexte tohto
naratívu je EÚ považovaná za kľúčového aktéra v snahe o riešenie
klimatickej krízy.
Okrem obsahu naratívov boli analyzovaní aj aktéri, ktorí ich šírili. Výsledky
ukazujú, že naratívy o Zelenej dohode boli šírené mainstreamovými
médiami, úradmi európskych inštitúcií na Slovensku, mimovládnymi
organizáciami alebo politikmi. Žiadny z uvedených aktérov nebol označený
za šíriteľa dezinformácií.

Zhrnutie
V sledovanom období sa Európska zelená dohoda spomínala len v 7
príspevkoch vygenerovaných 7 rôznymi zdrojmi. Príspevky celkovo získali
395 interakcií. Aktéri, ktorí o danej téme informovali boli: slovenský
europoslanec Ivan Štefanec, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora (SPPK), ekonomický časopis TREND, Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku,
Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku, regionálne Informačné centrum EÚ
EUROPE DIRECT Senica a online mainstreamové médium Európske
noviny. Na základe preskúmania relevantnosti zdrojov boli všetky
označené za dôveryhodné. Najviac interakcií (183) získal príspevok
zdieľaný slovenským konzervatívnym europoslancom Ivanom Štefancom.
Štefanec v príspevku zdieľal svoj článok z Európskych novín o potrebe
zvýšenia energetickej efektívnosti a investovania do obnoviteľných zdrojov
energie v záujme naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody rýchlejšie, a
znížiť tak závislosť od Ruska.
Všetky príspevky boli manuálne kódované na základe témy a kontextu,
pomocou vopred definovanej štruktúry kategórií zodpovedajúcich ôsmim
vopred určeným tagom: životné prostredie, ekonomika, zdravie, politické,
vojenské, infraštruktúra, informácie, sociálne. Výsledky boli nasledovné:
životné prostredie (1 príspevok), ekonomika (1 príspevok), zdravie (0
príspevkov), politické (2 príspevky), armáda (0 príspevkov), infraštruktúra
(0 príspevkov), informácie (4 príspevky), sociálne (0 príspevkov).
Väčšina analyzovaných príspevkov mala informatívny charakter. V prípade
tagov „zdravie“, „vojenské“, „infraštruktúra“ a „sociálne“ sa nenašli žiadne
výsledky, čo možno vysvetliť všeobecne nízkym počtom príspevkov alebo
charakterom témy, ktorá je hlavne environmentálna alebo politická a
vyžaduje zdieľanie informácií o Zelenej dohode. Každý zdroj sa v datasete
objavil iba raz.
Nízky počet príspevkov súvisiacich so Zelenou dohodou v sledovanom
období možno považovať za dôsledok presunu pozornosti smerom k vojne
na Ukrajine. Téma tiež nie je veľmi populárna v súčasnej koalícii ani
opozícii, a preto sa v médiách neobjavuje veľmi často.

