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„Deepfake“ 

видеата 

со поголемо 

влијание 

од текстуалните 

лажни вести

ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДА 
– МЕДИУМСКА И ИНФОРМАЦИСКА 
ПИСМЕНОСТ

Медиумската пропаганда 
денеска е многу побрутална и потврда. Она, 

пак, што во голема мера е променето во однос 
на власта кон медиумите е дека денес нема 

физички пресметки со новинарите, како што 
било чест случај во минатото, туку поизразени 

се психичкиот и економскиот притисокПишува: Сашко Димовски

Лажните вести се еден од глав-
ните проблеми од почетокот 
на постоењето на медиуми-

те кои од секогаш се користеле како 
средство за пласирање на одредени 
информации со цел да се влијае врз 
свеста на публиката. Тие не се нов 
феномен, иако слободата на меди-
умите мора да важи за прв чекор кон 
демократија во едно општество. За 
да постои слобода на избор, мора да 
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постои и слободен проток на ин-
формации. Луѓето мора да располага-
ат со сите информации и на тој начин 
да можат да размислуваат со своја 
глава и да донесат сопствен став или 
суд за некоја тема од општествен ин-
терес, за тоа кому ќе веруваат, дали 
ќе излезат да гласаат на избори и 
кому ќе дадат доверба. 

Денеска се соочуваме со ситу-
ација во која медиумите стануваат 
пропагандно средство на разни поли-
тички партии, на економски центри 
на моќ, на велесили со геополитички 
амбиции, на завојувани страни, итн. 
Сопственоста во медиумите повеќе 
не е тајна и лесно се доаѓа до инфор-
мација кој е газда во одреден меди-
ум. Тоа се обично луѓе во спрега со 
владеачката структура што упатува 

на заклучок дека се соочуваме со си-
туација на партиско сопствеништво 
на медиумите. 

Медиумската пропаганда де-
неска и во времето на социјализмот 
е целосно поинаква. Таа денеска е 
многу побрутална и потврда. Она, 
пак, што во голема мера е променето 
во однос на власта кон медиумите е 
дека денес нема физички пресметки 
со новинарите, како што било чест 
случај во минатото, туку поизразени 
се психичкиот и економскиот прити-
сок. 

КОЛКУ Е ВЛОЖЕНО ЗА МЕДИУМСКА 
ПИСМЕНОСТ, ТОЛКУ СЕ ВРАЌА

Светот во изминатите две години 
беше исправен пред предизвикот да 
препознае што е точна, а што лажна 

ИМПРЕСУМ
Издава: 

Самостоен синдикат 
на новинари 

и медиумски работници
Рајко Жинзифов 22, 

1000 Скопје
Телефон: 

+389 2 2671 201
Електронска пошта: 
ssnm.info@gmail.com 

           Уредник: 
Теодора Цветковска

Публикацијата 
„Новинарството како јавно 
добро“ е дел од проектот 

„Синдикатите за фер 
закрепнување“ финансиран 
од Европската Унија, а во 

партнерство со Европската 
федерација на новинари.

Ставовите и коментарите 
во публикацијата се 

одговорност на ССНМ и не 
ги изразуваат ставовите и 
мислењата на Европската 

Унија и на Европската 
федерација на новинари. 

3

вест или дезинформација, по поја-
вата на ковид-19, а потоа и за вак-
цините, сега се соочува со нов - ру-
ската инвазија на Украина која е на 
прагот на петтиот месец (почна на 
24 февруари). 

„Сметам дека е клучно да пра-
виме разлика меѓу ставови од една 
страна и на пропаганда од друга 
страна, лажни вести, теории на за-
говор и слично. Ова го велам за-
тоа што многу е важно, особено 
во демократските системи, секоја 
личност да чувствува дека има и 
може да практикува право на личен 

став, мислење, вклучително ако се 
разликува од оној на мнозинство-
то сограѓани или од мејнстримот. 
Ако ова го обезбедиме, тогаш веќе 
може да одиме чекор напред и да 
ја направиме разликата на лични-
от став/мислење од пропагандата“, 
смета Бојан Кордалов, комунико-
лог-специјалист за односи со јав-
ност и нови медиуми.

Тоа, според него, значи дека ако 
кој било смета дека може масов-
но да шири ненаучни ставови кои, 
пак, несомнено директно можат 
и влијаат врз човековиот живот, 

здравје, слобода и слично, веќе на-
влегува во делот на лажните вести, 
теориите на заговор и сите други 
негативни појави кои имаат јасна 
цел да наштетат на демократскиот 
систем, одредена личност, јавна ин-
ституција, општество, итн. 

„На пример, ширењето на не-
научни информации дека ковид-19 
всушност не постои, доведе стоти-
ци илјади луѓе во одреден период 
да не се тестираат на овој вирус 
или пак, да не примаат соодвет-
на терапија, а дел од нив завршија 
со здравствени компликации или 
згаснување на човечки животи. Со 
други зборови, ова е само еден при-
мер како секој облик на пропаганда 
влијае негативно врз демократијата 
и слободната економија, а тоа значи 
дека влијае негативно врз секој чо-

Лажните вести се еден од главните проблеми од почетокот 
на постоењето на медиумите кои од секогаш се користеле 

како средство за пласирање на одредени информации со цел 
да се влијае врз свеста на публиката
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век, секоја личност, во секоја земја. 
Независно каква определба или 
припадност по некое прашање има-
те“, додава Кордалов.

Тој смета дека има повеќе нивоа 
за заштита од пропаганда, од лаж-
ни вести и од дезинформации. 

„На индивидуално ниво важно е 
секој од нас да го вклучи критичко-
то размислување, да ги проверува-
ме информациите и да расудуваме 
како слободни личности, водејќи 
се од моментно познатите научни 
факти. Истовремено, тоа треба да 
го рефлектираме и кај нашите деца, 
поттикнувајќи од најмали нозе да 
ни се спротивставуваат во разгово-
рите, дебатите, да се чувствуваат 
слободно да изнесуваат сопствено 
мислење, со еден збор да практи-
цираат креативно и критичко раз-
мислување. Така воспитувани и по-
доцна едуцирани деца во рамки на 
образовните системи стануваат от-
порни на лажните вести за целиот 
свој живот“, нагласува Кордалов. 

Во спротивно, потенцира Кор-
далов, ако градиме генерации на 
деца како до сега, на кои на секое 
љубопитно прашање им одговара-
ме со „затоа што така реков“, „затоа 
што така пишува во книгата“, „затоа 
што јас сум ти наставник/чка и сѐ 
знам“... уште долго ќе се мачиме со 
ваквите теми и ќе бидеме, за жал, 
на дното на земји чии граѓани се от-
порни на лажните вести. 

„Кога доаѓаме до институциите, 
тие дефинитивно треба многу да 
направат, поаѓајќи првенствено од 
себе. Да бидат целосно отворени 
и транспарентни кон медиумите и, 

секако, кон граѓаните. Граѓанскиот 
сектор е потребно да се обедини 
на оваа тема и да придонесе за де-
мистификација на терминот лажни 
вести со цел негово јасно препозна-
вање од страна на секоја личност. 
Медиумите, пак, треба да про-
должат со одличната работа која ја 
вршат. Тука во прв ред мислам на 
традиционалните медиуми, како и 
онлајн медиумите кои имаат свои 
редакции. Потсетувам дека да не 
се медиумите, нашето општество 
многу ќе назадува и не сум сигурен 
дали ќе може да опстои и на овој 
степен на демократија на кој се на-

оѓаме. Севкупно гледано, секој има 
своја улога во процесот која треба 
да ја преземе и само на тој начин 
може да има ефикасна борба со 
лажните вести и теории на заговор“, 
истакнува Кордалов.

Лажните вести и дезинформа-
ци, според многумина домашни и 
странски аналитичари и експерти, 
се како рак-рана за демократските 
процеси во општествата и можат во 
голема мера да наштетат. Таквиот 
став го дели и Кордалов.

„Дезинформациите може да би-
дат многу штетни, но тоа може да 
се разбере само ако тие се демис-

Светот во 
изминатите 
две години беше 
исправен пред 
предизвикот да 
препознае што 
е точна, а што 
лажна вест или 
дезинформација, 
по појавата на 
ковид-19, а потоа и 
за вакцините, сега 
се соочува со нов - 
руската инвазија 
на Украина која е на 
прагот на петтиот 
месец (почна на 24 
февруари)

Бојан Кордалов, комуниколог-специјалист за 
односи со јавност и нови медиуми
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тифицираат и пластично се објас-
ни која е нивната штета. Лажните 
вести во крајна линија секогаш ги 
таргетираат јавните институции 
(национални, регионални или меѓу-
народни). Тоа се институции кои 
се платени со парите на граѓаните 
и компаниите, односно формира-
ни заради граѓанските интереси. 
Секоја нивна дискредитација и на-
малување на довербата во јавните 
институции е директен удар и врз 
демократијата. Но, ваквата состојба 
дополнително ги обврзува вработе-
ните во јавните институции да би-
дат транспарентни, достапни и да 

бидат вистински сервис на луѓето 
и на компаниите, да бидат неселек-
тивни и департизирани, особено 
ако сакаат да дадат придонес во 

борбата со овие негативни феноме-
ни“, смета Кордалов.

