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Uvod 
 

O projektu 
 

Projekt FI.DO Boj proti lažnim novicam in dezinformacijam je projekt, ki je financiran s strani 

programa Erasmus+ v okviru KA227 – Sodelovanje za inovacije in izmenjave dobrih praks – 

partnerstva za ustvarjalnost na področju izobraževanja odraslih. Sodelovali so partnerji iz štirih 

Evropskih držav, ki predstavljajo štiri različna kulturna območja: Soc. COOP. Aforisma in QZR 

srl. iz Italije, IDEC in DAFNI KEK iz Grčije, ZLU in RUSAALKA iz Slovenije teer AHE iz Poljske. 

Cilji in aktivnosti znotraj projekta so bili oblikovani z namenom, da izboljšajo digitalne veščine 

starostnikov. Projektna ciljna skupina so starejši uporabniki družbenih omrežij. Dva partnerja, 

in sicer RUSAALKA in DAFNI KEK pokrivata področje vizualnih vsebin in filmske produkcije, 

en partner predstavlja ustvarjalno področje, QZR srl. ima izkušnje na področju managementa 

in ustvarjanja vsebin IT, družbenih omrežij in videoiger ter nenazadnje AHE (Univerza 

humanističnih in ekonomskih znanosti Łódź), ki nudi znanstveno podporo. Projektna ekipa, ki 

ima raznolike izkušnje in strokovno znanje, je razvila inovativne prakse (aktivnosti in 

intelektualne učinke), ki so namenjene izboljšanju veščin starostnikov in razvoju trenerjev. 

Partnerji Soc. COOP. AFORISMA, ZLU (Zasavska ljudska univerza), IDEC in AHE pa so 

izobraževalne ustanove za odrasle. 

Glavna ciljna skupina projekta so starostniki, ki so že razvili določeno znanje o digitalnem svetu. 

To znanje pa je največkrat pridobljeno s praktično uporabo orodij, vendar ni podprto s teorijo 

ali specifično pripravo. Starostniki so padli v digitalno dobo in lahko imajo težave pri 

prepoznavanju njenih mehanizmov do te mere, da so bolj ranljivi in dojemljivi za slabe 

informacije. Jasno je, da jim lahko znanje o teh mehanizmih pomaga drugače in bolj 

ozaveščeno obvladovati digitalna orodja, saj  je medmrežje polno nevarnosti. Čeprav je 

medmrežje odličen vir informacij in nam pomaga širiti obzorja, pa je vseeno nujno, da 

razvijemo orodja, ki uporabnikom pomagajo, da imajo od njega največ koristi. V okviru projekta 

FI.DO se osredotočamo na izboljšanje tistih veščin, ki so nujne za prepoznavanje lažnih novic 

in dezinformacij. 

Hiter razvoj epidemije covid-19 je povečal možnost dostopa do lažnih novic, ki se po svetu 

lahko razširijo v trenutku, nesluteč in neopremljen uporabnik pa jim verjame, sploh če lažne in 

manipulativne informacije širijo tudi vodilni mediji. Z vzpostavitvijo in dostopnostjo do poti 

izpopolnjevanja v okviru projekta FI.DO želimo izboljšati digitalno pismenost starostnikov, še 

posebej na področju prepoznavanja lažnih novic in dezinformacij. V kontekstu sodobnega 

informacijskega časa sta medijska in informacijska pismenost postali osnovni veščini, saj 

predstavljata izhodišče za razvijanje kritičnega mišljenja in dobrih osebnih praks za spletni 

diskurz in posledično tudi za resnični svet. Današnja informacijska doba zahteva vseživljenjsko 

učenje o medijski pismenosti, namen tega pa je zmanjšanje družbene izključenosti. Da ta cilj 

dosežemo, so potrebne intervence na različnih ravneh. En način je, da opolnomočimo 

uporabnike spletnih storitev, da so pozorni, in jih opremimo z orodji za zavzemanje kritičnega 
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pristopa. S projektom želimo okrepiti socialno vključenosti »prikrajšane« starostne skupine na 

področju digitalnega sveta. 

Izobraževalne ustanove AFORISMA, IDEC, ZLU in AHE so kot udeležence izobraževalnih 

aktivnosti izbrale skupaj 180 starostnikov, in sicer vsaka 45. Izbrani kandidati so se udeležili 

Živih laboratorijev v Italiji, Grčiji, Sloveniji in na Poljskem. Vsi partnerji so 60 starostnikov 

kontaktirali s pomočjo preprostih vprašalnikov, oblikovanih v začetni fazi projekta. Z 

vprašalnikom smo želeli povečati ciljno populacijo, da bi pridobili informacije o širokem spektru 

potreb, težav in kritičnih točk za prepoznavanje lažnih novic in nasploh za pravilno razumevanje 

novic. Če seštejemo udeležence Živih laboratorijev v štirih partnerskih državah in sodelujoče 

v reševanju vprašalnika, je v projektu skupaj sodelovalo 240 udeležencev. 

 

Kot je bilo prej omenjeno, so projektne aktivnosti naslovile tudi potrebe trenerjev v smislu 

njihovih profesionalnih veščin in izobraževalnih metod, ki so jih uporabljali pri delu s starostniki. 

Nov pristop, Intelektualni učinek 1 (Metodologija usposabljanja), je bil razvit zahvaljujoč 

prispevku vseh partnerjev. Partnerji so najprej razpravljali o profesionalnih veščinah in nato 

razvili metodologijo usposabljanja, ki zaobjema različno znanje in izkušnje. Metodolgija je bila 

evalvirana znotraj Živih laboratorijev, kjer so se udeleženci učili in hkrati pojasnjevali, kako 

uporabljajo medijske vsebine in kako se gibljejo v digitalnem svetu. 

Intelektualni učinek 2 – Priročnik, ki je pred vami, je namenjen trenerjem in jim bo pomagal, da 

se naučijo več in da vsebine v priročniku uporabijo na delavnicah. Razvit je bil v času trajanja 

projekta in vse aktivnosti so prispevale k njegovim izboljšavam. Priročnik se osredotoča na 

teme, kot so: 

– zgodovinski primeri lažnih informacij; 

– perspektive prenašalcev in prejemnikov lažnih novic; 

– razpršenost lažnih informacij in slabe medijske navade; 

– razvijanje veščin za prepoznavanje zaupljivih virov informacij pri starostnikih; 

– kako opolnomočiti in ponuditi orodja za kritično medijsko potrošnjo; 

– kako uporabo interneta narediti varno oziroma kako biti pozoren na lažne novice; 

– kako identificirati zanesljive informacije; 

– terminologija, npr., lažne novice ali dezinformacije. 

Intelektualni učinek 3 – Resna videoigra je namenjena starostnikom in predstavlja kreativen 

učni pripomoček. Resne igre so digitalne igre, ki niso izključno in prvenstveno namenjene 

zabavi, ampak vsebujejo tudi izobraževalne elemente. Resne igre so orodja za vajo in v 

idealnem primeru so resni in igrivi aspekti uravnoteženi. Iskalniki pogosto profilirajo uporabnike 

in jim ponujajo vsebine, ki so jim blizu. Na ta način generirajo mehurček, v katerem ni 

nasprotovanj, ampak le potrditve. Ta fenomen postane bolj očiten in razumljiv, če ga izkusimo 

neposredno, korak za korakom, kjer se z igrivimi modeli prikaže praktična učinkovitost, saj z 

njihovo pomočjo testiramo same sebe v varnem okolju. S pomočjo igre posameznik pridobi 

izkušnje, ki ga bogatijo. Skozi leta se je svet iger razširil zunaj meja omejenega polja iger ter 

se povezal z marketingom, zabavo in učenjem. Koncept učenja skozi igro se začne z idejo, da 

obvezen ali dolgočasen proces postane zabaven, kjer se teorije in modeli igre prenesejo na 
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ne nujno igriv del družbenega življenja. Učenje skozi igro predstavlja ustvarjalčev namen vnosa 

preproste dinamike v igro, brez da to uporabnik zazna in na način, ki uporabniku omogoča 

dojemanje koristi. Projekt FI.DO igrivo učno perspektivo, ki jo promovirajo raziskovalci, širi na 

odrasle učence.  

 

Cilji projekta 
 

Kot je pojasnjeno v Evropski digitalni agendi, informacijska doba zahteva vseživljenjsko učenje 

na področju medijske pismenosti za zmanjševanje socialne izključenosti. Moč medijske in 

računalniške pismenosti se kaže ne le v preventivi, ampak predstavlja reakcijsko rešitev, ki 

spodbuja kritično mišljenje, ki je bistveno za državljana 21. stoletja, ki živi v vse bolj digitalnem 

okolju. V projektu FI.DO so kot starostniki identificirani tisti, ki so starejši od 65 let in se šele 

spoznavajo z digitalnimi mediji, posledično pa so bolj ranljivi, da podležejo pastem, kot so npr. 

lažne vsebine ali izkrivljene podobe. 

Splošen cilj projekta je razvijanje veščin pri starostnikih in njihovo vključevanje s pomočjo 

ustvarjalnosti in umetnosti. Specifična cilja projekta sta: 

1) Izboljšanje digitalnih kompetenc za prepoznavanje medijskih dezinformacij in lažnih novic 

pri starostnikih in podpora starostnikom pri vključevanju v digitalni svet s pomočjo 

ustvarjalnosti in umetnosti.  

Cilj bo dosežen z naslednjimi aktivnostmi: 

a) udeležba 180 udeležencev v Živih laboratorijih; 

b) starostniki imajo znotraj Živih laboratorijev možnost pojasniti svoje potrebe in težave, 

ki jih imajo pri izogibanju pastem digitalnega sveta;  

c) prost dostop do izobraževalnih orodij, kot sta priročnik in resna videoigra, razvitih v 

okviru projekta. 

2) Izboljšanje veščin in učinkovitosti trenerjev zaradi izmenjave izkušenj na transnacionalni 

ravni. Živi laboratoriji bodo koordinirani in moderirani s strani partnerskih moderatorjev, ki so 

specializirani na področju izobraževanj. Zahvaljujoč Intelektualnemu učinku 3 Metodologija 

usposabljanja bodo trenerji pridobili nove kompetence o vodenju in usklajevanju skupinskih 

aktivnosti ter o usmerjanju na teme, ki so specifične za projekt. 
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Osnovni koncepti 
 

V tem poglavju so opisani osnovni koncepti, ki so uporabljeni v FI.DO intelektualnih učinkih. 

Ime projekta navaja prvi koncept, in sicer lažne novice. Vendar ne smemo predvidevati, da je 

termin splošno razumljen. Termin novice pomeni preverljive informacije, ki so v javnem 

interesu, in ker lažne novice ne zadostijo standardom, jih ne smemo poimenovati kot novice. 

Torej je termin lažne novice na nek način kontradiktorna fraza, ki lahko spremeni kredibilnost 

informacije, ki ne zadošča standardom pravih novic. Pogosto je ustvarjena z namenom 

vplivanja na stališča in politične motive. Termin, ki se je ravno tako pojavil na tem področju, je 

post-resnica.1 

Lažna novica vključuje dezinformacije, ki se navadno uporabljajo za namerne poskuse beganja 

ali manipuliranja ljudi. Širjenje lažnih novic se lahko začne zaradi posameznikov, ki želijo 

finančno korist, državnih akterjev, ki želijo uveljaviti geopolitične interese, in zaradi 

oportunistov, ki želijo diskreditirati uradne vire.2 Pogosto je povezano z različnimi in 

nasprotnimi komunikacijskimi strategijami, hekerstvom in sklepanjem kompromisov, zaradi 

katerih prihaja do nesoglasij med ljudmi. Na ta način postane močno in uničujoče orodje.3 Če 

dezinformacijo pojasnimo na enostaven način, je to širjenje napačnih informacij, a ta dva pojma 

se razlikujeta v smislu namere.  

Napačne informacije so informacije, ki se širijo, ni pa jasno, ali z namenom zavajanja ali ne. Ko 

ni jasno, ali je informacija napačna in se je širila, govorimo o napačni informaciji. Širi se 

razmeroma enostavno s pomočjo tehnologije in družbenih omrežij, zato jo težko prepoznamo, 

saj nihče ne more biti 100 % prepričan o njenem namenu. Posredovanje napačnih informacij 

je skrb vzbujajoče za novinarje in avtorje, saj jim v primeru kršenja profesionalnih standardov 

in etičnih pravil grozijo tožbe. 

Vemo, da različni tipi dezinformacij izvirajo iz številnih virov, kontekstov in so podprti z 

različnimi orodji, kot so npr. fotošop, teorije zarote, propaganda, globoki ponaredki, lažne 

novice, goljufije, prevare.4 Ustvarjalci lažnih novic primamijo uporabnike, da bi se informacije 

širile zaradi različnih razlogov. To je problematično za ljudi, ki si ne morejo privoščiti ali nimajo 

dostopa do kakovostnega novinarstva ali javne medijske mreže. Težko je posploševati, a lahko 

 
1 UNESCO. (2018). Journalism, 'Fake News' and Disinformation: A Handbook for Journalism 

Education and Training. Published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. Pridobljeno s https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552 
2 Europol. (2021). COVID–19: Fake news: Disinformation and misinformation around COVID-19 – a 

sneaky threat. Pridobljeno s https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-fake-news 
3 Dictionary.com. (2021a). ‘’Misinformation’’ vs. ‘’disinformation’’: Get informed on the difference. 

Pridobljeno s https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-

difference/ 
4 Dictionary.com. (2021a). ‘’Misinformation’’ vs. ‘’disinformation’’: Get informed on the difference. 

Pridobljeno s https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-

difference/ 
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domnevamo, da vsi starostniki nimajo dostopa do teh, enako kot ljudje, ki živijo v revnejših 

delih sveta.  

Zlonamerna informacija je vrsta lažne informacije. Predstavlja resnično informacijo, ki se deli z 

namenom povzročanja škode.5 V Ekvadorju so leta 2020 izvedli raziskavo, ki je merila in 

ocenjevala stopnjo in učinek lažnih novic na starejše odrasle stare 65 let ali več. Rezultati so 

pokazali, da so lažne novice imele negativen vpliv na starejše odrasle, vplivale so tudi na 

njihovo mentalno zdravje. Člani raziskovalne skupine so izražali zaskrbljenost, zmedenost, 

negotovost, ki imajo vpliv tako na fizično kot psihično počutje. V času covida se je pojavil 

problem, da so posamezniki promovirali lažne produkte in storitve, zavajajoče informacije o 

zdravljenjih in izražali dvome o uradnih navedbah na spletnih straneh, virih in smernicah.6 

Raziskava potrjuje, da čeprav je uporaba družbenih omrežij lahko koristna za reševanje 

problemov, pa lahko uporaba napačnih informacij negativno vpliva na posameznikovo zdravje. 

Čustva, ki jih posamezniki doživljajo in delijo z drugimi, so lahko v povezavi z dezinformacijami 

bolj nalezljiva kot katerikoli virus. Pomembno je, da ne le mediji in družbena omrežja opozorijo 

na lažne vsebine, ampak da tudi državne politike za javni nadzor in sankcije postavijo standard 

za vse.7 

Ranljivost starejših odraslih je povezana s kognitivnimi primanjkljaji zaradi starosti, 

epizodičnega spomina in upadanja sposobnosti logičnega sklepanja. Presojanje, ali je novica 

lažna ali prava, postane izjemno zahtevno, zato lahko privede do iskanja miselnih bližnjic, ki 

lažno informacijo naredijo na videz bolj resnično. Mnoge raziskave so pokazale, da se 

dovzetnost za lažne novice povečuje s starostjo. To dokazuje tudi dejstvo, da starejši od 65 let 

na Facebooku delijo 7-krat več povezav z lažnimi novicami.8 

 
5 International center for non-for-profit law. (2021). Legal responses to disinformation. Pridobljeno s 

https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2021.03-Disinformation-Policy-Prospectus-final.pdf 
6 Europol. (2021). COVID–19: Fake news: Disinformation and misinformation around COVID-19 – a 

sneaky threat. Pridobljeno s https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-fake-news 
7 Menéndez-Zambrano, C. (2021). Influence of fake news on older adults. Revista Científica Y 

Arbitrada De Ciencias Sociales Y Trabajo Social: Tejedora. ISSN: 2697-3626, 4(7), 91-103. 

Pridobljeno s https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/217/381 
8 Brashier, N. M., Schacter, D. L. (2020). Aging in an era of fake news. Current Directions in 
Psychological Science. 2020;29(3):316 - 323. Pridobljeno s  

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721420915872 
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Vir: Brashier, 2020 

 

Potreba po kritični digitalni pismenosti, to je razumevanje, kako tehnologija in družba danes 

delujeta, je višja kot kadar koli. Izobraževanje ljudi o tem, kako delujejo komunikacijski mediji, 

kako se informacije delijo, obdelujejo in kako jih sprejemajo drugi, lahko posameznike pripravi, 

da postanejo kritični in boljši demokratični državljani. Očitno je, da lažne novice povzročijo 

upad zaupanja v javne medije in politiko, kar je povezano tudi s pomanjkljivim razumevanjem, 

o tem, kaj je zanesljiv vir. Posledično to privede do nezaupanja v novinarstvo, prevladujoče 

medije in informacije. 

 

Zgodovina lažnih novic 
 

Fenomen lažnih novic sega v zgodovino pripovedovanja zgodb, tiska, knjig, novic in medijev, 

saj se zdi, da gredo resnične in napačne informacije z roko v roki od samih začetkov do danes. 

Najdemo lahko številne primere mitov, spominov, urbanih legend, zgodovinskih zapisov in 

umetniških del, ki so se po podrobnejšem pregledu izkazala za ponaredke.  

Lažne informacije in prevare so bile v preteklosti ustvarjene zaradi številnih razlogov, in sicer 

kot provokacije ali z namenom pridobivanja koristi, lahko tudi finančnih. Nekatere so postale 

poznane, kot sta npr. predvajanje Vojne svetov (War of the Worlds) Orsona Wellesa, ki mu je 

sledila vsesplošna panika, ali pa ponaredki Han van Meegerena. Nekateri se še vedno 

prikazujejo in reproducirajo kot avtentični, npr. Vietnamska fotografija dveh otrok9 se vedno 

znova uporablja v sentimentalnih novicah o katastrofah po svetu. Trije zgodovinski primeri 

napačnih informacij ali artefaktov, ki so opisani v tem poglavju, pa so manj poznani in lahko 

služijo kot iztočnica in inspiracija za razpravo ter kot gradivo za delavnico.  

 

 
9 http://hoaxes.org/weblog/comments/nepal_quake_victims_photo 
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Potovanja Marca Pola 

Okoli leta 1298 je Marco Polo napisal Opis sveta, kjer naj bi po njegovih trditvah bila opisana 

leta, ki jih je preživel na Kitajskem. Kot je zapisano v knjigi, je tja odpotoval leta 1271. Tam je 

spoznal kitajskega vladarja Kublajkana, ki je popotniku dodelil naslov posebnega odposlanca.  

Marco Polo se je v Benetke vrnil leta 1295, tri leta pozneje pa je svoja potovanja po Kitajski 

opisal francoskemu pisatelju Rustichellu, ki je napisal knjigo o popotovanju Marca Pola. Knjiga 

je postala izjemno priljubljena  in je bila nadaljnjih nekaj stoletij primarni vir informacij o Orientu. 

»Krištof Kolumb je na primer knjigo vzel s seboj na usodno popotovanje v Ameriko. Knjiga je 

služila kot navdih za številne legende, kot je recimo ideja, da je Marco Polo s seboj s Kitajske 

prinesel skrivnost špagetov in sladoleda (a ni).«10 

Danes pa nekateri raziskovalci (npr. Frances Wood v svoji knjigi Ali je Marco Polo šel na 

Kitajsko?) sumijo, da Marco Polo ni nikoli zares prispel do Kitajske. Argumenti vključujejo 

številne pomanjkljive zapise in zagonetne izpustitve. Prvič, v kitajskih arhivih ni nobene 

omembe italijanskega obiskovalca, čeprav kitajska dokumentacija iz tega obdobja omenja 

prisotnost mnogih drugih popotnikov iz Evrope. Če je bil Marco Polo zares Kublajkanov 

odposlanec, je zares nenavadno, da njegova prisotnost ni omenjena. Drugič, knjiga, kjer je 

opisanih 17 let na Kitajskem, ne vključuje pomembnih podrobnosti o kitajski geografiji in kulturi, 

npr. imena krajev, kitajski način pisanja ali lesorezi. Popotnik ravno tako nikoli ne omeni običaja 

pitja čaja, povezovanja stopal, uporabe jedilnih paličic ali velikega kitajskega zidu.  

Po drugi strani pa je Marco Polo opisal nekatere pomembne značilnosti kitajske družbe, npr. 

porcelan, uporabo oglja, papirni denar. Vse to je bilo Evropejcem v 13. stoletju neznano. 

Učenjaki sumijo, da ni nikoli potoval dlje od družinske trgovinske postojanke v Črnem morju, 

ampak da je poznal perzijske in arabske vodnike po Kitajski, ki so mu služili kot vir informacij.  

Vojničev rokopis11 

Vojničev rokopis je knjiga, ki obsega 240 strani in vsebuje besedilo, zapisano v neznani 

abecedi ter ilustracije rastlin in astrološke diagrame. Besedilo ni bilo prevedeno in ni jasno, 

koliko je staro, čeprav ga nekateri umeščajo v 15. stoletje. Pozornost raziskovalcev je 

dokument dobil leta 1912, ko ga je v italijanski knjižnici Ville Mondragone odkril Wilfrid Voynich. 

Predhodna zgodovina rokopisa je skrivnostna. Med listi je bilo zataknjeno pismo Johannesa 

Marcusa Marcija iz 17. stoletja, ki je bilo namenjeno učenjaku Athanasiusu Kircherju, v katerem 

je pojasnil, da je bila knjiga last cesarja Rudolfa II. Domneva se, da je knjigo napisal menih 

Roger Bacon. Marci je upal, da bo Kircher rokopis prevedel, a zaman. 

Po vrnitvi iz Amerike je Voynich razposlal kopije rokopisa različnim kriptografom s prošnjo, da 

dešifrirajo abecedo. Prvi, ki je leta 1921 ponudil rešitev, je bil William Romaine Newbold, ki je 

preučil črke v rokopisu in presodil, da so le-te nepomembne, saj pravi pomen razkrivajo 

individualne poteze pisala, ki vsako črko sestavljajo, in se skladajo z antično grško obliko 

stenopisa. Ta teorija pa ni bila ustrezna. Kar je Newbold opisal kot poteze pisala, so bile v 

resnici razpoke v črnilu rokopisa povzročene zaradi starosti. 

 
10 http://hoaxes.org/archive/permalink/the_travels_of_marco_polo 
11 http://hoaxes.org/archive/permalink/the_voynich_manuscript 
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Leta 1943 je Joseph Martin Feely, ki je izhajal iz predpostavke, da je avtor rokopisa Roger 

Bacon, poskušal povezati frekvenco znakov v besedilu s frekvenco znakov v drugih Baconovih 

besedilih, kar se je spet pokazalo za neuspešno. Leta 1970 je Robert Brumbauch razvil teorijo, 

da je rokopis lahko srednjeveška razprava o eliksirju življenja, uporabljena pa je zapletena 

kodirna shema. Od takrat so bile predlagane številne hipoteze. Leta 1978 je John Stojko trdil, 

da gre za zapis o državljanski vojni, zapisan v starodavni brezsamoglasniški obliki ukrajinščine. 

Leta 1987 je Leo Levitor trdil, da gre za starodavno knjigo molitev, in sicer ponavljajoče se 

meditacije o bolečini in smrti. V najnovejši teoriji, katere avtor je Jacques Guy, pa se avtor 

sprašuje, ali rokopis predstavlja starodaven poskus transkripcije vzhodno azijskega jezika, kot 

sta npr. kitajščina ali vietnamščina. Zaradi dejstva, da besedilo še ni bilo prevedeno, pa mnogi 

verjamejo, da je rokopis nepomemben in da je besedilo izmišljeno. 

Računalniški znanstvenik Gordon Rugg je trdil, da bi zapis lahko bil ustvarjen s pomočjo 

enkripcijskega orodja, poznanega kot kardanska rešetka, in da ga je v 16. stoletju zapisal 

Anglež Edward Kelley z namenom, da pretenta cesarja Rudolpha II. Pojavile so se tudi teorije, 

da je rokopis lahko »herbalna alkemija« ali knjiga nesmislov, ki so jo zdravniki uporabljali kot 

sredstvo za impresioniranje pacientov. Leta 1986 je Michael Barlow trdil, da obstaja možnost, 

da je Voynich sam napisal rokopis z namenom prevare, saj je kot trgovec s starimi knjigami 

imel potrebno znanje. Dokaza za to ni in do danes Vojničev rokopis ostaja skrivnost. 

Nagrada za odličnost vina12 

Že od zgodnjih 80 let je revija Wine Spectator podeljevala »Nagrade za odličnost« 

restavracijam, ki so svojim gostom ponujale izjemne vinske karte. Da bi lahko dobile nagrado, 

so restavracije morale predložiti svojo vinsko karto in plačati 250 dolarjev prijavnine. Večina 

restavracij nagrado dobi, revija Wine Spectator pa letno zasluži več kot milijon dolarjev s 

prijavninami. Leta 2008 je revija dodelila nagrado italijanski restavraciji Osteria L’Intrepido iz 

Milana. Kakšna sramota, saj restavracija sploh ni obstajala. Lažno restavracijo in lažno vinsko 

karto, ki je vključevala najslabše ocenjena italijanska vina, je prijavil Robin Goldstein, avtor 

knjige Pokušine vin (The Wine Trials). Da bi prevara delovala, je postavil spletno stran in na 

spletu objavil lažne recenzije. Trdil je, da je želel dognati, kako nagrade odražajo kakovost 

ponudbe vin. Goldstein je resnico razkril avgusta 2008 z obrazložitvijo, da je s prevaro 

dokazal, da so nagrade za odličnost dobičkonosna marketinška shema, ne pa iskrena ocena 

vinskih kart restavracij. 

Očitno je, da zgodovinski primeri prikazujejo vzroke, načine in učinke lažnih informacij, ki so 

dostopne javnosti.  

 

 

  

 
12 http://hoaxes.org/archive/permalink/wine_spectator_hoaxed 
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Medtem, ko laž že potuje po vsem svetu, si resnica šele obuva čevlje.  

Pripisano Marku Twainu   
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Medijska potrošnja in trendi 
 

Dandanes v svetu dominirajo informacije in podatkovni procesi. Te lažje razlagamo in 

razumemo, če združimo dve pomembni figuri, in sicer ustvarjalce vsebine in uporabnike 

vsebine. Za namen te raziskave se bomo usmerili v vlogo uporabnika. V projektu so v ospredju 

uporabniki, ki so stari 65 let ali več. Vendar pa bo zavoljo razumljivosti domet v smislu analize 

in pozornosti mnogo širši kot le ta bazen uporabnikov.  

Če obravnavamo temo medijske potrošnje s stališča sodobnih trendov, ta skupina starostnikov 

predstavlja racionalno izbiro v luči medijskih navad danes. 

Družbeno-geografske značilnosti uporabnikov v veliki meri vplivajo na vrsto dostopanih vsebin 

v vseh medijih, tako družbenih kot tradicionalnih, kot so npr. radio, kabelska televizija ali 

časopisi. V nadaljevanju so ugotovitve raziskave, ki jo je izvedla multinacionalna svetovalna 

družba Deloitte, in so predstavljene v nedavnem poročilu o medijskih trendih.13 V kontekstu 

družbeno-geografskih vidikov so upoštevani starost, družbena skupina, geografska lokacija, 

stopnja izobrazbe in druge lastnosti, ki tvorijo osebnost potrošnika. Posledično Deloittova 

raziskava identificira mogoče razlage, ki so v ozadju potrošnikovih odločitev, vključno z 

individualnimi tendencami in preferencami kot tudi vpliv zunanjih dejavnikov, kot je npr. 

marketing. 

Prva velika ločnica, zahvaljujoč kateri lahko razumemo sodobne trende za potrošnjo medijskih 

vsebin, je starost. Glede na različne raziskave večjega obsega kot Deloittove ima starostna 

skupina, pogosto definirana kot generacija Z, potrošniški vzorec precej drugačen od 

babyboom generacije, ki jih projekt FI.DO naslavlja in katerim je namenjen. 

Za razjasnitev tovrstne kategorizacije je pomembno naslednje. Generacija Z vključuje rojene 

po letu 1997 (in načeloma do leta 2007, a obdobje je še vedno preblizu sedanjemu času, da 

bi lahko jasno razmejili). Na drugi strani pa so babyboom generacija rojeni v letih med 1947 in 

1965 oziroma v času po 2. svetovni vojni. V tem času je svet zajela nepredstavljiva ekonomska 

rast, relativna stabilnost in poskok v številu rojstev. 

