ANTIFAKE.RO – O PLATFORMĂ DE EDUCAŢIE
DIGITALĂ, CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ ȘI
COMBATERE A DEZINFORMĂRII

CONCEPT GENERAL
Anti-Fake reprezintă un proiect lansat în 2020 de Asociaţia Eurocomunicare,
un hub creativ de analiză, consultanţă și training în domeniul comunicării
digitale. Prin acest proiect, ne-am propus să oferim publicului din România
informaţii credibile și verificate, pe subiecte actuale, precum relaţiile
transatlantice, revoluţia tehnologică, schimbările climatice, modificările
produse de platformele digitale asupra spaţiului public și proceselor
democratice. În mod particular, portalul antifake.ro și newsletter-ul cu același
nume semnalează strategii și tehnici de dezinformare, demontează informaţii
false, eronate sau înșelătoare cu tracţiune în spaţiul public, pentru a crește
rezistenţa publicului în faţa dezinformării.

PERIOADA ANALIZATĂ
1 septembrie 2020 – 15 iulie 2022

MODALITATEA DE FINANŢARE
Black Sea Trust for Regional Cooperation, un proiect al German Marshall
Fund of the United States
Perioada: 1 septembrie 2020 – 30 august 2021, valoarea finanţării 25.000 USD
Perioada: 15 septembrie 2021 – 15 iulie 2022, valoarea finanţării 24.999 USD

NEWSLETTER-UL „ANTIFAKE. SĂPTĂMÂNA
ÎN 5 MINUTE”
Proiectul #AntiFake a debutat în a doua jumătate a anului 2020, când a fost
realizată și transmisă prima ediţie a newsletter-ului săptămânal „Antifake.
Săptămâna în 5 minute”. Prin intermediul acestui newsletter săptămânal,
echipa Antifake și-a propus să ofere cititorilor o sinteză săptămânală a celor mai
relevante știri naţionale și internaţionale din domeniul tehnologiei, al relaţiilor
internaţionale și al dezbaterii publice cu privire la dezinformare.
Newsletter-ul și întregul portal au fost structurate conform următoarelor
rubrici: „Accent”, „Amprenta digitală”, „Tehno Impact”, „Focus România”,
„Focus Global”, „#-ul săptămânii” și „Cu ochii pe...”. Mecanismele
dezinformării sunt demontate și explicate prin intermediul rubricilor „Factchecking-ul săptămânii”, „Psihologia dezinformării” și „Pe urmele fakeului”. Rubrica „Fact-checking-ul săptămânii” a fost inaugurată în februarie
2021, cu apariţii atât în limba română (73 de articole), cât și în limba engleză
(10 articole – din octombrie 2021). Materialele publicate în cadrul acestei
rubrici demontează, cu argumente și informaţii coroborate din surse credibile,
principalele naraţiuni eronate, înșelătoare sau conspiraţioniste care au tracţiune
în spaţiul public românesc. Articolele dezbat, cu precădere, subiecte legate de
pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina, schimbările climatice.

Pe baza activităţii de fact-checking, portalul antifake.ro a devenit, în martie
2022, parte a reţelei europene de fact-checking EDMO (European Digital
Media Observatory).
La începutul anului 2022, în cadrul portalului a fost lansată rubrica Amprenta
Digitală, axată pe analizarea atacurilor cibernetice derulate în scopuri de
dezinformare. Până în prezent, sub această rubrică, au fost publicate 29 de
articole.
Imediat după declanșarea invaziei militare asupra Ucrainei (24 februarie 2022),
a fost creată secţiunea „Războiul din Ucraina”, având

scopul de a scoate la

suprafaţă tehnicile de propagandă și dezinformare utilizate și de a crește nivelul
de conștientizare publică pe marginea lor.

Captură de ecran a secţiunii „Războiul din Ucraina”– www.antifake.ro

METODOLOGIA DE FACT-CHECKING
Demersul de fact-checking se axează pe conţinuturi diverse (postări pe reţelele
sociale, videoclipuri, articole de pe website-uri, bloguri și alte publicaţii online,
texte de pe aplicaţiile de mesagerie, fotografii, meme). Aceste conţinuturi sunt
selectate în funcţie de potenţialul de viralizare și riscul de a induce în eroare, a
conduce la decizii greșite, a stârni confuzie sau panică. De asemenea, cititorii
trimit sugestii prin e-mail la contact@antifake.ro sau direct pe site-ul antifake.ro.

Procesul nostru de verificare include mai multe etape. Acesta începe cu
revizuirea analizelor de fact-checking publicate de alte organizaţii, mai ales dacă
afirmaţia înșelătoare a circulat la nivel internaţional. Apoi, sunt efectuate mai
multe căutări cu ajutorul motoarelor de căutare și în bazele de date disponibile
online. Sunt analizate sursa care a publicat conţinutul înșelător, precum și
modul în care acesta a circulat în special în mediul online. Spre exemplu, în
anumite cazuri unele afirmaţii, declaraţii, imagini sau cercetări știinţifice sunt
denaturate sau scoase din context, în alte cazuri anumite conţinuturi sunt
atribuite în mod fals sau pot fi complet fabricate. În etapa următoare, se
realizează consultări cu experţi credibili din domeniul relevant pentru evaluarea
noastră, se solicită clarificări din partea autorităţilor, se consultă publicaţiile,
studiile sau cercetările disponibile și se reexaminează dovezile colectate pentru a
putea evalua conţinutul analizat.
Analiza se bazează pe surse primare și documente originale, rapoarte, studii,
statistici, baze de date ce pot fi coroborate în mod independent, pe baza
informaţiilor disponibile în mod public. Fiecare constatare este însoţită de
linkuri către sursa de unde sunt preluate declaraţiile sau dovezile.
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Captură de ecran a structurii de fact-checking, aplicată în articolele din rubrica „Fact checking-ul
săptămânii”

