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OCHII LUI ARGUS

În ultima perioadă, pe lângă 
efectele economice, sociale 
și psihologice provocate de 

pandemie, asistăm și la evoluții 
îngrijorătoare pentru securitatea 
regională, din care nu pot lipsi 
acumularea de forțe militare 
rusești pe Flancul estic al NATO, 
în regiunea Mării Negre și în cea 
a Mării Baltice, și, cel mai recent, 
în Ucraina și în proximitatea 
acesteia. La aceste masări de 
trupe, se adaugă și activități 
de spionaj, activități de război 
hibrid, de atacuri cibernetice, de 
propagandă și de dezinformare. 
Uniunea Europeană și NATO, 
din care România este parte 
integrantă, cu rol și relevență 
din ce în ce mai vizibile, au 
reacționat foarte prompt, fiind 
extrem de preocupate de aceas-
tă creștere a activităților rusești. 
Care, depășind granițele și limi-
tele internaționale, sunt extrem 
de dificil de contracarat. 

În cazul României și al Repu-
blicii Moldova, avem exemplul 
Sputnik Moldova, care acoperă 
vorbitorii de limbă română și 
care diseminează cele mai multe 
fake news, legate de politici-
le UE și NATO și de măsurile 
de reziliență națională, și, cu 
preponderență, dezinformări 
legate și îndreptate împotriva 
măsurilor anti-Covid-19, inclusiv 
împotriva esențialei campanii 
naționale de vaccinare. Deloc de 
ignorat și cu o pondere impor-
tantă în dezinformările rusești, 
trebuie menționați trollii ruși de 
pe rețelele de socializare și ai lor 
idioți utili (un termen intrat în 
jargonul jurnalistic și sociologic 
de câteva decenii), răspândaci 
fără discernământ ai unor idei 
pe care, de foarte multe ori, nu 
le pot înțelege și le propagă din 
instinctul gregar, care le conferă 
comoditatea și acceptarea micii 
comunități (reale sau virtuale) în 
care se complac.

Este concludent un sondaj 
sociologic privind expunerea 
la știri false și dezinformări, 
publicat la finalul lunii mar-
tie, care evidențiază faptul 
că majoritatea românilor se 
considera victime ale acestor 
campanii. Cercetarea a relevat 
că 55% dintre cei chestionaţi 
considerau că, în lunile anteri-
oare, au fost expuși la știri false 
și dezinformări în mare și foarte 
mare măsură, 42,5% au bifat o 
mică, foarte mică măsură și de-
loc, iar 2,5% nu știau sau nu au 
răspuns. De asemenea, 58,3% 
dintre repondenți au indicat 
că unele state susţin acţiuni de 
propagandă și dezinformare în 
România într-o mare și foarte 
mare măsură, în timp ce 32,2%, 
considerau că doar într-o măsu-
ră mică și foarte mică. 

O mare problemă a apă-
rut în momentul în care cei 
chestionați a trebuit să indice 
statul sau organizația pe care o 
consideră vinovată de fake news 
și dezinformare. Întrebaţi ce 
entitate statală sau organizație 
cred că susţine cel mai mult 
acţiunile de propagandă, dez-
informează și răspândește știri 
false în România, 24% dintre cei 
chestionaţi au răspuns Rusia, 
14,8%, China, și 9,2%, Ungaria. 

Tacticile de război 
hibrid – inclusiv 

atacurile 
cibernetice, 

propaganda, 
campaniile de 

dezinformare – 
fac parte dintr-o 

imagine mai 
amplă, într-o 

conjunctură de 
securitate în con-
tinuă schimbare. 

Fenomenul a 
devenit și mai 

evident în 
contextul  

pandemiei de 
Covid-19, rele-

vând importanța 
crucială pe care 
o are accesul la 

informații din 
surse de încrede-

re, rolul esențial 
al mass-media 

libere și indepen-
dente, precum 
și al informării 

cetățenilor și 
 al rezilienței 

acestora în raport 
cu fenomenul 
fake news. Din 
păcate, acest 

mesaj nu ajunge 
sau ajunge foarte 
greu la cetățean, 

care, de fapt, este 
principala țintă a 
dezinformărilor.