Razumljivo je, da starejša generacija ostaja bolj zvesta ali navezana, tako čustveno kot 

praktično, na bolj tradicionalne medije: časopise, radio in kabelsko televizijo. Vendar se, z nekaj 

izjemami, generacija starostnikov že premika k uporabi sodobnejših oblik medijev, tako za 

novice kot za zabavo.  

 

Generacija Z predstavlja prve vrste v večini spletnih inovacij tako v potrošnji kot v produkciji. 

Če pobliže pogledamo, kako njeni predstavniki uporabljajo medije, lahko prepoznamo smer, v 

katero gre prihodnost, saj bo vedno več mladih sledilo tendencam, ki jih je začela ta skupina 

potrošnikov. Za njih so glavne oblike vsebin, ki jih pritegnejo, videoigre, glasba in družbena 

omrežja. 

 
13 Deloitte Insights. (2021). Digital media trends, 15th edition. Deloitte. 



FI.DO Priročnik 

 

 

14  

Prvo in najpomembnejše je, da je vloga zabave najpomembnejša tako pri učenju kot pri 

uporabi tovrstnih medijskih platform za zabavo. Čeprav je tradicionalna vloga medijev orodje 

za posredovanje informativnih vsebin, kot je to običajno za radijske in televizijske novice, pa 

danes mediji ustvarjajo zabavne vsebine za končne uporabnike. V to kategorijo se popolnoma 

uvrstijo videoigre in glasba, dopolnjujejo pa jih tudi podkasti. 

Če gledamo razlike v uporabi medijev, vidimo, da mlajše generacije ne naredijo le preskoka iz 

tradicionalnih virov novic na bolj sodobne. Medtem ko je občinstvo kabelske televizije in radija 

bolj stabilno, pa to ne velja za družbena omrežja, kjer se trendi nenehno spreminjajo, včasih 

celo v zelo kratkem obdobju. Hkrati pa so družbena omrežja pogosteje uporabljena za 

potrošnjo zabavnih vsebin, ne pa toliko za informativne vsebine ali novice.  

Za to generacijsko ločnico pa stoji razlaga, in sicer tudi med odraslimi je stopnja zaupanja do 

novic na družbenih omrežjih razmeroma nizka; 67 % izraža zmerno nezaupanje do novic, ki jih 

zasledijo na družbenih omrežjih. Posledično lahko razumemo, zakaj se je pomanjkanje 

zaupanja preneslo tudi na mlajše generacije. Vendar pa dejstvo, da se novice prenašajo po 

družbenih omrežjih, ne smemo dojemati le v negativnem smislu, saj je to pripomoglo k porastu 

demokratizacije in decentralizacije informacij. Nadalje, dokler se uporabniki zavedajo pomena 

kritičnega pristopa pri prebiranju novic na spletu, lahko govorimo le o prednostih in dodani 

vrednosti za vsesplošno kakovost informacij na internetu. Še več, podatki ne zmanjšujejo 

naraščajoče vloge in pomembnosti novic, ki pristanejo na družbenih omrežjih.14 

Pojavlja se še en splošen trend, in sicer porast uvajanja naročnin za dostop do določenih oblik 

ali vrst vsebin v medijih, bodisi za podporo lastnega posla bodisi za plačilo licenčnin za 

razširjanje medijskih vsebin (kot v primeru glasbenih platform). Končni uporabniki se lahko 

naročijo na številne mesečne ali letne programe za dostop do specifičnih vsebin, kot so npr. 

glasba in filmi. Vendar pa to predstavlja oviro za velik del potrošniške skupnosti, saj mnogi 

ostajajo zunaj ponujenih vsebin, ki so dostopne le naročnikom. 

Če se še bolj približamo vzorcem medijske potrošnje generacije babyboom, se je uporaba 

interneta leta 2020 povečala za vse starostne skupine, tudi za starostnike (+6 %). Količnik 

hkrati odraža porast v splošni medijski potrošnji in ne le pri virih, dostopnih na spletu.15 

A vendar odstotek starostnikov, ki do vsebin dostopajo na internetu, variira glede na geografski 

položaj. Na čelu so ZDA, kjer 88 % starostnikov do spleta dostopa dnevno. Odstotki za Evropo 

se precej razlikujejo, čeprav govorimo o postindustrijski družbi. Po podatkih Eurostata lahko 

podobne odstotke najdemo v državah osrednje in severne Evrope, npr. na Finskem ali v 

Luksemburgu. A na jugovzhodnem delu kontinenta se odstotki gibljejo od 25 % starostnikov, 

ki dnevno dostopajo do interneta, v Bolgariji do 33 % v Grčiji.16 

Razlike se pojavljajo tudi znotraj skupine starostnikov. Splošno gledano, kot starostnike 

opredeljujemo posameznike že od 55. leta dalje, a za namen projekta FI.DO je ciljna skupina 

65+. Glede na najsodobnejše raziskave trendov in medijske potrošnje, razlika ni zanemarljiva. 

 
14 Bergstrom, A. (2020). Exploring digital divides in older adults’ news consumption. Sciendo. 
15 Media Logic. (2020). Senior Media Preferences. Albany: Media Logic. 
16 Eurostat. (2021, May 17). How popular is Internet use among older people? 



FI.DO Priročnik 

 

 

15  

Še več, glede na Deloittovo raziskavo bodo starostniki v starostni skupini med 66 in 70 let 

štirikrat bolj verjetno dostopali do novic na družbenih omrežjih v primerjavi s starejšimi 

starostniki (starostna skupina med 81 in 85 let).17 Zato je pomembno konstantno spremljanje 

evolucije trendov, saj se spreminjajo tudi znotraj iste starostne skupine.  

 

 

Vir: Media Logic 

 

Pomemben element za analizo medijske potrošnje predstavlja tudi vloga izobrazbe. Glede na 

ugotovitve raziskave na temo lažnih novic, ko govorimo o prepoznavanju novic na družbenih 

omrežjih, je izobrazba takoj za starostjo.18  

Izobrazba je interpretirana v širšem smislu, saj se ne nanaša le na šolski sistem (čeprav v 

osnovi igra pomembno vlogo), ampak tudi na razvijanje digitalnega znanja. Glede na podatke 

American Library Association Office for Information Technology, kjer so ustanovili projektno 

enoto za digitalno pismenost, je danes bolj kot kdaj koli ključno »imeti nabor veščin, tako 

kognitivnih kot tehničnih, ki so nujne za iskanje, razumevanje, evalvacijo, ustvarjanje in 

posredovanje digitalnih informacij« in znati »interpretirati iskalne rezultate in presoditi o 

kakovosti dobljenih informacij«.19 

Zdaj je jasno, do katere mere trendi spletne medijske potrošnje zahtevajo znanje na področju 

digitalnih kompetenc, ki zajemajo od znanja, kako dostopati do vsebin, do specifičnih 

 
17 Deloitte, op cit.  
18 Bergstrom, op cit.  
19 Rosanne Marie, C. (2013). Information Literacy and Digital Literacy: Competing or Complementary? 

Communications in Information Literacy. 
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kompetenc za interpretiranje spletnih novic kot tudi razumevanje različnih naročniških ponudb 

za ogled ter drugih izzivov.  

 

Pristranske informacije 
 

V tem delu priročnika sta predstavljena dva specifična tipa pristranskih informacij: potrditvena 

pristranskost in implicitna pristranskost. Izhajajoč iz znanstvene definicije potrditvene 

pristranskosti, bomo raziskali dejavnike in mehanizme, ki so v ozadju psiholoških procesov 

implicitne in potrditvene pristranskosti.  

Kognitivna pristranskost se nanaša na sistematičen (to je nenaključen in zato predvidljiv) odmik 

od racionalnosti v presojanju ali odločanju. Najbolj tradicionalni pogledi na človeško kognicijo 

pravijo, da ljudje v procesu sprejemanja odločitev in sodb optimizirajo. Skladno s to 

perspektivo se ljudje vedejo kot racionalni, skoraj optimalni akterji, ki so zmožni reševati 

preproste in tudi kompleksne kognitivne probleme, da v interakcijskih procesih z okoljem 

pridobijo maksimalne koristi. Racionalen akter bi običajno pretehtal potencialne stroške in 

koristi svojih dejanj ter izbral možnost, ki je v vseh pogledih ugodnejša. Na ta način pride do 

selekcije, kar pomeni, da so upoštevane vse relevantne informacije, ki so potrebne za rešitev 

obravnavanega problema, irelevantne informacije, ki bi lahko ogrozile sprejemanje odločitve 

pa so izpuščene. Medtem ko so vsa raziskovalna področja humanističnih znanosti temeljila na 

predpostavki racionalnosti, se je v zadnjih desetletjih pojavilo nekaj dokazov s področja 

eksperimentalne psihologije in povezanih področij, ki pravijo, da so človeške sodbe in odločitve 

pogosto daleč od racionalnega, še več, na njih vplivajo na videz irelevantni dejavniki ali pa 

zanemarjajo pomembne informacije.   

Nadalje, ti odmiki od racionalnih norm so po navadi sistematični, in sicer ljudje naletijo na enako 

vrsto problema in naredijo enako napako. Z drugimi besedami ljudje se zdijo iracionalni na 

predvidljiv način. Zato mora teorija, ki je usmerjenja v predstavitev modela človeškega 

presojanja in sprejemanja odločitev, znati razložiti primere konsistentne iracionalnosti ali 

kognitivne pristranskosti. Da bi se prepričali, da razumemo, kaj je skupno različnim oblikam 

pristranskosti in iz kje izvirajo, omenjamo nekatere pristope, ki so poskušali razložiti kognitivno 

pristranskost: omejeni kognitivni viri, vpliv motivacije in čustev, družbeni vpliv in hevristika.  

Prva očitna razlaga kognitivne pristranskosti je, da je kapaciteta procesiranja človeškega uma 

omejena. Konkretneje, ker spomin nima neskončne kapacitete, v procesu odločanja ne 

zmoremo upoštevati velike količine informacij, četudi so vse te informacije relevantne za 

problem. Zato smo se prisiljeni osredotočiti na podskupino dostopnih informacij, katere pa 

ravno tako ne moremo natančno predelati. Torej je pri najbolj kompleksnih problemih 

optimalna, resnično racionalna rešitev zunaj dosega in lahko stremimo le k »omejeni 

racionalnosti«. 

Naslednji potencialni vzrok za nekatere kognitivne pristranskosti so čustva. Razlog je v tem, da 

so čustva biološko relevantna, saj vplivajo na vedenje in lahko povzročajo nekatere 
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sistematične odklone od racionalnih norm. Potencialen vir pristranskosti je motivacija. 

Raziskave so pokazale, da predhodna prepričanja in verovanja vplivajo na človeška sklepanja. 

To pomeni, da se lahko zatečejo v motivacijsko sklepanje: ko rešujejo nalogo, izberejo 

prepričanja in strategije, ki bodo najverjetneje privedle do željenih zaključkov. 

Nekatere kognitivne pristranskosti so lahko plod družbenih namigov ali pa jih ti uravnavajo. Tu 

govorimo o večinski pristranskosti, kjer se ljudje podredijo mnenjem drugih in ima močan vpliv 

na kolektivno vedenje, kot so npr. volitve.   

Hevristike in miselnih bližnjic pa se poslužujemo, ko sprejemanje racionalnih odločitev ni 

mogoče ali celo ni zaželeno zaradi številnih razlogov: 

(a) zbiranje in presojanje vseh dokazov za rešitev problema je časovno zamudno; 

(b) potrebno je vložiti več kognitivnih virov, ki bi jih lahko uporabili za druge namene; 

(c) pogosto zadošča grob približek najboljši rešitvi problema in je »dovolj dober«; nasprotno 

pa je iskanje optimalne rešitve tako drago, da se ne izplača. Možgani se zato zatečejo k uporabi 

hevristike ali miselnih bližnjic, da do sklepa pridejo hitro in ekonomično. 

Hevristika predstavlja preprosto pravilo, kjer, da bi prišli do optimalne rešitve, problem ni zajet 

v vsej svoji kompleksnosti, ampak pridemo do »dovolj dobre« rešitve z minimalnim naporom. 

Kognitivne pristranskosti so se najprej pojavile v procesu evolucije kot produkt hevristike ali 

drugih mehanizmov in so jih vedno znova izbirali, ker so predstavljale prednost za preživetje. 

Na primer, v okolju naših prednikov je bilo potrebno sprejemati odločitve o življenju in smrti 

hitro (npr. bolje je bilo zbežati pred potencialnim sovražnikom, čeprav ni bil jasno viden, kot 

čakati, da se približa in je mogoče preblizu, da bi lahko pobegnili).  

V teh pogojih se razvijajo odločevalni mehanizmi, ki (a) delujejo hitro in (b) producirajo t. i. 

»najugodnejše napake«. Kot navedeno v primeru, bolje je, da napačno sklepamo, da je 

sovražnik v bližini, kot alternativno, da napačno sklepamo, da sovražnika ni. Generalno gledano 

večina kognitivnih pristranskosti sistematično favorizira sklepe, ki so povezani z najugodnejšo 

napako.  

Dodatno lahko izražanje določenih kognitivnih pristranskosti prinese druge vrste koristi, 

predvsem v čustvenem smislu. Na primer: splošno znana kognitivna pristranskost je iluzija 

nadzora, ki je napačno prepričanje o tem, da ima lahko posameznik nadzor nad izidi, ki jih 

dejansko ne more nadzorovati. Čustvene posledice te pristranskosti so izjemne, saj oseba, ki 

misli, da ne more ničesar storiti, da doseže cilj, lahko čuti obup; nasprotno pa tisti, ki razvijejo 

iluzijo kontrole, pozitivne izide napačno prisodijo sebi.20 

Potrditvena pristranskost je psihološki mehanizem, ki nas vodi k iskanju in nato k lažjemu 

sprejemanju katerihkoli novic, ki potrjujejo, kar že verjamemo. Torej imamo tendenco 

izogibanja novic, ki nasprotujejo našim prepričanjem. Na ta način, čeprav je naša ideja 

spodbita, kažemo tendence pomnjenja tistih novic, ki jo potrjujejo.21 Potrditvena pristranskost 

je en primer, kako ljudje včasih procesiramo informacije na nelogičen, pristranski način. 

 
20 FERNANDO BLANCO, “Cognitive bias” in “J. Vonk, T.K. Shackelford (eds.), Encyclopedia of Animal 

Cognition and Behavior”, 2017, https://www.researchgate.net/publication/317344882_Cognitive_bias. 
21 LAURA FASANO, “Psicologia delle fake news: i meccanismi che ci portano a credere alle notizie 

false”in “Cultura Digitale”, “Le Macchine Volanti”, 2021 

https://www.researchgate.net/publication/317344882_Cognitive_bias
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Pristranski pristop k sprejemanju odločitev je v veliki večini nenameren in se pogosto kaže kot 

ignoriranje nekonsistentnih informacij. Obstoječa prepričanja lahko vključujejo posameznikova 

pričakovanja v dani situaciji in sklepanja o določenem izidu. Ljudje bodo najverjetneje 

procesirali informacije, ki podpirajo njihova prepričanja, sploh v primeru, ko je zadeva bistvena 

ali relevantna. S tem pa številni dejavniki, katerih se ljudje ne zavedajo, lahko vplivajo na 

procesiranje informacij. Ljudje imajo težave pri procesiranju informacij na racionalen, 

nepristranski način, če so prej oblikovali mnenje o zadevi. To se zgodi, ker so bolj zmožni 

racionalnega procesiranja informacij in dodelitve enake teže številnim pogledom, če so 

čustveno distancirani od zadeve (čeprav lahko pride do nizke stopnje potrditvene 

pristranskosti, ko posameznik nima osebnih interesov).  

Ena razlaga, zakaj so ljudje dovzetni za potrditveno pristranskost pravi, da ker predstavlja 

učinkovit način procesiranja informacij. Ker so v družbenem svetu konstantno bombardirani z 

informacijami, si preprosto ne zmorejo vzeti dovolj časa za natančno procesiranje vsake 

informacije, da bi oblikovali objektiven zaključek. Človeški proces odločanja in procesiranje 

informacij sta pogosto izkrivljena, ker ljudi omejuje interpretiranje informacij iz lastne 

perspektive. Ne smemo pozabiti, da morajo ljudje informacije procesirati hitro, da se zaščitijo 

pred nevarnostjo. To vedenje je prilagoditveno, saj se z opiranjem na instinktivne in avtomatske 

reflekse zaščitijo pred nevarnostjo. Potrditvena pristranskost se kaže tudi, ko ljudje želijo 

zaščititi svojo samozavest. Ljudje se radi dobro počutijo v svoji koži in če izvejo, da je njihovo 

globoko prepričanje o njim pomembni zadevi napačno, posledično o sebi dobijo slabo mnenje, 

zato iščejo informacije, ki podpirajo njihova prepričanja. Še en razlog je točnost, saj ljudje želijo 

čutiti, da so pametni in informacija, ki namiguje, da so njegova prepričanja netočna ali da so 

sprejeli napačno odločitev, namiguje na nižjo inteligenco.22. 

Implicitna pristranskost vključuje asociacije zunaj našega zavedanja in kaže tendenco, da kot 

bolj zanesljive upoštevano ljudi, ki jim zaupamo in s katerimi imamo podobne lastnosti, kot npr. 

spol, etničnost, starost.23 Raziskave kažejo, da študentje, medicinske sestre, zdravniki, policisti, 

kadrovniki in številni drugi implicitne pristranskosti izkazujejo v zvezi z raso, etničnostjo, 

narodnostjo, s spolom, z družbenim statusom in drugimi razlikami. Na primer: raziskave kažejo, 

 
22 BETTINA J. CASAD, “Confirmation bias” in “Psychology & Mental Health, Encyclopaedia 

Britannica”, 2016, https://www.britannica.com/science/confirmation-bias. 

For a further exploration of the concept of “Confirmation bias”, see: FRANCESCA AMENDUNI, “Come 

elaboriamo l’informazione che riceviamo e gli errori della nostra mente” in “Valigia Blu”, 

2018,https://www.valigiablu.it/notizie-cervello-pregiudizi/; SANDEEP SUNTWAL, SUSAN A. BROWN, 

MARK W. PATTON “How does Information Spread? A Study of True and Fake News”in “HAWAII 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES 2020 (HICSS-53)”, pages 5893-5902, 

2020, https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1737&context=hicss-53; WALTER R. 

SCHUMM, “Confirmation bias and methodology in social science: an editorial” in “Marriage & Family 

Review”, pages 285-293, 2021, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01494929.2021.1872859;  
23 LAURA FASANO, “Psicologia delle fake news: i meccanismi che ci portano a credere alle notizie 

false” in “Cultura Digitale”, “Le Macchine Volanti”, 2021, 

https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/psicologia-delle-fake-news-i-meccanismi-che-ci-

portano-a-credere-alle-notizie 

false?fbclid=IwAR3BHYO7uSDYwX0c00tMYMWYdYQn5MQydTLTukLQHXK3VoeHkG5kpqJt47Q.  

https://www.britannica.com/science/confirmation-bias
https://www.valigiablu.it/notizie-cervello-pregiudizi/
https://aisel.aisnet.org/hicss-53
https://aisel.aisnet.org/hicss-53
https://aisel.aisnet.org/hicss-53
https://aisel.aisnet.org/hicss-53
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1737&context=hicss-53
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01494929.2021.1872859
https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/psicologia-delle-fake-news-i-meccanismi-che-ci-portano-a-credere-alle-notizie%20false?fbclid=IwAR3BHYO7uSDYwX0c00tMYMWYdYQn5MQydTLTukLQHXK3VoeHkG5kpqJt47Q
https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/psicologia-delle-fake-news-i-meccanismi-che-ci-portano-a-credere-alle-notizie%20false?fbclid=IwAR3BHYO7uSDYwX0c00tMYMWYdYQn5MQydTLTukLQHXK3VoeHkG5kpqJt47Q
https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/psicologia-delle-fake-news-i-meccanismi-che-ci-portano-a-credere-alle-notizie%20false?fbclid=IwAR3BHYO7uSDYwX0c00tMYMWYdYQn5MQydTLTukLQHXK3VoeHkG5kpqJt47Q
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da večina ljudi kažejo implicitno pristranskost v povezavi znanosti in tehnologije s spolom in 

zato že od zgodnje starosti karierni razvoj deklet ne spodbujajo v tej smeri.24  

Implicitne pristranskosti so definirane tudi kot naravnanosti ali stereotipi, ki vplivajo na naše 

razumevanje, dejanja in odločitve na nezavedni ravni. Ker delujejo zunaj naše zavesti, so 

implicitne pristranskosti prevevajoče in lahko predstavljajo izziv tudi najbolj dobronamernim in 

egalitarnim posameznikom, rezultat pa so dejanja in rešitve, ki niso nujno enake našim 

eksplicitnim namenom. Ker naše implicitne asociacije izhajajo iz nezavednega, implicitne 

pristranskosti niso nujno skladne z našimi eksplicitnimi prepričanji in izraženim namenom. To 

pomeni, da tudi posamezniki, ki zagovarjajo enakopravne namene in skušajo vse obravnavati 

pravično, lahko vseeno nezavedno ravnajo na načine, ki bolj odražajo njihove implicitne kot 

eksplicitne pristranskosti. Posledično tudi najbolj dobronamerni posamezniki lahko ravnajo na 

načine, ki povzročajo nepravične izide za različne skupine. Vsi imamo implicitne pristranskosti 

ne glede na raso, etničnost, spol ali starost. Nihče ni imun. Posledično je razpon posledic 

implicitne pristranskosti ogromen. Na primer: raziskovalci so zabeležili implicitne pristranskosti 

pri zdravstvenih delavcih, predstavnikih zakona in tudi pri posameznikih, katerih poklic zahteva 

zavezanost nepristranskosti, in sicer pri sodnikih.  

Raziskave o implicitni pristranskosti so identificirale več pogojev, v katerih se bodo 

posamezniki najverjetneje zanesli na svojo nezavedno kognicijo. Ti vključujejo situacije, ki 

vključujejo dvoumne ali nepopolne informacije, prisotnost časovnega pritiska in okoliščine, v 

katerih je naša kognitivna kontrola lahko ogrožena, npr. zaradi utrujenosti ali prepolne glave. 

Zbrani raziskovalni podatki kažejo, da implicitna pristranskost močno pojasnjuje, zakaj mnoge 

družbene neenakosti vztrajajo, npr. v pravosodju, zdravstvu in zaposlovanju.25 Ta fenomen je 

še bolj izražen na družbenih omrežjih, in sicer z delovanjem algoritmov, ki nam pogosteje 

prikazujejo ljudi, s katerimi imamo več interakcij, ter favoriziranje interakcij s posamezniki, ki 

imajo podobne poglede kot mi, čeprav ti mogoče niso resnični.  

 

 
24 J. T. JOST et al., CLAIRE CAIN MILLER in “Implicit Bias”, in “Merriam-Webster 

Dictionary”,https://www.merriam-webster.com/dictionary/implicit%20bias. 
25 CHERYL STAATS, “Understanding Implicit Bias: What Educators Should Know ”in “American 

Educator”, 2015-2016, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086492.pdf.  

For a further exploration of the concept of “Implicit bias”, see: CHLOË FITZGERALD AND SAMIA 

HURST, “Implicit bias in healthcare professionals: a systematic review”, in “BMC MEDICAL ETHICS”, 

2019, HTTPS://BMCMEDETHICS.BIOMEDCENTRAL.COM/ARTICLES/10.1186/S12910-017-0179-8; 

HOLROYD J., SCAIFE R., STAFFORD T., “Responsibility for implicit bias”, in “Philosophy Compass”, 

2017, https://philpapers.org/archive/HOLRFI-3.pdf; SHANNON R. WAITE, “Towards a Theory of Critical 

Consciousness: A New Direction for the Development of Instructional and Supervisory Leaders” in 

“Journal of Educational Supervision”, 2021, 

https://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=jes; MICHAEL 

BROWNSTEIN, “Implicit bias” in “The Stanford Encyclopedia of Philosophy”, 2019, 

https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/.  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/implicit%252520bias
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086492.pdf
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8%23auth-Chlo_-FitzGerald
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8%23auth-Samia-Hurst
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8%23auth-Samia-Hurst
https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-017-0179-8
https://philpapers.org/archive/HOLRFI-3.pdf
https://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=jes
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/
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Ranljive družbene skupine 
 

Glede na definicijo Evropskega inštituta za enakost spolov so ranljive skupine definirane kot 

»ženske, otroci in osebe, ki pripadajo ali se za njih domneva, da pripadajo, skupinam, ki so v 

socialno slabšem položaju ali so marginalizirane«. To definicijo lahko razširimo tako, da 

vključimo tudi druge skupine, ki nimajo vsega znanja ali veščin, potrebnih za prepoznavanje 

lažnih novic.26  

Pomembno je upoštevati, da so se lažne novice v zadnjih desetletjih močno razvile, zlasti v 

času kritičnega razvoja družbenih medijev. Dandanes tehnološka komponenta teh zavajajočih 

novic ni postranska in ne služi le kot medijska podpora. Nasprotno, danes je tehnologija ena 

glavnih, če ne osrednja komponenta, ki opredeljuje potrošnjo (lažnih) novic. V tem smislu lahko 

zelo učinkoviti algoritmi, ki jih poganja tehnologija strojnega učenja, sledijo dejavnostim 

uporabnikov na družbenih omrežjih ali na internetu na splošno, zaznajo vzorce vedenja in 

prilagodijo vsebino, predlagano na platformi, ki jo takšni algoritmi poganjajo.27 

Ti stroji pri prilagajanju informacijske ali zabavne vsebine niso popolni ali 100-odstotno 

natančni. Zato je primerneje govoriti o ranljivih skupinah kot o posameznikih. Čeprav si stroji 

prizadevajo zagotoviti najprimernejšo vsebino vsakemu izmed končnih uporabnikov, večina 

kategorizacije poteka na ravni skupine. Nekatere izmed njih bomo podrobneje raziskali v tem 

razdelku. 

Hkrati pa ranljive skupine niso le pasivne tarče delovanja umetne inteligence. Kot je bilo 

predstavljeno v prejšnjih razdelkih, so individualne preference uporabnikov glede družbenih 

medijev pomembne. Če so starejši bolj zadovoljni s tradicionalnimi mediji, je jasno, kako 

omejena je učinkovitost algoritmov. 

Na splošno je mogoče reči, da algoritmi do določene mere ciljajo na vse skupine, čeprav na 

nekatere to morda ne vpliva. To je zato, ker pasivna dejanja na internetu  predstavljajo 

informacije, ki jih algoritmi analizirajo in na njih gradijo predlog zanimive vsebine, pa naj bo ta 

lažna ali ne. 

Na primer: v kontekstu resničnih informacij se kronološki zapisi iskanj na družbenih medijih 

lahko in se tudi uporabljajo za promocijo vsebine skladne s tem, kar je posameznik prej iskal 

na internetu. Tako v Zahodni Evropi kot v Združenih državah Amerike je oglaševanje vsebin z 

zdravstveno vsebino zelo razširjeno. Med tistimi starejšimi, ki uporabljajo splet, jih bo 60 % 

verjetno na spletu iskalo takšne vsebine.28 Ta odstotek ne prikazuje le delovanja inteligentnih 

algoritmov, ampak najverjetneje zajema tudi njihovo zgodovina iskanja. To lahko velja tudi za 

 
26 European Institute for Gender Equality, vulnerable groups. Dostopno na 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1429#:~:text=Women%2C%20children%20and%20persons%2

0belonging,a%20disadvantaged%20position%20or%20marginalised.  
27 Deeptrace. (2019). The State of deepfakes: landscape, threats, and impact. 
28 MediaLogic, op cit.  

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1429%23:~:text=Women%25252C%252520children%252520and%252520persons%252520belonging,a%252520disadvantaged%252520position%252520or%252520marginalised
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1429%23:~:text=Women%25252C%252520children%252520and%252520persons%252520belonging,a%252520disadvantaged%252520position%252520or%252520marginalised
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odrasle ali mlajše skupine, ki imajo zdravstvene težave29. Težava se pojavi, ko na zdravstveno 

občutljive skupine ciljajo s kampanjami, ki zagovarjajo napačne ali popolnoma lažne 

informacije o zdravljenju. To lahko velja tako za mlajše kot starejše skupine. 

Obstajajo tudi drugi elementi, ki predstavljajo ranljivost določenih skupin. Zaradi tega so lahko 

vse te skupine tarča lažnih novic, ne glede na starost, in eden teh elementov je digitalna 

pismenost. 

Pravzaprav se lahko določene družbene skupine štejejo za »prikrajšane« ali »ranljive« zaradi 

pomanjkanja ponujenih priložnosti za razvoj potrebnih digitalnih veščin za dostop do spleta in 

krmarjenje po spletu. To še posebej velja v širšem kontekstu izobraževanja in izobraževalnih 

možnosti za nekatere skupine. Kot je bilo omenjeno v razdelku o potrošnji medijev in trendih 

navad, se zdi, da je digitalna pismenost potrebna kompetenca za popolnoma zavestno uporabo 

digitalnih vsebin, pa naj gre za novice ali zabavo na spletu. Z raziskavo je dokazano, da stopnja 

izobrazbe potrošnikov vpliva na posameznikov pristop k primerjanju nakupov in ponudb na 

spletu: izpostavljena je bila povezava med visoko izobrazbo in sposobnostjo analiziranja cen in 

ponudb na različnih portalih in spletnih mestih. To velja že za potrošnike s srednjo stopnjo 

izobrazbe. 

