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“

ake News”, un concept
relativ puțin folosit
până în urmă cu câțiva
ani, a devenit o provocare pentru
furnizorii de informații corecte
din întreaga lume. Mass-media
și rețelele de socializare sunt
”invadate” de știri false furnizate
sub masca unor fapte, situații sau
evenimente adevărate. Fenomenul
a devenit și în România un
demn urmaș al propagandei și
dezinformării.
Contracararea
acestui proces în continuă
dezvoltare se poate face, în primul
rând, prin educație și cunoaștere.
Termenul presupune publicarea

de informații false sub ”masca”
unor știri adevărate. Principalele
”vehicule” de propagare a știrilor
false sunt mass-media și rețelele
de socializare.
Efectul
”fake
news”
a
determinat ca în 2016 ”posttruth” (post-adevăr) să fie
declarat cuvântul anului de către
Oxford Dictionaries. ”Post-truth”
definește o perioadă de timp sau o
situație în care faptele reale devin
mai puțin importante decât ceea
ce crede o anumită persoană,
care reacționează emoțional
într-un context al nesiguranței și
neîncrederii.

Motivațiile furnizorilor
de știri false
Dezbaterea despre metodele
prin care putem face faţă acestui
model de gândire în care ceea
ce noi credem sau vrem să
credem este mai important decât
faptele obiective a cuprins şi
România. La nivel internațional,
dezbaterea a fost provocată de
votul pentru Brexit din Marea
Britanie şi alegerea lui Donald
Trump în fruntea Statelor Unite
ale Americii. În România s-a
manifestat în special în perioada
electorală din 2016, dar și în
timpul protestelor din februarie

2017. De altfel, fenomenul ”fake
news” s-a dezvoltat și propagat
cel mai bine în timpul unor
evenimente sau situații limită,
cu efect important asupra
consumatorilor de informație.
Site-urile din România care
promovează știri false pretind
că sunt platforme de ştiri
independente, însă le lipseşte
transparenţa: nu prezintă detalii
despre autori şi despre redacţie,
nu citează surse credibile şi nu
oferă informaţii ce pot fi verificate.
Toate, însă, susțin că prezintă
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fakeNews si teoria
efortului minim
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de Ciprian Cucu

Fața de pe marte și pisicile care
aduc ploaia
Imaginea de sus este făcută
în anul 1976 de o navă NASA,
Viking1, ca parte a unei misiuni de
studiere a planetei Marte.
La întrebarea - “ce caută o față
umană pe Marte?”, răspunsul este
evident - nu e o față umană, e doar
un deal care arată întâmplător ca o
față umană. [1]
Astfel de iluzii sunt foarte
frecvente și sunt efectul unui
proces natural. Avem capacitatea
și tendința de a completa
punctele lipsă dintr-o imagine,
literele lipsă din cuvinte, de a
găsi legături între evenimente ce
sunt apropiate în timp sau de a
vedea trăsături umane în obiecte.
Predispoziția pentru a identifica
tipare - denumită “patternicity” de
Michael Shermer, editorul revistei
“Skeptic” [2] - ar fi, se pare, un
mecanism util din punct de vedere
evolutiv: a fost foarte bine pentru
omul peristoric să asocieze rapid,
intuitiv, zgomotul din tufe cu un
potențial predator.
Pe de altă parte, asocierile nu
sunt tot timpul reale - doar pentru
că începe ploaia după ce o pisică
neagră trece strada, nu înseamnă
că pisicile negre aduc ploaia.
Implicațiile tendinței noastre
să găsim modele și să credem
(aproape) orice, pot deveni
complexe, iar efectele potențiale
extrem de neplăcute. Este bine
sau nu să ne vaccinăm? Au vreun
rol zodiile sau horoscopul? Există
karma? Este încălzirea globală
o problemă cauzată de om, care
trebuie adresată? Care lider sau
doctrină politică merită susținere
și care nu?
Toate aceste întrebări arată
că multe din deciziile pe care
suntem nevoiți să le luăm trebuie
bazate pe ceva mai mult decât pe
un mecanism de supraviețuire al

