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Cum puteți identifica știrile false 
Știrile false și dezinformarea, adică informațiile manipulate în mod deliberat pentru a induce oamenii în eroare, au 
devenit un fenomen mondial din ce în ce mai vizibil. Platformele de comunicare socială și instrumentele lor de 
personalizare facilitează răspândirea știrilor false. Din motive de ordin economic sau ideologic, ele recurg adesea la 
emoții pentru a capta atenția și a genera clicuri. Știrile manipulate sunt greu de identificat chiar și de către tinerii care 
cunosc bine mediul digital. Este semnificativ faptul că șase din zece știri difuzate pe platformele de comunicare socială 
nu sunt nici măcar citite de către utilizatorul care le distribuie mai departe. Aproximativ 85 % dintre europeni consideră 
știrile false drept o problemă în propria lor țară, iar 83 % drept o problemă pentru democrație în general. Această 
busolă vă va ajuta să navigați prin oceanul de informații și să vă găsiți calea prin valurile de minciuni și dezinformare. 

 
1) Obțineți un plugin din proiectul InVID. 
2) Urmăriți, de exemplu, @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab sau @StopFakingNews/@stopfakeukraine 
Aceasta este o versiune revizuită a unei note „Pe scurt”, publicată în martie 2017. 
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