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KDO JE EUGENIA COONEY?
Kamil KOPECKÝ
Jméno Eugenia Cooney patrně většina z vás neslyšela, přitom jde o
slavnou youtuberku, jejíž videokanál sleduje více než 1,5 milionů
uživatelů z celého světa, na Instagramu má přibližně 600 000
fanoušků, účty má i na Twitteru a dalších sítích. Ve své
youtuberské produkci se zaměřuje především na oblast módy a
krásy. Svůj kanál na youtube provozuje již od roku 2011, tedy
plných 8 let. Eugenii sledují mimo jiné dětští uživatelé, kteří ji často
vnímají jako svůj idol a také ji napodobují.
Eugenia Cooney váží ve svých 24 letech 30 kg a trpí mentální
anorexií. Svou diagnózu však před svými followery (záměrně
či nezáměrně) až donedávna utajovala a naopak ve své
produkci proklamovala, že je v pořádku a že se cítí dobře .
Pro tisíce dívek se Eugenie stala ideálem krásy a v touze přiblížit se
jí začaly dětské followerky aktivně hubnout a napodobovat její
vzhled. Jen na Twitteru a Instagramu najdeme namátkovým
vyhledáváním desítky veřejných účtů dívek, které na tento ideál
krásy v podobě Eugenie odkazují a sdílejí své vlastní pokroky v
oblasti hubnutí.

V roce 2016 dokonce vznikla petice, kterou vytvořila Lynn Cloud,
která si všimla, že její dvanáctiletá neteř sleduje na Youtube právě
Eugenii, obdivuje ji a začala cíleně hladovět, aby vypadala jako její
idol. Petice umístěná na serveru Change.org požadovala zákaz
youtube kanálu Eugenie a podepsalo ji přes 20 000 osob.
Samotná youtuberka celou situaci komentuje tak, že ví, že je
kritizována za to, že má špatný vliv na dívky, nicméně

nikdy na ně tento vliv mít nechtěla a nesnažila se je ani
aktivně ovlivňovat - to nebylo a není jejím cílem. Nikdy
nikomu neradila, aby se snažil hubnout nebo změnil svou
vizáž tak, aby vypadal jako youtuberka.

V komentářích Eugenii její fanoušci opakovaně upozorňovali na to,
že by měla vyhledat odbornou pomoc a že trpí mentální anorexií,
youtuberka však reagovala tak, že je v pořádku a že cítí se
dobře.
V průběhu své youtuberské kariéry byla Eugenia vystavena tisícům
pozitivních, ale také negativních a dehonestujících komentářů, pro
část svých fanoušků se stala idolem (a aktivně svůj idol
napodobovali a napodobují), pro jiné je nenáviděnou youtuberkou s
negativním dopadem na děti, která by se měla urychleně léčit.

Na začátku letošního roku (2019) Eugenie oznámila, že si dá od
online světa přestávku. A stejně tak přiznala, že dobrovolně na
svém “problému” ve spolupráci s lékařem pracuje. Můžeme tedy
doufat ve zlepšení jejího mentálního i fyzického stavu . Její
youtube kanály jsou však stále otevřené a její videa vykazují
vysokou sledovanost...
Pro E-Bezpečí
Kamil Kopecký
P.S. Podle výzkumu České děti v kybersvětě sleduje YouTube videa
zobrazující osoby s poruchami příjmu potravy přibližně 12 procent
dětí z výzkumného souboru přes 27177 dětí.
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