omului preistoric; ar trebui bazate
pe rațiune. Dar în ce măsură se
întâmplă asta în realitate?
Cele două sisteme
Deși omul contemporan e
suficient de diferit de strămoșii săi
preistorici, în realitatea de zi cu zi,
oamenii nu acționează ca ființe
pur raționale. După Prof. Daniel
Kahneman, formarea opiniilor (și
convingerilor) este un proces mai
degrabă intuitiv decât rațional.
Kahneman explică “iraționalitatea”
umană prin teoria procesului
dual [3][4][5]: mintea umană
e împărțită în două sisteme sistemul rapid (1) și sistemul încet
(2). Sistemul 1 e automat, bazat pe
intuiție, involuntar și nu presupune
efort (ex. conducerea unei mașini).
Sistemul 2 presupune focalizarea
intenționată a atenției, este mai lent
și presupune efort (ex rezolvarea
unei probleme de matematică)
Se dă, spre exemplu, următorul
experiment de gândire :
Alexandra are 31 de ani, fără
partener, comunicativă, deschisă
la nou și foarte inteligentă. A
studiat filozofia și în facultate a fost
foarte preocupată de teme precum
discriminarea și echitatea în
societate, participând de asemenea
în
demonstrații
împotriva
centralelor nucleare.
Care situație o considerați mai
probabilă:

1. Alexandra este angajată la
bancă.
2. Alexandra este angajată la bancă
și este activă în mișcarea feministă.
Din punct de vedere matematic,
varianta 2 este mai puțin probabilă
- oricât de puțin probabil este ca
Alexandra să lucreze la bancă, e și
mai puțin probabilă să fie și activă
în mișcarea feministă (pe lângă a fi
angajată la bancă).
Totuși, de fiecare dată când

acest experiment a fost aplicat,
majoritatea răspunsurilor arată
tendința de a favoriza a doua
variantă. Se pare că motivul ar
fi tendința de a gândi intuitiv,
ținând cont de contextul care oferă
“reprezentativitate” implicării
în mișcarea feministă. Vezi [6]
pentru detalii.
Teoria efortului minim
Una din concluziile personale
față de sistemul de învățământ,
generată de experiența de o parte
și de alta a “baricadei”, este că o
foarte mare parte a oamenilor
din sistem funcționează după
teoria efortului minim. La elevi/
studenți asta se traduce într-o
lipsă majoră de curiozitate și
interes - fac cât de puțin posibil ca să atingă un minim obligatoriu
(să treacă examenul sau să ia o
notă acceptabilă). Profesorii pe
de altă parte își actualizează rar
conținutul cursurilor sau metodele
de predare sau se implică mai
puțin în activități extracuriculare.
Dacă extrapolăm ideea spre
contextul fakeNews, găsim foarte
ușor o explicație pentru care știrile
false, conspirațiile și alte informații
false au atât succes: să verifici
informația, să stai să cauți opinii
contrare, să le analizezi pe toate
și să tragi o concluzie ia timp și
presupune efort. Să gândești este,
surprinzător, cam greu!
Oameni și povești
Dacă stabilim că oamenii
urmăresc
automat
(chiar
inconștient) să-și minimizeze
efortul, rămânem totuși cu o
întrebare - de unde-și trage
sistemul 1 resursele pentru
reacțiile sale intuitive și rapide?
Sistemul 1 construiește un
model al lumii înconjurătoare,
pornind de la influența oamenilor
din jur. Părinții, profesorii, preotul
sunt persoane cărora le acordăm
autoritate - avem încredere în ei și
ne asumăm parțial modelul lor.
Mai mult, pentru a reține
și interpreta mai ușor situații
complexe, oamenii construiesc
povești (narratives) pornind de la
convingerile existente. Promotorii
homepatiei au mereu la îndemână
măcar o poveste despre “memoria
apei”, la fel cum militanții antivaccin vor povesti oricui cu patos