Медиумската писменост на 
граѓаните е исклучително важна за 
отпорноста на едно општество на 
лажни вести и дезинформации. 

„Ме погодува како човек кога 
политичарите или поедини јав-
ни личности го навредуваат соп-
ствениот народ со таква леснотија 
како воопшто да не се дел од него. 
Мојата основна теза е дека измина-
тиве 30 години, како држава, како 
општество е нееднакво вложува-
но во граѓаните. Со наједноставни 
зборови, што сме вложиле, тоа ни 
се враќа. Писменоста на граѓаните 
е огледало на степенот на вложу-
вање на општеството во секој од 
нас. И затоа нефер е да се критику-
ваат граѓаните, туку во прв план да 
се засукаат ракави и да почне да се 
менува положбата во која тие жи-
веат, работат, учат, функционира-
ат. Според мене, одговорот на ова 
прашање е повеќе од незадоволен 
и крајно време е тоа да се промени, 
особено ако сакаме да изградиме 
општество отпорно на овие ризици 
и закани од лажните вести за кои 
зборуваме“, вели Кордалов.

Но, трендот на објавување и 
споделување на лажни вести се 
развива со развојот на технологија-
та. Па, денеска, како поддршка на 
текстуалната содржина, во подем 
се и „искривените“ видео материја-
ли во кои неретко се монтираат 
аудио, видео записи и фотографии 
од различни настани за креација на 
целина позната како „deepfake“ тех-
нологија која треба да убеди широк 
аудиториум во интерес на одреден 

центар на политичка или воена моќ. 
И како такви, често навлекуваат на 
наседнување за нивната веродос-
тојност и од тука се поставува пра-

Институциите дефинитивно треба многу да направат, 
поаѓајќи првенствено од себе. Да бидат целосно отворени 
и транспарентни кон медиумите и, секако, кон граѓаните. 

Граѓанскиот сектор е потребно да се обедини на оваа тема 
и да придонесе за демистификација на терминот лажни 

вести со цел негово јасно препознавање од страна на секоја 
личност, Бојан Кордалов, комуниколог-специјалист за односи 

со јавност и нови медиуми.
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шањето дали може да се забележат 
и да се заобиколат.        

„Ќе бидам искрен, само со пра-
вилна употреба на алгоритмите и 
севкупната вештачка интелигенција 
во овој процес. Борбата со нега-
тивните аспекти на технологијата 
во иднина се повеќе ќе вклучува 
напредни технологии. Од нас како 
човештво ќе зависи дали ќе успе-
еме целокупната технологија да ја 
користиме во наша полза и за наши 
цели или, пак, постепено ќе стану-
ваме нејзини робови. Со цел да не 
дојде до второво, неопходна е голе-
ма дигитална писменост и прилаго-
дување на технолошките достигну-
вања, наместо давање на гол отпор 
и страв од новитетите“, укажува 
Кордалов.

Таквите процеси се присутни на 
социјалните мрежи, преку нив се 

преземаат и завршуваат во меди-
умите, но според Кордалов зад нив 
стојат поединци.  

„Конкретни луѓе кои, би рекол, 
тоа го прават. Личности со има и 
презиме. Медиумите имаат јасна 
регулација и многу е тешко да креи-
раат лажни вести, а истовремено во 
нив работат медиумски работници 
кои се професионални и одговорни 
кон заштита на јавниот интерес. Од 
друга страна, социјалните мрежи не 
се медиум во традиционална смис-

ла на зборот и не креираат свои 
содржини. Тие се обичен, но многу 
развиен канал преку кој, исто така, 
луѓе (секој од нас) со име и прези-
ме, пласира информации кои смета 
дека треба да ги каже или споде-
ли. Неопходно е да се свртиме кон 
себе, кон личната одговорност и 
секако улогата на институциите во 
целиот процес на борба со лажните 
вести и теориите на заговор“, упату-
ва Кордалов.

Општо распространета е тезата 
дека токму „deepfake“ технологија-
та има поголем ефект во ширење на 
нечија пропаганда, дезинформација 
или лажна вест во нечиј интерес за 

разлика од текстуалната содржина.   
„Сметам дека се зависи од кон-

сументите, нивните предзнаења, 
преференции и начин на кој прет-
почитаат да ги добиваат информа-
циите. Креаторите на лажни вести 
се креативни и ги испробуваат сите 
начини со цел да ја постигнат своја-
та цел. Затоа е важно навреме да се 
реагира, да се биде многу проакти-
вен со цел да се пресретне сето тоа. 
Но, за да се постигне ова неопходно 
е многу едукација, особено на одде-
лите за односи со јавност во јавните 
институции. Тие од обични пишува-
чи на соопштенија и организирачи 
на прес конференции мора да пре-

Институциите 
дефинитивно треба многу 

да направат, поаѓајќи 
првенствено од себе. Да 

бидат целосно отворени 
и транспарентни кон 

медиумите и, секако, кон 
граѓаните. Граѓанскиот 

сектор е потребно 
да се обедини на оваа 
тема и да придонесе 
за демистификација 
на терминот лажни 

вести со цел негово јасно 
препознавање од страна 
на секоја личност, Бојан 
Кордалов, комуниколог-

специјалист за односи со 
јавност и нови медиуми
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раснат во професионалци кои ќе ги 
препознаваат и имаат вештини за 
брзо справување со лажните вести“, 
заклучува Кордалов.

РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА 
ОД ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ Е ВО 
ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ

Во борбата против лажните ве-
сти треба да учествуваат сите. Но-
винарите да се трудат да пласираат 
точни и проверени информации во 
јавност, врз основа на кои луѓето 
ќе можат да носат важни животни 
одлуки, без некој да манипулира со 
нив. Од друга страна, пак, во време 

на социјалните мрежи и море од ин-
формации кои секојдневно се пла-
сираат, слушателите, читателите и 
гледачите, или со еден збор публи-
ката, треба да разликуваат лажни 
од вистински вести и да ги скратат 
кликовите на лажните вести. 

„За жал не постои маст против 
лажни вести, ниту тие се какол меѓу 
здравата пченица, кој можеме да го 
истребиме ако го забележиме. Ре-
шението за заштита од дезинфор-
мациите, пропагандата и лагите 
е во образовниот систем. Вклучу-
вање на медиумската писменост во 
формалното образование, но, пред 
сè, создавање на систем кој ќе се 
базира на критичкото размислу-

вање“, нагласува Михајло Лахтов, 
директор на проектот на УСАИД 
за медиумска писменост «Младите 
размислуваат». 

Проектот на УСАИД за медиум-
ска писменост, вели Лахтов, е по-
себен токму од тој аспект. Работи 
заедно со Министерството за обра-
зование и наука (МОН), Бирото за 
развој на образованието и Држав-
ниот испитен центар, на внесување 
на медиумската писменост и кри-
тичкото размислување во настав-
ните програми нa сите образовни 
нивоа, почнувајќи од прво одделе-
ние, низ средното образование, па 
до високото образование. 

„Сметаме дека тоа е неизбежен 
и неопходен процес, да почнеме 
да создаваме медиумски писмени 
генерации. Зашто, само генерации 
кои ќе имаат аналитички пристап 
кон медиумските содржини и по-

Михајло Лахтов, директор на проектот на 
УСАИД за медиумска писменост «Младите 
размислуваат»

Вклучување на 
медиумската писменост 

во формалното 
образование, но, пред сè, 

создавање на систем кој ќе 
се базира на критичкото 
размислување“, нагласува 

Михајло Лахтов, 
директор на проектот 
на УСАИД за медиумска 

писменост «Младите 
размислуваат»
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стојано ќе поставуваат прашања за 
тоа што го слушаат, гледаат и чи-
таат, ќе бидат генерации отпорни 
на дезинформации“, потенцира Ла-
хтов.

„DEEPFAKE“ ВИДЕАТА 
СЕ ПОВЛИЈАТЕЛНИ 
ОД ТЕКСТУАЛНА ЛАЖНА ВЕСТ   

Ситуацијата во Украина е војна 
за Западот и украинските власти, а 
„специјална воена операција“ за Ру-
сија. И во тој контекст се пополнува 
медиумскиот простор и секоја од 
страните се држи до своите пози-
ции од кои не отстапува.

