Ilmar Vananurm

Infosõjad eelnevad verevalamistele

Kunagi ammu, kui veel laps olin, kuulsin ühe eaka inimese ütlemist:  "Mida vähem tead, seda parem!"  "No see küll õige ei saa olla," mõtlesin.
Too tõdemus meenus siis, kui Tallinna ja Moskva kanalilt poliitikasaateid vaadates oma tuju ja seega ka tervist rikkusin. Lõpetasin üldse TV vaatamise. Uudised jõuavad minuni teisel viisil ning teisel viisil võtan ma need ka teadmiseks.Tunnetan üsnagi selgelt, et igasugune võim kasutab infovooge oma huvides. Seda võib võrrelda isegi üleujutustega, kus suurvesi (jõud) uhab kõik eest, mis teda takistab, mis küllalt kõvasti vastu pidada ei suuda.
Neile, kes võimu ei toeta – neile sõna ei anta. See polnud nii vaid kommunistlikus Venes ja NSVLiidus. Sarnane olukord oli ka Eesti Vabariigis niinimetatud vaikival ajastul, kui keelati vabadussõdalaste organisatsioonid ja trükimeedias kehtis tsensuur.
Totaalne tsensuur oli nii Hitleri kui Stalini juhitavas riigis.
Kui mingi riigi juhtkond on otsustanud kellegi vastu sõjakäigule asuda, siis relvasõjale on alati eelnenud infosõda. Mis siis, et toona sellist sõna vist ei pruugitud. Meetodid pole aga muutunud. Hitler tegi kõik, et võita saksa rahva poolehoidu ja tuge. Stalin valmistus samuti sõjaks meedia abil, mis teda ja ta režiimi päevast päeva ülistas. Putini ofensiividele eelnesid mitmete aastate vältel eriti tugevad infovood, mis haarasid oma embusse suure osa vene rahvast, kes kõik need 60 aastat pole Võidu magusaid vilju üldse maitsnudki. Ja kui tänagi loed "Komsomolskaja pravdat", siis leiad igas ajalehenumbris artikleid relvajõudude ja suurvene patriotismi teemal. Nii nagu 1930-ndate aastate lõpus.
Praegu on tõesti selline aeg, kui meediamürgituse ja infosõja vastu tuleb samuti meedias välja astuda. Kui infolava on täidetud vaid kerglase meelelahutusega, rahvale puru silma ajamisega, valetamisega, siis käib humanism alla. Ükskõik mis riigis. Mürgitatud inimene ei saa ise arugi, kui talle relv pihku pistetakse.
See, kes pole veel lõplikult mürgitatud ehk infosõjas tapetud, hakkab ehk ükskord aru saama, kus asub tõde ja kus vale. Kuid siis võib olla liiga hilja relvasõjaks kaldunud olukorda muuta.
Teisitimõtlemine ehk võimuvoolust erinevad seisukohad on nagu kaitsetammid, mis takistavad tulvavetel suurt kahju tekitada.
Loodan, et Langenud Vabadusvõitleja päeva konverentside materjale saavad meie inimesed lähimas tulevikus raamatust lugeda.
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