Ta vzorec je še bolj opazen, ko se stopnja izobrazbe uporabi za določene skupine. Raziskave 

na primer razkrivajo, da imajo moški manj verjetnosti, da bodo imeli težave s spletnimi 

primerjavami spletnih kupčij v primerjavi z ženskami. To velja tako za čas, ki ga porabijo za 

raziskovanje kot tudi za učinkovitost. Jasno je, da to ni neposredno povezano z razločevanjem 

novic, bodisi da so lažne ali resnične, zahvaljujoč primerjavi različnih virov: vendar pa sta lahko 

postopek iskanja drugih možnosti in spletnih možnosti za preverjanje vira nekoliko podobna.30 

Drugi elementi, ki opredeljujejo zmožnost preverjanja lažnih novic, so povezani z višino 

dohodka, s katerim razpolaga končni uporabnik, na primer v primeru določenih skupnosti, ki 

so v ZDA marginalizirane, kot so skupnosti Afroameričanov31. Raziskava je pokazala, da so 

starejši odrasli Afroameričani v primerjavi z drugimi demografskimi skupinami v skupini z 

najmanj razvitimi digitalnimi veščinami v državi, glede na njihove socialno demografske 

okoliščine marginalizacije, tako izobrazbene kot ekonomske. To pa vodi v omejene zmožnosti 

dostopa do interneta in družbenih medijev na zavesten in kritičen način.  

Na splošno je medijska pismenost odraslih, zlasti starejših, precej nižja v primerjavi z drugimi 

družbenimi skupinami, zaradi česar so ranljivi za kampanje dezinformacij in napačnih 

informacij.To je tudi posledica dejstva, da je večina izobraževalnega gradiva o digitalnih 

kompetencah in izpopolnjevanju na tem področju, čeprav je prosto dostopno, na voljo le na 

 
29 Bold, N., Strycharz, J., van de Velde, B., & H de Vreese, C. (2020). Vulnerability in a tracked society: 

Combining tracking and survey data to understand who gets targeted with what content. new media 

and society. 
30 Seo, H., Blomberg, M., Altschwager, D., & Tien Vu, H. (2020). Vulnerable populations and 

misinformation: A mixed-methods approach to underserved older adults' online information assessment. 

new media & society. 
31 Seo, H. et al., op cit..  
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spletu. Tako digitalni razkorak sam po sebi postane dodaten razlog za marginalizacijo te 

skupine. 

Dostop ali uporaba digitalnih virov je lahko pomemben dejavnik izključenosti iz večine 

izobraževalnih virov za starejše. Pravzaprav statistika predstavlja izziv ali vsaj nekaj, kar je treba 

upoštevati pri razvoju gradiva za evropske starostnike. Po podatkih Eurostata starostniki 

najpogosteje dostopajo do interneta le v srednjeevropskih državah, v precej manjši meri pa se 

to dogaja v jugovzhodni Evropi, v državah, kot sta Grčija ali Bolgarija (glej poglavje o medijski 

potrošnji in trendih navad).32 

 

Politični kontekst 
 

Lažne novice lahko omajajo zaupanje ne le v dvomljive, ampak tudi v zaupanja vredne medije 

(učinek prelivanja) in povzročijo napačno razporeditev virov. Lažne novice se hitro širijo zaradi 

čustvenih reakcij, kot sta tesnoba ali strah.33 Lažne informacije se pogosto širijo, da sprožijo 

družbenopolitične razlike in so povezane z radikalnimi političnimi mnenji in stališči, kot so 

skrajno desni in levi ter populistični aktivisti.34 

Nedavno so politiki in strokovnjaki po vsem svetu uporabili izraz »lažne novice«, da bi 

diskreditirali novice in organizacije, ki se jim zdijo neprijetne, da bi nadzorovali politične novice 

in oblikovali javno mnenje. 

Med ameriškimi volitvami leta 2016 je teorija zarote Pizzagate postala viralna: ljudje na najvišjih 

ravneh demokratske stranke so bili obtoženi, da vodijo pedofilski krog v Washingtonu35. Teorija 

zarote Pizzagate, ki je bila pozneje ovržena, je nakazovala spletkarjenje vodij demokratske 

stranke, vključno s Hillary Clinton in vodjo kampanje Johnom Podesto, ki so bili vpleteni v 

ritualno satansko zlorabo otrok v piceriji v Washingtonu. Pizzagate, ki se je začel kot le še ena 

marginalna teorija, ki jo po internetu širi skrajna desnica, se je izkazal za posebej zahtevno v 

procesu razkrinkanja36. Posledica afere je bil strelski napad moškega, ki je nasedel lažnim 

obtožbam, in grožnje s smrtjo lastniku restavracije. 

Obtožbe so se na spletu razširile nekaj dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA, potem ko so 

uporabniki na Redditu37 objavili dokument »Pizzagate evidence«. Objava je bila pozneje 

odstranjena, a so jo že zaznale druge spletne strani z lažnimi novicami, kot so Infowars, Planet 

 
32 Eurostat, op. cit.  
33 Vosoughi, S., Roy, D., Aral, S. (2018): The Spread of True and False News Online. Science 

359(6380): 1146-1151. 
34 Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the 

decline of democratic institutions. European Journal of Communication, 33(2), 122–139. 
35 Persily, N. (2017): The 2016 U.S. Election: Can Democracy Survive the Internet? Journal of 

Democracy 28(2): 63-76. 
36 Bleakley, P. (2021) Panic, pizza and mainstreaming the alt-right: A social media analysis of 

Pizzagate and the rise of the QAnon conspiracy. 
37 Reddit - Dive into anything 

https://new.reddit.com/


FI.DO Priročnik 

 

 

23  

Free Will in Vigilant Citizen, promovirali pa so jo številni skrajni desničarji in aktivisti na 

družbenih medijih, kot so Mike Cernovich, Brittany Pettibone in Jack Posobiec. Razširili so jo 

tudi uporabniki platforme TikTok, videoposnetki z oznako #Pizzagate pa so dosegli več kot 80 

milijonov ogledov. 

 

Vendar ustvarjalci lažnih novic ne prihajajo samo iz Združenih držav Amerike. Leta 2016 je 

BBC poročal38, da so v severnomakedonskem mestu Veles najstniki ustvarjali spletne strani z 

lažnimi novicami, število katerih se je povečalo med volilno kampanjo v ZDA. Skupina mladih 

je ustvarjala lažne platforme, ki so objavljale senzacionalne zgodbe, da bi zaslužile z 

oglaševanjem. 

 

Lažne novice so morda imele tudi vlogo pri odločitvi ZDA, da se umaknejo iz pariškega 

sporazuma o ublažitvi podnebnih sprememb iz leta 2015, ker je bil nekdanji predsednik ZDA 

zelo skeptičen glede podnebnih sprememb, ki jih povzroči človek. Vendar je treba opozoriti, 

da je ugotavljanje vzročnega vpliva lažnih novic na skupni ravni brez uporabe eksperimenta 

(ali kvazi-eksperimentalne raziskave) izziv, ker so podatki zbrani z opazovanjem pod vplivom 

pristranskosti pri izbiri in neopaznih dimenzij. 

 

Po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA leta 2016 so tudi avstralski politiki za 

diskreditacijo nasprotnikov uporabljali izraze »lažne novice«, »alternativna dejstva« in »post-

resnica«, ki jih je populariziral Trump. V Avstraliji39 med volitvami leta 2019 je novica o delovni 

stranki, ki podpira »davek na smrt« – ki se je izkazala za lažno, pritegnila pozornost na 

družbenih medijih. Učinek diskreditacije medijev v ZDA je vplival na avstralske politike, ki so 

»oborožili« jezik lažnih novic, da so napadli svoje nasprotnike, podobno kot Trump, ko je 

novinarja CNN prvič obtožil »lažnih novic«. 

 

Določene skupine so razvile tehnike »vdiranja v pozornost« (attention hacking), da bi povečale 

prepoznavnost svojih idej s strateško uporabo družbenih medijev, memov in botov, pa tudi s 

ciljanjem na novinarje, blogerje in vplivneže, da bi pomagali pri širjenju vsebine. 

Pred kratkim je več kot 80 organizacij40 za preverjanje dejstev, ki delujejo v več kot 60 državah, 

podpisalo odprto pismo izvršni direktorici YouTuba, Susan Wojcicki, v katerem so podjetje 

pozvali, naj sprejme strožje ukrepe za boj proti napačnim informacijam na platformi. Pismo 

poziva YouTube, ki je v lasti Googla, naj izvede štiri spremembe v svojem delovanju: 

zavezanost financiranju neodvisnih raziskav dezinformacijskih kampanj na platformi; 

zagotavljanje povezav do nasprotnih stališč v videoposnetkih, ki širijo dezinformacije in 

napačne informacije; preoblikovanje algoritmov, da preprečijo promocijo prestopnikov, ki 

svoja dejanja ponavljajo; in narediti več za boj proti neresnicam v videoposnetkih, ki niso v 

angleščini. 

 
38 The city getting rich from fake news - BBC News 
39 The real news on 'fake news': politicians use it to discredit media, and journalists need to fight back 

(theconversation.com) 
40 Check Your Fact Signs Open Letter To YouTube | Check Your Fact 

https://www.bbc.com/news/magazine-38168281
https://theconversation.com/the-real-news-on-fake-news-politicians-use-it-to-discredit-media-and-journalists-need-to-fight-back-123907
https://theconversation.com/the-real-news-on-fake-news-politicians-use-it-to-discredit-media-and-journalists-need-to-fight-back-123907
https://checkyourfact.com/2022/01/12/check-your-fact-signs-open-letter-to-youtube/
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Komercialni kontekst 
 

Z razvojem interneta in široko dostopnostjo ogromne količine informacij je pozornost spletnih 

uporabnikov postala dragocena dobrina. Vsak klik je potencialni vir dobička, neposrednega ali 

posrednega, za osebo ali organizacijo, ki je vsebino ustvarila. S povečanim prometom, 

izračunanim s pomočjo števila prikazov, všečkov, komentarjev in delitev, postaja spletna stran 

za oboževalce, novičarski portal, YouTube kanal, Instagram stran ali blog zanimiva tarča za 

oglaševalce. Lahko pa uporabnika spodbudi k podaji soglasja za uporabo njegovih podatkov, 

uporabo storitev ali nakup izdelkov od tistih, ki uporabnike privabljajo s privlačno brezplačno 

vsebino. Nenazadnje, v svetu politike, slavnih in tudi v poslovnem svetu priljubljenost 

predstavlja valuto, saj lahko posredno vpliva na število glasov, prodanih vstopnic za koncerte, 

vloge v filmih ali honorarje, ki jih lahko zaračunamo strankam.  

Pozornost internetnih uporabnikov največkrat pritegne klikolovka, ki je kombinacija 

senzacionalnega naslova in slike ali videa. Tovrstni naslovi pogosto spodbudijo čustva in 

radovednost, a ko jih kliknete, vas dejanska vsebina običajno razočara, saj bodisi ni povezana 

z naslovom ali pa je povprečne kakovosti. 

Senzacionalni naslovi in vsebine, ki segajo že v 19. stoletje, so v digitalnem svetu zelo razširjeni 

in zdi se, da še vedno delujejo, saj služijo enemu namenu: pritegniti pozornost bralcev, klik, 

čas ali nadaljnja dejanja. V najboljšem primeru uporabniki izgubljajo čas z branjem vsebine 

vprašljive kakovosti, v najslabšem primeru pa lahko izgubijo denar zaradi goljufov, na primer 

če kupijo nekaj od lažnega dobavitelja. 

Tovrstni najpogostejši način pritegovanja pozornosti se imenuje klikolovka. Klikolovko je 

običajno mogoče prepoznati zaradi senzacionalnega naslova ali slike, vendar to ni vedno 

očitno. Včasih je morda težko ugotoviti razliko med zavajajočim in standardnim naslovom, saj 

lahko tudi vodilni mediji poskušajo pritegniti pozornost bralcev s senzacionalnimi ali 

manipulativnimi naslovi člankov. 

Obstaja nekaj pogostih elementov, ki se uporabljajo v komercialnih klikolovkah, kot so nejasni 

naslovi in čustvene slike ali slike, ki vzbujajo radovednost. Klikolovke uporabljajo tudi šok in 

ogorčenje, da pritegnejo pozornost, ter oštevilčene sezname, ki ponujajo rešitve za običajne 

težave; veliko povezav uporablja kombinacijo vseh teh elementov, da uporabnike prepriča, da 

kliknejo. 

Primeri: 

– Kar je ta slon izvlekel po 11-urnem kopanju, bi vas lahko šokiralo! 

– 30 opozorilnih znakov bolezni srca, ki jih ne smete prezreti 

– Hiše za prodajo v Torontu so morda cenejše, kot si mislite! 

– Ne vrzite še svojih čajnih vrečk, to je genij! 

– Posvojila je fantka, ki si ga nihče ni želel. 12 let pozneje je ugotovila, zakaj. 
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– Oblika vašega palca lahko razkrije veliko o vaši osebnosti 

– 7 osupljivih dejstev o artritisu, ki jih večina ljudi ne pozna! 

– 15 nasvetov za ličenje za ženske, ki sivijo 

– 10 načinov uporabe medu, za katere vaš zdravnik ne želi, da bi jih vedeli 

– Na potovanju postavite torbo na avtomobilsko ogledalo 

 

Če povzamemo, previdni moramo biti pri klikanju in brskanju po tovrstni vsebini, saj lahko 

uporabnike pripelje do lažnih informacij, tveganih spletnih strani ali goljufivih povezav. 

 

 

Drugi vidiki distribucije lažnih novic 
 

Druga kategorija, ki jo je smiselno uvrstiti med tiste, ki ustvarjajo lažne novice oziroma 

nenamerno delijo in spodbujajo proces ustvarjanja lažnih novic, so tudi prve žrtve tega 

procesa, in sicer starejši sami.  

Glede na že omenjeno, pa tudi na podlagi raziskav, opravljenih na terenu, je bilo dokazano, da 

starejši, zlasti starejši od 65 let, pogosteje delijo nepotrjene novice ali tiste, ki se pozneje 

izkažejo kot ponaredki. Glede na nedavne študije se odstotek zanimanja te ciljne skupine za 

lažne novice še poveča, ko jih ta privede do brskanja po vsebinah, povezanih z ideologijo in 

strankarstvom. To še posebej velja za Facebook.41 

Izziv za to skupino, kot je bilo poudarjeno v drugih razdelkih, predstavlja količina informacij, ki 

se nenehno proizvaja in vsak dan deli na družbenih medijih. Dandanes je celo za bolj 

izobražene skupine postal izziv razločiti vse informacije na koherenten in veljaven način, da bi 

se uspešno branili pred širjenjem lažnih novic. Zaradi tega se končni uporabnik znajde v 

položaju, ko sprejme končno odločitev, neodvisno od tega, ali so informacije zanesljive ali ne. 

Obstaja nekaj indikatorjev ali elementov, ki lahko usmerijo ali bolje rečeno zavedejo potrošnika 

vsebin glede zanesljivosti informacij. Če upoštevamo družbena omrežja, je raziskava razkrila 

nekaj resnice v naslednjih vidikih. 

Družbeni mediji so primarno vezani na interakcije z drugimi uporabniki. Interakcije pa so lahko 

tudi izjemno pasivne, to je, ko končni uporabniki nimajo neposredne interakcije z vsebino, 

ampak so preprosto pod vplivom tega, kar vidijo na svojih zaslonih. En primer tega postopka 

je število všečkov, v primeru Facebooka, ali drugi znaki odobravanja skupnosti. Višja kot je 

pozitivna ocena v tem smislu, močnejši psihološki vpliv ima lahko na končnega uporabnika, če 

ni drugih elementov, ki podpirajo veljavnost objavljenega na spletu. Ta oblika »pasivnega 

vrstniškega pritiska« je zdaj veliko bolj raznolika, saj niso na voljo samo všečki, ampak tudi 

druge reakcije, izražene na primer z emotikoni »jeza« ali »presenečenje«. Če upoštevamo še 

ta vidik, si je mogoče predstavljati, kako lahko to vpliva na končne uporabnike, in sicer ne le v 

 
41 Seo, H. et al., op. cit. 
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smislu zanesljivosti informacij, ampak tudi v smislu čustev oziroma stališča do vsebine. Zdi se, 

da jeza sploh ni zunaj paradigme lažnih novic.42 

V tej enačbi so pomembni tudi drugi elementi. Potrditev, ki prihaja iz zunanjih virov, mora biti 

tudi del procesa analize pri brskanju po internetu in družbenih medijih. Te kompetence so 

postale vedno bolj potrebne zaradi eksponentnega naraščanja informacij, ki jih najdemo na 

spletu, kot je tudi omenjeno zgoraj. Pravzaprav je to dokazal Urad za informacijsko tehnologijo 

Ameriškega knjižničnega združenja (glej razdelek Medijska potrošnja in trendi navad). 

Na splošno je mogoče reči, da starostniki sami po sebi niso primarni vir lažnih novic. Pri tem 

pa je pomembno upoštevati, da se kot »žrtve« dezinformacij in napačnih informacij morda ne 

zavedajo, da je treba informacije ustrezno preveriti pri drugih virih, po možnosti zunanjih, kar 

predstavlja idealno rešitev, ko gre za novice na družbenih omrežjih. 

 

Distribucija lažnih novic 
 

Kot smo že omenili, lažne novice niso sodoben problem: razširjanje neresničnih dejstev je v 

različnih oblikah prisotno že stoletja. V tem poglavju pa se bomo glede na razširjenost digitalnih 

platform v naših življenjih in nujnost njihovega razumevanja in pravilne uporabe osredotočili 

posebej na njeno širjenje po internetu. Širjenje lažnih novic je bilo v zadnjih letih temeljito 

raziskano, začenši z novo stopnjo zavedanja o problemu med predsedniško kampanjo v ZDA 

leta 201643,44: dokazano je, da se »neresničnost širi bistveno dlje, hitreje, globlje in širše od 

resnične novice v številnih kategorijah informacij«.45 

Na poti širjenja lažnih novic je prvi korak objava same zgodbe: to se lahko zgodi neposredno 

na platformi družbenih medijev ali pogosteje na ločeni spletni strani. Spletna mesta z lažnimi 

novicami so zgrajena tako, da posnemajo spletna mesta z zakonitimi informacijami, kot so 

digitalni časopisi, tako z grafično podobo kot z zvenečimi imeni, ali pa se predstavljajo kot 

oraklji neizrečene resnice. 

Ta vrsta spletne mimikrije je lahko zelo močna, zlasti za ljudi, ki so manj vajeni spletne 

navigacije in zato bolj nagnjeni k zaupanju nepristni vsebini. Vendar pa ta občutljivost ni 

 
42 Seo, H. et al., op. cit. 
43 Albright, J. (2016). The #Election2016 Micro-Propaganda Machine. https://d1gi.medium.com/the-

election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba 
44 Allcott, H. & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of 

Economic Perspectives, 31 (2): 211-36. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211 
45 Albright, J. (2016). The #Election2016 Micro-Propaganda Machine. https://d1gi.medium.com/the-

election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba 

https://d1gi.medium.com/the-election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba
https://d1gi.medium.com/the-election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba
https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211
https://d1gi.medium.com/the-election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba
https://d1gi.medium.com/the-election2016-micro-propaganda-machine-383449cc1fba
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omejena na starejše ljudi: dejansko se je pokazalo, da je mlado občinstvo ravno tako lahko 

lahkoverno kot zrelo občinstvo.46 

Izvor spletnih strani z lažnimi novicami je običajno mogoče izslediti zaradi političnega vplivanja 

(npr. plačila za diskreditacijo druge stranke ali kandidata), zlonamernega nasprotnega 

oglaševanja (kot je širjenje lažnih govoric o izdelkih konkurentov) ali zgolj finančnih koristi: 

spletne strani z lažnimi novicami vsebujejo veliko komercialnih pasic, ki jih samodejno 

upravljajo oglaševalske platforme, ki plačajo majhen znesek za vsak ogled strani. Ker je cilj 

doseči čim več gledalcev, si ustvarjalci lažnih novic prizadevajo čim hitreje razširiti povezave 

do svoje spletne strani. 

Ko so objavljene, je čas za distribucijo povezave do lažnih novic na platformah družbenih 

omrežij, tako s strani resničnih vplivnežev kot s strani botov; to se dogaja predvsem v primerih, 

kjer je vsebina pričakovana, na primer v posebnih skupinah ljudi, ki jim je skupen političen 

pogled, ki želijo verjeti v novice, ki napadajo nasprotno stran, in so jih pripravljene distribuirati. 

Pravzaprav je to eden glavnih problemov lažnih novic: bralci bodo verjetno mislili, da so 

resnične, če se sporočilo ujema z njihovim pogledom na svet. Kot predlagajo Moravec et al 

(2018)47, »uporabniki izkazujejo večjo kognitivno aktivnost, ko se naslovi novic ujemajo z 

njihovimi političnimi mnenji, in je večja verjetnost, da jim bodo verjeli«. Psihološki vidiki, ki so 

tukaj vključeni, so vsaj trije: krepitev mreže ega, ranljivost zavzetosti in odmevne komore. 

Po navadi se povezujemo z drugimi profili prek spletnih platform družbenih omrežij, pri čemer 

iščemo podobnosti in konsenz. To bi lahko vodilo do dveh vrst povezav: tako imenovana 

močna vez, kjer je odnos med dvema uporabnikoma tesen in obojestranski, ena oseba pa deli 

povezave neposredno drugi osebi (npr. prek neposrednega sporočila); in šibke vezi, kjer ima 

ena oseba le nekaj skupnih točk z drugimi profili, vendar se še vedno lahko poveže z njimi in 

širi informacije v obliki povezav. Slednja vrsta vezi je enako in včasih celo bolj pomembna: 

»skratka, močna vez prinaša večji pretok informacij kot šibka [...] Vendar pa je stopnja difuzije 

na enoto moči vezi višja za šibke vezi« (Arnaboldi et al, 2017). To pomeni, da je pri distribuciji 

lažnih novic kvantiteta pomembnejša od kakovosti. 

Drug temeljni vidik pri spontanem širjenju lažnega članka je zamisel, da če je neka vsebina 

všečkana in jo deli veliko ljudi, to poveča njeno vrednost: dokazano je, da »visoke ravni 

družbene angažiranosti povzročijo manj preverjanja dejstev in večje število všečkov ali delitev, 

zlasti v primeru vsebin z nizko verodostojnostjo« (Avram et al. 2020)48. Medijski potrošniki po 

navadi ocenjujejo informacije v kontekstu družbenega omrežja in kot družbena bitja nezavedno 

 
46 Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J. & Ortega, T. (2016). Evaluating Information: The 

Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford Digital Repository. 

http://purl.stanford.edu/fv751yt5934 
47 Moravec, P., Minas, R., & Dennis, A. R. (2018). Fake News on Social Media: People Believe What 

They Want to Believe When it Makes No Sense at All. Kelley School of Business Research Paper No. 

18-87. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3269541 
48 Avram, M., Micallef, N., Patil, S. & Menczer, F. (2020). Exposure to Social Engagement Metrics 

Increases Vulnerability to Misinformation. HKS Misinformation Review Vol. 1,No. 5. 

https://doi.org/10.37016/mr-2020-033 

http://purl.stanford.edu/fv751yt5934
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3269541
https://doi.org/10.37016/mr-2020-033


FI.DO Priročnik 

 

 

28  

pristajajo na obliko kolektivne inteligence, kjer na presojo močno vplivajo mnenja drugih ljudi 

o isti vsebini. Z drugimi besedami, če je všeč »vsem«, potem mora biti resnično ali vsaj vredno. 

Na splošno se ideja kolektivne inteligence šteje za dober model odločanja, ki omogoča 

pozitivne rezultate, kadar vključuje različna stališča. Pri družbenih omrežjih pa je težava v tem, 

da nas algoritmi soočajo z ljudmi, s katerimi delimo enak pogled na svet in torej enako 

sposobnost presoje. Rezultat je tako imenovani učinek odmevne komore: če nihče ne izpodbija 

našega mnenja, se zdi, da potrjuje, da je res pravilno. To je tako učinkovito, da »če pomislimo 

na virusno širjenje napačnih informacij na družbenem omrežju kot na gozdni požar, ima 

komora z odmevom enak učinek kot suh kup trnja v gozdu«.49 

To ni nobena novost: po navadi brskamo po virih, za katere menimo, da so zanesljivi in skladni 

z našo vizijo. Tu se pojavi nov dejavnik, in sicer prisotnost posebnih algoritmov, ki zbirajo 

uporabniške podatke in uporabnikom posredujejo nove informacije na podlagi tega, kar so v 

preteklosti všečkali in delili. Zaznana mešanica številnih virov v naših družbenih omrežjih je 

omejena na našo uporabo družbene platforme same: vsako dejanje, ki ga naredimo na spletu, 

predstavlja namig o vrsti profila, ki mu ustrezamo, in to lahko nato uporabijo algoritmi za 

nadaljnje izboljšanje prihodnjih vsebin, ki se bo prikazala na naši strani, da bi nas vpela v zanko 

potrditve lastne pristranskosti. Pravzaprav, kot so pokazali Flaxman et al. (2016)50, se spletni 

uporabniki odločijo klikniti in deliti tisto, kar že ustreza njihovim mnenjem, pri čemer dodatno 

filtrirajo zunanje vire, ki bi jih lahko pripeljali do drugačnih zaključkov. In to velja tako za 

resnične kot za lažne novice. 

Ko primerjamo širjenje lažnih in resničnih novic, se več študij osredotoča na hitrost širjenja in 

globino deljenja (kar je mišljeno kot »število ponovnih tvitov od izvornega tvita skozi čas, kjer 

je kot porast mišljen ponovni tvit novega edinstvenega uporabnika«). Po Soroushu in drugih 

(2018) obstaja velika razlika med lažnim in resničnim člankom: prvi se bo verjetno širil hitreje 

in globlje kot drugi, v obeh aspektih pa bodo razlike v obsegu. Druga študija (Zhao et al, 2020)51 

je potrdila enak rezultat in ugotovila, da se lažne novice delijo večkrat kot uradne. 

Kar pa je zanimivo, da obstajajo »super razširjevalci«, kot so znani politiki in zvezdniki, ki lahko 

širijo napačne informacije od zgoraj navzdol. Na primer: glede na Reutersov raziskovalni 

inštitut »napačne informacije od zgoraj navzdol [. ..] predstavljajo le 20 % trditev v našem 

vzorcu, vendar pa predstavljajo 69 % skupne angažiranosti v družbenih omrežjih«52. Druga 

raziskava Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu je dokazala, da je bilo dvanajst 

posameznikov odgovornih za 65 % vsebine proti cepivom na Facebooku in Twitterju, kar je 

privedlo do zaključka, da »čeprav lahko veliko ljudi širi vsebino proti cepivom na platformah 

 
49 Törnberg P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modelling fake news as complex 

contagion. PloS one, 13(9), e0203958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958 
50 Flaxman, S., Goel, S. & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news 

consumption. Public Opinion Quarterly, Vol. 80, Special Issue. https://doi.org/10.1093/poq/nfw006 
51 Zhao, Z., Zhao, J., Sano, Y. et al. (2020). Fake news propagates differently from real news even at 

early stages of spreading. EPJ Data Sci. 9, 7. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00224-z 
52 Brennen, J. S., Simon, F., Howard, P. N. & Nielsen, R. K. (2020). Types, sources, and claims of 
COVID-19 misinformation. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-

misinformation 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958
https://doi.org/10.1093/poq/nfw006
https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00224-z
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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družbenih medijev, vsebina, ki jo delijo, pogosto prihaja iz veliko bolj omejenega obsega 

virov«.53 

Vloga botov, ki so mišljeni kot programska oprema, ki pomaga pri razširjanju vsebine s 

pomočjo algoritmov, ni bistvena pri širjenju lažnih novic: kot ugotavljajo Soroush et al (2018), 

so roboti pospešili širjenje resničnih in lažnih novic z enako hitrostjo, kar pomeni, da se lažne 

novice širijo bolj kot resnice, ker je bolj verjetno, da jih bodo širili ljudje in ne roboti. Pravzaprav, 

kot ugotavljajo Tandoc et al (2018), »medtem ko novice ustvarijo novinarji, se zdi, da lažne 

novice ustvarja občinstvo, saj je njihova lažnost zelo odvisna od tega, ali občinstvo dojema laž 

kot resnično«.54 Pri širjenju lažnih novic ima največjo vlogo občinstvo, saj samo širjenje ne 

more nikogar prepričati o vsebini same novice. 