„Различното именување на агре-
сијата на една држава врз друга, во 
случајот на Русија врз Украина, само 
покажува дека луѓето кога станува 

Војната во Украина само 
го покажа грдото лице 

на тоа кога се креираат 
информации и вести, не 
само за пропагаганда и 

придобивање на поголем 
дел од јавноста на своја 
страна, колку за да не се 

загуби дел од јавноста 
која ве поддржува“, 
вели новинарката 

Тамара Грнчароска, 
која долги години ја 

следи и известува за 
надворешната политика

збор за прифаќање на една инфо-
мациија се водат од тоа „што сакам 
да слушнам“. Теоријата дека постои 
публика за се, денеска би рекла 
дека е модифицирано во – постои 
информација за секоја публика. Тоа 
добро го користат центрите на моќ 
кои креираат информации за пот-

хранување на сопствените привр-
заници, односно јавност. Војната 
во Украина само го покажа грдото 
лице на тоа кога се креираат ин-
формации и вести, не само за про-
пагаганда и придобивање на пого-
лем дел од јавноста на своја страна, 
колку за да не се загуби дел од јав-

носта која ве поддржува“, вели но-
винарката Тамара Грнчароска, која 
долги години ја следи и известува 
за надворешната политика.

Според неа во моментот, за жал 
не постои начин за заштита од лаж-
ните вести.

„Со оглед дека се шират најмно-
гу преку интернет просторот, теш-
ко се контролира расејувањето на 
лажните вести, а со тоа и нивниот 
пристап до јавноста. Но, на инди-
видуално ниво може да се зашти-
тиме од лажни вести со бирање и 
селектирање на медиумите на кои 
им веруваме и информациите кои 
ги објавуваат. Професионалните 
медиуми кај кои е наведен изворот 
на информацијата, кои не се пови-
куваат на неименувани и непознати 

извори, каде на веста е потпишан 
авторот и кај кои постои импресум 
е еден од појдовните критериуми 
на кои треба да се потпре јавноста 
во бирање на кому ќе му верува во 
морето на различни информации“, 
смета Грнчароска.

Таа се согласува дека лажните 
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Типови на лажни вести
Колку пати сте налетале на вест чиј цел наслов е испишан со голе-

ми букви и со сензационалистички изрази? – Колку пати се налетале 
на вест чиј почеток или крај на наслов завршува со „нема да верувате“? 
– Колку пати се налетале на вест или текст што е потпишан со вис-
тинското име и презиме на авторот, а изворите во содржината биле 
јасно наведени? – Кризата предизвикана од пандемијата на ковид-19 
со која се соочуваше светотво изминатите две години, а сега и руската 
инвазија на Украина, создадоа совршени услови за пласирање на не-
проверени и лажни информации.

Во пракса, постојат повеќе видови на лажни вести, односно некол-
ку начини за пласирање на лажни информации.

1. Кликбејт – тие приказни имаат за цел да го зголемат бројот на 
посетители на сајтовите, а со тоа да ги зголемат и приходите од огла-
сување. Што е поголема посетата на сајтот, тој делува попривлечно за 
огласувачите. Вистинитоста и проверените информации се неважни.

2. Пропаганда – тоа се приказни кои имаат за цел да промовираат 
одреден политички став и намерно да го дезинформираат читателот.

3. Сатира/пародија – сајтовите и порталите кои пласираат вакви 
приказни се исклучително од забавен карактер и не треба да се сфаќа-
ат како вистински вести. 

4. Лошо новинарство – во овој случај се работи за новинари, но и 
физички лица кои објавуваат непроверени информации и на тој начин 
шират дезинформации.

5. Сензационализам во насловите – вакви вести особено брзо се 
шират на социјалните мрежи, не се нужно неточни во целост, но содр-
жат доста неточни сензационалистички делови.

6. Пристрасни вести – луѓето се склони да читаат вести кои го 
поддржуваат нивното мислење, што може да се злоупотреби на со-
цијалните мрежи, бидејќи е можно да се пласираат одредени вести 
на одредени луѓе во склад со нивните интересирања. Пример за ова е 
изборната кампања на Доналд Трамп во 2016 година.        

Тамара Грнчароска

вести се штетни за демократските 
процеси во општеството и нагласу-
ва дека како такви можат да бидат 
и ретроградни. 

„Секако дека се штетни. Лагите 
и невистините можат да креираат 
јавно мислење на недоверба во ин-
ституциите и во политичките елити 
што може да предизвика ретро-
градни процеси во едно демократ-
ско општество. Иако се зголемува 
медиумската писменост, таа е да-
леку од задоволителна и не може 
да се каже дека граѓаните се меди-
умски писмени“, коментира Грнча-
роска. 

Развојот на технологијата ги 
прави „deepfake“ видеата да се по-
влијателни од стандардната тексту-
ална содржина. 

„Deepfake“ видеата секако дека 
се повлијателни, бидејќи човекот 
секогаш се води од она што го ви-
дел да го перципира како вистина. 
Фотоманипулацијата одамна по-
стои во јавниот простор, особено на 
социјалните мрежи и луѓето денес 
се малку повеќе свесни за фотомон-
тажите, додека „лажите видеа“ сè 
уште се „новитет“, особено ако едно 
видео кое е реално се стави во друг 
контекст, временски и локациски и 
веднаш станува лажна вест, што за 
обичните граѓани е потешко да го 
препознаат“, вели Грнчароска спо-
ред која социјалните мрежи пред-
ничат во креирањето и дистрибу-
ција на лажни вести.

   Фото:Pixabay
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ПРОПАГАНДА, ЛАЖНИ ВЕСТИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ ВО ИНФОРМАТИВНИОТ ПРОСТОР

Војната во Украина е првиот 
воен конфликт кој од старт се 
следи на глобално ниво преку 

социјалните мрежи, апликациите и 
видеата на YouTube.

Досега на Инстаграм, Фејсбук и 
апликацијата Телеграм се објавени 
над 1,2 милиони различни видеа од 
Украина, со различно времетраење и 
содржина - од „граѓанско репортер-
ство“ и известување за цивилни жрт-
ви на руската агресија, преку апели 
за помош, до операција за спасување 
на миленик, кој сопствениците ед-
ноставно го оставиле зад себе.

Ознаката #Ukraine на социјал-
ната мрежа Твитер има над 100.000 
објави секој ден, а оваа тема досега 
е твитната повеќе од 144 милиони 
пати.

Пред десетина дена на социјал-
ните мрежи, најпрво на Инстаграм и 
на ТикТок, а подоцна и на сите дру-
ги, се појави кратко видео на кое се 
гледа како претседателот на Украи-
на, Володимир Зеленски разговара 
на видео врска од неговата канце-
ларија, а до него на масата има бел 
прав, кој личи на кокаин. Секако, ова 
е лажно видео, најверојатно произ-

вод на руската разузнавачка служба 
ФСБ. Она што загрижува е начинот 
на кој за многу кратко време може 
да се генерираат вакви „deepfake“ 
или креирани лажни видео клипови.

„ДЛАБОКО“ ВИДЕО И 
„ДЛАБОКА“ ДРЖАВА

Самата технологија Deepfake е 
релативно нов „изум“. Таквите видеа 
се создаваат со помош на софтвер, 
базиран на машинско учење (ML) 
и вештачка интелигенција (AI). Тие 
можат во целост да се генерираат 
од компјутери, користејќи слики, 
кратки видео или аудио клипови и, 
како во случајот со претседателот 
Зеленски, оригиналните видеа може 
делумно да се изменат со додавање 
на визуелни или аудио елементи.

Првиот таков софтвер беше 
Video Rewrite кој беше претставен во 
1997 година. Преку него, истражува-
чите можеле да го модифицираат 
изразот на лицето и движењата на 
усните, со цел личноста на сним-
ката да изгледа како да изговара 
друг текст, содржан во лажиран ау-
дио дел. Подоцнежните верзии на 

овој софтвер беа, речиси, целосно 
независни, но поради ниската резо-
луција на видеата во тоа време, тој 
никогаш не се користеше пошироко, 
туку повеќе служеше како „доказ за 
концепт“, т.е. демонстрација на мож-
ностите на оваа технологија.

По 2000 година, се појавија не-
колку други слични софтвери, но 
тие во суштина работеа на ист начин 
како и Video Rewrite. Сè побрзите 
процесори, повисокиот капацитет 
на RAM меморијата и употребата на 
64-битни оперативни системи во пр-
вата деценија на 21 век ги направија 
истражувањата за машинско учење и 
вештачка интелигенција достапни за 
широк опсег на компјутерски корис-
ници, а не само за универзитетски 
истражувачи. Така, во 2016 година 
беше претставен софтверот наречен 
„Face2Face“ со кој е генерирано, мо-
жеби, и најпознатото deepfake видео 
на најшироката популација.

Видеото наречено „Synthesized 
Obama“ (вештачки Обама) содрже-
ше говор на тогашниот американски 
претседател Барак Обама што тој 
никогаш не го одржа во реалниот 
живот. Софтверот употребил две ви-

деа кои ги „увезол“ во едно, доде-
ка, пак, создал зборови и аудио од 
неколку други говори на Обама. 
Резултатот беше застрашувачки 
реалистично видео, а истражу-
вачите тогаш рекоа дека „за по-
малку од една деценија никој 
нема да може да верува во ниту 
едно видео, токму поради мож-
носта за длабока лажна техноло-
гија“.