despre interesele și profiturile
“big-pharma” (omițând faptul că
firmele din domeniul faramaceutic
ar câștiga mai bine din tratamente
decât din vaccinuri - adică din
prevenție).
Toate informațiile pe care le
primim sunt acceptate mai ușor
dacă se potrivesc deja într-una din
poveștile pe care le avem create în
modelul existent sau dacă vin din
surse cu suficientă autoritate. În
același timp, observațiile ne arată
că sistemul doi e folosit de multe
ori doar pentru a justifica poziții
deja produse de sistemul 1. Deși
este contraproductiv pe termen
lung, tendința naturală e de
“apărare” a convingerilor proprii și
utilizare a efortului cognitiv pentru
justificarea opțiunilor, mai degrabă
decât pentru înțegerea mai bună
a contextului și reanalizarea
convingerilor.
Ruperea cercului vicios
Suntem deci predispuși să găsim
modele predefinite și să construim
povești explicative (chiar unde
nu există). “Fugim” de efortul
intelectual, ne formăm convingeri
mai degrabă intuitiv, influențați
de oamenii cărora le acordăm
încrederea noastră și de măsura în
care informațiile noi se potrivesc pe
convingerile deja existente. Mai apoi
apelăm la rațiune să ne justificăm
opțiunile și cercul vicios e gata.
Soluția este pe cât de evidentă,
pe atât de dificilă: trebuie să fim
dispuși să ne provocăm în mod
constant propriile convingeri, să
încercăm întotdeauna să înțelegem
mai bine ce spun convingerile
noastre (și ce implicații logice au!),
să ne străduim să înțelegem mai
bine ce zic ceilalți și să fim dispuși
să ne antrenăm gândirea critică.
Pe scurt, să fim dispuși să
depunem efort!
Un conext imaginat pe marginea căruia se pot dezvolta
discuții cu privire la principii sau concepte precum
moralitate, comportament social, gândire logică etc.
[1]https://science.nasa.gov/science-news/science-atnasa/2001/ast24may_1
[2]http://www.michaelshermer.com/2008/12/
patternicity/
[3]https://www.farnamstreetblog.com/2014/07/danielkahneman-the-two-systems/
[4]https://erikreads.files.wordpress.com/2014/04/
thinking-fast-and-slow-book-summary.pdf
[5]http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/
thinking-fast-and-slow-by-daniel-kahneman-bookreview.html
[6]https://www.psychologytoday.com/blog/thesuperhuman-mind/201611/linda-the-bank-teller-caserevisited
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Tehnologia în căutarea
ADEVĂRULUI
de Marius Rusu

Pentru a combate fenomenul
”fake-news”, tehnologia a scos
la înaintare mijloace prin care
influența știrilor false poate
fi redusă sau chiar stopată.
Este abordată orientarea către
utilizator, către informarea
acestuia asupra informațiilor
suspecte de a fi false și asupra
metodelor prin care-și pot filtra
informațiile pentru a se feri de
pericolul reprezentat de către
„fake news”.
Marii jucători din industria online au decis să-și spună cuvântul și
să contribuie semnificativ la lupta
împotriva știrilor false. Google
și Facebook sunt giganții care au
pornit și întețesc acest război.
”Bătălia” inițiată de Google și
Facebook împotriva știrilor false
Google a anunțat că își
extinde acțiunile de verificare
e veridicității informațiilor la
nivel mondial prin intermediul
opțiunii „Fact Check”. Concret,
această opțiune, disponibilă
tuturor utilizatorilor, permite
companiilor de publishing
să afișeze eticheta „Verificat”
în dreptul știrilor afișate în
rezultatele căutării de pe cel mai
popular motor de căutare și astfel
să informeze despre știrile pe care
le afișează.
Studiile spun că pentru 75%
dintre români, Facebook este
principalul canal de informare
unde întâlnesc știri false.[1]
Și platforma de social media
se alătură luptei împotriva
flagelului știrilor false. Astfel, a
dat utilizatorilor posibilitatea de a
marca știrile false și a început deja
să dezactiveze conturi suspecte
care folosesc pagini populare cu
„like-uri” false pentru a obține o
mai mare popularitate și pentru
a le folosi în răspândirea de știri

