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Cum să ne ferim de știrile false?



Suntem în război informațional și avem toate motivele să ne îngrijorăm de faptul că
oamenii (inclusiv jurnaliștii) împărtășesc în mod involuntar dezinformare, dar sunt mult
mai îngrijorătoare campaniile sistematice de dezinformare.

Încercările anterioare de a influența opinia publică s-au bazat pe tehnologii de difuzare
„unul-la-unul” sau „din-gură-în-gură”, dar rețelele sociale permit „atomilor” propagandei
să fie direcționați direct către utilizatorii care sunt mai predispuși să accepte și să
împărtășească un anumit mesaj.

Odată ce împărtășesc din greșeală un articol, o imagine, un videoclip sau un meme
înșelător sau fabricat, următoarea persoană care îl vede în feedul social are încredere în
afișul original și continuă să îl împărtășească.

Departe de a fi un concept nou, dezinformarea și poveștile culese au fost folosite de-a
lungul istoriei ca formă de propagandă sau de război al informațiilor. Cu toate acestea,
ascensiunea rețelelor de socializare ca hub pentru partajarea articolelor a răspândit „știri
false” - informații false sau înșelătoare prezentate ca știri legitime - pe tot internetul.
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de conținuturi

care sunt 
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este difuzat

Pentru a înțelege ecosistemul informațional actual, 
trebuie să-l descompunem în trei elemente

Ca să înțelegem și să luptăm eficient împotriva dezinformării (voite sau imprudente),
trebuie să analizăm și să înțelegem multiplele fațete ale fenomenului, începând cu
diferitele motivații ale celor care dezinformează.



1. Nu toate știrile false sunt create egal sau chiar cu intenția de a înșela.

2. Unele încep ca opinii sau glume care devin neînțelese, răsucite în timp
și, în cele din urmă, se transformă în dezinformare.

3. Alții încep clar cu un singur scop, cel al înșelăciunii.

Motivațiile pentru crearea de fake-news sunt: jurnalismul 
slab, parodia, provocarea, pasiunea, partizanatul, 

profitul, influența politică sau puterea și propaganda.



Acesta este modelul de clasare pentru dezinformarea online, de la cel mai puțin intenționat la cel
mai mult:

➢ Satiră / Parodie

Articole sau videoclipuri create pentru a batjocori sau a râde de o problemă. Dacă sunt create fără
a fi o parodie evidentă, aceste tipuri de articole pot păcăli în continuare cititorii și pot fi
împărtășite ca „reale”.

➢ Conexiune falsă

Povești cu titluri, imagini și subtitrări care nu reflectă conținutul. Uneori cauza este o greșeală
cinstită sau un jurnalism slab, dar alteori legăturile false sunt deliberate pentru a atrage mai
multă atenție.

➢ Conținut înșelător

Utilizarea înșelătoare a informațiilor pentru a încadra o problemă sau o persoană, în special una
care nu este implicată în poveste. Acest lucru poate fi cauzat de un jurnalism slab sau de o
influență politică, dar este cauzat și de împărtășirea opiniilor ca știri și de linia din ce în ce mai
neclară dintre cele două.



➢ Context fals

Conținut original, dar care este partajat cu informații contextuale false, cum ar fi o dată incorectă
sau un citat neatribuit. Acest tip de dezinformare poate apărea în continuare pe site-urile de știri
cu verificare slabă a faptelor sau raportare bazată pe opinii, dar este în mod clar condus de o
agendă cu o încercare de a influența.

➢ Conținut amăgitor

Atunci când sursele autentice sunt imitate pentru a înșela publicul. Deși acest tip de dezinformare
este folosit în parodie, este folosit și în scopuri de profit și propagandă, cum ar fi site-uri deghizate
pentru a arăta ca organizații de știri sau folosind acreditări false.

➢ Conținut manipulat

Manipularea deliberată a informațiilor, cum ar fi modificarea digitală a unei imagini sau
inventarea ghilimelelor. Acest tip de dezinformare este ușor dovedit fals cu unele cercetări, dar se
poate răspândi prea mult înainte de a fi verificat.

➢ Conținut fabricat

Conținut fals nou creat, conceput să înșele și să facă rău. Acestea includ videoclipuri și site-uri
deepfake care se prezintă ca organizații de știri legitime.



În ciuda faptului că multe tipuri de dezinformare par a fi
evidente dintr-o privire, este mai greu de discernut atunci
când navigați online. Într-un sondaj global din 2019
realizat de Ipsos pe rețelele de socializare, 44% dintre
oameni au recunoscut că au fost păcăliți de știri false cel
puțin o dată, în timp ce alții ar fi putut fi înșelați în mod
involuntar.

