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ÎN MARTIE 2022, DEZINFORMAREA
LEGATĂ DE UCRAINA A FOST CEL MAI 
AMPLU FENOMEN DE 
DEZINFORMARE ÎNREGISTRAT
VREODATĂ ÎN BRIEF-URILE LUNARE 
ALE EDMO 

În luna martie 2022, cele 20 de organizații* care fac 
parte din rețeaua de fact-checking EDMO și care au 
contribuit la acest brief au publicat un total de 1.620 
de articole de fact-checking. Dintre aceste articole, 
959 (59%) s-au concentrat pe dezinformarea legată 
de Ucraina.
Este cea mai mare pondere a unui subiect în ansamblul 
dezinformărilor identificate în brief-urile lunare ale EDMO. 
Recordul anterior a fost atins de dezinformarea legată de 
COVID-19, care a înregistrat o pondere de 51,5% în totalul 
subiectelor la nivelul lunii decembrie 2021.

* Organizațiile care au contribuit la acest brief: AFP,
Correctiv, Delfi, Demagog (Pl), Ellinika Hoaxes, 
Eurocomunicare, Faktisk, Factcheck Vlaanderen, France
tv, Knack Magazine, Maldita, Nieuwscheckers, Newtral, 
Ostro, PagellaPolitica/Facta, Poligrafo, Re:Baltica, The 
Journal Fact-Check, TjekDet,VerificaRTVE

Este de remarcat faptul că numărul de organizații care au 
contribuit la acest brief (20) este un nou record, la fel și 
numărul de țări implicate: 24 (23 UE + Norvegia).

Situația din Ucraina a mobilizat puternic comunitatea 
de fact-checking, accelerând eforturile de coordonare.
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European Digital Media Observatory DEZINFORMAREA LEGATĂ DE 
COVID-19 APROAPE A 
DISPĂRUT

Dintre cele 1.620 de articole de fact-checking 
publicate în martie de cele 20 de organizații* care 
fac parte din rețeaua de fact-checking EDMO și 
care au contribuit la acest brief, doar 144 (9%) s-
au concentrat pe dezinformarea legată de 
COVID-19. Ponderea este cu o treime mai mică 
față de cea anterioară, care reprezenta deja 
minimul înregistrat vreodată în cadrul acestor 
brief-uri.

Scăderea numărului de cazuri de COVID-19 în 
UE este doar una dintre cauzele acestei 
diminuări a ponderii. Apariția unui subiect nou, de 
proporții dramatice, precum războiul din Ucraina, 
a împins subiectul pandemiei la periferia 
dezbaterii publice.
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NON UE

UE + Norvegia

UE – Nu sunt date

Ucraina găzduiește biolaboratoare 
americane secrete.

Spitalul din Mariupol nu a fost bombardat de 
forțele armate rusești, ci a fost orchestrat de 
forțele armate ucrainene. 

Victimele războiului din Ucraina sunt de fapt actori. 

CNN răspândește știri false despre războiul din 
Ucraina.

CELE PATRU CONȚINUTURI FALSE 
CU CEA MAI INTENSĂ CIRCULAȚIE 
ÎN UE (LUNA MARTIE), ÎN BAZA 
RAPOARTELOR DE FACT-
CHECKING
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CELE 9 NARAȚIUNI DOMINANTE ALE DEZINFORMĂRILOR CARE AU CIRCULAT ÎN 
UE ÎN MARTIE

Invazia asupra Ucrainei este, de fapt, justificată 
(ex: a avut loc un genocid al populației 
vorbitoare de limbă rusă în Donbas; NATO a 
încălcat un acord semnat cu URSS în 1991; era 
necesară distrugerea biolaboratoarelor 
americane secrete din Ucraina etc.)
Defăimarea lui Volodimir Zelenski (nazist, 
satanist, drogat, laș etc.)

Ucrainenii și forțele ucrainene sunt în mare parte 
naziste
Propaganda de război pro-ucraineană (de 
exemplu, „Fantoma Kievului”)

Mass-media tradiționale occidentale au răspândit 
știri false/imagini false despre război (de 
exemplu, despre masacrul de la Bucea sau 
bombardamentul spitalului din Mariupol)
Refugiații ucraineni sunt violenți, fasciști, hoți etc.

Ajutorul umanitar pentru Ucraina este inutil (de 
exemplu, medicamentele și alimentele sunt aruncate, 
iar camioanele pentru asistență umanitară sunt în 
schimb încărcate cu arme)
Amplificarea sentimentelor rusofobe în țările 
europene

Exagerarea consecințelor economice negative ale 
războiului și ale sancțiunilor europene

Aceste narațiuni sunt susținute de multe știri false răspândite pe scară largă în toată Europa, după cum se arată 
și în Brief-ul săptămânal al EDMO privind dezinformarea legată de Ucraina. Numărul de știri false identice sau 
similare detectate simultan în diferite țări ale UE este de neegalat în comparație cu brief-urile anterioare.

Un fenomen alarmant, comun multor țări UE, este apariția unor surse media rusești care se auto-intitulează „de 
fact-checking” și care răspândesc și amplifică dezinformarea și propaganda provenind din Federația Rusă.
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CELE MAI SEMNIFICATIVE DEZINFORMĂRI 
VERIFICATE LA NIVEL NAȚIONAL:

LITUANIA

Lituanienii cumpără în 
cantități mari din 
supermarketurile din 
Belarus, formând cozi la 
punctele de control 
vamal

CEHIA:

Guvernul ceh planifică 
înrolarea militară 
obligatorie pentru toți 
cetățenii cu vârsta între 
18 și 60 de ani

SPANIA:

Dificultăți de 
aprovizionare cu 
alimente de bază 
din cauza războiului

UNGARIA:

Naționaliștii ucraineni 
de extremă dreaptă au 
atacat primăria unui 
oraș din vestul Ucrainei 
unde locuiesc etnici 
maghiari 



European Digital Media Observatory

METODOLOGIE
Informațiile prezentate în acest brief au fost colectate prin intermediul unui 

chestionar trimis organizațiilor de fact-checking care fac parte din rețeaua de 
fact-checking a EDMO.

Perioada de referință: 1-31 martie 2022
Număr de respondenți: 20

Editor principal al acestui brief: Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta
Pentru mai multe informații: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO a primit finanțare din 
partea Uniunii Europene în 
baza Contractului nr.: “LC-
01464044”