false. Facebook dezvoltă algoritmi
care să detecteze știrile false și să
le marcheze, să le izoleze sau chiar
să interzică afișarea lor în timeline
dacă acestea sunt raportate în
mod constant. Deja, 30.000 de
conturi de Facebook din Franța
au fost suspendate pentru a
opri răspândirea de știri false,
dezinformarea și spam-ul. De
asemenea, Facebook este încă în
perioada de teste și promovează
chiar în aceste zile un instrument
educațional prin care utilizatorii
pot să identifice știrile false.
Implicarea autorităților de stat
La nivel mondial, autoritățile
s-au autosesizat și au început să
ia măsuri pentru a minimiza
efectul nociv pe care-l au știrile
false. În Cehia, de exemplu,
ministerul de interne a lansat
„Centrul împotriva terorismului
și
amenințărilor
hibride”
unealtă prin care dorește să
lupte împotriva știrilor false.
Acest centru a fost lansat după
ce mai mult de 40 de site-uri au
răspândit știri false, în special
legate de imigranți. Specialiștii
care lucrează în acest centru culeg
informații despre știrile false prin
intermediul unui cont de Twitter
dedicat, dar și prin intermediul
unei platforme on-line. De
asemenea, doresc să extindă
colaborarea cu Facebook pentru
a opri răspândirea de știri false
în vederea pregătirii alegerilor
electorale din octombrie 2017.
Guvernul din Germania pune
accent pe lupta împotriva „fake
news” și speră ca platformele
social media și utilizatorii
acestora să dea o mână de ajutor
în această luptă. Oficialii au
exprimat îngrijorări în legătură
cu apropiatele alegeri după
ce au fost raportate știri false
despre cancelarul Angela Merkel

și admit că companiile social
media trebuie să primească
sprijin pentru a controla această
problemă, însă doar în limita
strictă a legilor din această țară
privind defăimarea.
Reţeaua First Draft News şi
Google News Lab au anunţat
lansarea, împreună cu 16
redacţii germane și franceze, a
unui instrument de verificare a
informaţiilor web, o iniţiativă
susţinută de Facebook, care îşi
dezvoltă propriul sau instrument
în acest sens, această iniţiativă
intervenind în contextul alegerilor
prezidenţiale din primăvară în
Franţa. Denumit „CrossCheck”,
acest instrument va permite
redacţiilor să colaboreze pentru
„identificarea şi verificarea
conţinutului care circulă on-line,
fie că este vorba de fotografii,
clipuri video, comentarii sau
site-uri de ştiri”, potrivit unui
comunicat Google.
În
Taiwan,
implicarea
comunității în bătălia împotriva
știrilor false este o temă comună.
Guvernul din această țară a lansat

Factual.ro este primul site de
fact-checking pe știri politicile
și pe declarațiile publice din
România și se adresează „oricărui
cetățean interesat de bunul mers
al cetății, dar cu precădere celor
la fel de nereprezentați politic
ca și noi, afectați de calitatea
slabă a dezbaterilor din spațiul
public românesc. Celor ce vor
să vadă țara guvernată mai
puțin arbitrar, cu politicieni care
nu se hazardează în declarații
populiste, ci iau decizii informate
și justificate”.
O altă unealtă care ajută în
acest război este aplicaţia „De
necrezut” care vânează fake newsurile din România. Monitorizează
70 de site-uri și avertizează
utilizatorii dacă un site ar putea
răspândi fake news prin afişarea
mesajului: „Pare de necrezut?
Verifică informaţia şi din alte
surse”. Este o extensie de browser
web disponibilă, momentan, doar
pentru Google Chrome, urmând
să fie lansată și pentru Firefox
sau Opera. După instalare,
utilizatorul care accesează un