Пред четири години, истражу-
вачите од Универзитетот Беркли 
во Калифорнија, претставија соп-
ствен софтвер за „deepfake“ ви-
део, заснован на вештачка инте-
лигенција. Овој софтвер „учеше“ 
од илјадници часови вистински 
натпревари во танци, а потоа мо-
жеше да генерира видео во кое 
секој човек танцува совршено. 
Софтверот базиран на сли-
чен компјутерски код е 
способен да фалсифику-
ва каква било медицин-
ска слика - истражу-
вачите демонстрираа 
додавање на „рак“ на 
сликата на која било 
здрава личност.

Војната во Украина 
се води и со помош на 
„deepfake“ 
видеа на 
социјалните мрежи

Самата технологија Deepfake е 
релативно нов „изум“. Таквите видеа 
се создаваат со помош на софтвер, 
базиран на машинско учење (ML) и 

вештачка интелигенција (AI)
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се води и со помош на 
„deepfake“ 
видеа на 
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релативно нов „изум“. Таквите видеа 
се создаваат со помош на софтвер, 
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СЛИКИЧКИ КОИ НЕ СЕ 
НИ НАПРАВЕНИ

Подобрувањето на „deepfake“ 
технологијата во последните го-
дини има ново име - „data pairing“. 
За тоа е потребен поголем број на 
снимки од личност (политичар, јав-
на личност, спортист, шеф на кор-
порација или која било друга лич-
ност), а самите кадри мора да бидат 
со висока резолуција. Со користење 
на моделот Cycle GAN, тој софтвер 
може да произведе толку привлеч-
ни „длабоки лажни“ слики што дури 
и личноста која се наоѓа на нив теш-
ко ќе може да ги демантира. Техно-
логијата GAN (Generative Adversarial 
Network) е клучна за создавање на 
лажни „deepfake“ видеа. Компју-
терски модел на вештачка интели-
генција, со помош на специфичен 
програмски код, може да анализира 
видео од неколку „насоки“ и од не-

колку аспекти (оттука и името „мре-
жа“ - препознавање на мрежа). Кога 
се анализира видео, софтверот GAN 
може да ги предвиди сите други ка-
рактеристики на изгледот и одне-
сувањето на видеото и да генерира 
нови „рамки“ во видеото, иако тие 
всушност не се снимени.

Следната генерација на соф-
твер GAN се нарекува IGM (Implicit 
Generative Model), во која компју-
терот ќе може да препознае дви-
жење, говор и гестови на вистинска 
личност од видео и да ги примени 
сите овие параметри на целосно 
виртуелен и генериран компјутер-
ски модел. 

ИТ експертот Душан Савиќ 
вели дека овие технологии се веќе 
делумно достапни за најширокиот 
круг на луѓе кои не мора да бидат 
програмери.

„Многу луѓе слушнале или веќе 
ја пробале апликацијата „FaceApp“ 
со чија помош можете да „остаре-
те“ - апликацијата генерира слика 
за тоа како ќе изгледате во вашите 
подоцнежни години. Апликацијата 
„Zao“ е многу популарна во Кина со 
која може додавате вашите снимки 
на клипови од популарни кинески 
сапуници. „Апликацијата „Wombo“ 
може да генерира видео во кое 
кажувате зборови од филмови или 
пеете популарни хитови“, објаснува 
Савиќ.

„Можеби најквалитетната јавно 
достапна апликација за deepfake е 
„ReFace“. Со само една ваша фото-
графија, таа може да направи 3Д 
модел, кој се однесува сосема ре-
ално и да го додаде на делови од 
популарни филмови, серии или му-
зички спотови. Оваа апликација се 
заснова на GAN технологијата, која 
се користи и за „сериозни“ снимки 

со длабок фејк“, додава тој.

ВОЈУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

Сите „deepfake“ снимки или 
фотографии, обработени во апли-
кации, најпрво се пласираат на со-
цијалните мрежи, а подоцна ги пре-
земаат медиуми, најчесто проруски 
интернет портали од доверба. Са-
мата мрежа Твитер досега отстрани 
над 75.000 профили кои ретвитну-
ваа лажни вести од руски портали. 
Интересно е тоа што речиси една 
третина од овие вести беа на фран-
цуски и германски јазик, што по-
кажува дека на Кремљ му е исклу-
чително важен „добриот имиџ“ во 
овие земји од ЕУ.

Уште една лажна објава која 
со месеци се шири на социјалните 
мрежи е графиконот според кој 83 

Првиот таков софтвер беше Video Rewrite кој 
беше претставен во 1997 година. Преку него, 

истражувачите можеле да го модифицираат изразот 
на лицето и движењата на усните, со цел личноста 
на снимката да изгледа како да изговара друг текст, 

содржан во лажиран аудио дел. По 2000 година, се 
појавија неколку други слични софтвери, но тие во 

суштина работеа на ист начин како и Video Rewrite
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отсто од војните во последните 50 
години ги започнале САД и нивните 
сојузници. Иако целосно историски 
неосновани, овие лажни факти си 
најдоа свој пат преку официјални 
налози на руските дипломатски 
претставништва, а ги ретвитна и ки-
неската амбасада во Москва.

Се разбира, постојат сеприсутни 
лажни кориснички профили, попу-
ларно наречени „ботови“. Руските 
сервиси имаат најмалку 350.000 
лажни корисници на Твитер и уште 
најмалку два милиона измислени 
корисници на Фејсбук и различни 
групи на Телеграм, Сигнал и Вибер. 
Сите тие ботовски налози се корис-
тат за ширење на руска пропаганда, 
негирање на воените злосторства 
во Украина и ширење дезинформа-
ции за „колапс на земјите од ЕУ без 
руска енергија“.

Таквите „ботови“ се користат за 
негирање на веќе утврдени факти 
од теренот. Фотографијата на учи-
телката од градот Чугуев, Олена 
Курило, е споделена повеќе од 
милион пати на Твитер. Сликата 
на жена во завои, повредена кога 
руска ракета го погоди нејзиниот 
блок згради, за кратко време стана 
„лице на руската агресија“. Меѓутоа, 
неколку дена подоцна, на Твитер се 
појави видео на кое наводно се гле-
да Олена неповредена, во прифатен 
центар во Полска. Ова видео беше 
претставено од руските државни 
медиуми како доказ за „специјал-
на војна против Русија“. Подоцна се 

Во 2016 година беше 
претставен софтверот 

наречен „Face2Face“ со кој 
е генерирано, можеби, и 
најпознатото deepfake 
видео на најшироката 
популација. Видеото 
наречено „Synthesized 

Obama“ (вештачки Обама) 
содржеше говор на 

тогашниот американски 
претседател Барак Обама 

што тој никогаш не го 
одржа во реалниот живот
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испостави дека станува збор 
за компјутерски генерирана 
„deepfake“ видео.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ ОД 
АПЛИКАЦИИТЕ ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

И додека Твитер ги уки-
на сметките на руските др-
жавни пропагандни канали 
„Раша тудеј“ и „Спутник“ 
уште на самиот почеток на 
агресијата, неколку стоти-
ци профили на разни руски 
државни органи, амбасади и 
меѓународни мисии сè уште 
се активни на интернет. Сите 
тие, очекувано, се користат 
за ширење на пропаганда за 
наводна „закана по Русија од 
дејствијата на режимот во 
Киев“. Само 53 од тие налози 
на Твитер имаат вкупно над 
четири милиони следбеници 
што, пак, води до тоа нивни-
те објави дополнително да 
се видат на најмалку 50 до 70 
милиони кориснички сметки 
ширум светот. Така, објави-
те на тие руски профили се 
ретвитнати 26 милиони пати 
од почетокот на агресијата и 
добиле над четири милиони 
одговори.

Во средината на март, 
руската амбасада во Лондон 
пренесе изјава на министе-
рот за надворешни работи, 
Сергеј Лавров во која тој не-
гира напад на руските сили 
врз родилиштето Марипол: 
„Зградата е празна долго вре-
ме и ја користат неонацисти-
те од баталјонот Азов“. Амба-
садата објави и фотографија 
од повредената трудница на 
носилка, со натпис „лажна“ 
(лага). Неколку дена подоцна 
пристигнаа повеќекратно по-
тврдени информации дека 
трудницата на сликата и неј-
зиното бебе починале.