Dezinformarea, 
greu de stopat
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NATO și combaterea dezinformării

Ca organizație bazată pe valori democratice, 
NATO combate dezinformarea cu comunicări 

publice credibile bazate pe fapte. La fel cum toate 
națiunile Alianței se apără reciproc împotriva 
oricărei amenințări, combaterea dezinformării 
este, de asemenea, un efort de echipă. Fiecare 
cetățean are rolul său de jucat. Trebuie să ne sporim 
rezistența colectivă la dezinformare, împreună, 
consideră Alianța Nord-Atlantică.
Suntem transparenți și ne-am prezentat în mod 
public abordarea de a contracara dezinformarea. 
Aceasta implică înțelegerea și analiza mediului informațional, angajarea publicului pentru a construi rezistența, comunicarea 
proactivă și expunerea unor cazuri majore de dezinformare. Această activitate este susținută de o cooperare puternică cu parte-
nerii, deoarece nu putem acționa singuri. De la organizațiile internaționale și guvernele naționale și locale, la companiile private, 
societatea civilă și mass-media libere și independente, toți actorii - inclusiv NATO - au un rol de jucat în combaterea dezinformării, 
susține asistentul pentru diplomație publică al secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Baiba Braže.

UE, cod de bune practici 
privind dezinformarea

La 26 mai, Comisia Europeană a publicat orientările cu privire la modul în care 
Codul de bune practici privind dezinformarea, primul de acest tip din lume, ar trebui 

consolidat pentru a deveni un instrument mai eficient de combatere a dezinformării.
Pe baza unui cadru de monitorizare solid și a unor indicatori de performanță clari, 
semnatarii trebuie să reducă stimulentele financiare care favorizează dezinformarea, 
să le permită utilizatorilor să își asume un rol activ în prevenirea răspândirii acesteia, 
să coopereze mai bine cu verificatorii de fapte din toate statele membre și în toate 
limbile Uniunii Europene și să le ofere cercetătorilor un cadru pentru accesul la date.
Amenințările reprezentate de dezinformarea online evoluează rapid și trebuie să ne 
intensificăm acțiunea colectivă pentru a consolida rolul cetățenilor și a proteja spațiul 
informațional democratic. Este necesar un nou cod mai solid, deoarece platformele online 
și alți actori trebuie să abordeze riscurile sistemice asociate serviciilor lor și amplificării 
algoritmice, să înceteze activitățile de control pe care le desfășoară pe cont propriu și să 
nu mai permită obținerea de profituri de pe urma dezinformării, respectând în același 
timp pe deplin libertatea de exprimare, a declarat comisarul european Věra Jourová, 
vicepreședinte pentru valori și transparență.
La rândul său, Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a afirmat: Trebuie să 
combatem infodemia și difuzarea de informații false care pun în pericol viața oamenilor. 
Dezinformarea nu poate continua să fie o sursă de venit. Trebuie să vedem angajamente 
mai ferme din partea platformelor online, a întregului ecosistem publicitar și a rețelelor 
de verificatori de fapte. Actul legislativ privind serviciile digitale ne va oferi instrumente 
suplimentare și puternice pentru combaterea dezinformării.

Suma procentelor, cu rezerve 
și implicații mai complexe în 
privința Ungariei, ar putea să 
pară în regulă.

Însă, în mod surprinzător, 
18,5% au indicat Uniunea 
Europeană, 9,2%, SUA, și  3,3%, 
Germania. Asta poate înseamna 
că peste 30% din cei chestionați 
sunt victimele campaniilor 
de dezinformare și fake news 
orchestrate de Kremlin și 
Beijing, de-a lungul ultimilor 
ani. Este evident că România a 
devenit o ţintă pentru campanii 
de fake news și de altă natură, 
orchestrate fie de actori statali, 
fie de actori non-statali, care 
se bazează pe proliferarea 
periculoasă a dezinformării. În 
aceste condiții, toți avem un 
rol de jucat în a nu răspândi 
dezinformarea. Trebuie să ne 
amintim să fim sceptici cu pri-
vire la știrile senzaționaliste, să 
luăm în considerare sursa și să 
ne gândim de două ori înainte 
de a le distribui pe social media. 
Iar antidotul împotriva acestei 
pandemii de dezinformare 
rămâne știrea respectiv analiza 
bazată pe fapte. n