 

Politike in pravne rešitve 
 

Pravne in regulativne reforme niso mogle slediti tehnološkemu napredku in širjenju družbenih 

medijev ter drugih aplikacij, ki omogočajo široko distribucijo informacij. Vlade niso hotele 

regulirati družbenih medijev, ker so se bale, da bi jih obtožili omejevanja svobode govora. 

Evropska unija je le eno izmed mnogih političnih teles, ki poskušajo zaustaviti tok lažnih novic, 

saj le-te ustvarjajo zmedo, spodkopavajo zaupanje v demokracijo in diskreditirajo civilno 

družbo. Glede na Reuters so družbeni mediji vir 88 % vseh lažnih informacij, kar je tudi razlog, 

zakaj so se številne države skupaj z organizacijami družbenih medijev odločile vlagati v 

programe medijske pismenosti in kibernetske varnosti.55 Ta prizadevanja sprožajo vprašanja o 

kršitvah zagotavljanja svobode govora in so pogosto žrtve negotovosti. Ker definicija in relativni 

doseg lažnih novic še nista povsem identificirana, imajo vlade težave s prilagajanjem na novo 

realnost. Ker vse izhajajo iz področja lažnih novic, se številne vlade soočajo z različnimi, a 

podobnimi težavami. Razlika je v tem, kaj je najbolj skrb vzbujajoč vidik pojava; proti napačnim 

informacijam na spletu se ukrepa, vendar na različne načine – z zakonodajo, s preiskavo, 

sodbami sodišč, z zaustavitvijo interneta, s pobudami za medijsko opismenjevanje in z drugim. 

Z različnimi akcijami se osredotočajo na različne teme: propaganda, medijski predpisi, 

kampanje, medijska pismenost, napačne informacije, povezane z volitvami itd.56 

Ustvarjalce  lažnih novic pogosto tožijo posamezniki, skupine ali organizacije , da bi dobili 

denarno odškodnino ali sodno prepoved. Obstaja veliko civilnopravnih možnosti in načinov 

obrambe pred lažnimi novicami. Najpogosteje govorimo o obrekovanju, kjer gre za sporočanje 

 
53 AA.VV. (2021). The Disinformation Dozen. Center for Countering Digital Hate. 
54 Tandoc, E. C. Jr., Wei Lim, Z. & Ling, R. (2018). Defining “Fake News”. Digital Journalism, 6:2, 137–

153. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143 
55 International center for non-for-profit law. (2021). Legal responses to disinformation. 

Pridobljeno s https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2021.03-Disinformation-Policy-Prospectus-

final.pdf 
56 Poynter. (2021). A guide to anti-misinformation actions around the world. Retrieved from: 

https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/ 

https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143
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lažne izjave, ki škoduje ugledu ali značaju druge osebe. V ZDA lahko pri deljenju lažnih 

informacij o slavni osebi ali vladnem uradniku v javnosti tožite osebo le, če se je zavedala, da 

je izjava lažna, ali če je nepremišljeno zanemarila dejstvo, da je lažna. Če pa poveš kaj slabega, 

na primer o svojem sosedu, ti ni treba dokazovati dejanske zlobe, ampak moraš samo dokazati, 

da so bile te izjave posredovane ali objavljene iz malomarnosti. Drug primer je: če je lažna 

izjava del parodije in satire, vas lahko posameznik toži le, če jo je mogoče razumeti kot opis 

dejanskih dejstev o določenem dogodku ali osebi.57 

Drugi vidik je namerno povzročanje čustvene stiske. Ko se oseba namerno ali nepremišljeno 

vede ekstremno ali nezaslišano, lahko povzroči hudo čustveno stisko druge osebe. Toda te 

izjave morajo biti tako nezaslišane, ekstremne in presegati dostojno vedenje, da bi jih morali 

razumeti kot nedopustne. Posamezniki, ki objavljajo in delijo lažne novice, se morajo zavedati 

tudi tveganja, povezanega z nepooblaščeno uporabo intelektualne lastnine tretjih oseb, kar je 

še en razlog za civilne tožbe. 

Na primer: ko nekdo uporabi ime ali logotipe druge organizacije, lahko zmede kupce, saj 

verjamejo, da je izdelek, ki ga kupi, original. To je pomembno tudi za ustvarjalce lažnih novic, 

ki uporabljajo druge blagovne znamke za lastne namene, ne da bi s tem seznanili te osebe ali 

organizacije. Te pravice so povezane z zakonom o avtorskih pravicah za reprodukcijo, 

distribucijo, prikazovanje in ustvarjanje neizvirnih del iz takšne vsebine58. Za uporabo gradiva 

je potrebno pridobiti soglasje avtorja dela. Zgodilo se je, da so organizacije uporabljale imena 

in logotipe drugih organizacij brez njihovega soglasja in so bile zaradi tega tožene, ker so 

zavajajoče promovirale njihove izdelke (izdelke za hujšanje, lepotilne izdelke itd.).  

Kot je bilo že omenjeno, tudi promocija in lažno oglaševanje spadata v kategorijo lažnih novic. 

Številne organizacije promovirajo lastne storitve in izdelke s pomočjo Google Ad Words, 

podobnih spletnih mest in različnih programov, ki te storitve ponujajo. Oglase zdaj najdemo 

povsod, tako na družbenih medijih in skoraj vseh spletnih straneh, kar zahteva večjo 

ozaveščenost med brskanjem. 

Lažne novice so povezane tudi s spletnim ustrahovanjem, saj se na spletu delijo lažne 

fotografije, videi in podatki o osebi. Številni samomori, zlasti najstnikov, so povezani s tem 

problemom, zato so se številne države odločile, da ga bodo rešile zakonito.59 Težava z vlado v 

nekaterih državah in njihovimi rešitvami, povezanimi z lažnimi novicami, je, da pogosto 

uveljavljajo zakone in izvajajo kampanje, ki uporabljajo preveč širok in nejasen jezik. Vendar 

pa je covid-19 vlade prisilil, da so sprejele izredna pravila, ki so pogosto vključevala denarne 

in zaporne kazni za širjenje lažnih novic o covid-19 v družbenih medijih, hkrati pa so pozabile 

 
57 Klein, D. O., Wueller, J. R., et al. (2017). Fake news: A legal perspective. Journal of internet law. Vol. 

20, no. 10. Pridobljeno s http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Fake-News-A-Legal-

Perspective.pdf 
58 Klein, D. O., Wueller, J. R., et al. (2017). Fake news: A legal perspective. Journal of internet law. Vol. 

20, no. 10. Retrieved from: http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Fake-News-A-

Legal-Perspective.pdf 
59 Klein, D. O., Wueller, J. R., et al. (2017). Fake news: A legal perspective. Journal of internet law. Vol. 

20, no. 10. Pridobljeno s http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Fake-News-A-

Legal-Perspective.pdf 
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na učinkovito zaščito svobode govora. Zakoni, povezani z bojem proti lažnim novicam, se niso 

izkazali za neustrezne, vendar se zdi, da je pravna reforma nujen del rešitve, vendar mora biti 

skladna z mednarodnimi standardi svobode govora. Obstoječe zakone je mogoče uporabiti v 

boju proti digitalnim dezinformacijam; čeprav ne vključujejo digitalnih dezinformacij, pa jih je 

mogoče uporabiti kot osnovo za nove reforme in zakone za urejanje tega področja.60 

 

Organizacije in portali za preverjanje dejstev 
 

Postopek preverjanja dejstev preiskuje javno podane trditve, z namenom da se le-ta  podpre 

z dokazi in logičnim sklepanjem. Ta postopek je že dolgo pomembna oblika novinarstva za boj 

proti napačnim informacijam, dezinformacijam in lažnim novicam na področju novic. Večina 

preverjenih dejstev vsebuje skupne strukturirane informacije (imenovane dejavnike), kot so 

zahtevek, tožnik in razsodba. 

Zaradi porasta izstopajočih napačnih informacij s področja politike in porasta organizacij za 

preverjanje dejstev se ljudje pogosto srečujejo z opozorili glede napačnih informacij, vendar 

se lahko kakovost in verodostojnost teh opozoril precej razlikujeta. Napačna opozorila o 

dezinformacijah lahko vodijo v nezaupanje v vir informacij, zavračanje točnih informacij in 

ultimativno ovirajo spomin. 

Na primer: American FactCheck.org, PolitiFact in Washington Post Fact Checker so vse 

organizacije, ki preiskujejo verodostojnost trditev političnih osebnosti in novinarskih 

organizacij, delujejo vse leto in se obravnavajo kot posebne poklicne skupine v novinarstvu, ki 

jih vodijo pravila in norme. American FactCheck.org61 je projekt Centra za javno politiko 

Annenberg Univerze v Pensilvaniji. FactCheck.org je ustanovil založnik in filantrop Walter 

Annenberg, da bi ustvaril skupnost znanstvenikov znotraj Univerze v Pensilvaniji, ki bi 

obravnavala vprašanja javne politike na lokalni, državni in zvezni ravni. 

FactCheck.org se ima za nestrankarskega, neprofitnega »zagovornika potrošnikov« za volivce, 

katerega cilj je zmanjšati stopnjo zavajanja in zmede v politiki ZDA. Spremljajo dejansko 

točnost tega, kar povedo glavni ameriški politični akterji v televizijskih oglasih, razpravah, 

govorih, intervjujih in sporočilih za javnost. Njihov cilj je uporabiti »najboljše prakse novinarstva 

in znanosti ter povečati javno znanje in razumevanje«. 

Spletna mesta za preverjanje dejstev veljajo za enega izmed načinov, kako preprečiti, da bi 

lažne novice zavedle bralce. Vendar zdi se, da ta prizadevanja ne dosegajo javnosti. Glede na 

študijo, ko ljudje naletijo na lažne novice, redko preberejo ustrezno preverjanje dejstev, ki 

razkriva lažne trditve. Na primer: v Grčiji obstajata vsaj dve spletni strani za preverjanje dejstev; 

ena izmed njih, Ellinika Hoaxes62, je bila predstavljena leta 2013. Platforma razkriva 

 
60 International center for non-for-profit law. (2021). Legal responses to disinformation.Retrieved from: 

https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2021.03-Disinformation-Policy-Prospectus-final.pdf 
61 FactCheck.org - A Project of The Annenberg Public Policy Centre 
62 Αρχική - ELLINIKA HOAXES 

https://www.factcheck.org/
https://www.ellinikahoaxes.gr/
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potegavščine, urbane legende, lažne novice, internetne prevare in druge zgodbe vprašljivega 

izvora. 

Druga spletna stran, Fact Checker63, je neodvisna grška spletna stran za preverjanje dejstev, 

ki je bila ustanovljena februarja 2017 in je specializirana za psevdoznanost in medicinske 

goljufije. Poleg preverjanja prvotnega vira obtožbe se navzkrižno preverjanje novic izvede s 

preverjanjem zaporedja dogodkov, z ocenjevanjem predloženih dokazov (npr. slik, obtožb itd.), 

s kontaktiranjem očividcev in lokalnih oblasti, kot so policija, okrožje, občina itd. 

 

 
Vir: www.factchecker.gr – Fact or Fiction? 

 

 

Fact Checker uporablja spletna orodja za navzkrižno preverjanje novic, ki so na voljo na 

internetu. Na primer: iskanje slik se izvaja v okviru zmožnosti spletnih iskalnikov, kot sta Google 

in Yandex, ter sorodnih aplikacij, kot je TinEye. Druga orodja vključujejo Fotoforensics, orodje 

za preverjanje pristnosti in urejanje slik; WolframAlpha, »inteligentni iskalnik računalniškega 

znanja«, ki med drugim omogoča ugotavljanje vremenskih razmer na določeni lokaciji, na 

določen datumu in ob določenem času; Jeffreyjev pregledovalnik Exif, ki med drugim omogoča 

iskanje metapodatkov v slikah; Data Viewer,  ki lahko ugotovi, ali je bil star videoposnetek 

ponovno naložen v YouTube, in uporabi podatke z drugih spletnih mest za navzkrižno 

objavljanje novic, kot je Snopes, iskalnike lažnih novic ali avtoritativne in verodostojne 

novičarske organizacije. Uporabljajo tudi iskalnike za arhivirane povezave, kot je Wayback 

Machine, ki ima na milijarde shranjenih povezav, ki morda niso več na voljo na spletu. Za 

preverjanje spornih trditev, ki zahtevajo predložitev numeričnih podatkov, uporabljajo priznane 

vire, kot so Evropski statistični urad (Eurostat), UNICEF, UNHCR itd. 

 
63 www.factchecker.gr – Fact or Fiction? 

https://www.factchecker.gr/
https://www.factchecker.gr/
https://www.factchecker.gr/
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Platformo za preverjanje dejstev v Sloveniji vodi raziskovalna novinarska ekipa Ostro, ki je 

razvila projekt preverjanja dejstev Razkrinkavanje64, v okviru katerega so razkrili številne trditve 

politikov, medijev in različnih oblikovalcev mnenj. Uporabljajo metodologijo, ki jo je razvila 

neprofitna organizacija EAVI (European Association for Viewers Interests), ki se ukvarja z 

medijsko pismenostjo. Podobni projekti so bili razviti v balkanski regiji. 

 

V Italiji misijo za preverjanje dejstev vodi Bufale.net65, brezplačna storitev za preverjanje in 

razkritje dejstev. Projekt se osredotoča na potegavščine, napačne informacije in analizo novic. 

Spletna stran obstaja od leta 2014, njeno poslanstvo pa je »odgovorno branje«. Bufale.net 

»spodbuja kritični duh in bralcu vrača objektivne podatke«. Bralci lahko pošiljajo poročila prek 

WhatsAppa, e-pošte, Facebook strani in Instagram kanala. Pagella Politica je še en italijanski 

strežnik za preverjanje dejstev66, ki spremlja izjave vodilnih italijanskih politikov, da bi »prek 

številk in dejstev ocenil njihovo verodostojnost«. Spletna stran deluje od 3. oktobra 2012. 

 

 

Vir: Bufale.net | Anti fake news - debunking bufale facebook e bufale whatsapp 

 

Spletna stran Demagog67 je bila na Poljskem prva organizacija za preverjanje dejstev. Njihov 

glavni cilj je izboljšanje kakovosti javne razprave, ki državljanom zagotavlja nepristranske in 

zanesljive informacije. Demagogova ekipa od aprila 2014 preverja izjave in volilne obljube 

politikov na portalu demagog.org.pl. V okviru boja proti lažnim novicam izvajajo tudi delavnice 

in izobraževalne projekte, namenjene mladim (npr. Fact-Checking Academy). Od maja 2019 

je društvo Demagog del Mednarodne mreže za preverjanje dejstev (IFCN). 

 
64 Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji - Oštro (ostro.si) 
65 Bufale.net | Anti fakenews – debunking bufale facebook e bufale whatsapp 
66 Bufale.net | Anti fakenews – debunking bufale facebook e bufale whatsapp 
67 Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl) 

https://www.bufale.net/
https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje
https://www.bufale.net/
https://www.bufale.net/
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Vir: Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl) 

 

Poljska Pravda68 je združenje za preverjanje dejstev, ki se ne osredotoča le na preverjanje 

informacij, ampak tudi na izobraževanje javnosti na področju prepoznavanja lažnih ali sumljivih 

informacij. Poslanstvo Pravde je nadzor nad transparentnostjo in integriteto medijev in javne 

razprave; boj proti dezinformacijam in manipulaciji javnega mnenja s poudarkom na lažnih 

vsebinah, objavljenih na spletu; analitične, raziskovalne ali znanstvene dejavnosti; informiranje, 

izobraževanje, usposabljanje, svetovanje in dejavnosti izražanja mnenj; razvoj in posredovanje 

tehnologij za izvajanje državljanskega nadzora; ustvarjanje ali vodenje elektronskih portalov ali 

spletnih strani, forumov, poštnih seznamov, profilov v družabnih medijih; organiziranje ali 

vodenje programov, informacijskih kampanj, javnih razprav; krepitev sodelovanja z drugimi 

subjekti (nevladnimi organizacijami, univerzami, kulturnimi ustanovami), ki delujejo v Republiki 

Poljski in v tujini, za zakonske namene. 

Anglija ima dolgo zgodovino preverjanja dejstev; Britanska javna radiotelevizija BBC na svoji 

spletni strani izvaja »Reality Check«69. Neodvisna organizacija za preverjanje dejstev, Full 

Fact70, se »zavzema, da prave informacije dosežejo ljudi, ki jih najbolj potrebujejo, ne glede na 

to, ali gre za posameznike, ki odločajo o svojem zdravju ali koga bodo volili, ali politike, ki 

 
68 Pravda – We see. Verify. We explain. 
69 Reality Check – BBC News 
70 www.fullfact.org  

https://demagog.org.pl/
https://pravda.org.pl/
https://www.bbc.com/news/reality_check
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razpravljajo o prihodnosti države«. Full Fact razvija prilagodljiva, robustna in avtomatizirana 

orodja za preverjanje dejstev, ki jih bodo lahko uporabljale katere koli redakcije in preverjevalci 

dejstev na mednarodnem nivoju. 

Nemški Correctiv71 je preiskovalna spletna stran za preverjanje dejstev, kjer novinarji s 

prizadevnostjo in vztrajnostjo izvajajo dolgotrajne raziskave, ki so v javnem interesu, da bi 

odkrili sistematične zlorabe, korupcijo in neetično vedenje. Njihove raziskave davčnega 

škandala, razkritje afere z donacijami AfD (skrajno desna nemška politična stranka) in raziskave 

o naraščajočih najemninah na stanovanjskem trgu so pridobile velik sloves. Pri Correctiv 

verjamejo v »temelje informiranih odločitev demokracije«. Ciljno usmerjene dezinformacije se 

uporabljajo za delitev družbe in širjenje sovraštva. Z neodvisno uredniško ekipo za preverjanje 

dejstev pri Correctivu trdijo, da se »upirajo napačnim informacijam, razkrivajo polresnice, 

govorice in zagotavljajo kontekst«. 

 

Avtomatizirane analize in algoritmi 
 

Glede na količino podatkov, povezanih z lažnimi novicami, se mednarodne skupnosti trudijo 

najti učinkovite rešitve v boju prodi dezinformacijam. Trenutno obstajajo trije glavni pristopi za 

klasifikacijo novic: strokovno, množično in računalniško usmerjen pristop72. Primer strokovno 

usmerjenega pristopa je ameriški PolitiFacts: ekipa novinarjev izjave politikov zbira in preverja 

individualno, nato  so objavljene na platformi in na Twitterju, skupaj s stopnjo točnosti. 

Množično zunanje izvajanje poskuša premagati dve integralni težavi strokovno usmerjenega 

pristopa, in sicer ogromno količino lažnih novic, s katerimi se je treba spoprijeti, in tveganje za 

politično usmerjene ali pristranske ocene, tako da »izkoristi modrost množic za prepoznavanje 

napačnih informacij, kjer uporabijo skupine politično uravnoteženih laikov73 kot skupino za 

glasovanje o kakovosti in točnosti vsakega članka, svoj glas pa označijo na lestvici«. 

Tretji pristop je razvoj samodejnih orodij, ki bi lahko preprečila širjenje napačnih informacij ali 

vsaj označila lažne članke, ko jih delimo. Na tem področju je prizadevanje običajno razdeljeno 

na vsebinsko učenje in učenje družbenega konteksta74, kjer se prvo ukvarja s samim besedilom 

članka, drugo pa se osredotoča na dinamiko objave. 

Družbena omrežja so hkrati največja nevarnost in najbolj uporaben vir podatkov o tem, kako 

se lažni članek lahko širi, saj večina avtomatiziranih analiz in algoritmov potrebuje obsežno 

zbirko pravih člankov, na katere se sklicuje. Ena izmed uporabljenih tehnik se imenuje 

prepoznavanje vzorcev in sestoji iz uporabe običajnih in specifičnih algoritmov, ki so sposobni 

 
71 CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft 
72 Stahl, K. (2018). Fake news detection in social media. 
73 Allen, J. N. L., Arechar, A. A., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2020). Scaling Up Fact-Checking Using 

the Wisdom of Crowds. https://doi.org/10.31234/osf.io/9qdza 
74 Kaliyar, R.K., Goswami, A. & Narang, P. (2021). FakeBERT: Fake news detection in social media with 

a BERT-based deep learning approach. Multimedia Tools Application 80, 11765–11788. 

https://doi.org/10.1007/s11042-020-10183-2 

https://correctiv.org/
https://doi.org/10.31234/osf.io/9qdza
https://doi.org/10.1007/s11042-020-10183-2
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zaznati subtilne razlike in podobnosti v ogromni količini informacij in jih nato kategorizirati v 

več skupin. Imenuje se nadzorovano učenje, kjer se model sproži na določenem naboru 

podatkov (npr. določeno število objav, ročno označenih kot »lažne novice« ali »prave novice«) 

in se nato nadgrajuje in izboljšuje s prehodi v večje zbirke podatkov. 

 

Rezultat je usposobljen model, ki lahko razlikuje med lažnimi in resničnimi novicami na podlagi 

besedilnih vzorcev (na primer števila hiperbol, prisotnost ključnih besed), grafičnih 

podrobnosti (velike tiskane črke, pretirana ločila) ali metapodatkov objave (čas objave, 

navedeni viri, število sočasnih delitev). Čeprav izhaja iz razvrstitve, ki so jo podali raziskovalci, 

se razlikuje od človeškega zaznavanja, saj lahko z določeno stopnjo gotovosti sklepa in 

združuje različna pravila za določitev rezultata. Med razpoložljivimi orodji lahko 

FakeNewsTracker75 razlikuje med lažno in resnično novico, pri čemer analizira kontekst 

družbenega omrežja in vsebino samega članka. Pri tem uporablja Politifact kot vir za 

samodejno preverjanje dejstev in RNN (povratne nevronske mreže) za umeščanje delovanja 

uporabnika znotraj družbenega omrežja, s kombinacijo teh tehnik zmore do 80-odstotno 

uspešnost pri prepoznavanju lažnih novic. 

 

Drugo raziskovalno orodje FakeDetector76 za odkrivanje lažnih novic uporablja napredno 

tehniko, imenovano Deep Diffusive Neural Networks, tako da informacijam dodeli oceno 

verodostojnosti na podlagi članka, teme in avtorja. 

FakeBERT (Kaliyar et al, 2021) uporablja tehnologijo BERT, ki je predprogramiran visoko 

zmogljiv jezikovni model in ga je na določenih področjih mogoče izboljšati, da doseže do 98,9-

odstotno natančnost pri prepoznavanju lažnih novic. 

 

Pot do samodejnega prepoznavanja napačnih informacij se zdi res zanimiva in zelo obetavna; 

nedavna raziskava, ki uporablja obstoječe podatke o lažnih novicah, kot je ISOT77, in metode 

besedilne predstavitve, kot je GloVe78, je dosegla 99,88-odstotno teoretično natančnost79 pri 

razlikovanju lažnih in resničnih novic. Poleg prepoznavanja lažnih člankov se druge študije 

osredotočajo na samodejno zaznavanje botov, ki veljajo za enega izmed primarnih elementov 

širjenja lažnih novic. Na splošno je lažne profile na platformah družbenih omrežij lažje 

prepovedati, ne da bi posegali na področje cenzure, saj za njimi ne stoji resnična oseba in 

njena pravica do svobode govora. 

 
75 Shu, K., Mahudeswaran, D. & Liu, H. (2019). FakeNewsTracker: a tool for fake news collection, 

detection, and visualization. Comput Math Organ Theory 25, 60–71. https://doi.org/10.1007/s10588-

018-09280-3 
76 Jiawei, Z., Dong, B. & Yu, P. (2020). FakeDetector: Effective Fake News Detection with Deep 

Diffusive Neural Network. https://doi.org/10.1109/ICDE48307.2020.00180 
77 Ahmed, H., Traore, I. & Saad, S. (2018). Detecting opinion spams and fake news using text 

classification. Journal of Security and Privacy, Vol. 1, Issue 1, Wiley. 

https://www.uvic.ca/ecs/ece/isot/datasets/fake-news 
78 Pennington, J., Socher, R. & Manning, C.D. (2014). Glove: Global vectors for word representation. 
79 Chauhan, T., Palivela, H. (2021). Optimization and improvement of fake news detection using deep 

learning approaches for societal benefit. International Journal of Information Management Data 

Insights, Volume 1, Issue 2. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100051 

https://doi.org/10.1007/s10588-018-09280-3
https://doi.org/10.1007/s10588-018-09280-3
https://www.uvic.ca/ecs/ece/isot/datasets/fake-news/
https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100051
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Kot je bilo že omenjeno (Soroush et al, 2018), vloga botov ni bistvena za širjenje lažnih novic, 

je pa del strategije za pospešitev njihovega širjenja, zlasti z napihovanjem statističnih podatkov 

o delitvah in všečkih, da bi pridobili na priljubljenosti. Žal zaustavitev objavljanja lažnih novic 

na družbenih omrežjih ni končna rešitev glede na številne neposredne in alternativne načine, 

ki usmerjajo na spletne strani80 z lažnimi novicami, lahko pa je v veliko pomoč za osvetljevanje 

tega problema. 

 

 

Etični kodeks 
 

Evropska komisija je nedavno objavila svoje smernice za izboljšanje etičnega kodeksa  v zvezi 

s spletnimi lažnimi novicami. Etični kodeks je opredeljen kot praktični dokument, kjer so 

določeni standardi, ki urejajo odnos s strankami. Del tega kodeksa je tudi kodeks ravnanja, ki 

je tehnični dokument, ki določa standarde za člane stroke. Namen etičnega kodeksa je 

opredeliti ukrepe za reševanje izzivov, povezanih z dezinformacijami. Člani Komisije za 

komuniciranje, ki so se pod kodeks podpisali, so želeli nasloviti probleme in mogoče rešitve, 

povezane z dezinformacijami na internetu81. Druga stvar, ki jo želijo storiti, je povečati 

preglednost in učinkovitost orodij in politik platforme, da preprečijo deljenje lažnih novic na 

spletu, zlasti v času krize. 

Kodeks ravnanja v zvezi z informacijami je prvi globalno sprejet dokument v novinarskem 

sektorju. Kodeks ravnanja ima 5 glavnih ciljev: nadzor umeščanja oglasov, politično 

oglaševanje in ciljno oglaševanje, celovitost storitev, opolnomočenje potrošnikov in 

opolnomočenje raziskovalne skupnosti. Z drugimi besedami, namen je vključiti zaščitne ukrepe 

proti dezinformacijam, izboljšati nadzor nad umeščanjem oglasov, da se zmanjša deljenje 

dezinformacij in zagotoviti preglednost političnega oglaševanja, da bi gledalci vedeli, zakaj so 

tarča oglaševalcev. Ravno tako želijo pokazati, zakaj je pomembno zapreti lažne profile in 

račune, da naredimo jasen sistem in pravila, ki ne bodo povzročala zmede. 

Naslednji element predstavlja pomen vlaganja v tehnološka orodja, da se zagotovi varno 

spletno okolje, in sicer s preglednostjo, ki vključuje pravilne, natančne in verodostojne 

informacije. Izboljšave so potrebne tudi na področju iskanja zaupanja vrednih vsebin in 

 
80 Albright, J. (2016). “Fake News” Sites: Certified Organic? https://d1gi.medium.com/why-banning-

fake-news-sites-from-ad-networks-wont-work-3995da452e70 
81 Eaca – European association of communications agencies. (2021a). Code of conduct on 

online disinformation. Retrieved from: https://eaca.eu/news/code-of-conduct-on-online-disinformation-

how-europe-strengthens-the-fight-against-fake-news/ 

https://d1gi.medium.com/why-banning-fake-news-sites-from-ad-networks-wont-work-3995da452e70
https://d1gi.medium.com/why-banning-fake-news-sites-from-ad-networks-wont-work-3995da452e70
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opolnomočenja uporabnikov z orodji in kompetencami za njihovo uporabo v različnih okoljih 

ter za ustvarjanje bolj strukturiranega okvira in pristopa spremljanja.82 

Evropska komisija izpostavlja pomen razvoja centrov za preglednost in vzpostavitve stalne 

delovne skupine pod okriljem Komisije EU, ki bi sodelovala z različnimi podpisniki kodeksa in 

z drugimi reprezentativnimi strokovnjaki različnih organizacij, kot so Evropska služba za 

zunanje delovanje, Skupina evropskih regulatorjev in Evropski observatorij digitalnih medijev. 

Kodeks ravnanja so oktobra 2018 podpisale različne globalne spletne platforme, kot so 

Facebook, Twitter, Google, Mozilla in drugi oglaševalci, Microsoft se je pridružil nekaj mesecev 

pozneje, priljubljena aplikacija TikTok pa junija 2020. 

Posodobljen etični kodeks bi moral biti dokončan leta 2021 kot koregulativni instrument v 

skladu z Zakonom o digitalnih storitvah. Januarja 2019 je bilo izdano izhodiščno poročilo, ki 

prikazuje trenutno stanje v zvezi z dezinformacijami po vsem svetu. Evropska komisija je začela 

spremljati tudi uresničevanje zavez Facebooka, Googla, Twitterja v zvezi s poštenostjo volitev 

v Evropski parlament v začetku leta 2019. Poročilo je pokazalo, da stanje še vedno ni takšno, 

kot bi moralo biti, in da so s strani posameznikov in organizacij potrebni nadaljnji koraki. 