На почетокот на март, 
украинските безбедносни 
сили ги предупредија своите 
граѓани да не бидат пред-
мет на дезинформации на 

апликацијата за безбедна 
кореспонденција Телеграм. 
Имено, голем број на руски 
војници користеле сопстве-
ни мобилни телефони и па-
метни телефони во Украи-
на, па дури и комуницирале 
преку незаштитени канали и 
апликации. Кога украинска-
та армија забележала голем 
број на руски СИМ-картич-
ки што се активни во истата 
област, било јасно дека тоа 
се всушност телефони на 
руски војници и не им бил 
дозволен пристап до укра-
инската мобилна мрежа. Ру-
ските сили потоа почнаа да 
ги конфискуваат телефоните 
на украинските цивили и да 
шират лажни информации 
преку апликациите „Сигнал“ 
и „Телеграм“, преземајќи ги 
идентитетите на украински-
те граѓани.

Американската централ-
на агенција за сајбер безбед-
ност (CISA) оваа година пре-
дупреди дека руската воена 
разузнавачка служба ГРУ има 
повеќе од 1.400 сметки и гру-
пи на апликацијата Телеграм 
што ја користи за ширење на 
проруска пропаганда и де-
зинформации.

Исто така, една од најрет-
витнуваните лажни вести е 
онаа за „лабораториите за 
биолошко оружје во Украи-
на“. Овие лажни тврдења не-
колку пати ги повтори и са-
миот Владимир Путин, како 
и неколку руски министри 
и дипломати. Само неколку 
дена подоцна, официјалното 
тело на Обединетите Нации 
за следење на оружјето за 
масовно уништување и разо-
ружување целосно ги деман-
тираше овие наводи.

„Немаме никакви инфор-
мации од терен и сега и за 
претходниот период дека по-
стоеле такви лаборатории во 
Украина“, изјави шефот на ова 
тело на ОН, Изуми Накамицу.

Извор: Ал Џезира
Фото: Pixabay
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Подобрувањето 

на „d
eepfake“ 

технологијата во 

последните го
дини 

има ново име - „
data 

pairin
g“. З

а тоа е 

потребен поголем 

број на снимки од 

личност (политичар, 

јавна личност, 

спортист, ш
еф на 

корпорација или која 

било друга личност), 

а самите кадри мора 

да бидат со висока 

резолуција.

https://balkans.aljazeera.net/teme/2022/4/30/rat-u-ukrajini-vodi-se-i-pomocu-deepfake-snimaka-i-drustvenih-mreza


16

БИ
Л
ТЕ
Н

Од почетокот на руската ин-
вазија на Украина, на 24 фев-
руари, на интернет беснее 

информативна војна. Таа битка за 
вистината се води на повеќе нивоа. 
Тимот за проверка на факти на „Дој-
че веле“ (ДВ) состави листа со дел 
од лажните тврдења и пропаганда 
од двете страни, откривајќи што се 
крие зад нив.

Забелешка: Оваа статија по-
стојано се ажурира и последен пат 
беше ажурирана на 12 мај.

По повод годишната воена па-
рада на Црвениот плоштад во Мос-
ква, рускиот претседател Владимир 
Путин упати сериозни обвинувања 
против Украина и Западот. „Дој-
че веле“, преку проверка на факти, 
испитува некои од клучните изјави 
во говорот на Путин на 9 мај.

Украинско нуклеарно оружје?

Тврдење: „Во Киев најавија мож-
на набавка на нуклеарно оружје. 
Блокот на НАТО започна активен 
воен развој на териториите што 
граничат со нас“, рече Путин во 
својот говор.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Путин најве-
ројатно се осврна на говорот на 
украинскиот претседател Воло-
димир Зеленски на Минхенската 
безбедносна конференција во ми-
натиот февруари. Во него, Зелен-
ски го спомена Меморандумот од 
Будимпешта од 1994 година, кој 
гарантира дека суверенитетот и на-
ционалните граници на Украина, на 
Белорусија и на Казахстан се почи-
туваат од државите потписнички, 
меѓу кои се САД, Велика Британија 
и Русија.

Украина, во замена на тоа, се 
обврза да ѝ го предаде на Русија 
своето нуклеарно оружје наследе-
но од Советскиот Сојуз или делум-
но да го уништи. Бидејќи руската 
анексија на Крим во 2014 година го 

Беснеење на лажни вести 
во руско-украинската војна

ПРОВЕРКА

НА ФАКТИ

наруши украинскиот суверенитет, 
Зеленски во Минхен навести дека 
ќе се повлече од договорот. Сепак, 
до денес нема докази што сугери-
раат дека Киев проактивно се оби-
дува да набави нуклеарно оружје, 
како што докажува и проверката на 
факти на ДВ.

Нема докази за неизбежна 
„инвазија“ на Крим од Украина

Тврдење: Русија, според Путин, 
спроведува превентивна „воена 
операција“ против Украина. Украи-
на, рече тој, отворено се подготвила 
за нова „казнена операција во Донб-

ас“ и „инвазија“ на „историски руски 
територии, вклучувајќи го и Крим“. 
Земјите на НАТО ќе ѝ дадат најсо-
времено оружје на Украина, додаде 
Путин.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Украинското 
раководство неколкупати нагласи 
дека бара дипломатско, а не воено 
решение на конфликтот во Донбас, 
порака што ја прати и претседате-
лот Зеленски на Минхенската без-
бедносна конференција непосред-
но пред избувнување на војната.

Кога Русија ги распореди своите 
трупи долж украинската граница во 
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Информативната 
војна за вистината 

меѓу двете страни се 
води на повеќе нивоа. 
Тимот за проверка на 
факти на „Дојче веле“ 
состави листа со дел 
од лажните тврдења 
и пропаганда од двете 

страни, откривајќи 
што се крие зад нив

Беснеење на лажни вести 
во руско-украинската војна

сента 2021 година, немаше знаци 
за неизбежна украинска офанзива. 
Ова важи и за анектираниот Крим. 
Од 2014 година, Русија го претво-
ри полуостровот во де-факто воена 
тврдина и го опреми со најсовреме-
но оружје. Украинските вооруже-
ни сили немаат такво оружје и се 
многу побројни од руските трупи на 
Крим.

Дека споменатите територии 
се „историски територии“ на Русија 
е исто така неточно, како што по-
кажува проверката на фактите на 
ДВ: Според меѓународното право, 
и Крим и териториите во Донбас ѝ 
припаѓаат на Украина. Во резолу-

цијата на Обединетите Нации (ОН) 
од 2020 година беше наведено дека 
Генералното собрание ја осуди ане-
ксијата на Крим и дека тоа нема да 
биде признато.

Обновени неонацистичките 
обвинувања за Украина

Тврдење: Путин повторно обви-
ни дека „неонацисти“ ја управуваат 
Украина со кои судирот би бил „не-
избежен“. Подоцна во говорот, тој 
зборуваше за цивили во Донбас кои 
„умреа како резултат на непромис-
лено гранатирање и варварски на-
пади на неонацистите“.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Поистовету-
вањето на Украина со „неонацисти-
те“ е тврдење кое постојано го пов-
торува Путин, неговата влада, како 
и руските државни медиуми, кое, 
сепак, е лажно.

Но, споредбата меѓу нацистич-
ка Германија до 1945 година и де-
мократски избраните лидери на 
Украина во сегашноста е очигледно 
погрешна, се наведува во провер-
ката на фактите на ДВ. Во Украина 
не постои тоталитарен систем, ниту 
пак на власт има екстремно десни-
чарски сили.

На последните парламентарни 
избори во 2019 година, обединети-
от фронт на екстремно десничар-
ските партии доби само 2,15 отсто 
од гласовите. 

Лажно прикажување на 
дијалогот меѓу Русија и НАТО

Тврдење: „Минатиот декември 
предложивме да направиме дого-
вор за безбедносни гаранции. Ру-
сија го повика Западот да се вклучи 
во искрен дијалог, да најде разумни 
компромисни решенија, да ги земе 
предвид заедничките интереси. 
Залудно. Земјите на НАТО не сакаат 
да не слушнат, што значи дека тие 
всушност имале сосема различни 
планови“.

Проверка на факти на ДВ: Заблу-
да.

Образложение: Претседателот 
Владимир Путин се осврнува на 
списокот со барања што Русија ги 
испорача до НАТО на 17 декември 

https://www.dw.com/en/fact-check-fake-news-thrives-amid-russia-ukraine-war/a-61477502
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2021 година, во пресрет на војна-
та во Украина. Во него беа вклуче-
ни осум барања за кои земјите од 
НАТО и Русија требаше да се дого-
ворат за избегнување на конфликт.

Земјите од НАТО реагираа на 
писмото на почетокот на 2022 го-
дина. На пример, САД и нивни-
те сојузници поднесоа предлози 
за смирување на кризата. Сепак, 
Алијансата ги отфрли главните ба-
рања, како што е давање зона на 
влијание во соседството на Русија. 
Секоја држава треба да има право 
сама да одлучува за своите сојузи.

Приказот на Путин за дијалог 
меѓу Русија и НАТО, во пресрет на 

војната во Украина, е едностран и 
погрешен.

