Nu te lăsa păcălit! Cum identificăm o știre falsă?
Știrea trebuie să răspundă la întrebările CE, CINE, UNDE, C ND, CUM, DE CE. Știrea
relatează pe scurt un fapt sau un eveniment, conține cel puțin două surse
independente și nu prezintă opinia jurnalistului.
Știrile false pot fi identificate, de obicei, după anumite „simptome”:
1. TITLU scandalos, scris cu litere mari! De obicei, știrile false folosesc
MAJUSCULE și cuvinte precum scandalos, șocant, înfiorător, iar adesea titlul
spune cu totul altceva decât scrie în articol.
2. Știrea trebuie să prezinte fapte, nu opinii! Dacă un articol conține opinia
jurnalistului, întrebări în loc de răspunsuri, epitete și etichete, acest text nu
reprezintă o știre obiectivă și credibilă.
3. Verifică secțiunea „Despre noi”/„Date de contact”. Dacă lipsesc informații
despre instituție, membrii acesteia, misiunea și datele de contact, portalul
respectiv este probabil unul clonă.
4. Verifică adresa web a site-ului de știri! Dacă seamănă izbitor de tare cu
portaluri de știri cu nume cunoscute, la care se schimbă extensia sau se
adaugă o extensie suplimentară, probabil e un portal de știri false (de
exemplu, autentic: zdg.md vs clonă: ziaruldegarda.com, autentic:
ziarulnational.md vs clonă: ziarulnatiunii.md, autentic: jurnal.md vs clonă:
jurnalul.md etc.). Astfel de portaluri apar în fiecare zi în lume și în R. Moldova
pentru a duce în eroare cititorul, care, din grabă, crede că se află pe un site
credibil, cu autoritate.
5. Sursele! Verifică la ce sursă se face referire – e o sursă credibilă, e o sursă
reală? Mai ales într-o investigație cu privire la un subiect controversat, veți
găsi surse și citate. Fiți atenți dacă se face referire la experți, dar nu este
prezentat niciunul sau doar unul, dacă se prezintă declarațiile unei
persoane/politician/expert, dar nu se indică linkul unde poate fi verificată
informația, dacă se prezintă doar surse cu aceleași opinii la subiect, fără a se
cere și replica persoanei vizate.
6. Ești furios, alarmat? Probabil acesta a fost scopul „știrii”. Întreabă-te cui îi
convine să fii furios și de ce. Ia o pauză și respiră. Apoi verifică știrea în altă
sursă.