Poročilo, ki povzema enoletno oceno kodeksa, je pokazalo, da slednji zagotavlja bolj 

strukturiran okvir in dialog med spletnimi platformami ter zagotavlja večjo preglednost in 

odgovornost do politike in lažnih novic. V pravilnikih so bile narejene konkretne spremembe.83 

Google je na primer omogočil dostop do svojih vizualnih podatkov o globokih ponaredkih, da 

bi raziskovalcem omogočil izdelavo učinkovitih orodij za odkrivanje sintetičnih 

videoposnetkov.84 

V letih 202o–2021 so podpisniki sodelovali v posebnem programu Monitoring, ki je zagotavljal 

poglobljen pregled nad delovanjem Googla, Microsofta in drugih platform v zvezi z lažnimi 

novicami in dezinformacijami, ki se delijo na spletu. Izkazalo se je, da je to koristen in uspešen 

ukrep za preglednost, ki zagotavlja javno odgovornost platform. Z različnimi orodji so odstranili 

lažne novice in račune ter povečali prepoznavnost verodostojnih virov za lažji dostop do 

zanesljivih informacij javnega pomena. Odstranili so vsebine, ki bi lahko škodile posameznikom 

ali družbi. 

 

Z nekaj primeri je jasno, da je bilo v enem letu izvedenih veliko konkretnih ukrepov. Leta 2019 

je Twitter zavrnil 11.307 oglasov, ker so kršili njihove pravilnike o nesprejemljivih poslovnih 

 
82 Eaca – European association of communications agencies. (2021b). EU Code of practice on 

disinformation. Retrieved from: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-

disinformation 
83 European Commission. (2021a). Code of practice on disinformation. Retrieved from: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation 
84 European Commission. (2021a). Code of practice on disinformation. Retrieved from: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation 
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praksah. Istega leta je Google na evropskih volitvah označil več kot 185.000 volilnih oglasov, 

Facebook pa je v prvi četrtini leta 2019 blokiral in izbrisal na milijone lažnih računov.85 

 

Leta 2021 je Komisija predstavila smernice za okrepitev kodeksa ravnanja o dezinformacijah s 

ciljem ustvariti bolj varno, zaupanja vredno in pregledno spletno okolje skupaj z okvirjem za 

spremljanje njegovega izvajanja. Objavili so tudi javni poziv, namenjen širokemu krogu 

deležnikov, vključno s storitvami družbenih medijev, storitvami za zasebno sporočanje, 

organizacijami iz oglaševalskega sistema, ki se ukvarjajo z umeščanjem oglasov, in storitvami 

e-plačevanja.86 

 

Različni ukrepi, ki so jih platforme uporabljale v boju proti dezinformacijam, so počasnejši in 

trenutno niso tako učinkoviti, kot je bilo pričakovano. Da pa tudi radikalni ukrepi niso rešitev, 

dokazuje primer Indije, ki je vsem državljanom onemogočila dostop do interneta, ko so se na 

spletu pojavile lažne novice. To se je zgodilo leta 2017 v primeru Kašmir. V primerjavi z 

Evropsko komisijo in njihovimi prizadevanji za zaustavitev dezinformacij je Indija poskusila z 

zelo drago možnostjo, ki je negativno vplivala na gospodarstvo, povzročila pa jo je blokada 

dostopa do interneta, kar je povzročilo ogromne izgube denarja in poslovne konkurenčnosti. 

Drug primer predlagane rešitve je bila uporaba umetne inteligence za odkrivanje lažnih novic 

in informacij.87 

 

Pri oblikovanju rešitev, ki vključujejo milijone uporabnikov na spletu, morajo strokovnjaki paziti, 

da ne izvajajo dejanj, ki lahko škodujejo posameznikom, skupinam ali organizacijam, kršijo 

temeljne svoboščine posameznikov, kot so svoboda govora, varstvo osebnih podatkov in 

varstvo zasebnosti. To lahko povežemo s ciljem opolnomočenja posameznikov in skupin, ki ga 

v etičnemu kodeksu predlaga Evropska komisija. 

 

Opolnomočenje posameznikov je najbolje doseči z izobraževanjem. V šolah in drugih 

izobraževalnih ustanovah bi morali izboljševati digitalne kompetence in informacijsko 

pismenost uporabnikov, s čimer omogočimo kritičnost do vrste gledanih vsebin – preverjanje 

vira, avtorja, dokazov, interpretacije in drugega. Težava je v Aziji, kjer nekatere države nimajo 

preprostih metod za preverjanje informacij, saj ni ustaljene medijske prakse ali dovolj drugih 

rešitev.88 Zato bi moral kodeks k sodelovanju povabiti tudi druge države z različnih celin, saj 

so Google, Microsoft in drugi podpisniki kodeksa v svetovnem merilu le del spletnih platform. 

 

 
85 Gilbert + Tobin. (2020). Code of practice on disinformation: Stemming the tide of fake news. Retrieved 

from: https://www.gtlaw.com.au/insights/code-practice-disinformation-stemming-tide-fake-news 
86 European Commission. (2021a). Code of practice on disinformation. Retrieved from: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation 
87 Boté-Vericad, J. J. (2020). Fake News and Information Professionals’ Codes of Ethics. Telos: revista 

de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22 (3), Venezuela. (Pp.567-578). DOI: 

www.doi.org/10.36390/telos223.07 
88 Boté-Vericad, J. J. (2020). Fake News and Information Professionals’ Codes of Ethics. Telos: revista 

de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22 (3), Venezuela. (Pp.567-578). DOI: 

www.doi.org/10.36390/telos223.07 
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Kodeks ni popoln in poročilo je razkrilo njegove pomanjkljivosti: pomanjkanje ključnih 

indikatorjev, ki bi kazali na učinkovitost boja proti lažnim novicam, majhno število organizacij, 

ki izkazujejo interes za vključitev v program, pomanjkanje enotnih definicij ključnih pojmov, kot 

so napačne informacije, zanesljivi kazalniki, nepopoln dostop do podatkov, ki so lahko lažne 

novice, in nezadosten doseg (v trenutni različici kodeksa ni mikro ciljanja političnega 

oglaševanja). Težava je v tem, da lahko spletno politično oglaševanje naredi volitve 

nedemokratične zaradi zbranih osebnih podatkov in psiholoških profilov, narejenih na spletu. 

Na te elemente se je še vedno treba bolj osredotočiti in jih posodabljati, da družbi naredijo čim 

manj škode.89 

 

Drugi načini boja proti dezinformacijam 
 

Tudi če lahko avtomatizirana orodja in organizacije za preverjanje dejstev teoretično odkrijejo 

skoraj vsako objavljeno lažno novico, je osnovni problem v tem, da jih bralci še vedno lahko 

širijo. Zato vzporedno teče proces, ki je usmerjen v izobraževanje uporabnikov in jim 

preprečuje, da bi vsebino delili brez premisleka. Zanimiva študija o napačnih informacijah v 

dobi covid-19 to idejo imenuje »psihološka inokulacija (ali prebunking) kot učinkovito sredstvo 

za zagotavljanje obsežnega psihološkega odpora proti lažnim novicam«90, saj jih obravnava kot 

bolezen, ki jo je treba preprečiti. 

Cilj psihološke inokulacije je sprožiti samodejno zaščito pri bralcu, ko je izpostavljen virusu 

napačnih informacij: dobro izobražen um bo prepoznal besedilne vzorce in vizualne 

manipulacije, ki jih uporabljajo avtorji lažnih novic. Ta pristop se nanaša na ljudi, ki dejansko 

berejo članke; na žalost pa jih veliko uporabnikov deli in komentira, ne da bi jih sploh odprli. 

Gabielkov et al 201691 so dokazali, da skoraj 60 % povezav, ki jih delijo na Twitterju, dejansko 

nikoli niso kliknili; to je podprl tudi odličen članek v The Science Post, ki je vseboval samo 

besedilo lorem-ipsum in je bil vseeno deležen 127.000 interakcij.92 Meta in Twitter se 

poskušata spopasti s tem vedenjem: leta 202093 je Twitter uvedel testno funkcijo, ki 

uporabnikom preprečuje ponovno tvitanje članka, preden ga preberete, Facebook pa je isto 

pobudo napovedal leta 202194. Poleg preizkusa sta obe platformi že vključeni v pobude za 

 
89 Gilbert + Tobin. (2020). Code of practice on disinformation: Stemming the tide of fake news. Retrieved 

from: https://www.gtlaw.com.au/insights/code-practice-disinformation-stemming-tide-fake-news 
90 van der Linden, S., Roozenbeek, J., & Compton, J. (2020). Inoculating Against Fake News About 

COVID-19. Frontiers in psychology, 11, 566790. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790 
91 Gabielkov, M., Ramachandran, A., Chaintreau, A. & Legout, A. (2016). Social Clicks: What and Who 

Gets Read on Twitter? SIGMETRICS Perform. Eval. Rev. 44, 1. 

https://doi.org/10.1145/2964791.2901462 
92 The Science Post (2018).  http://thesciencepost.com/study-70-of-facebook-commenters-only-read-

the-headline/ 
93 Twitter Support (2020). https://twitter.com/TwitterSupport/status/1270783537667551233 
94 Meta Newsroom (2021). https://twitter.com/MetaNewsroom/status/1391816265891778560 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790
https://doi.org/10.1145/2964791.2901462
http://thesciencepost.com/study-70-of-facebook-commenters-only-read-the-headline/
http://thesciencepost.com/study-70-of-facebook-commenters-only-read-the-headline/
https://twitter.com/TwitterSupport/status/1270783537667551233
https://twitter.com/MetaNewsroom/status/1391816265891778560
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preverjanje dejstev, označevanje nevarnih lažnih novic in priporočanje povezav do uradnih 

informacij pod vsako objavo povezano s covid-19. 

Kot smo že omenili, platforme družbenih medijev niso edini viri viralnih napačnih informacij. 

Zato WhatsApp poskuša preprečiti množično posredovanje, z uvedbo ikone »večkrat 

posredovano« in omejuje tovrstna sporočila na eno delitev naenkrat.95 Čeprav to dejanje ni 

neposredno povezano samo s širjenjem lažnih novic, se je število deljenih sporočil zmanjšalo 

za 25 %. 

  

 
95 Whatsapp (2021). https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-forwarding-limits/ 

https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-forwarding-limits/
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Zavestna in inteligentna manipulacija organiziranih navad in mnenj množic je 

pomemben element v demokratični družbi. Tisti, ki manipulirajo s tem nevidnim 

mehanizmom družbe, tvorijo nevidno vlado, ki je prava vladajoča moč naše države ... 

Vodijo nas, oblikujejo naše misli, oblikujejo naše okuse, predlagajo naše ideje, to so 

večinoma ljudje, za katere še nikoli nismo slišali. To je logična posledica načina, na 

katerega je organizirana naša demokratična družba. Ogromno število ljudi mora 

sodelovati na ta način, če želijo živeti skupaj kot nemoteno delujoča družba ...V skoraj 

vsakem dejanju našega vsakdanjega življenja, bodisi na področju politike ali 

poslovanja, v našem družbenem vedenju ali našem etičnem razmišljanju, nas 

obvladuje razmeroma majhno število oseb ... ki razumejo mentalne procese in 

družbene vzorce množic. Oni so tisti, ki vlečejo žice, ki nadzorujejo um javnosti. 

Edward Bernays, Propaganda 
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Globoki ponaredek 
 

Izraz globoki ponaredek je sestavljen iz dveh besed: globoko učenje in ponaredek (kot v lažnih 

novicah). Kar zadeva prvo besedo, je globoko učenje koncept, ki je bil že predstavljen v tej 

študiji in se nanaša na sposobnost strojev, da najdejo vzorce in se učinkovito »učijo« določenih 

procesov, da bi jih posnemali ali izboljšali druge programirane procese.96 

Globoko učenje je tehnološka značilnost, ki je v zadnjih letih v središču pozornosti zaradi 

povečane zmogljivosti umetne inteligence in njene pogostejše uporabe na vseh platformah in 

programski opremi. Celo družbeni mediji lahko zdaj, zahvaljujoč zelo učinkovitim algoritmom, 

analizirajo vzorce vedenja, da bi predlagali vsebine po meri uporabnika. 

Medtem ko algoritmi družbenih medijev po navadi zbirajo informacije, ki že obstajajo na 

internetu, ne glede na to, ali so ponarejene ali ne, so rezultat globokih ponaredkov slike ali 

videoposnetki, ki spominjajo na nekaj znanega ali potencialno resničnega, vendar so dejansko 

ponarejeni. Do tega lahko pride zaradi zmožnosti naprave, da dela na resnični, obstoječi 

vsebini in jo preuredi, da ustvari nekaj novega, kar je v resnici  umetno in lažno. 

Najpogosteje so globoki ponaredki lahko videoposnetki ali slike, kjer je obraz ene osebe 

zamenjan z drugim obrazom. Ta postopek zamenjave obraza je postal zelo priljubljen zaradi 

brezplačnih aplikacij, ki so široko dostopne za pametne telefone. Ta proces poganja umetna 

inteligenca, ki znova in znova preučuje značilnosti obrazov končnih uporabnikov s stalnim 

vnosom podatkov, tj. stalen vnos sebkov ali videov v aplikacijo.97 

Vendar so globoki ponaredki postali priljubljeni leta 2017 znotraj precej majhne ali omejene 

skupnosti na internetu, in sicer na forumskem spletnem mestu Reddit (reddit.com) pod oznako 

globoki ponaredki (na platformi splošno znano kot subreddit). Tam so uporabniki začeli deliti 

lažne pornografske vsebine priljubljenih pevk ali igralk, ki so bile očitno lažne ali prirejene, ki 

so jih ustvarili s pomočjo umetne inteligence, ki je zamenjala obraza dveh različnih ljudi ali 

preprosto povedano, deliti so začeli globoke ponaredke. 

Skrb vzbujajoče je, da je večina vsebin, ki jih na spletu najdemo v kategoriji globokih 

ponaredkov, še vedno pornografske narave. Ti so tako pogosti, da od 10 običajnih spletnih 

mest, ki prikazujejo tovrstno vsebino, jih 8 prikazuje videoposnetke, ustvarjene z globokimi 

ponaredki, 9 spletnih mest pa ponuja izključno globoke ponaredke z lažno pornografsko 

vsebino. 

Poleg pomislekov, povezanih s pornografijo, drug vidik globokega ponarejanja sproža 

naslednja vprašanja. V kolikšni meri je zdaj mogoče zaupati glasovom in obrazom, ki jih 

najdemo na spletu? Kakšne so meje tehnologije pri poustvarjanju vsebin  ali oseb, ki tako 

spominjajo na resničnost, da jih človek ne more prepoznati? 

To so dvomi in pomisleki, ki so bili nedavno izraženi glede širjenja globokih ponaredkov na 

internetu in v družbi kot celoti. Po podatkih nizozemskega podjetja Deeptrace, ki so 

 
96 Deeptrace, op. cit. 
97 Biggs, T., & Moran, R. (2021). What is a deep fake? The Sydney Morning Herald. 
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strokovnjaki za spremljanje pojava globokih ponaredkov, njihovo število nenehno narašča, na 

spletu jih je zabeleženih več kot 14.000. Šokantno dejstvo pa je, da se jih približno 90 % nanaša 

na pornografijo ali drugo vsebino, povezano s spolnostjo, beležijo pa približno 100 milijonov 

ogledov po vsem svetu. 

Ta številka se precej povečuje, če upoštevamo, da postaja tehnologija za izdelavo globokih 

ponaredkov vedno bolj dostopna, čeprav je postala priljubljena šele pred nekaj leti. Kar zadeva 

tehnologijo, izvirni globoki ponaredki temeljijo na procesu, imenovanem GAN ali generativna 

kontradiktorna mreža (v nadaljevanju GAN). Mehanizem, ki stoji za to tehnologijo, je umetna 

inteligenca, ki primerja produkt svojega procesa (na primer preprosto sliko) z izvirnikom in 

ugotavlja razlike. Na podlagi teh razlik se bo naprava še naprej izboljševala in poskušala 

narediti izdelek vedno bolj podoben izvirniku. Z drugimi besedami, to je proces strojnega 

učenja. Za ustvarjanje globokih ponaredkov so na voljo tudi druge tehnike, ki so bolj ali manj 

učinkovite kot GAN. 

Ta proces je v enem samem letu pritegnil pozornost akademske skupnosti, saj je leta 2017 

469 člankov omenilo proces GAN v naslovih ali povzetkih (v letu 2016 samo 74 in v letu 2015 

9). Leta 2019 je bila dosežena številka osupljivo visoka, in sicer 1.207.98  

 

Vir: Deeptrace 

 

Ne glede na to, kako zapleten se zdi ta proces, je zdaj vse bolj avtomatiziran in enostaven tudi 

za uporabnike, ki nimajo znatnih veščin umetne inteligence. Pravzaprav se glede na ugotovitve 

Deeptrace pričakuje, da bo spletna skupnost kmalu imela koristi od precej izboljšane umetne 

 
98 Deeptrace, op. cit. 
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inteligence, zato bodo globoki ponaredki postali »boljši, cenejši in jih bo lažje ustvariti v 

razmeroma kratkem času«.99 

Nekatere izmed teh domnevnih ugodnosti so že na voljo. Tako je na primer aplikacija za 

zamenjavo obraza, ki je postala popularna prek pametnih telefonov, že dostopna širši javnosti. 

Druge storitve zahtevajo nekoliko več truda s strani končnega uporabnika kot le preprost 

prenos aplikacije, kakovost rezultata pa je lahko večja. Uporabnikom so na primer na voljo 

storitve spletnega portala, ki jih lahko obiščejo in uporabljajo, da bi našli podjetja in samostojne 

podjetnike, ki so pripravljeni proizvajati in prodajati ponaredke po meri. Povprečna zahteva po 

teh storitvah v analitičnem smislu je približno 250 vnešenih fotografij in nekaj dni za izdelavo 

globokega ponaredka. Obravnavanje globokih ponaredkov kot blaga se je že začelo.100 

A ni vse negativno; globoki ponaredki ali druge tehnike so bili tudi v pozitivnem smislu, na 

primer v filmih: v Vojni zvezd so ustvarili različice Carrie Fisher, narejene z umetno inteligenco, 

ki so podobne tistim, ki so se pojavile v izvirnih filmih. Ta proces se je začel na samem začetku 

ustvarjanja globokih ponaredkov. Pravzaprav je prvega uporabnika, ki je delal na kodi aplikacije 

za zamenjavo obraza, anonimno financirala celotna spletna skupnost. Rezultat je odprtokodna 

aplikacija, ki je na voljo v priljubljenem repozitoriju spletne programske opreme GitHub. Na 

podlagi te izvirne kode so bile razvite, preučevane, analizirane vse druge aplikacije in 

posledično postale dostopne širši javnosti. Manjše skupnosti, ki gradijo na izvirni kodi, so 

spodbudile proces sodelovanja v izpopolnjenih aplikacijah. 

Zelo kratek pregled možnosti, ki jih ponuja deep fake, je lahko veliko bolj skrb vzbujajoč od 

samih učinkov na starejše – neposredno ciljno skupino projekta FI.DO. Pomembno in skrb 

vzbujajoče področje, kjer lahko globoki ponaredki igrajo in bodo najverjetneje igrali vlogo v 

prihodnosti, če že ne v sedanjih časih, je politika. Pomanjkanje zaupanja v politike in institucije 

po vsem svetu je prepoznano in dokumentirano, tudi onkraj teme lažnih novic. Vendar pa lahko 

globoki ponaredki proces nezaupanja do javnih organov še bolj pospešijo. Na primer: globoke 

ponaredke je mogoče uporabiti za ustvarjanje videoposnetkov, v katerih sinhronizirajo govore 

politikov o temah, ki jih nikoli niso omenili, saj njihov glas sintetizira umetna inteligenca. Ta 

primer je najpreprostejši, saj se ustvari neposredno na obstoječem videoposnetku, tako da le 

nadomesti glas lika, ki ga oponaša: če upoštevamo 250 fotografij, potrebnih za ustvarjanje 

globokega ponaredka, zahtevanega v zgornji storitvi, je enostavno razumeti, kako preprosto je 

mogoče ustvariti globoke ponaredke za javne osebnosti, kot so politiki.101 

Vendar posledice globokih ponaredkov v politiki lahko presežejo le zabavne motive 

ustvarjalcev. Politiki, ki izražajo mnenja, ki ne odražajo njihovih resničnih misli ali namenov, so 

lahko nevarni za svoje volivce in tudi za mednarodno skupnost. To se lahko zgodi neposredno 

z vplivanjem na odnose z volivci ali mednarodnimi partnerji, pa tudi posredno z 

omadeževanjem podobe politike kot nezanesljivo ali nevredno zaupanja. 

 
99 Deeptrace, op. cit. 
100 Deeptrace, op. cit.  
101 Galloway, A. (2021). The new world of 'deep fake': How cyber attackers impersonated senior 

ministers, diplomats. The Sydney Morning Herald. 
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Nesrečne epizode globokih ponaredkov, ki vstopajo v področje politike v nekaterih državah po 

svetu, so že zabeležene. Manj skrb vzbujajoče je, da sta bila dva globoka ponaredka 

identificirana kot krivca nekaterih političnih manevrov v Afriki in Aziji, točneje v Gabonu in 

Maleziji.102 V prvem primeru je odsotnost predsednika države z javnega prizorišča povzročila 

nemir v nekaterih delih prebivalstva, pri čemer je bilo razširjeno prepričanje, da vlada prikriva 

zdravstveno stanje vodje kabineta. Videoposnetek predsednika je bil objavljen čez nekaj časa, 

vendar je javnost posnetek obravnavala kot ponaredek. Državni udar je poskušala izvesti 

vojska, kot razlog za ravnanje vojske pa je bil med drugim naveden tudi globoki ponaredek. V 

primeru Malezije je bil en minister v kabinetu posnet v homoseksualnem odnosu, kar je v 

državah jugovzhodne Azije kaznivo. Minister je odstopil, vendar je oporekal naravi 

videoposnetka in trdil, da gre za globoko ponaredek. 

V obeh primerih je mednarodna skupnost imela priložnost analizirati videa iz Gabona in 

Malezije, pri čemer so ugotovili, da nista bila spremenjena. Pod drobnogledom mednarodnih 

strokovnjakov na tem področju sta se oba zdela izvirna. Vendar pa je zelo zanimivo, kako je 

globoko ponarejanje v zadnjih letih doseglo najvišjo raven razprav v političnih debatah. V teh 

dveh primerih to ni zares vplivalo na politično življenje obeh posameznikov; vendar pa obstaja 

resnična možnost, da bi lahko bili globoki ponaredki ustvarjeni, da bi spremenili politično 

stabilnost države, kar je dovolj skrb vzbujajoč pomislek, ki ga je treba upoštevati. 

Globoki ponaredki niso omejeni le na ustvarjanje videoposnetkov ali glasovnih sporočil 

političnih akterjev, lahko tudi kradejo identiteto. Tako je bilo na avstralskem političnem 

prizorišču.103 Diplomati in vladni uradniki so bili pozvani, naj opravijo avtentikacijo, da bi lahko 

uporabljali običajne aplikacije za neposredno sporočanje. To je precej standarden postopek 

za vse. Vendar je heker nekako našel dostop do telefonov več javnih uslužbencev, ki so se 

nenamerno avtenticirali prek lažne povezave, ki jo je vstavil heker. Lažno predstavljanje se je 

nadaljevalo, dokler drugi uradniki niso začeli prejemati sporočil s telefona žrtve. Sporočila je 

generirala umetna inteligenca, ki je sodelavce prosila, naj nakažejo denar na določen bančni 

račun – kar je v sodelavcih zbudilo sume in  tako so odkrili goljufijo. 

Takšne dejavnosti lahko postanejo vedno bolj problematične, če bodo globoki ponaredki, ki jih 

poganjajo aplikacije za strojno učenje, sčasoma dosegli skrb vzbujajoče ravni pristnosti pri 

lažnem predstavljanju javnih osebnosti. Zdi se, da bo v prihodnosti za nadaljevanje potrjevanja 

naših osebnosti na spletu potreben stalen postopek identifikacije, da bomo avtentikacijo 

opravili na način, v katerega umetna inteligenca in globoki ponaredki ne bodo mogli posegati. 

To je velik izziv, ki presega realnost lažnih novic in predstavlja korak naprej na področju 

kibernetske varnosti. 

 

 

 

 
102 Deeptrace, op. cit. 
103 Galloway, A. op. cit.  
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Trolanje 
 

Trolanje ali valilnica trolov je institucionalizirana in organizirana skupina internetnih trolov, ki 

se želijo vmešavati v politična prepričanja in odločanje ter vključujejo ljudi, ki namenoma 

ustvarjajo žaljive in provokativne spletne objave z namenom ustvarjanja konfliktov ali 

manupiliranja javnega mnenja. Številni primeri iz različnih držav kažejo, da so troli namenjeni 

nadlegovanju posameznikov, skupin, političnih strank ali kampanj z namenom zavajanja, 

ustrahovanja, usmerjanja in ustvarjanja hujskaških vsebin. 

 

Na Finskem104 je bil leta 2018 moški obsojen na več kot leto dni zapora zaradi obrekovanja in 

nadlegovanja raziskovalne novinarke Jessikke Aro, ki dela za finsko javno radiotelevizijo YLE. 

Poleg tega je bil Ilja Janitskin, ustanovitelj desničarske prokremeljske spletne strani MV-Lehti, 

obsojen na 22 mesecev zapora, potem ko je bil spoznan za krivega 16 obtožb, vključno z 

obrekovanjem. Johan Backman, dolgoletni glasnik Moskve na Finskem, je bil prav tako 

spoznan za krivega obrekovanja in nadlegovanja ter je prejel enoletno pogojno kazen. Po 

poročanju YLE je sodišče v svoji odločitvi navedlo, da je Backman spodbujal uporabnike na 

spletu, naj ciljajo na Aro, in da je posledično nadlegovanje močno vplivalo na kakovost njenega 

življenja. Trimesečno pogojno obsodbo je dobila tudi zaposlena v MV-Lehti. 

 

Aro je postala žrtev večletne organizirane kampanje nadlegovanja s strani proruskih trolov, 

potem ko je leta 2014 začela poročati o ruski propagandi in dezinformacijah, ki so se na 

Finskem širile na družbenih medijih. Na Filipinih105 je leta 2016 skupina katoliških šolark 

napadla spletne trole. Dekleta so bila posneta in fotografirana, kako stojijo na ulici v prestolnici 

Manila v svojih uniformah in vzklikajo: »Marcos ni heroj! Marcos ni heroj!« Protestirale so 

dejstvu, da so nekdanjega filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa pokopali na bližnjem 

pokopališču herojev z vojaškimi častmi. V nekaj urah po tem, ko so bile fotografije objavljene 

na šolski Facebook strani in dane v skupno rabo, so se začeli pojavljati komentarji, ki branijo 

Marcosovo dediščino in napadajo dejanja deklet. Nekateri izmed njih so bili iz pristnih računov, 

mnogi pa so bili od provladnih trolov, ki uporabljajo lažne račune. Številni najbolj goreči troli 

so podporniki predsednika – imenujejo se DDS (Diehard Duterte Supporters), kratica ustreza 

tudi Davao Death Squad, ki je oddelek za usmrtitve, ki je po podatkih Združenih narodov ubil 

več kot 1.000 ljudi v mestu na jugu Filipinov, medtem ko je bil Duterte njegov župan. 

 

Leta 2021 je v Sloveniji106 preiskovalna skupina The Bottom Line razkrila sistematično in 

orkestrirano spletno kampanjo proti kritikom vladajoče konservativne politične stranke SDS. 

Na Twitterju so bili ustvarjeni številni profili z ukradenimi profilnimi slikami, ki so širili ideje 

največje vladne stranke in ciljali na njene kritike. 