inițiativa ”vTaiwan” prin care
sunt utilizate o serie de resurse
și instrumente digitale pentru a
implica cetățenii. Departamentele
guvernului au obligația de a pune
la dispoziția publicului, spre
consultare și informare, aspecte
ce țin de diverse domenii precum
economie, sănătate, industrie,
armată, tocmai pentru a stopa
răspândirea de informații din
surse necredibile.
Cine vânează ”fake-urile” în
România
Și în România au apărut o
serie de măsuri care ajută în lupta
împotriva știrilor false. Factual.ro
este, probabil, cel mai cunoscut
proiect care pune umărul la
războiul
împotriva
știrilor
false. Implementat de Asociația
Funky Citizens și cu contribuția
voluntară a experților care dedică
lunar din timpul lor proiectului,

text pe un site de „știri false” sau
care vede, în feed-ul de Facebook,
linkuri către paginile respective
este anunțat, pe o bandă roșie, că
acest site nu este o sursă sigură
de informare. Astfel, utilizatorul
poate fi interesat să verifice
informația și din alte surse și poate
va evita, pe viitor, să acceseze și să
răspândească astfel de materiale.
Aplicația „Biziday” oferă notificări
și alerte, personalizate în funcție
de interesul utilizatorului. Scoate
în evidență știrile cu adevărat
importante încercând, în același
timp, să ofere informații din surse
cât mai credibile. Prezintă știri
scurte, sintetizate, astfel încât să
fie înțeleasă toată informația din
titlu și direcționează către cele
mai prestigioase site-uri de știri
centrale și locale.
[1] http://www.manafu.ro/2016/12/stiri-false-romania/
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adevărul. Mediul online este
locul în care ajung informaţiile
despre orice şi oricine, fără ca
cineva să verifice înainte dacă
sunt adevărate sau false. Iar
viteza lor de propagare nu se
compară cu nimic. Ştirile false
au devenit parte din cotidian, de
când meseria de jurnalist este la
îndemâna oricui are o tastatură
şi o platformă unde se poate
exprima.
Furnizorii de știri false au, în
general, două motivații pentru
a propaga astfel de informații.
Una, care poate fi și cea mai
importantă, este cea financiară:
știrile care devin virale pot aduce
bani frumoși din publicitate
dacă numărul cititorilor care
ajung în site este suficient de
mare. A doua motivație este
cea ideologică: unii furnizori de
știri false au scopul de a avantaja
un candidat, o situație sau un
eveniment.
”Oamenii cred că există
două etape de gestionare a unei
informaţii noi:
1. primeşti informaţia şi o
înţelegi;
2. stabileşti valoarea ei de adevăr.
Studiile
sugerează,
însă
că lucrurile sunt diferite: în
momentul în care ai înţeles
informaţia nouă, consideri în
mod automat că este adevărată.
De foarte multe ori, nu se mai
ajunge la etapa a doua şi atunci
ajungi să consideri că este
adevărat tot ceea ce ai înţeles”,
susține psihologul Daniel David,
autorul lucrării „Psihologia
poporului român”.
”Minciuna promovată la
nesfârșit devine adevăr”
Informaţiile false influenţează
comportamentul
chiar
și
atunci când oamenii știu
că sunt false. Daniel David,
profesor universitar doctor
la Universitatea Babeș-Bolyai
din Cluj-Napoca, spune că
minciuna are un efect asupra
comportamentul
în
mod
automat şi inconştient. Acesta
este și motivul pentru care
sunt propagate știrile false:
”furnizorii” știu că la un moment
dat vor avea efect. De aici, şi
maxima: ”dacă spui o minciună