Mai mult decât orice, luați în considerare că
dezinformarea revoltătoare are un timp mai ușor de
răspândit pe internet decât știrile reale plictisitoare.

Un studiu al MIT a constatat că poveștile false de pe
Twitter au fost cu 70% mai predispuse să fie redistribuite
decât știrile corecte.



✓ Sursa: investigați site-ul pentru a vă asigura că este legitim și
verificați misiunea și informațiile sale de contact pentru a
înțelege dacă este vorba de știri, satiră sau opinie.

✓ Adresa URL: aveți grijă la nume de domenii de nivel superior
neobișnuite, cum ar fi „.com.co”, care sunt concepute să pară
legitime, cum ar fi ABCnews.com.co, dar NU sunt.

✓ Textul: articolul are erori de ortografie sau punctuație grave.
Aceasta poate fi o căutare ușoară pentru conținutul fabricat
simplu, deoarece majoritatea surselor de renume au
standarde ridicate de corectură și gramatică.

✓ Informatia: citiți titlurile anterioare cu clicuri, notați cine este
(sau nu) citat și verificați informațiile de pe alte site-uri. Acesta
este și un mod bun de a separa articolele de opinie, de știri.

✓ Autorul: verificați biografia autorului și efectuați o căutare
rapidă pe ele. Sunt credibili să scrie despre povestea lor? Sunt
reali?

Există câteva lucruri pe care le poți verifica pentru a ști dacă 
un articol este din categoria „Știri false”



✓ Surse de sprijin: faceți clic pe linkurile de susținere și efectuați
căutări inversate pe imagini: sprijină de fapt povestea sau
sunt irelevante (sau mai rău, manipulate)?

✓ Data: uneori, știrile mai vechi sunt împărtășite din nou și
câștigă atenție din cauza evenimentelor actuale, dar asta nu
înseamnă că sunt relevante sau exacte.

✓ Erorile personale de evaluare: apar mai ales odată cu
creșterea jurnalismului opinionat și a site-urilor care profită de
polarizare. Luați în considerare publicul destinat acestei
povești și dacă propriile credințe ar putea afecta judecata
dvs.

✓ Experții: dacă o poveste se simte slabă sau nu pare citată
corect, luați în considerare întrebarea unui expert în domeniu
sau consultarea unui site de verificare a faptelor.

Există câteva lucruri pe care le poți verifica pentru a ști dacă 
un articol este din categoria „Știri false”



„Trebuie să fie adevărat!”, ne spunem – „am văzut aceeași
afirmație astăzi de mai multe ori.”

De asemenea, este mult mai puțin probabil să fim critici față de imagini.

Este mult mai puțin probabil să fim critici față de informațiile care susțin
convingerile noastre existente. Și, deoarece supraîncărcarea cu informații
ne epuizează creierul, suntem mult mai ușor de influențat.

Când vedem mai multe mesaje despre același 
subiect, creierul nostru îl folosește ca o 

scurtătură către credibilitate.



În cele din urmă, trebuie să ne gândim la modul în care acest conținut este
difuzat.

Mecanisme de 
diseminare

O parte din acesta este 
împărtășit în mod 

neintenționat de oamenii de 
pe rețelele de socializare, 

făcând clic pe share fără a 
verifica. 

O parte din acesta este amplificat de 
jurnaliștii care sunt acum sub mai multă 
presiune ca oricând pentru a încerca să 

aibă sens și să raporteze cu precizie 
informațiile care apar pe rețeaua 

socială în timp real. 

O parte din acesta este împins de 
grupuri care încearcă în mod 

deliberat să influențeze opinia 
publică, iar unele dintre acestea 
sunt diseminate ca parte a unor 

campanii sofisticate de 
dezinformare, prin rețele de roboti 

și fabrici de troli. 



Când mesajul/comunicarea este 
coordonată și consecventă, ne 
păcălește ușor creierul deja epuizat din 
cauza cantității copleșitoare de 
informații care „strălucește” în fața 
ochilor noștri în fiecare zi și depinde din 
ce în ce mai mult de comenzile 
psihologice rapide, simple, pe care se 
bazează capacitatea noastră de 
evaluare. 

Ce putem face?

Cu toții jucăm un rol crucial în acest
ecosistem și, de fiecare dată când acceptăm
pasiv informații fără a verifica sau partajăm
o postare, o imagine sau un videoclip înainte
de a le verifica, contribuim la crearea de
confuzie și facem jocul manipulatorilor.

Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm
responsabilitatea verificării independente a
ceea ce vedem online.
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