 

 

 
104Court in Finland finds pro-Kremlin trolls guilty of harassing journalist | News | DW | 18.10.2018 
105 Philippines Troll Patrol: The woman taking on trolls on their own turf - BBC News 
106Astroturfing (1. del): lažni Twitter profili, ki napadajo kritike stranke SDS • Pod črto (podcrto.si) 

https://www.dw.com/en/court-in-finland-finds-pro-kremlin-trolls-guilty-of-harassing-journalist/a-45944893
https://www.dw.com/en/court-in-finland-finds-pro-kremlin-trolls-guilty-of-harassing-journalist/a-45944893
https://www.bbc.com/news/world-asia-54275891
https://www.bbc.com/news/world-asia-54275891
https://podcrto.si/astroturfing-1-del-lazni-twitter-profili-ki-napadajo-kritike-sds/
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Leta 2019 je Rihard Knafl, zdravnik, specialist interne medicine, objavil svoje mnenje o 

ventilatorju kot »neprimernem za ventilacijsko podporo pri bolnikih, ki potrebujejo 

nadzorovano ventilacijo zaradi okužbe s covid-19«. Njegovo mnenje je bilo drugačno od 

mnenja vladnih uradnikov. V dneh, ki so sledili, je bil Knafl bombardiran s spletnim 

nadlegovanjem. Do zdravnika Riharda Knafla je bila denimo na Twitterju kritična tudi oseba z 

imenom Joca ali Jordana Carič. Knafla je želela diskreditirati na podlagi njegovih zasebnih 

objav na Facebooku, v katerih je bil med drugim kritičen do nekaterih predstavnikov Janševe 

vlade. Pregled profila Twitter Jordane Carič kaže, da praktično vsi njeni tviti podpirajo stališča 

stranke SDS oziroma napadajo nasprotnike stranke SDS. Natančnejša analiza profilne 

fotografije pokaže, da gre najverjetneje za ukradeno identiteto. Fotografija je enaka tisti, ki jo 

je na svojem profilu objavila uporabnica družbenega omrežja iz Brazilije. 

 

Rusija107 je bila vpletena tudi v ustvarjanje tovarn trolov v ZDA, kjer preiskava razkriva, da so 

ruski troli, ki so se predstavljali kot Američani, plačevali pravim aktivistom v ZDA, da bi 

pomagali financirati protestna gibanja glede vprašanj, ki povzročajo družbene razdore. Ruski 

poslovni portal RBC je leta 2017 objavil obsežno preiskavo o delu tako imenovane ruske 

»tovarne trolov«, ki deluje od leta 2015, vključno z obdobjem volilne kampanje v ZDA. Razkritja 

bodo verjetno dodatno opozorila na domnevno rusko vmešavanje na ameriških volitvah. RBC 

je sporočil, da je odkril 118 računov ali skupin na Facebooku, Instagramu in Twitterju, ki so bili 

povezani s tovarno trolov, vsi pa so bili blokirani avgusta in septembra 2017 kot del ameriške 

preiskave ruskega vmešavanja v volitve. Številne račune so že povezali z ruskimi 

dezinformacijskimi prizadevanji v zahodnih medijih, vendar je RBC dejal, da so njegovi viri v 

tovarni trolov posredovali posnetke zaslona administratorskih strani interesnih skupin kot 

dokaz, da jih vodijo iz Rusije. Kontaktirali so tudi nekdanje in zdajšnje zaposlene v tovarni trolov, 

ki so vsi govorili anonimno. 

 

Morda najbolj skrb vzbujajoč element članka je bila trditev, da so zaposleni v tovarni trolov 

stopili v stik s približno 100 resničnimi ameriškimi aktivisti, da bi pomagali pri organizaciji 

protestov in dogodkov. RBC je trdil, da so z aktivisti stopili v stik skrbniki skupin na Facebooku, 

ki so skrivali rusko poreklo, in jim ponudili finančno pomoč za plačilo prevoza ali stroškov 

tiskanja. Glede na poročilo je bilo v dveletnem obdobju porabljenih približno 80.000 dolarjev. 

 

Na Poljskem108 je tajna poročevalka Katarzyna Pruszkiewicz leta 2019 šest mesecev delala pri 

Cat@Net, ki se opisuje kot »ePR agencija, ki zaposluje strokovnjake, ki gradijo pozitivno 

podobo podjetij, zasebnikov in javnih institucij – večinoma v družbenih medijih«. Prek notranjih 

komunikacijski kanalov so zaposleni v podjetju, izmed katerih je vsak vodil ducat računov v 

družabnih omrežjih, prejeli smernice in navodila od svojih menedžerjev, s katerimi težavami se 

soočiti, koga promovirati in koga očrniti. Računi so ustvarjali levičarsko in desničarsko vsebino, 

s čimer so pritegnili pozornost, delovali verodostojno in pridobili podporo drugih uporabnikov 

družbenih omrežij, ki bi jih nato izrabili za podporo strankam podjetja. Ena izmed njenih nalog 

 
107 Russian troll factory paid US activists to help fund protests during election | Russia | The Guardian 
108 Undercover reporter reveals life in a Polish troll farm | Poland | The Guardian 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/17/russian-troll-factory-activists-protests-us-election
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/17/russian-troll-factory-activists-protests-us-election
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/17/russian-troll-factory-activists-protests-us-election
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/01/undercover-reporter-reveals-life-in-a-polish-troll-farm
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/01/undercover-reporter-reveals-life-in-a-polish-troll-farm
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je bila upravljanje anonimnih računov z navodili za promocijo vsebin, ki jih proizvaja TVP, 

poljska državna radiotelevizija, ki jo kritiki vidijo kot del vladnega propagandnega stroja. 

 

V Srbiji109 je vladajoča Srbska napredna stranka premierja Aleksandra Vučića domnevno 

financirala vojsko trolov, ki so se na internetnih forumih in družbenih omrežjih poskušali 

prikazati kot običajni državljani. Njihova naloga je bila hvaliti Vučićevo vlado in obsojati drugače 

misleče. O incidentu so poročali lokalni mediji, potem ko so nekateri nekdanji zaposleni javno 

spregovorili o svojem trolanju. Po besedah žvižgača je bila organizacija gojenja trolov 

impresivna, saj so zaposleni delali v več mestih, v skritih pisarnah in v izmenah, nadzorniki pa 

so vse spremljali. 

 

Leta 2017 je Spiegel v Nemčiji110 poročal o sovražni kampanji, ki jo nadzorujejo desničarski 

aktivisti, ki želijo manipulirati z nemškimi zveznimi volitvami. Zavajajoča sporočila so bila 

večkrat objavljena v klepetalnicah, ki pripadajo desničarski ekstremistični aktivistični skupini 

Reconquista Germanica. Skupina se je organizirala po strogih vojaških linijah in je poleg kanala 

YouTube s 33.000 naročniki uporabljala tudi klepetalno aplikacijo Discord. V tem poveljniškem 

centru za anonimno dezinformiranje so samooklicani »častniki«, »vojniki« in »naborniki« 

dobivali »dnevne ukaze«. 

 

Napačne informacije in manipulacija podatkov 
 

Slika je vredna tisoč besed je splošen koncept. To velja tudi za vizualizacijo podatkov: saj je 

splošno mnenje, da je lažje razumeti in sporočiti neke podatke v nekakšni grafični obliki 

namesto v podrobni tabeli. Zamisel o posredovanju podatkov s slikami ni nova in je obstajala 

pred izumom besedila: prvim vizualizacijam lahko sledimo do prazgodovinskih prizorov, 

naslikanih na stenah jam.111 

Če se premaknemo v sedanjost, je eden najbolj priznanih primerov infografike Chart of 

Biography avtorja Josepha Priestleyja, objavljen leta 1765: cilj avtorja je bil pomagati učencem, 

da »razločno izsledijo odvisnost dogodkov, da jih razdelijo v takšna obdobja in delitve, da bodo 

pravično in pravilno pojasnile pretekle dogodke«.112 Navdihnjen z njegovim delom je politični 

ekonomist William Playfair izpopolnil nekaj Priestleyjevih grafičnih idej in izumil več vrst 

diagramov, ki se danes pogosto uporabljajo, kot so črtni, palični in tortni grafikoni. 

To velja za začetek statistične grafike, ki omogoča prikaz rezultatov statistike ali analize 

podatkov v nekakšni slikovni obliki. Ta način je postal priljubljen in zdaj velja za standard v 

 
109 Serbian government trolls in the battle for the Internet | Europe | News and current affairs from 

around the continent | DW | 05.01.2017 
110 Trolls in Germany: Right-Wing Extremists Stir Internet Hate – DER SPIEGEL 
111 Smiciklas, M. (2012). The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with 

your Audiences. Indianapolis: QUE 
112 Sheps, A (1999). Joseph Priestley's Time Charts: The Use and Teaching of History by Rational 

Dissent in late Eighteenth-Century England. Lumen: Selected Proceedings from the Canadian Society 

for Eighteenth-Century Studies. https://doi.org/10.7202/1012372ar 

https://www.dw.com/en/serbian-government-trolls-in-the-battle-for-the-internet/a-37026533
https://www.dw.com/en/serbian-government-trolls-in-the-battle-for-the-internet/a-37026533
https://www.spiegel.de/international/germany/trolls-in-germany-right-wing-extremists-stir-internet-hate-a-1166778.html
https://doi.org/10.7202/1012372ar
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večini priljubljene pisarniške programske opreme, ker »ko so podatki predstavljeni v vizualnem 

prikazu, lahko bolje dojamemo podrobnosti, ki bi bile nevidne, če bi bili podatki v obliki 

tabele«.113 

 

Novinarstvo uporablja enak pristop v obliki infografike, ki je definirana kot »vizualizacija 

podatkov ali idej, ki poskuša občinstvu posredovati kompleksne informacije na hiter in 

razumljiv način« (Smiciklas, 2012). Uporaba grafikonov v tiskanih in digitalnih medijih se je 

sčasoma povečala, od predstavitve preprostih do zapletenih podatkov, večplastnih risb. 

Predstavlja način, kako učinkovito posredovati zapletena sporočila in hkrati pritegniti bralce. 

Kot trdijo Otten et al. (2015), »ker infografika izkorišča najbolj prevladujočo zmogljivost 

možganov – vizualno obdelavo – je lahko hitrejši in učinkovitejši način sporočanja informacij 

kot samo besedilo«.114 

 

Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati, je, da je bilo dokazano, da se prisotnost grafa v besedilu 

dojema kot indeks znanstvene zanesljivosti in resnice. Na primer: v Tal et al (2014) sta dve 

različni skupini prostovoljcev dobili enake informacije o zdravilu, vendar ena z dodatkom grafa: 

»višji odstotek je verjel, da bo zdravilo resnično zmanjšalo bolezen v skupini z grafi (97 %) kot 

pri kontrolni skupini (68 %)«.115 To velja tudi za oglaševanje in novinarstvo. Vendar pa je na 

področju lažnih novic bistveno vedeti, da graf sam po sebi ni nujno pravi: obstaja veliko tehnik 

za uporabo pravega nabora podatkov za posredovanje napačne ideje. Glavni vidiki, ki jih je 

treba upoštevati, so izbiranje češenj, sprememba lestvice, lažna vzročnost, pristranskost 

vzorčenja in napačna grafična vizualizacija. 

 

Izbiranje češenj (cherry picking) se nanaša na namerno izbiro majhne podmnožice podatkov 

za poudarjanje želenega rezultata, filtriranje drugih ustreznih ali protislovnih informacij. To se 

naredi z dodajanjem umetnih časovnih omejitev, da se prezrejo podatki, ki ne sodijo v okvir 

pripovedi, z namernim skrivanjem povezanih podatkov, ki bi lahko novice postavili v drugačno 

luč, ali z izbiro osredotočanja na majhen odstotek rezultatov namesto na tiste, ki predstavljajo 

celoten spekter. To bi lahko prineslo vizualno brezhibne grafe, ki pa pripovedujejo le del 

zgodbe – običajno tistega najbolj kontroverznega. Za primerjavo rezultatov je pomembno najti 

dostop do izvirnega nabora podatkov ali drugih člankov, ki uporabljajo isti vir. 

Sprememba lestvice je eden najpogostejših vizualnih trikov, a tudi eden tistih, ki jih je najlažje 

zaznati. V paličnem grafikonu se lestvica uporablja za pravilno predstavitev primerjav med več 

podatki, kjer je označena začetna točka stolpcev ali enakomerne vrednosti na osi. 

 

 
113 Lewandowsky, S. & Spence, I. (1989). The Perception of Statistical Graphs. Sociological Methods & 

Research, 18(2-3), 200-242. https://doi.org/10.1177/0049124189018002002 
114 Otten, J.J., Cheng, K. & Drewnowski, A (2015). Infographics And Public Policy: Using Data 

Visualization To Convey Complex Information. https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.0642 
115 Tal, A., Wansink, B (2014). Blinded with science: Trivial graphs and formulas increase ad 

persuasiveness and belief in product efficacy. https://doi.org/10.1177/0963662514549688 

https://doi.org/10.1177/0049124189018002002
https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.0642
https://doi.org/10.1177/0963662514549688
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Vir: Degreesearch.org 

Dojemanje trenda bi lahko spremenili, če sploh ne bi upoštevali razmerja med številkami; 

izgubo ali dobiček je mogoče poudariti tako, da se lestvica ne začne pri nič, ampak od številke, 

ki je bližje predstavljenim števkam; na enak način bi lahko uporabili lestvico, ki se začne od 

nič, kjer to ni potrebno, da se zmanjša razlika med dvema visokima številkama; logaritemsko 

lestvico bi lahko uporabili za vizualno izravnavo krivulje, ki je preveč izrazita; v paličnem 

grafikonu bi lahko uvedli lomljeno lestvico – kjer je ena vrstica znatno višja od drugih naokoli 

in je predstavljena z majhno grafično navpično prekinitvijo, da bi zmanjšali razlike med podatki. 

 
Vir: The Wall Street Journal 
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Drug vidik, ki ga je treba upoštevati, je koncept lažne vzročnosti. Iluzije vzročnosti, mišljene kot 

lažne korelacije med dvema dogodkoma ali podatkoma, se »pojavljajo zaradi načina, kako se 

je človeški um razvil: iz naključij namreč izloča vzročnost«.116 Ta učinek bi lahko izkoristili pri 

izdelavi infografike tako, da bi skupaj predstavili dva niza podatkov, ki imata podoben (ali 

zrcalni) trend. 

Takšna pristranskost je učinkovita, ker »ko sta dve ali več črt prikazani skupaj v grafikonu in 

sta videti podobni druga drugi, se nagibamo k domnevi, da sta povezani«.117 Rezultat bi lahko 

bil celo komičen, kot je razvidno iz zbirke grafov, kjer bi na podlagi resničnih podatkov lahko 

povezali »prodajo Applovih iPhonov« in »ljudi, ki so umrli zaradi padca po stopnicah«, s 

korelacijo 99,5 %. 118 

Medtem ko napačno vzročnost običajno izzove namerna korelacija dveh nepovezanih dejstev, 

je druga zmota lahko posledica resnične napake, kot je pristranskost vzorčenja: cilj raziskave 

je bil enakomerno zbrati podatke med populacijo, vendar rezultat dejansko temelji na 

nesorazmernem vzorcu, ki ne predstavljajo pravilne skupne vrednosti. To se pogosto zgodi 

tudi nenamerno zaradi pomanjkanja časa, sredstev ali premalo dodelane metode: zgodovinski 

primer predstavlja spopad med kandidatoma Landonom in Rooseveltom na predsedniških 

volitvah leta 1936 v ZDA, kjer je The Literary Digest izvedel anketo za napoved zmagovalca in 

navedel Landona kot zanesljivega zmagovalca. Roosevelt je zmagal z veliko prednostjo, ker je 

bila anketa poslana le ljudem z objavljenim naslovom: bralcem časopisa, voznikom 

avtomobilov in ljudem, ki so imeli telefon. Avtomobili in telefoni so bili luksuzni predmeti, kar je 

povzročilo samodejno pristranskost vzorčenja v prid bogatim ljudem, ki so tradicionalno 

republikanci, in napačno predstavljanje demokratov, ki so dejansko zmagali na volitvah.119 To 

lahko vodi do napačnih informacij, tudi če je vizualizacija podatkov tehnično pravilna, saj so 

osnovni podatki sami po sebi napačni, saj pripovedujejo le del zgodbe. 

Druga oblika napačnih informacij z vizualizacijo podatkov je namerna uporaba napačne 

zasnove grafikona. Niso vsi grafi primerni za prenos določene vrste podatkov in vsaka grafična 

podrobnost ni primerna za posredovanje pravilnega sporočila. 

  

 
116 Matute, H., Blanco, F., Yarritu, I., Díaz-Lago, M., Vadillo, M. A., & Barberia, I (2015). Illusions of 

causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced. Frontiers in 

psychology, 6, 888. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00888 
117 Cudmore, B. (2014). Five Ways to Lie with Charts. https://nautil.us/issue/19/illusions/five-ways-to-

lie-with-charts 
118 Vigen, T. (2015). Spurious Correlations. Hachette Books 
119 Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest Poll Failed. The Public Opinion Quarterly, 52(1), 

125–133. http://www.jstor.org/stable/2749114 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00888
https://nautil.us/issue/19/illusions/five-ways-to-lie-with-charts
https://nautil.us/issue/19/illusions/five-ways-to-lie-with-charts
http://www.jstor.org/stable/2749114
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Vir: Kirsten McClure 

V tem primeru so napačne informacije posredovane s subtilnim vplivanjem na zaznave, da bi 

prikrili neprijetne podrobnosti ali ovrgli dejanske podatke. Na primer: uporaba mehurčastih 

grafikonov je sporna; v paličnem grafikonu lahko bralec običajno določi,  katera črta je daljša, 

medtem ko površino kroga z večjo verjetnostjo napačno izračuna120; hkrati pa bi lahko majhno 

razliko prikazali z uporabo polmera kroga, ki bi predstavljal datum namesto območja. Tortni 

grafikon bi lahko postavili v perspektivo 3D, da bi poudarili in povečali kakšen del za bralca; 

graf je lahko sestavljen iz več pravokotnih področij brez jasne navedbe merske enote. 

 
Vir: International Monetary Fund 

 
120 Raidvee, A., Toom, M., Averin, K. et al (2020). Perception of means, sums, and areas. Atten 

Percept Psychophys 82, 865–876. https://doi.org/10.3758/s13414-019-01938-7 

https://doi.org/10.3758/s13414-019-01938-7
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Če zaključimo, najboljši način za spopadanje s tovrstno tehniko napačnih informacij je, da 

izločimo čiste podatke in se poskušamo osredotočiti na neobdelane številke, namesto na 

njihovo vizualno predstavitev, kadar koli je to mogoče. 

 

Psevdoznanost in teorije zarote 
 

Psevdoznanost ima običajno negativne konotacije in vključuje prepričanja, teorije, metode, 

sisteme ali prakse, ki so bile ali se štejejo za znanstvene, vendar so podprte z objektivnimi 

dokazi. To pomeni, da so trditve znanstveno ovržene, da jih ni mogoče preizkusiti na metodičen 

način ali da nimajo dokazov, ki podpirajo podatke, hipoteze ali zaključke. Z drugimi besedami, 

govorimo o disciplini ali pristopu, ki se pretvarja, da je ali dejansko je zelo podoben znanosti. 

Zgodovina psevdoznanosti se je začela v 17. stoletju v razpravah o razmerju med religijo in 

empiričnimi raziskavami. Razmejitev med znanostjo in psevdoznanostjo je težko najti, vendar 

ima veliko skupnega z drugimi razmejitvami med točnim in netočnim novinarstvom, pravilno in 

nepravilno izvedenimi preiskavami kaznivih dejanj, kjer se z različnimi metodami razkrivajo 

dejstva in podatki. Vključuje trajno prizadevanje za spodbujanje stališč, drugačnih od tistih, ki 

so takrat znanstveno dokazana.121 

 

Najbolj priljubljen in znan primer je astrologija, na katero se na splošno gleda kot na 

psevdoznanost. Paziti moramo, da namesto tega ne uporabimo izraza astronomija, saj je 

astronomija znanost.122 V astrologiji nekateri posamezniki ali skupine verjamejo, da položaj 

Zemlje okoli drugih nebesnih teles v vesolju vpliva na naše vsakdanje vedenje. Pogosto lahko 

slišimo ljudi, ki za slab spanec krivijo polno luno, ki nanje vpliva vsak mesec. Drugi primeri 

psevdoznanosti, ki trdijo, da temeljijo na znanosti, so: starodavni Nezemljani, žitni krogi, obraz 

na Marsu, teorija ravne Zemlje, mitska bitja, Bigfoot, pošast iz Loch Nessa, levitacija, 

numerologija, subliminalno oglaševanje, ki pomeni prejemanje informacij prek nezavednih 

prisluhov in prividov (Your dictionary, n. d.). Čeprav niso povsem sprejemljivi za znanost, to ne 

pomeni, da niso sprejemljivi za druge kulture. Če pomislimo na nordijske države, imajo še 

vedno svojo nordijsko mitologijo, na primer na Islandiji temelji na mitologiji iz otoške preteklosti. 

Ameriški astronom Carl Sagan je dejal, da je vera v psevdoznanost »napaka izobraževalnega 

sistema, ker ne učimo misliti. Če bi znanost povprečnemu človeku razložili na dostopen in 

zanimiv način, ne bi bilo prostora za psevdoznanost«.123 

 

Zdi se, da je zdravstvena psevdoznanost problematična, zlasti v času pandemije covid-19 – 

lažne terapije brez znanstvenih dokazov, energijske terapije itd. Proti temu se lahko borimo s 

posredovanjem točnih informacij, ki so razumljive in jih lahko zlahka širimo prek mobilnih in 

drugih naprav (pisanje tvita, komentarja, javnih predavanj o točnih, pravilnih in znanstveno 

 
121 Stanford encylopedia of philosophy. (2021). Science and pseudo-science. Retrieved from: 

https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/#SciePseu 
122 Dictionary.com. (2021b). Pseudoscience definition. Retrieved from: 

https://www.dictionary.com/browse/pseudoscience 
123 New scientist. (n. d.) Pseudoscience. Retrieved from: 

https://www.newscientist.com/definition/pseudoscience/ 



FI.DO Priročnik 

 

 

55  

dokazanih informacij). Popravljanje napačnih navedb bi moralo biti del poklicne odgovornosti, 

vključno s spodbujanjem zaupanja v znanost.124 

 

Če se nekdo zavzema za neko prepričanje, se mu posveti in se bo verjetno boril zanj, kar je 

tudi razlog, zakaj se ljudje zapletajo v psevdoznanost. Vodi v potrditveno pristranskost in izbiro 

brez iskanja pravilnega, znanstvenega dokaza. Darwin je Dunning-Krugerjev učinek povzel kot 

»nevednost, ki poraja samozavest«, kar z drugimi besedami pomeni, da manj kot veste, bolj 

znanstveni se boste zdeli samemu sebi in obratno, več kot veste, večja je verjetnost, da boste 

dvomili v lastne kompetence. Hkrati pa se znanost sooča tudi s  človeškim upanjem, ki nas 

pripelje do točke, ko upamo, da bo nekaj delovalo, če verjamemo, da bo delovalo.125 

 

Da bi prepoznali razliko med psevdoznanostjo in znanostjo, lahko takoj opazimo, da 

psevdoznanstvene teorije s časom ne napredujejo ali se razvijajo. Primer iz astrologije je, da 

če primerjate dela Albertusa Magnusa, slavnega astrologa iz srednjega veka, z delom 

današnjih astrologov, vidite, da se ni veliko spremenilo. Drugi pokazatelj je, da psevdoznanost 

ne predstavlja nobenih dokazov, ki bi jih bilo mogoče preveriti, zato ni dokazov za obstoj teorij. 

Ko se v znanosti pojavijo novi dokazi, nekatere teorije razpadejo in na podlagi novih dokazov 

naredijo novo teorijo. Razlika je v tem, da psevdoznanost pogosto ni pripravljena sprejeti 

nasprotnih dokazov. Večkrat je bilo dokazano, da cepiva ne povzročajo avtizma, nekateri pa 

še vedno ne verjamejo znanstveno dokazanim dejstvom. V tem primeru temelji na samem 

prepričanju, kot je bilo že omenjeno – Bigfoot za nekatere ljudi še vedno obstaja, čeprav je 

dokazano, da ne.126 

 

Obstaja tudi veliko teorij zarote, ki jih običajno identificiramo kot skrivno zaroto dveh ali več 

močnih akterjev, ki so običajno poskušali pridobiti politično in ekonomsko moč, kršiti pravice, 

prikriti skrivnosti in druge stvari, za katere niso želeli, da bi javnost izvedela. Gre za poskuse 

pojasnjevanja končnih vzrokov pomembnih dogodkov in okoliščin z močnejšimi akterji. Tako 

kot pri verovanju v psevdoznanost ljudje po navadi verjamejo v teorije zarote zaradi različnih 

razlogov, ki segajo od osebnostnih lastnosti do zadovoljevanja družbenih potreb, ki so same 

po sebi kompleksen koncept.127 Nekateri dejavniki, ki prispevajo k temu, da ljudje verjamejo in 

 
124 Caulfield, T. (2020). Pseudoscience and COVID-19 – we’ve had enough already. Retrieved from: 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01266-z 
125 Townson, S. (2016). Why people fall for pseudoscience (and how academics can fight back). The 

guardian. Retrieved from:  https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jan/26/why-

people-fall-for-pseudoscience-and-how-academics-can-fight-back 
126 Walter, J. (2021). How to spot pseudoscience online and IRL. Discover magazine. Retrieved from: 

https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-to-spot-pseudoscience-online-and-irl 
127 Douglas, K. M., Uscinski, J. E., et al. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in 

political psychology, Vol. 40, no. 1. Retrieved from:   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568 
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delijo te vrste teorij, so občutek nemoči, razlaga malo verjetnih dogodkov, oporekanje vladajoči 

politiki in spopadanje z grožnjami.128 

 

Najbolj znane teorije zarote so teroristični napadi 11. septembra, ki obtožujejo Bushevo 

administracijo in Jude. Druga znana teorija zarote, ki govori o podnebnih spremembah, kot 

povzročitelje teorij zarote obtožuje znanstvenike, komuniste in naftno industrijo. Razlikujemo 

med zaroto, ki se nanaša na resnično vzročno-posledično verigo dogodkov, in teorijo zarote, 

ki se nanaša na dogodke, ki so lahko resnični ali ne. Kljub teorijam zarote obstajajo tudi prave 

zarote. Javnost je zanje izvedela prek notranjih panožnih dokumentov, inšpekcij, zunanjih 

nadzorov ali preiskav. Primeri teh resničnih zarot so, ko se je Volkswagen zarotil, da bi goljufal 

pri testih emisij za svoje dizelske motorje, ko je tobačna industrija lagala javnosti o vseh 

škodljivih učinkih kajenja na zdravje in drugi.129 

 

Prepoznavanje teorij zarote je precej podobno prepoznavanju psevdoznanosti – te po navadi 

vztrajajo dolgo časa, tudi če zanje ni pravih dokazov in temeljijo na različnih vzorcih, ki so znani 

kot nezanesljiva orodja za prikaz resničnosti. Imajo slab vpliv na družbo tako kot 

psevdoznanost ali druge lažne novice. Izpostavljenost teorijam zarote zmanjša željo ljudi, da bi 

se ukvarjali s politiko ali na primer zmanjšali svoj ogljični odtis. Nekateri posamezniki tako trdno 

verjamejo v teorije zarote, da so jih pripravljeni braniti z nasiljem, kot Stalinova Rusija ali 

nacistična v Nemčiji. Te teorije lahko vplivajo tudi na učinkovitost na delovnem mestu in lahko 

povzročijo stres ali znižajo dobiček poslovne organizacije.130 

 

Obstaja sedem lastnosti zarotniškega razmišljanja. Prva lastnost so protislovna prepričanja, ko 

ljudje verjamejo v ideje, ki so si med seboj nasprotujoče, na primer princesa Diana je bila 

umorjena, hkrati pa je ponaredila lastno smrt. Naslednje lastnosti so prevladujoč sum, zloben 

namen, nekaj mora biti narobe, kar se v znanosti spremeni, ko pridejo novi dokazi, ne pa tudi 

v psevdoznanosti in teorijah zarote. Peta lastnost je preganjana žrtev, nato odpornost na 

dokaze, kot je bilo omenjeno prej, in zadnja lastnost je ponovna interpretacija naključnosti.131 

 

 

 
128 Lewandowsky, S., Cook, J. (2020). The conspiracy theory handbook. Retrieved from: 

https://www.climatechangecommunication.org/wp-

content/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf 
129 Douglas, K. M., Uscinski, J. E., et al. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in 

political psychology, Vol. 40, no. 1. Retrieved from: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568 
130 Douglas, K. M., Uscinski, J. E., et al. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in 

political psychology, Vol. 40, no. 1. Retrieved from:   

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568 
131 Lewandowsky, S., Cook, J. (2020). The conspiracy theory handbook. Retrieved from:  

https://www.climatechangecommunication.org/wp-

content/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf 
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Vir: Lewandowsky and Cook, 2020 

 

Preden delimo informacije se najprej prepričamo, da prebrano, ni teorija zarote, 

psevdoznanost ali kakšna druga lažna novica, kar lahko storimo tako, da na hitro preletimo 

besedilo. Verjetno je, da gre za teorijo zarote, če je avtor samooklicani strokovnjak in ni 

povezan z ugledno organizacijo, če trdi, da ima kompetence, ki jih ne moremo preveriti, če vir 

informacij ni jasen, če neodvisna spletna mesta ne podpirajo vira in če informacije delijo le 

samooklicani strokovnjaki. 