STATISTICI NEWSLETTER
Total ediţii: 108

Captură de ecran realizată în Mailchimp, platforma prin intermediul cărora
a fost distribuit newsletter-ul săptămânal

NUMĂR DE ARTICOLE PE SECŢIUNE
Accent: 76
Fact-checking-ul săptămânii: 73
Fact Checking of the Week: 10
Amprenta Digitală: 29
Pe urmele fake-ului: 113
Focus România: 95
Focus Global: 108
Psihologia dezinformării: 96
Tehno impact: 87
Războiul din Ucraina: 19
Cu ochii pe...: 75
Hashtag-ul săptămânii: 85

În graficul de mai jos se pot observa primele date legate de traficul de pe portalul
www.antifake.ro, înregistrat la aproximativ o săptămână din momentul lansării
proiectului.

Traficul specific portalului www.antifake.ro în perioada 29 iunie-14 august 2020

Traficul specific portalului www.antifake.ro în perioada octombrie 2020-august 2021

Traficul specific portalului www.antifake.ro în perioada 1 martie 2022 - 21 iulie 2022

În ceea ce privește traficul, graficele de mai sus evidenţiază o creștere de
aproximativ 9.000 de utilizatori unici care au accesat portalul în primele
13 luni de la lansarea acestuia. Acest număr a crescut cu aproximativ 3.000
de utilizatori în 2022, în perioada martie-iulie. Unul dintre avantajele
actualităţii și relevanţei conţinutului publicat pe website a fost confirmat de
numărul atragerii utilizatorilor noi pe pagină (87.7% din rata totală a
utilizatorilor, în comparaţie cu 12.3% - rata celor care cunoșteau deja
proiectul și se întorceau pe website pentru verificări săptămânale sau
lunare).

DATE DEMOGRAFICE

Datele demografice specifice audienţei www.antifake.ro în 2020

Datele demografice specifice audienţei www.antifake.ro în 2021

În ceea ce privește datele demografice ale audienţei proiectului, acestea s-au
menţinut constante pe perioada celor doi ani de implementare, cu diferenţe în
ceea ce privește segmentele de vârstă targetate odată cu dezvoltarea proiectului.
Cel mai activ segment de vârstă care accesează website-ul rămâne 35-44 de
ani, urmat de cel cuprins între 45 și 54 de ani și de cel cuprins între 55 și 64
de ani.

Clasificarea canalelor de achiziţie a utilizatorilor de pe portalul www.antifake.ro

În paralel cu activităţile de realizare și dezvoltare a newsletter-ului săptămânal
„AntiFake. Săptămâna în 5 minute” și a portalului www.antifake.ro, echipa
#AntiFake a realizat și implementat și o campanie de promovare a proiectului
prin intermediul reţelelor sociale.
În cadrul campaniei a fost realizat un total de 2128 de vizualuri originale
(infografice, afișe, vizualuri postări/stories Facebook/Instagram) și 28 de
materiale video pentru a promova articolele elaborate atât pentru newsletter cât
și pentru website și pentru a susţine demersul de educaţie digitală,
conștientizare publică și combatere a dezinformării. Strategia de promovare
online a proiectului a cuprins crearea unei pagini publice de Facebook, a unui
cont de Instagram și a unui cont de Linkedin.
În

acest

moment,

pagina

de

Facebook

a

proiectului

(www.facebook.com/antifake.ro) totalizează o comunitate formată din 5.483
urmăritori și 4.828 aprecieri ale paginii. Peste 1.000 de postări au fost
publicate de-a lungul celor doi de activitate. În plus, au fost publicate 1.127 de
materiale la Povestea mea (Stories) - Facebook/Instagram.

Captură de ecran a contului de Facebook dedicat proiectului AntiFake

Captură de ecran a postării care a generat cea mai mare rată de engagement (1)

Captură de ecran a postării care a generat cea mai mare rată de engagement (2)

În contul de Instagram (https://www.instagram.com/antifake.ro/) au fost
publicate 845 de materiale.

Captură de ecran a contului de Instagram dedicat proiectului AntiFake

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE...
HASHTAG-UL ANTIFAKE:
#IncredereaECaAerul
„Încrederea e esenţială pentru o societate
funcţională. E precum aerul: suntem
conștienţi de existenţa lui doar atunci când
nu îl mai avem sau atunci când calitatea lui
se deteriorează. Iar atunci poate fi prea
târziu.” – declaraţia directorului executiv al
Edelman’s Trust Barometer, Tonia Reis.

MULŢUMIRI TUTUROR
CITITORILOR ANTIFAKE!

www.antifake.ro