Руски воз со оружје не бил 
саботиран од партизани

Тврдење: Нашироко се споделу-
ваше видео што покажуваше воен 
воз кој излетал од шините, навод-
но на пат кон Украина. Се вели дека 
местото на настанот е во Бријанск, 
кој е на нешто повеќе од 100 кило-
метри од украинската граница. „Тие 
(се мисли на Русите), не успеваат 

ни да ја превезат својата опрема 
(забелешка на уредникот)“, се пот-
смеваше еден корисник на Твитер, 
а за другите корисници случајот е 
јасен: „партизани“ го саботираа ру-
скиот воз.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Видеото нема 
никаква врска со војната во Украи-
на и направено е одамна, покажува 
проверката на факти на ДВ. На-
правивме скриншот од видеото и 
потоа го искористивме за да из-
вршиме обратно пребарување на 
слики. 

Резултат: Најстарите верзии на 

видеото датираат од 2017 годи-
на, а локацијата на настанот е на 
6000 километри оддалеченост од 
Бријанск.

Видеа со радости од воен ус-
пех

Тврдење: Неофицијална стра-
ница на Твитер со над 450.000 
следбеници, кои ги поддржуваат 
вооружените сили на Украина (@
ArmedForcesUkr), објави кратко ви-
део на кое наводно се прикажани 

успеси на украинската војска про-
тив руската армија.

Проверка на факти на ДВ: За-
блуда.

Образложение: „Дојче веле“ ут-
врди дека шест од инцидентите во 
видеото се пред руско-украинската 
војна во 2022 година и покажуваат 
конфликти во други региони. Една 
од тие сцени всушност покажува 
руски снајперисти во Сирија. Ос-
танатите 10 инциденти можеби се 
легитимни, но не можат да бидат 
100 отсто потврдени.

„Живи трупови“ во Буча

Тврдење: Официјалните руски 
и проруски сајтови тврдат дека 
убиствата и сликите со мртви тела 
во Буча биле исценирани. Наводно 
на едно видео од Буча се гледаат 
луѓе кои се преправаат дека се тру-
пови.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Видео анализа-
та покажува дека телата на виде-
ото не се движат - тоа е само оп-
тичка илузија. Анализите на други 
медиуми дојдоа до ист заклучок.

Слика од надзорна камера на граничен премин на Крим на 24 февруари
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Русија бомбардира градови 
во Украина

Тврдење: Марија Захарова, порт-
паролка на руското Министерство за 
надворешни работи, изјави дека Ру-
сија не бомбардира градови во Укра-
ина. Таа тврди дека фотографиите на 
кои се прикажани нападите се мани-
пулирани видеа од земјите на НАТО.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Руските напа-
ди врз цивили и невоени цели во 
Украина се добро документирани. 
Длабинското видео за проверка 
на фактите на ДВ за руско-украин-

ската војна (види подолу) наведува 
неколку примери. Два доверливи 
извора кои следат извештаи за ци-
вилни жртви во Украина се истраж-
ниот сајт Bellingcat и Високиот ко-
месаријат за човекови права на ОН 
(OHCHR).

Русин убиен од украински 
бегалци во Германија?

Тврдење: Жена во видео на 
TikTok рече дека 16-годишен бега-

лец, роден во Русија, бил претепан 
од украински бегалци на железнич-
ка станица во западниот германски 
град Ојскирхен. Момчето наводно 
починало од повредите.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно.

Образложение: Обвинението 
беше лажно, како што е покажува 
проверката на факти. Локалната по-
лиција потврди дека не се случило 
такво злосторство и побара сним-
ката да биде отстранета. Жената 
подоцна се извини преку друго ви-
део, велејќи дека била измамена од 
познаник.

Изненадувачки видеа на 
Путин и на Зеленски

Тврдење: Во едно видео, украин-
скиот претседател, Володимир Зе-
ленски се чини дека објавува капи-
тулација на неговата земја. Во друго 
видео, рускиот претседател Влади-
мир Путин изгледа како да најавува 
мир со Украина.

Проверка на факти од ДВ: Неточно.
Образложение: Видео анализа-

та на ДВ откри дека двете видеа се 

лажни. Високо сложени компјутер-
ски програми (машинско учење) се 
користат за генерирање на видео и 
на звук од други извори за да се соз-
даде, речиси, убедлив впечаток.

Старата снимка од експлозија 
прикажана како нова

Тврдење: Лице во видео на ТикТок 
покажува огромна експлозија што 
наводно се случила во источниот ук-
раински град Харков. Истата снимка 
е споделена и на Фејсбук, овојпат во 
обид да прикаже наводно бомбар-
дирање на „Украинскиот штаб“, како 
што се наведува на видеото.

Проверка на факти од ДВ: Не-
точно

Образложение: Снимката е на-
правена во Либан и ја прикажува 
огромната експлозија во приста-
ништето во Бејрут во август во 2020 
година, како што покажа видео за 
проверка на факти на ДВ за Украи-
на. Директната споредба на видео 
секвенците го докажува оригинал-
ниот извор без сомнение.

Фото: Pixabay

Скриншот од неофицијална страница на Твитер
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Твитер воведе нова политика 
во борбата против дезинформа-
ции за војната во Украина и други-
те кризи во светот. Платформата 
ќе се бори против дезинформа-
ции на начин што повеќе нема 
да препорачува твитови што се 
означени како лажни. Корисни-
ците, исто така, нема да можат 
да лајкуваат и споделуваат таква 
содржина, пренесува Нова.рс.

Оваа промена е дел од на-
порите за промоција на точни 
информации за време на кон-
фликти и кризи. Новата политика 
на Твитер се фокусира на потен-
цијално опасни дезинформации 
за наводните воени злосторства, 
наративот на конфликтот, упо-
требата на оружје и хуманитарни 
активности. Твитер профилите 

Твитер во борба со лажните вести 
без разлика од каде доаѓаат
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Новата политика 
на социјалната 
платформа се 
фокусира на 
потенцијално 
опасни 
дезинформации 
за наводни воени 
злосторства, 
на наративот 
на конфликтот, 
на употребата 
на оружје и на 
хуманитарни 
активности
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Твитер воведе нова политика 
во борбата против дезинформа-
ции за војната во Украина и други-
те кризи во светот. Платформата 
ќе се бори против дезинформа-
ции на начин што повеќе нема 
да препорачува твитови што се 
означени како лажни. Корисни-
ците, исто така, нема да можат 
да лајкуваат и споделуваат таква 
содржина, пренесува Нова.рс.

Оваа промена е дел од на-
порите за промоција на точни 
информации за време на кон-
фликти и кризи. Новата политика 
на Твитер се фокусира на потен-
цијално опасни дезинформации 
за наводните воени злосторства, 
наративот на конфликтот, упо-
требата на оружје и хуманитарни 
активности. Твитер профилите 

кои имаат многу следбеници и 
споделуваат дезинформации за 
војната ќе бидат етикетирани.

„Во време на кризи какви што 
се вооружени конфликти, вон-
редни состојби во јавното здравје 
и големи природни катастрофи, 
пристапот до веродостојни ин-
формации и ресурси станува сè 
поважен. Лажните информации 
може да ја поткопаат довербата 
на јавноста и дополнително да 
ѝ наштетат на заедницата“, рече 
Џоел Рот, директор за безбед-
ност и интегритет на Твитер.

ФОКУСОТ Е НА ОПАСНИТЕ 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ

При етикетирање на дезин-
формации за војната во Украина, 

компанијата ќе користи различ-
ни веродостојни извори, вклучу-
вајќи хуманитарни организации 
и новинари за проверка на факти.

„Видовме дека двете страни 
споделуваат информации кои 
можат да доведат до заблуда 
или да манипулираат. Се фоку-
сираме на дезинформации кои 
можат да бидат опасни, без раз-
лика од каде доаѓаат“, додаде 
Рот.

Компанијата Мета, која ги 
поседува Фејсбук и Инстаграм, 
веќе ги означува споделените 
објави од медиуми и дипломати 
под контрола на руската држава 
и го намалува нивниот досег.

Фото: Pixabay

Твитер во борба со лажните вести 
без разлика од каде доаѓаат

„Во време на кризи 
какви што се вооружени 

конфликти, вонредни 
состојби во јавното 

здравје и големи природни 
катастрофи, пристапот 

до веродостојни 
информации и ресурси 

станува сè поважен“, рече 
Џоел Рот, директор за 

безбедност и интегритет 
на Твитер

При етикетирање на 
дезинформации за 

војната во Украина, 
компанијата ќе 

користи различни 
веродостојни извори, 

вклучувајќи хуманитарни 
организации и новинари за 

проверка на факти

https://nova.rs/svet/nova-politika-tvitera-zbog-rata-u-ukrajini-zele-da-sprece-sirenje-laznih-vesti/
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Во споредба со другите кон-
фликти, руската инвазија на 
Украина генерира покривање 

вести на социјалните мрежи од ѕид 
до ѕид што резултира со критики за 
западната пристрасност и расизмот. 