 

Drugi nasveti, ki nas pripeljejo do prepoznavanja teorij zarote, so: če avtor svoje podatke 

predstavi kot edino veljavno resnico, ne poda odgovorov, je ton subjektiven in nabit s čustvi.132 

 

Pristranske informacije 
 

Glede na Cambridge Dictionary pridevnik »pristranski« pomeni: 

● »Izkazovanje nerazumne všečnosti ali nevšečnosti do osebe na podlagi osebnega 

mnenja«. Primer: »Mislim, da je lepa, vendar sem potem pristranski, ker je moja hči«. 

● »Imeti raje ali ne marati nekoga ali nečesa bolj kot nekoga ali nečesa drugega, na način, 

ki pomeni, da se z njimi ravna nepošteno«. Primera: 

– pristranski proti nekomu ali nečemu: »Meni, da je ameriški pravosodni sistem 

pristranski do temnopoltih«. 

– pristranski v korist nekoga ali nečesa: »Trdili so, da je bila poravnava pristranska v 

korist pravnih oseb«. 

● »Izkazovanje nerazumne preference ali nenaklonjenosti na podlagi osebnega mnenja«. 

Primer: »Časopisi so pristransko poročali o srečanju«. 

● »Podajanje rezultatov, ki niso točni, ker informacije niso bile pravilno zbrane«. Primer: 

»Pristranski vzorec intervjuvancev ima nabor značilnosti, ki se razlikujejo od lastnosti 

celotne populacije«.133 

 
132 European Commission. (2021b). Identifying conspiracy theories. Retrieved from: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-

conspiracy-theories_en#is-this-a-conspiracy-theory-check-before-sharing 
133 CAMBRIDGE DICTIONARY, “Meaning of biased in English”, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased
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Vir: Sara Porta (AFORISMA) based on CAMBRIDGE DICTIONARY, “Meaning of biased in English”, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased. 

V slovarju Merriam-Webster Dictionary je pomen besede »pristranski« (»biased«) še bolj 

razjasnjen: »V zadnjih letih smo videli več primerov pridevniške rabe besede bias v izrazih, kot 

je na primer »bias news program« namesto bolj običajnega »a biased news program«. Razlog 

je verjetno v slušni zmedi: poslušalci lahko izločijo končnico -ed v biased, kar pomeni, da 

lahko bias in biased zvenita podobno v kontekstu normalnega govora. Nista pa zamenljiva. 

Pridevnik, ki pomeni »predstavljen ali označen z neutemeljeno sodbo«, je biased (»biased 

news story«). 

Kaj torej mislimo, ko govorimo o »pristranskih informacijah«? Pristranske informacije so »vsako 

sistematično odstopanje od resnice, ki se pojavi pri zbiranju, priklicu, beleženju in ravnanju z 

informacijami v raziskavi, vključno s tem, kako se obravnavajo manjkajoči podatki. […] To je 

verjetna pristranskost v opazovalnih raziskavah, zlasti v tistih z retrospektivno zasnovo, vendar 

lahko vpliva tudi na eksperimentalne raziskave. […] Vse vrste raziskav so lahko pod vplivom 

informacijske pristranskosti. Opazovalne raziskave so lahko izpostavljene večjemu tveganju, 

zlasti tiste, ki se opirajo na samoporočila in retrospektivno zbiranje podatkov. Čeprav 

naključnost v intervencijskih raziskavah zmanjša tveganje pristranskosti in zmede, teh ne more 

popolnoma izkoreniniti […]«134 

 
134 CATALOGUE OF BIAS, “Information bias”,https://catalogofbias.org/biases/information-bias/.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased
https://catalogofbias.org/biases/information-bias/
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Ko smo pri umetni inteligenci in sodobnih medijih, spletnih novicah, oglaševanju in internetu, 

so pristranske informacije postale poklic »manipulatorjev«, ki so specializirani za vrtenje vsega 

negativnega v nekaj pozitivnega in obratno. »Umetna inteligenca je edinstvena človeška 

tehnologija. Nobena tehnologija ne ve več o nas. Na drugi strani pa to pomeni, da je odlična 

pri manipuliranju z ljudmi. To ni nikjer  bolj očitno kot na platformah družbenih omrežij, ki jih 

poganja sofisticirana umetna inteligenca, ki o naših čustvih ve več kot mi sami. […] 

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s svetom digitalnih informacij, razumejo, da na splošno višji 

čustveni odzivi povzročijo večjo angažiranost. Z zbiranjem desetletnih uporabniških podatkov 

so algoritmi, ki stojijo za umetno inteligenco, postali strokovnjaki za napovedovanje čustvenega 

odziva, ki ga bo izzvala posamezna vsebina. Da bi ohranili angažiranost, nam predlagajo vse 

bolj čustveno vsebino. Ti algoritmi so računalniško obdelali nekaj temeljnega o človeških 

možganih – razumevanje čustev – in to uporabili, da bi izdelek naredili bolj prepričljiv. To ne 

le, da kaže našo dovzetnost za umetno inteligenco, ampak tudi poudarja obseg grožnje. 

Medtem ko so druge prelomne tehnologije potrebovale čas, da so dosegle množično sprejetje, 

lahko algoritem v nekaj sekundah vpliva na stotine milijonov ljudi. In ko algoritem temelji na 

pristranskih, nepopolnih ali drugače spremenjenih nizih podatkov, so lahko posledične 

odločitve katastrofalne«.135 

Pristranske informacije, zlasti na platformah družbenih medijev, se tako pojavijo, ko pisec ali 

govorec »uporabi izbor dejstev, izbiro besed ter kakovost in ton opisa, da prenese določen 

občutek ali odnos«. »Njegov namen je posredovati določeno držo ali stališče do teme […] 

Zavedati se pristranskosti in vedeti, kako pravilno prepoznati, analizirati in asimilirati 

pristranske informacije, je veščina, ki jo je treba ceniti«.136 Ali obstajajo kakšni indikatorji, ki jih 

lahko uporabimo za odkrivanje pristranskih informacij na spletni strani ali platformi družbenih 

omrežij? Najprej se moramo zavedati, da je internet sistem omrežij in komunikacijsko orodje 

ter da je kakovost informacij, ki so na voljo na spletu, lahko zelo različna. Če je bistveno 

analizirati kateri koli vir glede vsebine, veljavnosti in primernosti, to še bolj velja za internetne 

vire. Za razliko od časopisov ali knjig na spletnih straneh pogosto ni urednikov ali založnikov, 

ki bi lahko filtrirali pristranske informacije. Zato smo primorani razviti kritičen pristop do spletnih 

informacij. Ko iščemo indikatorje pristranskih informacij, moramo upoštevati naslednja 

vprašanja: 

– Kakšno je avtorjevo politično stališče? 

– Kaj s tem pridobi avtor? 

– Kdo plača spletno stran? 

– Ali avtor predstavlja alternativna stališča? 

– Če je tako, ali so ta stališča predstavljena objektivno? 

– Kateri so viri informacij?137 

 
135 STEVE RITTER, “The U.S. urgently needs an A.I. Bill of Rights”, in “Fortune”, 12 November 2021, 

https://fortune.com/2021/11/12/ai-bill-of-rights-biden-artificial-intelligence-steve-ritter-mitek-systems/.  
136 NJIT, New Jersey Institute of Technology, “How to Evaluate Information Sources: Identify Bias. 

Viewers will learn which criteria to use to evaluate resources”, 5 August 2021, 

https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias.  
137 LIBNCSU, “Evaluating sources for credibility”, 2015, https://youtu.be/PLTOVoHbH5c.  

https://fortune.com/2021/11/12/ai-bill-of-rights-biden-artificial-intelligence-steve-ritter-mitek-systems/
https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias
https://youtu.be/PLTOVoHbH5c
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Obstaja nekaj bistvenih indikatorjev pristranskih informacij na spletni strani: 

– Jezik dokumenta je pogosto ekstremen; izjave imajo konotacije »vse ali nič«. 

– Argumenti se bolj sklicujejo na čustva kot na logiko. 

– Stvari so ubesedene preveč poenostavljeno ali posplošeno. 

– Avtor želi predstaviti omejen pogled na temo.138 

 

Nenazadnje je na voljo orodje, ki je preprosto za uporabo za ocenjevanje virov informacij in 

pomaga pri razumevanju, če beremo objektivne in verodostojne informacije: test CRAAP.139 

 

 
 

Vir: https://libapps.s3.amazonaws.com/accounts/130313/images/Evaluate-Craap.jpg 

 

 

 

 

 

 
138 NJIT, New Jersey Institute of Technology, “How to Evaluate Information Sources: Identify Bias. 

Viewers will learn which criteria to use to evaluate resources”, 5 August 2021, 

https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias.  
139 NJIT, New Jersey Institute of Technology, “How to Evaluate Information Sources: CRAAP TEST 

https://researchguides.njit.edu/evaluate/CRAAP.  

https://libapps.s3.amazonaws.com/accounts/130313/images/Evaluate-Craap.jpg
https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias
https://researchguides.njit.edu/evaluate/CRAAP
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Kritična analiza medijskih vsebin 
 

Spodaj obravnavana metoda analize medijskih vsebin temelji na modelu, ki ga je predlagal 

poljski raziskovalec Grzegorz Ptaszek. Pri svojem pristopu uporablja načela kritičnega 

mišljenja, sledi pregled različnih plasti novic in 3-stopenjska analiza vsebine. Vsaka plast je 

analizirana, ocenjena in interpretirana s postavljanjem niza vprašanj za hitro preverjanje 

avtorskega članka, njegove vsebine, distribucije itd. 

V spodnji tabeli so navedeni elementi, ki jih je treba uporabiti pri kritični analizi medijske 

vsebine: 

Plast Opis Opozorilni 

znaki 

Vprašanja 

meta vsebina »videz in 

občutek« 

članka 

fotografije, ki 

zbujajo čustva 

bralcev 

Ali naslov zveni senzacionalno? 

Ali je fotografija v članku čustvena? 

Ali naslov in besedilo vsebuje veliko 

ločil (npr. klicaji in vprašaji)? 

vsebina analiza 

besedila 

mešanje mnenj 

z dejstvi 

povezave do 

spletnih strani 

ali telefonske 

številke 

Je vsebina verodostojna? 

Ali vsebuje dejstva ali mnenja? 

Ali poziva k ukrepanju? 

avtor identifikacija in 

preverjanje 

avtorja 

o avtorju ni 

informacij  

Kdo je avtor? 

Koga predstavlja? 

Kakšno strokovno znanje ima avtor o 

temi ali področju? 

vir viri informacij ni mogoče 

izslediti vira 

Kje je vir informacij (npr. spletna stran, 

uporabniški račun na družbenih 

omrežjih, blog itd.)? 

Ali je vir strokoven ali zaseben? 

Kako je financiran ali sponzoriran? 

medij verodostojnost 

in 

nepristranskost 

medija 

blogi ali članki, 

ki so 

sponzorirani s 

strani interesnih 

skupin 

Ali je medij verodostojen? 

Kako ga lahko preverimo? 

Ali predstavlja interese politične 

stranke, družbene skupine ali podjetja? 

kontekst družbeni in 

politični 

kontekst in 

novice, ki 

diskreditirajo 

politične 

Ali je članek, video ali fotografija 

aktualna? 
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časovnica 

distribucije 

vsebin 

kandidate v 

času volitev 

Ali se nanaša na trenutne kampanje 

(npr. družbene, politične ali druge)? 

Za katere vrednote se zavzema? 

širjenje načini 

distribucije in 

promocije 

novice 

sponzorirana 

objava na 

družbenih 

omrežjih 

Kako je vsebina prišla do prejemnika? 

Ali je transparentno, če je bil članek ali 

distribucija sponzorirana? 

Kdo in na kakšen način deli novico? 

Vir: own elaboration based on Ptaszek, 2019 pp.286-296) 

Pomembno je omeniti, da se zgornje komponente kritične medijske analize lahko uporabljajo 

selektivno in v zaporedju, ki se potrošniku medijev zdi najbolj smiselno. Zgoraj predstavljeno 

orodje služi predvsem kot razmislek in za zbujanje dvoma oziroma skepticizma glede ponudbe 

v spletnih in tradicionalnih medijih. 

 

Prevare, satirične in šaljive vsebine 
 

Kaj je prevara? Očitno lahko marsikaj sodi pod to definicijo, in sicer od humorističnih 

informativnih oddaj do satir in parodij, novic, ki mešajo resnico in laži, do zgodb, ki so čista 

izmišljotina. Definicije in merila za razlikovanje lažnih novic od novinarstva so različna in lahko 

vključujejo številne elemente, kot so lažne komunikacijske tvorbe, satire in parodije itd. 

Izum Gutenbergovega tiskarskega stroja leta 1493 je dramatično povečal širjenje 

dezinformacij in napačnih informacij ter na koncu prinesel prvo lažno novico velikega obsega 

– »The Great Moon Hoax« iz leta 1835. New York Sun je objavil šest člankov o odkritju življenja 

na luni, skupaj z ilustracijami človeku podobnih netopirjev in bradatih modrih samorogov.140 

Satira je uporaba humorja ali pretiravanja za kritiko ali norčevanje iz osebe, organizacije ali 

politike, lažni kontekst pa je napačna informacija, ki vzame sliko, citat ali drug del vsebine in jo 

postavi v nov, lažen kontekst, da spremeni njen pomen, kar povzroči, da postane mamljiva. Po 

drugi strani vsiljiva vsebina uporablja dobro znano ime, blagovno znamko ali logotip, da ljudi 

preslepi, da verjamejo, da je pristna. Manipulirana vsebina je vrsta napačnih informacij, pri 

katerih je nekaj spremenjeno glede na izvirnik, na primer slike, ki jim je bila vsebina dodana ali 

odstranjena z orodji za urejanje fotografij. Nenazadnje pa je koristno razumeti tudi sam koncept 

izmišljene vsebine; govorimo o napačni informaciji, ki je v celoti izmišljena in zasnovana tako, 

da bralce zavede, da mislijo, da je resnična.141  

Poklicno novinarstvo je bilo tako žrtev kot sostorilec v številnih primerih lažnih novic. V 

preteklosti so bile predvsem vlade tiste, ki so manipulirale z mediji, da so tiskali »lažne novice«, 

ki jih je producirala vlada, na primer nekatere najbolj šokantne vojne; potop Lusitanije in 

incident v Tonkinškem zalivu sta morda najbolj znana zgodovinska primera. Vendar pa je danes 

 
140 Posetti & Matthews, 2018 
141 "Checkology | The News Literacy Project", 2022 
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kroženje vladnih ali korporativnih potegavščin ali laži skoraj rutinska praksa poklicnega 

novinarstva. 

Organizacije, kot je New York Times, so rutinsko prisiljene izdajati umike in popravke po objavi 

zgodb, ki izhajajo iz lažnih tvitov, kot je na primer novica severnokorejske vladne tiskovne 

agencije: »zaradi napake pri urejanju je v prejšnji različici tega članka bila izjava na Twitterju 

nepravilno pripisana severnokorejski vladi,« je zapisal The Times. »Severnokorejska vlada ni 

omalovaževala skupne ameriško-južnokorejske vojaške vaje kot dokaz skoraj popolnega 

nepoznavanja balistične znanosti,« se je glasila izjava DPRK News Service, parodijskega 

računa na Twitterju.142 

V zadnjih desetletjih so se pojavili novi komunikacijski žanri, ki jih je mogoče videti kot 

mešanico več klasičnih žanrov, ta fenomen pa je poznan kot »diskurzivna integracija«. 

Satirične novice so dober primer takšnega hibridnega žanra z diskurzivno integracijo, saj 

običajno združujejo razvedrilo, informacije in elemente izražanja mnenj. Tradicionalno so bili ti 

trije komunikacijski cilji prisotni vsak v svojem komunikacijskem žanru: humor v zabavnih 

žanrih, kot so situacijske komedije, politično poročanje v resnih novicah in politično 

prepričevanje v mnenjskih novicah. Vendar pa se je v satiričnih novicah pojavil žanr, ki lahko 

potencialno doseže vse tri cilje hkrati. 

Nekateri ljudje trdijo, da so formati razvedrilnih novic, kot so na primer satirične novice, lahko 

privlačni za uporabnike novic, ki so manj pozorni na bolj tradicionalne (»resne«) oblike novic. 

S tega vidika se mogoče učenje in prepričevanje lahko vzpostavi s primerjanjem satiričnih 

novic in kontrolnega pogoja brez informacij o novicah, ker občinstvo satiričnih novic v drugi 

obliki sploh ne bi uživalo. Nasprotno pa drugi menijo, da je veliko potrošnikov novic 

izpostavljenih tako satiričnim kot običajnim oblikam novic. S tega vidika je učinke mogoče 

ugotoviti s primerjavo satiričnih novic z običajnimi novičarskimi vsebinami s podobnimi 

dejanskimi informacijami.143 

Pomembno je poudariti, da satirična uporaba ni namenjena dezinformiranju javnosti, kar je 

lahko izziv za starejše generacije, ki satiro in novice morda razumejo ločeno. Ključni cilj je 

obveščanje medijskih potrošnikov o predpostavki satiričnega prikazovanja novic in kritično 

ločevanje zabavne komponente od informacij, ki jo obkrožajo. Ena izmed razlag za različne 

perspektive lahko izvira iz satire, ki jo preučujemo z dveh zornih kotov: ena vidi satiro, ki dosega 

občinstvo, ki ne spremlja rednih novic, in druga, ki jo obravnava kot alternativo rednemu 

uživanju novic. 

Da bi razvili sposobnost razlikovanja resnice od potegavščin ali satiričnih novic je za družbo in 

posameznika pomembno: 

– etično uporabljanje informacij; 

– razumevanje vloge in funkcije medijev v demokratičnih družbah; 

– razumevanje pogojev, pod katerimi lahko mediji opravljajo svoje funkcije; 

– kritično vrednotenje medijske vsebine v luči medijskih funkcij; 

– sodelovanje z mediji za samoizražanje in demokratično sodelovanje; 

 
142 https://doi.org/10.3917/pouv.164.0099 
143 https://doi.org/10.1177/00936502211032100  
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– analiziranje spretnosti (vključno z IKT), ki so potrebne za izdelavo vsebine, ki jo ustvarijo 

uporabniki.144 

 

Javnosti je dostopen zanimiv program, imenovan Hoaxy145, ki prikazuje, kako se vsak meme 

širi po Twitterju. V tej vizualizaciji vozlišča predstavljajo dejanske račune Twitter, povezave pa 

prikazujejo, kako ponovni tviti, citati, omembe in odgovori širijo meme od računa do računa. 

Vsako vozlišče ima barvo, ki predstavlja njegovo vrednost, kar uporabnikom omogoča, da 

vidijo obseg, širjenja napačnih informacij s strani botov. Ta orodja so raziskovalni novinarji 

uporabljali za odkrivanje izvora dezinformacijskih kampanj, uporabljajo pa jih lahko tudi 

posamezni medijski uporabniki. 

Ključni napotki pri uporabi družbenih omrežij 
 

Čeprav lažne novice, propaganda, napačne informacije in sorodni koncepti niso novi v 

komunikaciji in politiki, se je treba še veliko naučiti o njihovem nedavnem valu, ki je bil razširjen 

po vsem svetu. Kaj se šteje za lažne novice? Odgovor na to vprašanje ni preprost, saj obstaja 

več razlogov, zakaj nastajajo lažne novice, potegavščine in satirične vsebine. 

Medtem ko se lažne novice vse pogosteje nanašajo na goljufivo, če ne povsem lažno ali 

izmišljeno vsebino, je težava v tem, da jih milijoni uporabnikov družbenih medijev (in občasno 

politiki) napačno prepoznavajo kot profesionalno novinarstvo.146 

Še en manjkajoči delček v sestavljanki raziskav lažnih novic je umestitev tega koncepta v 

njegov družbeni in tehnični kontekst. Razmisliti moramo zlasti o tem, kako je vloga družbenih 

medijev s svojim ogromnim dosegom vnesla nove preobrate v staro zgodbo o lažnih novicah 

– natančneje, kako vsebina, ki je enostavno dostopna in pritegne pozornost, objavljena v 

digitalnih formatih (npr. časovno omejene uporabniške zgodbe, kratki videoposnetki, ki jih 

ustvarijo uporabniki), inovativne metode delitve novic (npr. prek aplikacij za klepet) in pojav 

novih medijskih platform (npr. platform družbenega novinarstva, kot je Medium) so temeljito 

spremenili način potrošnje medijskih vsebin. 

Zaradi nedavne usmerjenosti pozornosti na vlogo družbenih omrežij pri širjenju lažnih novic o 

aktualnih političnih in družbenih zadevah je nujno razumevanje načina interakcije občinstva z 

dezinformacijami na družbenih omrežjih. Lažne novice o aktualnih družbenih ali političnih 

vprašanjih krožijo po družbenih medijih z izjemno hitrostjo, da bi, namerno ali ne, napačno 

informirale ali zavajale občinstvo. Običajno so te zgodbe ustvarjene, da bodisi vplivajo na 

stališča ljudi, spodbujajo politično agendo ali povzročajo zmedo in so pogosto lahko donosen 

posel za spletne založnike. 

 
144Wilson et al., 2011 
145"Hoaxy: How claims spread online", 2022 
146 https://doi.org/10.3917/pouv.164.0099 
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Boj proti lažnim novicam na družbenih omrežjih privede do razumevanja ciljev souporabnikov 

in lastnikov platforme. Platforme družbenih medijev zaslužijo s prodajo uporabniških podatkov 

oglaševalskim podjetjem, zato pogosto vidimo oglase, prilagojene interesom uporabnikov ali 

zgodovini iskanja, kar je pomembna informacija za razumevanje konteksta. Če se kot 

posameznik zavedate, da so vam predlagane novice na podlagi predhodno zbranih podatkov, 

vam to lahko pomaga, da se bolj zavedate lastne pristranskosti. Če nekdo predstavlja podjetje, 

ki uporablja družbene medije kot platformo za trženje, je pomembno, da so objave skladne z 

blagovno znamko in delite stvari, ki gradijo odnose s strankami, ustrezajo vrednotam strank ali 

prikazujejo izvirno vsebino. 

Lažnim novicam na družbenih omrežjih se morda ni mogoče izogniti, vendar lahko njihovo 

distribucijo omejimo s kritičnim razmišljanjem. Primerni pristopi so ohranjanje zdrave ravni 

radovednosti, razumevanje, kako platforme družbenih medijev določajo, kar nekdo vidi, in 

uporaba preiskovalnih praks. Družbeni mediji so močno orodje tako za podjetja kot 

posameznike, če se jih lotimo ustrezno in premišljeno. 

Oglejmo si primer, kako se lahko lažne novice širijo po družbenih medijih s člankom Filippa 

Menczerja Luddyja, profesorja informatike in računalništva na Univerzi Indiana, in Thomasa 

Hillsa, profesorja psihologije in direktorja magistrskega programa Behavioral and Data Science 

na Univerzi Warwick v Angliji: 

»Pomislite na Andyja, ki ga skrbi, da bi zbolel za covid-19. Ker ne more prebrati vseh člankov, 

se za nasvete zanaša na zaupanja vredne prijatelje. Ko odpre Facebook, kjer so strahovi pred 

pandemijo prenapihnjeni, Andy to idejo najprej zavrne. Toda nato hotel, v katerem dela, zapre 

svoja vrata in Andy zaradi nevarnosti izgube službe začne spraševati, kako resna je v resnici 

grožnja zaradi novega virusa. Navsezadnje nihče, ki ga pozna, ni umrl. Kolega objavi članek o 

»strahu« zaradi covida, ki ga je ustvarila družba Big Pharma v sodelovanju s skorumpiranimi 

politiki, kar se ujema z Andyjevim nezaupanjem v vlado. Njegovo spletno iskanje ga hitro 

pripelje do člankov, ki trdijo, da covid-19 ni hujši od gripe. Andy se pridruži spletni skupini ljudi, 

ki so bili ali se bojijo, da bodo odpuščeni, in se kmalu, kot mnogi izmed njih, sprašuje: »Kakšna 

pandemija?« Ko izve, da se več njegovih novih prijateljev namerava udeležiti shoda, na 

katerem zahtevajo konec zapiranj družbe, se jim odloči pridružiti. Skoraj nihče na množičnem 

protestu, vključno z njim, ne nosi maske. Ko ga njegova sestra vpraša o shodu, Andy deli 

prepričanje, ki je zdaj postalo del njegove identitete: covid je prevara.« 

Ta primer ponazarja minsko polje pristranskosti. Raje imamo informacije od ljudi, ki jim 

zaupamo, torej naše zaprte skupine. Pozorni smo na tveganja in bolj verjetno bomo delili 

informacije o njih – za Andyja tveganje izgube službe. Iščemo in si zapomnimo stvari, ki se 

dobro ujemajo s tem, kar že vemo in razumemo. Te pristranskosti so produkt naše evolucijske 

preteklosti in so nam dobro služile več deset tisoč let. Ljudje, ki so se vedli v skladu z njimi – 

na primer tako, da so se držali stran od zaraščenega brega ribnika, kjer je nekdo rekel, da je 

gad – so imeli večjo verjetnost, da bodo preživeli kot tisti, ki niso. Vendar sodobne tehnologije 

te pristranskosti krepijo na škodljive načine. Iskalniki usmerijo Andyja na spletna mesta, ki 

podpihujejo njegove sume, družbeni mediji pa ga povežejo s podobno mislečimi ljudmi, kar 

hrani njegove strahove. Da bi bile stvari še hujše, boti – avtomatizirani računi v družabnih 

medijih, ki se lažno predstavljajo kot ljudje – omogočajo zgrešenim ali zlonamernim akterjem, 

da izkoristijo njegovo ranljivost. 
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Druga težava je širjenje spletnih informacij. Ogledovanje in ustvarjanje blogov, 

videoposnetkov, tvitov in drugih enot informacij, imenovanih memi, je postalo tako poceni in 

enostavno, da je trg informacij preplavljen. Ker ne moremo obdelati vsega tega gradiva, 

prepuščamo našim kognitivnim predsodkom, da odločajo, na kaj moramo biti pozorni. Te 

miselne bližnjice vplivajo na to, katere informacije iščemo, razumemo, si jih zapomnimo in 

ponavljamo v škodljivem obsegu ...«147 

 

Družbena omrežja, kot sta Google in Facebook, so napovedala nove ukrepe za boj proti lažnim 

novicam z uvedbo orodij za poročanje in označevanje. Medijske organizacije, kot sta BBC in 

Channel 4, so prav tako vzpostavile spletna mesta za preverjanje dejstev. Čeprav gre za 

pozitiven napredek, sta digitalna medijska pismenost in razvijanje veščin za kritično 

vrednotenje informacij bistveni veščini za vsakogar, ki brska po internetu. Ogromna količina 

informacij, ki so na voljo na spletu, in porast lažnih političnih novic poudarjata potrebo po 

kritičnem razmišljanju. Zato je ključnega pomena preučiti dejanja uporabnikov pri preverjanju 

odkrivanja in zajezitve lažnih novic na družbenih omrežjih. Orodja in metode, ki jih uporabljajo 

za prepoznavanje lažne zgodbe, kot tudi način njihove interakcije z njo, se lahko uporabijo za 

pridobivanje koristnih informacij o tem, kako bi se lahko uporabniki potencialno obnašali na 

spletu, da bi preprečili lažne novice na družbenih omrežjih. 

 

Orodja in metode usposabljanja 
 

Mediji in drugi ponudniki informacij, kot so knjižnice, arhivi in internet, so splošno priznani kot 

temeljna orodja za pomoč državljanom pri sprejemanju ozaveščenih odločitev. So tudi 

sredstvo, s katerim se družbe učijo, vzdržujejo javne diskurze in gradijo občutek skupnosti. 

Mediji in informacijski kanali imajo lahko velik vpliv na vseživljenjsko učenje, zato državljani 

potrebujejo osnovno znanje o funkcijah medijev in drugih ponudnikov informacij ter o tem, 

kako jih oceniti. Namen medijske in informacijske pismenosti je posredovati to znanje 

uporabnikom. Medijska in informacijska pismenost vključuje bistveno znanje o (a) funkcijah 

medijev, knjižnic, arhivov in drugih ponudnikov informacij v demokratičnih družbah, (b) 

pogojih, pod katerimi lahko novičarski mediji in ponudniki informacij učinkovito opravljajo te 

funkcije, in (c) kako ovrednotiti uspešnost teh funkcij z ocenjevanjem vsebine in storitev, ki jih 

ponujajo.148 Spletno mesto Mind Tools149 je sestavilo odličen nabor orodij, ki so enostavna za 

uporabo, da ugotovijo, v kolikšni meri se vsak izmed nas zaveda lažnih novic. 

Spodaj predstavljamo nekaj nasvetov o tem, kako preveriti svoj odnos do lažnih novic.  

  

 
147Menczer & Hills, 2020  
148 Wilson et al., 2011   
149"How to Spot Real and Fake News: Critically Appraising Information", n.d. 
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1) Kritično ocenjevanje informacij 

 

Ko Alice brska po svojem viru družbenih medijev, jo ustavi novica, da bo njeno podjetje odkupil 

njegov največji tekmec. Hitro objavi odgovor, deli zgodbo s svojimi stiki in jo pošlje po e-pošti 

svoji ekipi, da lahko o njej razpravljajo pozneje. Potem pa se Alice porodi skrb vzbujajoča misel. 

