
CONFERINÞA REGIONALÃ „DEZINFORMAREA
CA INSTRUMENT DE PROPAGANDÃ:
TENDINÞE ªI IMPACT REGIONAL“

Peste 300 de participanþi din diferite regiuni ale þãrii au fost prezenþi la confe-
rinþa regionalã cu genericul „Dezinformarea ca instrument de propagandã: ten-
dinþe ºi impact regional“, ce a avut loc în data de 24 ianuarie 2019. Evenimentul
a fost organizat de Asociaþia Presei Independente (API) în cadrul Campaniei îm-
potriva informaþiei false ºi tendenþioase STOP FALS!

Experþi ºi jurnaliºti notorii din Polonia, Letonia, Estonia, România, Armenia,
Ucraina, R. Moldova au discutat despre tendinþele ºi impactul fenomenului ºtirilor
false, în special în Europa de Est ºi în unele þãri din Parteneriatul Estic. De ase-
menea, au fost abordate temele contracarãrii dezinformãrii, consolidãrii capaci-
tãþii de rezilienþã la orice tip de propagandã, dezvoltãrii abilitãþilor de verificare
a informaþiei. Experþii invitaþi au vorbit despre impactul propagandei externe ºi
interne în alegerile parlamentare din Letonia (octombrie 2018) ºiArmenia (decembrie
2018), în timpul referendumului privind redefinirea familiei în România (octombrie
2018), dar ºi despre „sperietorile“ electorale din R. Moldova.

În cadrul conferinþei a participat în calitate de vorbitor ºi expertul LARICS,
Nicolae Þîbrigan, care a analizat campania de dezinformare în timpul referendului
din octombrie 2018 din România privind redefinirea familiei în Constituþie. Potrivit
cercetãtorului, propaganda pro-Kremlin nu s-a implicat direct în campania pro-
referendum, dar a reuºit sã penetreze reþeaua susþinãtorilor prin intermediari.
Miza propagandei ºi dezinformãrilor pro-Kremlin consta în a influenþa atât per-
cepþia publicului din România, cât ºi rezultatul participãrii la referendum. Iar
campania a fost canalizatã pe o pantã a discursul urii împotriva minoritãþilor
sexuale din România, ºi spre anti-europenism.
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DEZBATERE PUBLICÃ PRIVIND SURSELE ªI FORMELE
DE EXPRIMARE ALE FAKE NEWS ÎN ROMÂNIA

În urma unei cercetãri atente a trãsãturilor structurale ale fenomenului de fake
news, Institutul pentru Politici Publice (IPP) ºi G4media.ro au organizat pe
18 ianuarie 2019, la Hotelul Intercontinental, o sesiune de informare ºi dezbatere
privind manifestãrile acestei noi realitãþi. Cercetarea s-a concentrat, pe de o parte,
asupra înþelegerii principalelor resorturi care stau la baza fenomenului, iar, pe de
altã parte, a vizat înþelegerea particularitãþilor ºi mizelor româneºti ale problemei.

În cadrul dezbaterii a participat asistentul de cercetare ºi membru în Consiliul
de Experþi LARICS, dr. Nicolae Þîbrigan (ISPRI), care a þinut sã sublinieze cã
pe tãrâmul fake news Kremlinul acþioneazã prin intermediul unei reþele de site-
uri care funcþioneazã pe post de releu, exploatând totodatã o categorie aparte de
public (idioþii utili) ºi folosind ca materie primã sincopele din societate ºi mediul
politic: „Propaganda pro-Kremlin foloseºte ceea ce se întâmplã în societate ºi nu
mã eschivez sã afirm cã cele mai multe dezinformãri le produce la nivel domestic“.

Expertul LARICS a mai punctat cã tema Soros a fost pe radarul specialiºtilor
în dezinformare de la Moscova cu destulã vreme înainte ca ea sã explodeze în
spaþiul public ºi politic din România, ºi anume în anul 2013, iar un alt „exerciþiu“
care serveºte interesul Kremlinului este cel al avalanºei de materiale, în mediul
online, despre „armele miraculoase ale lui Putin“. „Nu cred cã e recomandat sã
devenim purtãtorii de cuvânt ai Ministerului rus al Apãrãrii“, a conchis Nicolae
Þîbrigan.

IPP aºazã în centrul preocupãrilor sale din 2019 înþelegerea fenomenului fake
news (dezinformarea digitalã) în România. Demersul organizaþiei constã în pre-
zentarea de materiale de informare, cercetare, dezbateri etc., propunându-ºi sã
arate care sunt mecanismele de operare în noua realitate, cum putem identifica
dezinformarea ºi care sunt instrumentele de care dispunem în combaterea ei.
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