Овде, Жанин Захариа, долгого-
дишна новинарка,предавач на Кате-
драта за комуникации, во интервју 
за Стендфорд Њуз разговара за раз-
ликите што ја издвојуваат војната 
во Украина, вклучувајќи ја запрепа-
стувачката хуманитарна криза што 
се развива и можноста таа да еска-
лира во поголема конфронтација 
со НАТО што ги вовлекува САД во 
конфликт со нуклеарно вооружена 
Русија.

Захарија укажува на релативно 
лесниот пристап што го имаат ре-
портерите до Украина во споредба 
со другите земји, зборува за важна-
та улога што ја играат независните, 
локални медиуми за време на војна-

Жанин 
Захариа

И
Н
Т
Е
Р
В
Ј
У

ПОРАНЕШНА 
ВОЕНА 
НОВИНАРКА 
И НАУЧНИЧКА 
НА СТЕНФОРД

Украина има голема 
медиумска покриеност 
што не е случај со 
другите конфликти

та и ги раскажува нејзините лични 
искуства со опасностите од извес-
тувањето за војна.

Пред да се приклучи на Факул-
тетот за хуманистички и науки на 
Стенфорд, Захарија беше шефица 
на редакцијата на „Вашингтон пост“ 
во Ерусалим и дописник на Блиски-
от Исток. Таа, исто така, работеше 
како главен дипломатски дописник 

за „Блумберг њуз“ во Вашингтон, 
патувајќи во повеќе од 40 земји со 
тогашниот државен секретар на 
САД, Кондолиза Рајс и други висо-
ки административни и воени прет-
ставници.
 Голем дел од вашата нови-

нарска кариера мина во известу-
вање за конфликти и бунтови. Дали 
гледате нешто особено различно за 

Покривањето на 
војната во Украина ќе 

биде интензивно, но ќе 
исчезне премногу брзо 
ако се договори прекин 

на огнот. Вестите 
на американските 

телевизии ќе продолжат 
со домашното политичко 

покривање на ниво на 
коњички трки
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Украина има голема 
медиумска покриеност 
што не е случај со 
другите конфликти

На прва е впечатливо 
дека за меѓународните 

новинари беше лесно 
да влезат во Украина 
на почетокот, така 
што имате огромен 

број на известувачи од 
терен за разлика од 

Сирија, на пример, каде 
на новинарите не им 

беа одобрени визи, вели 
Захариа

тоа како американските и западни-
те медиуми известуваат за руската 
инвазија на Украина?

Кога ќе настане конфликт, меѓу-
народните медиуми се појавуваат 
на терен како да се спуштени со 
падобран. Вниманието доминира се 
додека не дојде до решение или не 
стане јасно дека конфликтот нема 
брзо да заврши, а потоа медиумите 

во голема мера продолжуваат ната-
му. 

Украина е приказна од огромно 
значење. За меѓународните новина-
ри беше лесно да влезат во земјата 
на почетокот, така што имате огро-
мен број на известувачи од терен. 
Оваа разлика во пристапот ми беше 
особено впечатлива. Новинарите 
лесно можеа да дојдат во пози-

ција да известуваат за Украина, за 
разлика од 2012 година кога Енто-
ни Шадид, истакнат известувач од 
Блискиот Исток, почина од фатален 
напад на астма додека се обидува-
ше да го заврши своето тајно па-
тување за известување во Сирија, 
бидејќи на новинарите не им беа 
одобрени визи.

Бројот на твитови во живо од 
професионални меѓународни из-
вестувачи, локални медиуми и 
граѓански репортери кои објавува-
ат слики, видеа и описи на воени 
движења и злосторства, исто така, 
може да биде без преседан. Амери-
канските дописници во странство, 
исто така, рутински се потпираат 
на локалните медиуми за инфор-
мации, каде да бидат и што да из-
вестуваат. Во оваа војна се истакна 
„Киев индипендент“ и ја илустрира 
важноста на поддршката од незави-
сните медиуми насекаде.

Друга разлика е напредокот на 
општата свест за руските дезин-
формации и како одговорно да се 
известува за нив. По изборите во 
САД во 2016 година, заедно со Ен-
дру Грото од CISAC, подготвивме 
книга за пропагандно известување 
и среќна сум што гледам како се 
спроведуваат голем дел од нашите 
препораки, вклучително и редакци-
ите кои создадоа тимови за да го 
потврдат потеклото на онлајн содр-
жината.
 Дали има нешто друго што се 

издвојува во известувањето за овој 
конфликт?

Следењето на вистинските но-
винари за надворешна политика 
колку време добиваат, покажу-

https://news.stanford.edu/2022/03/17/reporting-war-ukraine/
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ва колку малку гледате сериозно 
меѓународно известување на до-
машните американски канали за ве-
сти. Светот во целина е недоволно 
покриен, затоа што светот е сериоз-
на вест, а американските кабелски 
мрежи, особено, станаа инфозаба-
ва.

Се надевам дека со рускиот 
нуклеарен арсенал во состојба на 
готовност, развој што треба да биде 
од широк интерес за американска-
та јавност, сите американски ТВ 
канали може барем да размислат 
за обновување на емисија од типот 
World Today која обезбедува сери-
озни вести што треба да ги знаете 
за тоа што е се случува надвор од 
нашите граници.
 Се чини дека има повеќе по-

кривање на инвазијата во Украина 
во споредба со конфликтите во 
другите региони низ светот. Дали 
мислите дека соодносот на покри-
еност за оваа војна е оправдан?

За жал, не постои корелација 
меѓу опсегот на хуманитарна ка-
тастрофа и обемот на покривање 
на приказна во американските ме-
диуми. Препорачувам да ја погле-
днете презентацијата на CISAC од 
Ендрју Шавер од Универзитетот во 
Калифорнија, Мерцед, или да го 
прочитате неговиот труд кој пока-
жа дека „фреквенцијата на извес-
тување за меѓународните прашања 
што ги проучуваме е скромна во од-
нос на нејзините поврзани човечки 

трошоци“.
Украина добива голема покрие-

ност во моментот, што не е случај 
со другите војни. Во агонија го гле-
дав руското бомбардирање на Але-
по и другите сириски градови, а тие 
напади не го добија третманот што 
го гледаме сега во Украина.

Но, јас би рекла дека оваа руска 
инвазија на Украина заслужува ог-
ромно покривање. Меѓународниот 

поредок по Втората светска војна 
се менува. Покрај хуманитарната 
катаклизма што се развива, постои 
голема можност таа да искрвари 
во конфликт со нашите сојузници 
во НАТО и да ги вовлече САД во 
конфликт со Русија која користела 
неконвенционално оружје во мина-
тото и сега се заканува да користи 
нуклеарно оружје.

Се грижам дека всушност пре-
рано ќе се откажеме од интензив-

ното известување. Цело време е 
Украина во фокусот, но Украина 
постепено може да прерасне како 
и другите конфликти кои добиваат 
само епизодна покриеност. 
 Американските и западните 

медиуми, исто така, беа повикани 
за расна пристрасност во нивното 
известување. Што велите за тие 
обвинувања?

Дел од таквите коментари беа 
навистина застрашувачки. На при-
мер, кога Чарли Д’Агата од „Си-Би-
Ес њуз“ изрази изненадување што 
избувнале борби во „релативно 
цивилизиран, релативно европски“ 
град, тој и другите известувачи 

Повеќето луѓе станаа пасивни примачи на вести и им 
дозволуваат на алгоритмите да ги „хранат“ со она 

што сакаат да го знаат, наместо она што треба да го 
знаат. И уредниците на вести не се фокусираат или 

постојано не известуваат за приказната за Јемен или 
приказната за Етиопија или приказната за Венецуела, 

а тоа има последици

25

БИ
Л
ТЕН

требаше да објаснат како она што 
се случува во Украина наликува на 
руските бомбардирања на цивилни 
цели во Алепо.
 Новинари загинаа при извес-

тување за војната. Кои се некои од 
опасностите со кои се соочуваат 
новинарите во воените зони воо-
пшто, а особено во оваа?

Да се   биде воен дописник от-
секогаш било опасно, а понекогаш 
и смртоносно. Кога известував од 
Блискиот Исток во 90-те години 
од минатиот век и првата декада 
од овој век, пишувавме „ТВ“ на про-
зорците на автомобилот со лента 
за да спречиме напади врз нашите 
возила. На почетокот на 2012 годи-
на почна да станува јасно оти да се 
биде новинар, само по себе, повеќе 
не е форма на заштита. Честопати 

тоа беше обврска. Ова го видовме и 
во таргетираното убиство на Мари 
Колвин од Башар ал-Асад и во 
убиствата на американските нови-
нари како Џејмс Фоли од ИСИС. И 
сега гледате како Русија пука во тим 
на „Скај њуз“ и фаталните истрели 
на руски сили врз американскиот 
документарист Брент Рено. Пјер За-
кржевски, долгогодишен воен фо-

торепортер кој работеше за „Фокс 
њуз“, и 24-годишната украинска но-
винарка која соработуваше со него, 
Олександра Кувшинова беа убиени 
кога нивното возило се најде под 
оган додека известуваа.
 Дали разговарате за известу-

вањето околу овој конфликт на ва-
шите часови?