Kaj če zgodba ni resnična? Kaj pa, če je pravkar delila zgodbo o »lažnih novicah«? 

Navsezadnje ni preverila vira. Če je bila žrtev lažnih novic, nato pa se je sama pridružila mlinu 

govoric, kako ji bodo ljudje še kdaj zaupali? Na srečo lahko storite marsikaj v izogib enaki 

napaki kot Alice.  

Spodaj je nekaj nasvetov o tem, kako lahko lažne novice ločimo od resnice. 

2) Šest načinov za odkrivanje lažnih novic150 

Natančno ločevanje dejstev od fikcije se lahko zdi zastrašujoče. A priti do resnice je vedno 

vredno truda – tudi če ni tisto, kar želite slišati. Uporabite teh šest korakov, da ločite resnico 

od laži: 

1. Razvijte kritično miselnost 

Eden glavnih razlogov, zakaj so lažne novice tako velik problem, je, da so pogosto verjetne, 

zato jih zlahka prepoznamo. Veliko lažnih novic je napisanih tudi zato, da šokirajo oziroma 

zbudijo močno instinktivno reakcijo, kot sta strah ali jeza. To pomeni, da je bistveno, da 

nadzorujete svoj čustveni odziv na takšne zgodbe. Namesto tega k temu, kar vidite in slišite, 

pristopite racionalno in kritično. Vprašajte se: »Zakaj je bila ta zgodba napisana? Ali zato, da 

me prepričate o določenem stališču? Ali mi prodaja določen izdelek? Ali pa me poskuša 

prepričati, da kliknem na drugo spletno mesto? Ali vpliva name?« 

2. Preverite vir 

Če naletite na zgodbo iz vira, za katerega še nikoli niste slišali, malo pobrskajte. Preverite 

spletni naslov strani. Črkovalne napake v imenih podjetij ali nenavadno razširitve, kot je ». 

Infonet« in ». ponudba« namesto ».com« ali ». co.uk,« lahko pomeni, da je vir sumljiv. Ne glede 

na to, ali poznate avtorja ali založnika, preverite njihov ugled in poklicne izkušnje. Ali so znani 

po svojem strokovnem znanju o zadevi? Ali po navadi pretiravajo? 

Zavedati se morate, da ljudje, ki širijo lažne novice in »alternativna dejstva«, včasih ustvarijo 

spletne strani, časopisne makete ali »pripravljene« slike, ki so videti uradne, vendar niso. Torej, 

če opazite sumljivo objavo, ki je videti, kot da je na primer objavljena s strani Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO), preverite spletno mesto WHO in preverite, ali je res tam. Ne 

pozabite, tudi če ste zgodbo dobili od svojega najboljšega prijatelja, to ne pomeni, da je 

legitimna, saj pred posredovanjem verjetno sami niso sledili tem korakom. Zaupanja vredna 

 
150 "How to Spot Real and Fake News: Critically Appraising Information", n.d. - 

https://youtu.be/vPAW5j_L4-c 

https://youtu.be/vPAW5j_L4-c
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spletna mesta za preverjanje dejstev, kot je Snopes, vam lahko pomagajo preveriti zgodbe, ki 

se slišijo predobro, da bi bile resnične. 

3. Poglejte, kdo še poroča o zgodbi 

Je še kdo prevzel zgodbo? Kaj o tem pravijo drugi viri? Izogibajte se prehitremu sklepanju, da 

so vse objave vodilnih medijev (MSM) lažne. To je lahko tako nespametno kot sledenje vsem 

govoricam ali teorijam zarote. Profesionalne svetovne tiskovne agencije, kot so Reuters, CNN 

in BBC, imajo stroge uredniške smernice in obsežno mrežo visoko usposobljenih novinarjev, 

zato so lahko dobro izhodišče. Toda nihče ni nepristranski in vsak se lahko zmoti, zato iščite 

naprej. 

4. Preglejte dokaze 

Verodostojna novica bo vključevala veliko dejstev – na primer citate strokovnjakov, anketne 

podatke in uradne statistike ali podrobna, dosledna in potrjena pričevanja pričevanj ljudi na 

prizorišču. Če ti manjkajo, vprašajte. Ali dokazi dokazujejo, da se je nekaj zagotovo zgodilo? 

Ali pa so bila dejstva izbrana ali »izkrivljena«, da bi podprla določeno stališče? 

5. Slike ne prikazujejo vedno resnice 

Sodobna programska oprema za urejanje je ljudem olajšala ustvarjanje lažnih slik, ki so videti 

resnične. Pravzaprav raziskave kažejo, da nas lahko samo polovica ugotovi, kdaj so slike lažne. 

Vendar pa obstaja nekaj opozorilnih znakov, na katere ste lahko pozorni. Čudne sence na sliki, 

na primer, ali nazobčani robovi okoli figure. Slike so lahko tudi 100-odstotno točne, vendar 

uporabljene v napačnem kontekstu. Na primer: fotografije odpadkov na plaži so lahko z druge 

plaže ali izpred 10 let, ne pa nedavnega domnevnega dogodka. Z orodji, kot je Google Reverse 

Image Search, lahko preverite, od kod izvira slika in ali je bila spremenjena. 

6. Preverite, ali »zveni prav« 

Nenazadnje uporabite zdrav razum. Upoštevajte, da so lažne novice zasnovane tako, da 

»hranijo« vaše predsodke, upe ali strahove. Na primer: malo verjetno je, da vaša najljubša 

oblikovalska znamka podari milijon brezplačnih oblek ljudem, ki obiščejo njene trgovine. Prav 

tako samo zato, ker vaš kolega verjame, da imata dva poročena sodelavca afero, še ne pomeni, 

da je to res.  
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Lahko si pijanec, brezdelnež, strahopetec, klevetnik, nečistnik; vendar nisi svoboden, 

da bi razmišljal sam. 

George Orwell   
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Bot  je »program, ki lahko samodejno ali z minimalnim človeškim posredovanjem izvaja ukaze, 

odgovarja na sporočila ali izvaja rutinske naloge, kot je spletno iskanje«.151 

Dezinformacije so »preverljivo napačne ali zavajajoče informacije, ustvarjene, predstavljene 

in razširjane za ekonomsko korist ali namerno zavajanje javnosti«.152 »Do dezinformacij pride, 

ko se napačne informacije zavestno delijo z namenom povzročitve škode«.153  

Efekt povratnega učinka je nagnjenost k upiranju sprejemanju dokazov, ki so v nasprotju z 

njihovimi prepričanji. Učinek se pokaže, ko postanejo ljudje, predstavljeni s temi nasprotujočimi 

si informacijami, še bolj prepričani o svojih prvotnih prepričanjih, namesto da bi o njih 

dvomili.154 

Eho učinek prepričanja se zgodi, ko »izpostavljenost negativni politični informaciji vztraja pri 

oblikovanju stališč tudi potem, ko je bila informacija uspešno diskreditirana«.155 

Faktoid  je izmišljeno dejstvo, za katerega se verjame, da je resnično, ker se pojavlja v tisku. 

Po navadi je kratko in trivialno dejstvo. Norman Mailer je izraz skoval leta 1973 v svoji knjigi o 

Marilyn Monroe. Mailer pojasnjuje, da so faktoidi »dejstva, ki ne obstajajo, dokler se ne pojavijo 

v reviji ali časopisu, so stvaritve, ki niso toliko laži kot produkt za manipulacijo čustev v tihi 

večini«. Kot kažejo trenutni dokazi, se zdaj največkrat nanašajo na dejstva, a le na tista, ki jim 

običajno ne posvečamo veliko pozornosti.156 

Favoriziranje znotraj skupine, včasih znano kot pristranskost znotraj skupine, je dajanje 

prednosti članom svoje skupine pred člani zunaj skupine. To se lahko izrazi v vrednotenju 

drugih, v dodeljevanju sredstev in na številne druge načine. Favoriziranje znotraj skupine se 

pojavi kot posledica oblikovanja kulturnih skupin. Te kulturne skupine je mogoče razdeliti na 

podlagi na videz nepomembnih opaznih lastnosti, vendar sčasoma populacije rastejo in 

povezujejo določene lastnosti z določenim vedenjem, kar povečuje povezanost.157 

Filtrirni mehurček je intelektualna izolacija, do katere lahko pride, ko spletna mesta 

uporabljajo algoritme za selektivno predpostavko o informacijah, ki bi jih uporabnik želel videti, 

nato pa bralcu posredujejo informacije v skladu s to predpostavko. Spletna mesta jih naredijo 

 
151 https://www.dictionary.com/browse/bot 
152 EUROPEAN COMMISSION, “Tackling online disinformation”, 02 December 2021, https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation.  
153

 RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, “The perils of legally defining 

disinformation”, in “Internet Policy Review”, 04 November 2021, 

https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation. 
154 https://whatis.techtarget.com/definition/backfire-effect  
155 Thorson, E. (2016). Belief Echoes: The Persistent Effects of Corrected Misinformation. Political 

Communication, 33:3, 460-480. https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1102187 
156 MERRIAM – WEBSTER DICTIONARY, “Factoid”, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/factoid.  
157 https://en.wikipedia.org/wiki/In-group_favoritism 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation
https://policyreview.info/users/ronan-o-fathaigh
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na podlagi informacij, povezanih z uporabnikom, kot so prejšnje klikanje, zgodovina brskanja, 

zgodovina iskanja in lokacija.158 

Globoki ponaredek je izraz, ki se običajno uporablja za označevanje videoposnetka, ki je bil 

urejen z uporabo algoritma za zamenjavo osebe v izvirnem videoposnetku z nekom drugim 

(zlasti z javno osebnostjo) na način, da je videoposnetek videti pristen.159 

Hevristika razpoložljivosti opisuje našo nagnjenost k uporabi informacij, ki so lahko dostopne 

ali nam hitro pridejo na misel, ko se odločamo.160 

Iluzija grozdenja je težnja po domnevi, da v naključnih porazdelitvah obstajajo skupki ali 

zaporedja; so »produkt nenehnega iskanja človeškega uma, da bi našel red in smisel v 

svetu«.161 

Klikolovka je na primer naslov, ki je zasnovan tako, da bralci želijo klikniti na hiperpovezavo, 

še posebej, če povezava vodi do vsebine dvomljive vrednosti ali zanimanja.162 V slovarju 

Cambridge Dictionary se beseda »clickbait« nanaša na »članke, fotografije itd. na internetu, ki 

naj bi pritegnili pozornost in spodbudili ljudi, da kliknejo povezave do določenih spletnih 

mest«.163 

Kognitivna pristranskost je sistematična napaka v razmišljanju, ki se pojavi, ko ljudje 

obdelujejo in interpretirajo informacije v svetu okoli sebe to pa vpliva na sodbe in odločitve, ki 

jih sprejemajo.164 

Lahkotno prikazane informacije ali angl. infotainment je tvorjenka, ki predstavlja premik 

medijev od čistih informacij k zabavi, ki združuje novice z narativnimi tehnikami, bliskovito 

grafiko, s satiro in z dramatičnimi momenti.165 

Manipulacija je mišljena kot uporaba »resničnih slik ali videoposnetkov za ustvarjanje lažne 

pripovedi«.166 Običajno se nanaša na vizualno vsebino, izdelano tako, da posreduje lažno 

sporočilo ali da pritegne pozornost bralca. 

 
158 https://www.techopedia.com/definition/28556/filter-bubble  
159 https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples 
160 https://thedecisionlab.com/biases/availability-heuristic/ 
161 Gilovich, T. D. (1991). The “Hot Hand” and Other Illusions of Everyday Life. The Wilson Quarterly 

(1976-), 15(2), 52–59. http://www.jstor.org/stable/40258607 
162 MERRIAM – WEBSTER DICTIONARY, “Clickbait” https://www.merriam-

webster.com/dictionary/clickbait.  
163 CAMBRIDGE DICTIONARY, “Clickbait”https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clickbait.  
164 https://www.verywellmind.com/what-is-a-cognitive-bias-2794963  
165 Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S., & Legnante, G. (2012). Hard and soft news: A review of 

concepts, operationalizations and key findings. Journalism, 13, 221 - 239. 

https://doi.org/10.1177/1464884911427803/ 
166 Tandoc, E. C., Lim, Z. W.  & Ling, R. (2018). Defining “Fake News”. Digital Journalism, 6:2, 137-153. 

https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143 
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Medijska pismenost je sestavljena iz znanja, odnosov in skupka spretnosti, ki so potrebne, da 

vemo, kdaj in katere informacije so potrebne; kje in kako pridobiti te podatke; kako ga kritično 

ovrednotiti in urediti, ko ga najdemo; in kako ga uporabljati na etični način.167 

Meme predstavlja kulturni element v obliki slike, videoposnetka, fraze itd., ki se širi po 

internetu in je pogosto spremenjen na kreativen ali šaljiv način.168 

Napačna informacija: »Napačna informacija je preverljivo napačna informacija, ki se širi brez 

namena zavajanja in se pogosto deli, ker uporabnik verjame, da je resnična«.169 »Napačne 

informacije vključujejo deljenje napačnih informacij, a ne z namenom povzročanja škode«.170 

Obiranje češenj je težnja, da izberemo samo najboljše ljudi ali stvari iz skupine, tako da 

ostanejo samo ljudje ali stvari, ki so manj dobre.171 V medijski potrošnji se kaže v selektivni 

pozornosti, ki jo namenjamo informacijam. 

Post-resnica opredeljuje ali označuje okoliščine, v katerih objektivna dejstva manj vplivajo na 

oblikovanje javnega mnenja kot sklicevanje na čustva in osebno prepričanje. Post-resnica je 

prešla iz obrobnega izraza v ospredje v političnih komentarjih, zdaj pa jo pogosto uporabljajo 

velike publikacije, brez potrebe po pojasnjevanju ali opredeljevanju v naslovih. Na primer: v 

kontekstu referenduma o EU v Združenem kraljestvu in predsedniških volitev v Združenih 

državah Amerike se je izraz začelo povezovati tudi z določenim samostalnikom, politiko post-

resnice. Post-resnica razširja ta pojem iz izolirane kakovosti določenih trditev na splošno 

značilnost našega časa.172  

Potrditvena pristranskost je nagnjenost k obdelavi informacij z iskanjem ali interpretacijo 

informacij, ki so v skladu z obstoječimi prepričanji posameznika. Ta pristranski pristop k 

odločanju je večinoma nenameren in pogosto povzroči ignoriranje nedoslednih informacij.173 

Prevara je lažna informacija, namerno razpršena kot resnična174, z namenom zavajanja ali 

laganja občinstvu. 

Primarni vir  je neposreden opis teme s strani ljudi, ki so bili s tem neposredno povezani.175 

Pristranska prepričanja vključujejo težnje, da na ocenjevanje zaključkov vpliva naše znanje 

o svetu in da jih sprejmemo kot resnične, ker so verodostojni in ne zato, ker so logično veljavni. 

 
167 https://library.redlands.edu/iml 
168 https://www.dictionary.com/browse/meme 
169 EUROPEAN COMMISSION, “Tackling online disinformation”, 02 December 2021, https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation.  
170

 RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, “The perils of legally defining 

disinformation”, in “Internet Policy Review”, 04 November 2021, 

https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation. 
171 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cherry-pick 
172 OXFORD LANGUAGES, “Word of the year 2016”, https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/.  
173 https://www.britannica.com/science/confirmation-bias  
174 https://en.wikipedia.org/wiki/Hoax 
175 https://umb.libguides.com/PrimarySources/secondary  
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Pristranska prepričanja se najpogosteje ocenjuje z nalogami silogističnega sklepanja, pri 

katerih je verodostojnost zaključka v nasprotju z logično veljavnostjo.176 

Pristranskost avtoritete je težnja po dajanju večje teže in pripisovanju večje natančnosti 

mnenjem osebe na položaju avtoritete, ne glede na kontekst. Klasificiramo ga kot socialno 

kognitivno pristranskost, saj avtoriteta vpliva na posameznikovo dojemanje, prepričanja in 

mnenja o določeni zadevi. Hkrati pa jo lahko razumemo kot rezultat družbene in kulturne 

pogojenosti, ki nas uči, da si je oseba na oblasti zaslužila oziroma si zasluži svoj položaj. Primer 

tega je vojska, kjer se ukazi iz naraščajoče verige poveljevanja upoštevajo in pričakujejo, da se 

bodo upoštevali brez vprašanj, ne glede na etična ali moralna vprašanja.177 Pristranskost 

avtoritete je znana tudi kot učinek dr. Foxa, ki razkriva nagnjenost človeških možganov, da 

zaupajo karizmatičnim govorcem, ne glede na to, kako prazni so lahko njihovi govori.178 

Pristranskost slepe pege je težnja ljudi, da se vidijo kot manj dovzetni za nezavedne 

predispozicije in kognitivne vplive kot drugi. Ljudje na primer pogosto menijo, da so njihova 

lastna politična stališča objektivna in temeljijo izključno na dejstvih, medtem ko menijo, da na 

tiste, ki imajo nasprotna politična stališča, vplivajo predsodki in strankarsko mnenje. Ta 

pristranskost izhaja iz dejstva, da se oseba na splošno zanaša na introspekcijo, ko ocenjuje 

svoje lastne pristranskosti, vendar se zanaša na očitno vedenje, ko ocenjuje pristranskost 

drugih.179 Slepa pega naj bi bila posledica treh možnih virov: iluzije introspekcije, naivnega 

realizma in motivov za samoizboljšanje. Pristranskosti se običajno dojemajo kot neoptimalne, 

pogosto se imenujejo »iracionalne«, zato bi morali ljudje, da bi ohranili pozitivno samopodobo 

racionalnosti in objektivnosti, nase gledati kot na manj pristranske.180 

Pristranskost statusa quo: Pristranskost statusa quo je očitna, ko imajo ljudje raje, da stvari 

ostanejo enake, tako da ne storijo ničesar ali se držijo prej sprejete odločitve. To se lahko zgodi 

tudi, ko gre le za majhne prehodne stroške, pomembnost odločitve pa je velika.181 

Propaganda je bolj ali manj sistematično prizadevanje za manipuliranje s prepričanji, stališči 

ali z dejanji drugih ljudi s pomočjo simbolov (besed, gest, transparentov, spomenikov, glasbe, 

oblačil, insignij, pričesk, motivov na kovancih in poštnih znamkah itd.).182 

 
176 https://dictionary.apa.org/belief-bias 
177STAFFORD GLOBAL, “5 Common Cognitive biases”, 17 June 2021, 

https://www.staffordglobal.org/articles-and-blogs/psychology-and-healthcare-blogs/5-common-

cognitive-bias/ 
178 LESLEY VOS, “These five Cognitive biases are affecting your career and life right now” in “Forbes” , 8 

February 2021, https://www.forbes.com/sites/ellevate/2021/02/08/these-five-cognitive-biases-are-

affecting-your-career-and-life-right-now/.  
179APA DICTIONARY OF PSYCHOLOGY, “Bias Blind Spot”,https://dictionary.apa.org/bias-blind-spot.  
180

 SUBRAMANYA PRASAD CHANDRASHEKAR et al., “Agency and self-other asymmetries in perceived 

bias and shortcomings: Replications of the Bias Blind Spot and link to free will beliefs”, in “Judgment and 

Decision Making”, Vol. 16, No. 6, November 2021, pp. 1392-1412, 

http://journal.sjdm.org/20/201018/jdm201018.pdf.   
181 https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/status-quo-bias/ 
182 https://www.britannica.com/topic/propaganda  
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Rumeni tisk je vrsta novinarstva, ki se posebej zanima za senzacionalne zgodbe, ki po 

možnosti vključujejo spolnost, kriminal in/ali javne osebnosti. 

Sidranje je kognitivna pristranskost, pri kateri na nadaljnje odločitve bralca močno vpliva prva 

informacija, ki mu je na voljo183. 

Skupinsko mišljenje je način razmišljanja, pri katerem posamezni člani majhnih kohezivnih 

skupin težijo k sprejemanju stališča ali sklepa, ki predstavlja zaznano skupinsko soglasje, ne 

glede na to, ali člani skupine menijo, da je veljavno, pravilno ali optimalno. Skupinsko 

razmišljanje zmanjšuje učinkovitost kolektivnega reševanja problemov v takih skupinah.184 

Transparentnost je zmožnost zunanjih oseb, da pridobijo veljavne in pravočasne informacije 

o dejavnostih vlade ali zasebnih organizacij. Transparentnost na splošno velja za sestavni del 

različnih političnih ciljev, vključno z nadzorom korupcije, s pravičnim financiranjem volilnih 

kampanj, krepitvijo demokracije v obstoječih institucijah, kot je Evropska unija, z utrjevanjem 

demokracije v tranzicijskih družbah in omejevanjem mednarodnih konfliktov.185 

Trol je nekdo, ki pusti namenoma nadležno ali žaljivo sporočilo ali komentar na internetu, da 

bi nekoga vznemiril ali pritegnil pozornost ali povzročil težave. Dobro ustvarjen trol bo izzval 

jezne ali zmedene odzive ljudi.186 

Učinek bandwagon je težnja ljudi v družbenih in včasih političnih situacijah, da se uskladijo z 

mnenjem večine in počnejo ali verjamejo stvari, ker se zdi, da mnogi drugi ljudje delajo ali 

verjamejo enako.187 

Učinek halo ali halo napaka je težnja, da pozitivni vtisi o osebi, podjetju, znamki ali izdelku na 

enem področju pozitivno vplivajo na posameznikovo mnenje ali občutke na drugih področjih. 

Učinek halo, ki je kognitivna pristranskost, lahko nekomu prepreči, da bi sprejel osebo, izdelek 

ali blagovno znamko na podlagi ideje o neutemeljenem prepričanju o tem, kaj je dobro in kaj 

slabo.188 

Učinek uokvirjanja je postopek definiranja konteksta ali težav, ki obdajajo vprašanje, problem 

ali dogodek, na način, ki vpliva na to, kako se kontekst ali težave zaznavajo in ocenjujejo.189 

Učinek okvirjanja je mogoče opisati kot kognitivno pristranskost, pri kateri na posameznikovo 

izbiro iz nabora možnosti bolj vpliva predstavitev kot vsebina ustreznih informacij. Na primer: 

 
183 Furnham, A., & Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. The Journal of Socio-

Economics, 40(1), 35–42. https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.10.008 
184 https://www.britannica.com/science/groupthink  
185 https://www.britannica.com/topic/transparency-government  
186 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/troll  
187 https://dictionary.apa.org/bandwagon-effect  
188 https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect  
189

 APA DICTIONARY OF PSYCHOLOGY, “Framing”, https://dictionary.apa.org/framing.  
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ko iščete razkužilo, izberete izdelek, ki trdi, da uniči 95 % vseh klic, namesto izdelka, ki trdi, da 

bo preživelo 5 % klic.190 

Urbana legenda je izmišljena zgodba, ki kroži kot resnična. Kot tradicionalna folklora bi lahko 

izvirala iz resničnega dejstva ali osebe, vendar je sčasoma pretirana in postane neresnična.191 

Zlonamerna informacija se zgodi, ko se resnične informacije delijo z namenom povzročitve 

škode, pogosto s premikanjem informacij, ki so namenjene temu, da ostanejo zasebne, v javno 

sfero.192 »Zlonamerne informacije – tako kot resnične informacije, ki kršijo zasebnost osebe 

brez utemeljitve javnega interesa – so v nasprotju s standardi in z etiko novinarstva«.193 

  

 
190 AYESH PERERA, “Framing effect”, in “Inattentional blindness ,Simply Psychology”, 10 June 2021, 

https://www.simplypsychology.org/framing-effect.html.   
191 https://literaryterms.net/urban-legend/ 
192

 RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, “The perils of legally defining 

disinformation”, in “Internet Policy Review”, 04 November 2021, 

https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation. 
193

 CLAIRE WARDLE, HOSSEIN DERAKHSHAN, in UNESCO, “Journalism, ‘Fake News’ & 

Disinformation”, 2018, https://en.unesco.org/sites/default/files/f._jfnd_handbook_module_2.pdf. For a 

further exploration of the concept of “malinformation”, see: BETH STAATS, “Misinformation, 

Disinformation, Malinformation: What's the difference?”, in “Minitex, Elibrary Minnesota News”, 11 

February 2021, https://minitex.umn.edu/news/elibrary-minnesota/2021-02/misinformation-

disinformation-malinformation-whats-difference.  
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Zbirka citatov 
 

Spodnji citati lahko služijo kot inspiracija za pripravo gradiva in spodbujanje razprave na 

temo lažnih novic. 

→ Alternativna dejstva in lažne novice so le druga imena za propagando. Johnny Corn 

→ Bil je svetel hladen aprilski dan in ura je odbila trinajst. George Orwell 

→ Bistvo sodobne propagande ni samo napačno informiranje ali spodbujanje agende. 

Predvsem je izčrpati vaše kritično mišljenje, izničiti resnico. Garry Kasparov 

→ Čeprav pogosto slišimo, da govorijo sami zase, so njihovi glasovi lahko nežni in 

pretkani.194  

→ Človeški možgani se niso razvili za zaznavanje resničnosti, razvili so se za ustvarjanje 

iluzije resničnosti. Zato vznemirljiva laž pritegne več pozornosti kot dolgočasna 

resnica. Abhijit Naskar 

→ Edina razlika med neobveščenostjo in napačno obveščenostjo je, da je eno vaša 

izbira, drugo pa njihova.195 

→ Informacije so zanesljive le toliko, kolikor so zanesljivi ljudje, ki jih prejmejo. Če bralci 

ne spremenijo ali izboljšajo svoje sposobnosti iskanja in prepoznavanja zanesljivih 

virov informacij, se informacijsko okolje ne bo izboljšalo.196  

→ Kdor se neha učiti, je star, ne glede na to, ali ima 20 ali 80 let. Kdor se uči, bo ostal 

mlad. Največja stvar v življenju je ohraniti svoj um. Henry Ford 

→ Kot sem omenila na začetku tega poglavja, je bil eden od razlogov, zakaj je bila ruska 

kampanja napačnih informacij uspešna, ta, da je bila naravna obramba naše države 

izčrpana v nekaj letih močnih interesov, ki so Američanom želeli otežiti razlikovanje 

med resnico in lažmi. Če menite, da je postalo težje ločiti obrobne glasove od 

verodostojnih novinarjev, zlasti na spletu, ali če se vedno bolj prepirate z ljudmi o tem, 

kaj bi morala biti znana dejstva, se vam ne zmeša. Hillary Clinton 

→ Kriza, s katero se soočamo glede »resnice« in zanesljivih dejstev, temelji manj na 

zmožnosti, da ljudi prepričate, da verjamejo v napačno stvar, kot na zmožnosti, da 

ljudi pripravite do tega, da dvomijo v pravo stvar.197 

→ Na vašo zahtevo glede mojega mnenja o načinu vodenja časopisa, da bi bil kar najbolj 

koristen, bi moral odgovoriti tako, da ga omejim samo na resnična dejstva in zdrava 

načela. Vendar se bojim, da bo takšen časopis našel le malo naročnikov. Thomas 

Jeffferson 

 
194 Frederick Monsteller, Stephen E. Fienberg, and Robert E. K. Rourke, Beginning statistics with Data 

Analysis (Reading, Massachusetts, 1983) 
195 Frank Sonnenberg, Listen to Your Conscience: That's Why You Have One 

196 Koller, J. (2017). A learning solutions lead developer. Pew research center. 

https://www.pewresearch.org/internet/2017/10/19/shareable-quotes-from-experts-on-the-future-of-

truth-and-misinformation-online/ 
197 Cascio, J. Distinguished fellow at the institute for the future. Pew research center. 

https://www.pewresearch.org/internet/2017/10/19/shareable-quotes-from-experts-on-the-future-of-

truth-and-misinformation-online/ 
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→ Namen učenja je rast in naš um, za razliko od telesa, lahko raste, dokler živimo. 

Mortimer J. Adler 

→ Obstajajo pravi in napačni načini za prikaz podatkov; obstajajo prikazi, ki razkrivajo 

resnico, in prikazi, ki je ne. Edward Tufte 

→ Učenje je najboljša naložba za starost. Aristotel 

→ Večina nas je preživela leta, ko je neželena pošta grozila z uničenjem elektronske 

pošte. Danes demokracijo slabijo laži, ki prihajajo v valovih in udarjajo po naših čutilih, 

kot plažo napadejo valovi. Madeleine Albright 

→ Velika napaka je teoretizirati, preden imamo podatke. Nagonsko začnemo dejstva 

obračati tako, da ustrezajo teorijam, namesto da bi teorije ustrezale dejstvom.198  

Arthur Conan Doyle 

  

 
198 Conan Doyle, A. Sherlock Holmes. Goodreads. https://www.goodreads.com/quotes/tag/information 

https://www.goodreads.com/quotes/tag/information
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