10 sposobów na manipulację społeczeństwem
Autor tekstu: Noam Chomsky

1. Odwróć uwagę

K

luczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu

uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity,
poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia
odwrócenia uwagi jest również niezbędna, aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową
wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna
odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by
społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami" (cyt.
tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars").

2. Stwórz problemy, po czym zaproponuj rozwiązanie
Ta metoda jest również nazywana „problem — reakcja — rozwiązanie". Tworzy problem,
„sytuację", mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia
pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy lub
zaaranżuj krwawe ataki, tak aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za
cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw
społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3. Stopniuj zmiany
Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku,
przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne
(neoliberalizm) w latach 80. i 90. XX w.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra,
elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku — zmiany, które
wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.
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4. Odwlekaj zmiany
Kolejny sposób na wywołanie akceptacji
niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej
jako „bolesnej konieczności" i otrzymanie
przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie
jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować
przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu
z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają
zawsze naiwną tendencję do zakładania, że
„wszystko będzie dobrze" i że być może uda się
uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje
społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze
świadomością zmiany, a także na akceptację tej
zmiany
w atmosferze
rezygnacji,
kiedy
przyjdzie czas.

5. Mów do społeczeństwa, jak
do małego dziecka

Większość treści skierowanych do opinii
publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się,
argumentowania
czy
wręcz
tonu
protekcjonalnego,
jakiego
używa
się
przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych.
Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu
rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton.
Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii,
osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub
mniej lat" (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6. Skup się na emocjach, nie na refleksji
Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście
racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej
emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków
i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7. Utrzymaj społeczeństwo w ignorancji i przeciętności
Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli
i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna, na ile to
możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas
niezrozumiała" (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8. Utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być
przeciętnym

1. Media masowe lubują się w pokazywaniu
rzeczywistości bardziej absurdalną niż jest
naprawdę. To bardzo pożyteczny trik. Generuje
w nas przyjemną dla nas reakcję emocjonalną —
w obliczu absurdu możemy poczuć swoją
wyższość. Z drugiej jednak strony ta
wykoślawiona rzeczywistość coraz mniej skłania
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do angażowania energii, by chcieć zmieniać to,
co nam nie pasuje. Media masowe to dziś
konglomeraty gospodarcze, zaangażowane
w najróżniejsze przedsięwzięcia biznesowe.
Powyższa ilustracja nie trafia w sedno. Nie w tym
bowiem rzecz, że telewizja podaje informacje
nieprawdziwe, lecz w tym, że podaje informacje
wyselekcjonowane według strychulca interesów
jej właścicieli i czołowych reklamodawców. A ten
wyselekcjonowany obraz jest jedynie karykaturą
rzeczywistości. MA
Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool" być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9. Zamień bunt na poczcucie winy
Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez
niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc zamiast buntować się przeciwko systemowi
ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi
do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

10. Poznaj ludzi lepiej, niż oni samych siebie
Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą
dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii
i psychologii stosowanej „system" osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich,
zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie.
Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad
sobą.
Les 10 Stratégies de Manipulation de Noam Chomsky.

Post scriptum
Poul Romskey: Noam Chomsky zaprzeczył autorstwu tego tekstu w odpowiedzi fizykowi Jean
Bricmontowi w październiku 2010 roku stwierdził: „Nie mam pojęcia, skąd to pochodzi. Nie
stworzyłem tej kompilacji, nie spisałem i nie zamieściłem jej w internecie. Wielu ludzi zauważa
podobieństwo z tym co napisałem tu czy tam, ale na pewno nie zrobiłem tego w tej postaci lub
w postaci listy". Dzieje tego tekstu są starsze, lecz autor pozostaje wciąż anonimowy. Nad
pierwowzorem (Silent Weapons for Quiet War) pochylało się wielu ekspertów (w tym specjaliści CIA)
stwierdzając, że nie napisał tego amator. Co ciekawe jednak, przedstawione w liście tezy są zbieżne
z wynikami prac wielu socjologów, psychologów, medioznawców. Tekst stanowi wciąż zagadkę, stał
się „teorią spiskową". O jego popularności — jak sądzą badacze — zadecydowało to, że jest
napisany w formie instrukcji a nie analizy.
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Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
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