îndeajuns de mult, ea devine
adevăr”. David recomandă
ca aşa cum nu ne expunem la
radiaţii sau la alimente alterate
ar trebui să evităm expunerea
la informaţii false: „evită sursele
mass-media care oferă informaţii
false, când se întâmplă să vezi
o ştire falsă, schimbă postul.
Faptul că ştii că este vorba despre
o ştire falsă îţi dă iluzia că ai
putea s-o controlezi. Greşit, ea
te controlează pe tine”.
Astfel, știrile de evitat pot fi
împărțite în câteva categorii:
- știri false (cu informații
inventate);
- știri care induc în eroare pornesc de la date factuale ce
sunt scoase din context sau
îmbrăcate senzaționalist;
- știri partizane - interpretări
ale unor date reale, care
sunt manipulate pentru a
corespunde unei agende;
- știri de clickbait - au titluri
șocante/senzaționaliste
ce
îndeamnă cititorul să le
acceseze și care, de regulă,
nu susțin cu informații
promisiunile din titlu.
Bula informațională din
rețelele de socializare
Știrile false sunt scrise
evaziv și adesea bombastic,
fără să ofere surse, declarații
sau context informațiilor sau
făcând trimiteri spre site-uri
obscure. Folosesc formulări
evazive de genul „s-a aflat că”,
„a declarat x într-o conferință
recentă”, „asta a spus un
jurnalist de la…”, lansând
adesea presupuneri, zvonuri
sau conspirații. Au, în general,
titluri șocante - unele sunt
scrise cu majuscule sau conțin
cuvinte scrise cu majuscule.
Jurnalistul
britanic
de
origine rusă Peter Pomerantsev
scrie într-un articol publicat
în revista Granta că ”rețelele
sociale ne conduc spre
camere de rezonanță cu
oameni care gândesc la fel
ca noi, alimentându-ne doar
cu lucrurile care ne fac să
ne simțim mai bine, fie că
sunt adevărate sau nu”. Pe
românește este vorba despre
celebra ”bulă” informațională,
pe care o creează în special
Facebook, în funcție de

“ZIAR CITIT ZILNIC DE
2 MILIARDE DE ROMÂNI”

preferințele fiecăruia dintre
noi pe rețeaua de socializare în
ceea ce privește temele pe care
le preferăm și prietenii pe care
îi alegem. „Dacă toate datele
factuale arată că nu ai un viitor
economic, atunci de ce ai vrea
să le auzi? Dacă trăiești într-o
lume în care un mic eveniment
din China generează pierderea
mijloacelor de trai în Lyon, în
care guvernele par să nu mai
aibă control asupra a ce se
întâmplă, atunci încrederea în
vechile instituții ale autorității
– politicieni, academicieni,
media – scade”, scrie Peter
Pomerantsev. Iar în acest
context, în care se resimte
tot mai mult opoziția față de
media „mainstream”, înfloresc
„site-uri alternative” de știri.
În acest context complicat,
atunci când se citește o știre
bombastică oamenii ai trebui să fie
atenți și să verifice câteva lucruri:
A auzit de site-ul respectiv
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până atunci? Are o casetă
redacțională sau o adresă de
contact?
Există mai mult decât o sursă
de verificare a știrii? Dacă
nu este oficială, o știre reală
trebuie să poată fi verificată și
din alte surse.
Autorii
articolului
pot
fi identificați? Există o
documentare proprie sau se
citează surse și autori ce nu pot
fi verificați?
Știrile cu titluri șocante sau
cu iz conspiraționist, ar trebui
verificate dacă se susțin cu date
în conținutul știrii.
Dacă
aceste
lucruri
caracterizează un titlu, o
știre sau un articol este cu
certitudine un ”fake news”.
Referințe:

Social Media and Fake News in the 2016
Election - Hunt Allcott, New York University
and NBER; Matthew Gentzkow, Stanford
University and NBER
Daniel David, Psihologia poporului român
Mic ghid de site-uri dubioase din era postadevărului - Ionuț Dulămiță, www.scena9.ro