На воведниот курс „Известу-
вање, пишување и разбирање на 
вести“ што го предавав оваа зима, 
пред Русија да ја нападне Украина, 
разговаравме за приказните што мо-
жеме да ги правиме локално, како 
на пример како реагираа украин-
ските и руските студенти во кампу-
сот и што локалнмо работат Украи-
нците за поддршка на луѓето дома. 
Но, главно војната ме принуди да го 
реструктуирам мојот наставен план 

за странска кореспонденција, што ја 
предавам во пролетниот квартал на 
кампусот. Голем дел од мојот фокус 
на Стенфорд е насочен да укажува-
ме на недоволно пријавени приказ-
ни од странство, за да се осигураме 
дека Американците се соодветно 
„нахранети“ со меѓународни вести 
за да бидат информирани граѓани. 

Фото:Pixabay

Руска инвазија на 
Украина, нагласуваа 

таа, заслужува 
огромно покривање. 

Вели, меѓународниот 
поредок по Втората 

светска војна се менува. 
Покрај хуманитарната 

катаклизма што се 
развива, постои голема 

можност таа да 
искрвари во конфликт 
со нашите сојузници во 

НАТО и да ги вовлече 
САД во конфликт со 

Русија која користела 
неконвенционално 

оружје во минатото 
и сега се заканува да 
користи нуклеарно 

оружје
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Со оглед дека ситуацијата со 
руската инвазија на Украина 
не запира, туку, напротив, 

продолжува да се развива, важно 
е сите да практикуваат инфор-
мативни навики за медиумска 
писменост. Од витално значење 
е да се знае каде може да се нај-
дат веродостојни информации за 
настаните во Украина и како да се 
избегне измама со споделување 
на погрешни и на лажни информа-
ции. Во продолжение ви нудиме 
три совети кои ќе помогнат да 
избегнете ненамерно ширење на 
конфузија и штета:

1 Бидете внимателни и прони-
кливи со она во што верувате и 

споделувате.
- Обемот на фотографии и 

видеата надвор од контекст се 
зголемува за време на воени кон-
фликти и други големи вести на-
стани. Избегнувајте лајкување и 
споделување на какви било визу-
елни слики што не се потврдени 
од веродостојни извори засновани 
на стандарди.

- Имајте на ум: она што он-
лајн го поддржувате и засилувате, 
влијае врз перцепциите на други-
те. Забавете и следете ги чекори-
те со здрав разум, како овие, пред 
да реагирате на информации од 
непознати извори.

2 Запознајте ги руските места за 
дезинформации, тактики и на-

ративи.
- Русија изгради широка база 

за дезинформации во обид да ги 
оправда своите воени акции. Ед-

Борба против дезинформации 

наш етаблирани, тие 
лажни наративи тешко 
може да се отстранат или 
да се следат до нивниот из-
вор.

- Имајте на ум: руските држав-
ни пропагандни извори се присутни 
на главните социјални медиуми и 
може да биде тешко да се иден-
тификуваат. Брзото или напредно 
пребарување на интернет за имиња 
на било кои непознати извори на 
вести или неосновани тврдења е 
најдобар прв чекор за избегнување 
на дезинформации.

3 Бидете на патот на веродостој-
ните информации.
- И покрај сите погрешни вести 

и дезинформации што циркулираат 
на социјалните мрежи, овие плат-
форми можат да бидат и моќни 
алатки за пристап и споделување 
на навремени и веродостојни ин-
формации. Бидете со намера да ги 
следите професионалните новина-
ри на терен, реномираните новин-
ски организации и проверувачите 
на факти кои ги разоткриваат не-
вистините во реално време.

- Имајте на ум: вонредните ве-

сти создаваат хаотични, брзи и 
предизвикувачки информативни 
средини. Одолејте на поривот да 
изразите загриженост со рефлексно 
споделување на сензационални, но 
непотврдени објави и ажурирања. 
Исто така, запомнете дека е важно 
да се има во предвид правичнос-

та, кадрите, како и точноста, 

додека ги 
следите вести-
те за Украина. 
Некои ги критикуваа 
неодамнешните ве-
сти, на пример, за 
вклучување на ра-
систички и евроцент-
рични чувства кои откри-
ваат вознемирувачки двоен 
стандард во покривањето на 
конфликтот во споредба со оние 
надвор од Европа.

Русија има историја за 
користење на дезинформации 
за „оправдување“ на акциите што 
се осудени или ги осудува меѓуна-
родната заедница. Сепак, нејзините 
неодамнешни напори да измисли 
образложение за инвазијата на Ук-
раина, брзо беа разоткриени од ис-

за војната во Украина
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Борба против дезинформации 

Од почетокот 
на руската инвазија на 
24 февруари, војната 

создаде претежно хаотична 
информативна средина низ 
која дури и најпаметните и 
најпосветени експерти за 

дезинформации понекогаш 
се мачат да се 

движат

тражувачите. Тие користеа геолока-
ција за да го отфрлат тврдењето за 
наводни украински саботери кои се 
прикрадуваат во Русија; сателитски 
податоци за сензори на топлина за 
да се отфрлат руските тврдења за 
напад; и алатки за видео анализа за 
да се покаже дека снимката од на-
воден чин на саботажа вклучува ау-
дио од експлозии што се преземени 
од други видеа.

Зголемените западни крити-
ки за известувањето од војната во 
Украина, покренуваат важни пра-
шања за влијанието на пристрас-
носта во одлуките за вестите за 

време на главните приказни што 
се развиваат. Некои упатија кри-
тики за одредени известувања од 
Украина и забележаа на рамката 
на приказните и изборот на зборо-
ви што ја прикажуваат „инвазијата 

како нешто што се случува во си-
ромашните земји, но не и во Евро-
па“. Дури и огромната количина на 
содржини сама по себе, велат кри-
тичарите, открива двоен стандард 
во тоа како западните медиуми ја 

за војната во Украина ИНФОРМАТИВНИ ПРАКТИКИ 
ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
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покривале оваа војна во споредба 
со конфликтите во другите делови 
на светот.

Долгогодишниот руски дезин-
формативен наратив, кој тврди 
дека САД финансираат лаборато-
рии за биолошко оружје, повторно 
се појави за време на војната во Ук-
раина и се задржа меѓу приврзани-
ците на теории на заговор. Руската 
влада со години се обидуваше да 
легитимира различни неосновани 
тврдења дека САД развиваат би-
олошко оружје, вклучително и во 
лаборатории во Украина. Во реал-
носта, лабораториите беа делумно 
воспоставени за да го обезбедат 
оружјето од советската ера, а исто-
времено работеа на тоа „опасните 
патогени да не паднат во погрешни 
раце“.

Рускиот парламент, во меѓу-
време, усвои нов закон со кој се 
криминализира објавувањето на 
информации за војската кои Кремљ 
ги смета за „лажни“, вклучител-

но и известувањето од независни 
новински организации и објави на 
социјалните мрежи од поединци. 
Како одговор на законот, еден не-
зависен весник кој долго време ја 
критикуваше руската влада, „Но-
ваја газета“ на Твитер објави дека 
го брише известувањето за војна-
та за да избегне тужба и гонење. 
Други големи новински органи-
зации, вклучувајќи ги „Би-Би-Си“, 
„Си-Ен-Ен“, „Еј-Би-Си“, „Си-Би-Ес“ 

и „Блумберг“, како одговор на тоа, 
ги прекинаа нивните преноси и из-
вестувања од Русија. „Вашингтон 
пост“, пак, објави дека ќе отстрани 
елементи од некои стории, како 
датуми, за да ги заштити своите 
новинари во Русија.

Откако Русија ја напад-
на Украина на 24 февруари, 
војната создаде претежно 
хаотична информативна 
средина низ која дури и 
најпаметните и најпосве-
тени експерти за дезин-
формации понекогаш се 
мачат да се движат. Ве-
родостојните информа-
ции може да се изгубат 
во морето на лажни обја-
ви на социјалните мре-
жи, создавајќи метеж од 
контрадикторност и кон-
фузија. Автентични фото-
графии од цивилни жртви 
и од гранатирани станбени 
згради, училишта и болни-

ци, се испресечени со снимки од 
претходни воени акции, филмови и 
видео игри. Објавите кои ја слават 
украинската храброст, патриотизам 
и контранапади се, исто така, изме-
шани со визуелни елементи надвор 
од контекст и измислени приказ-
ни. Тоа е вртоглава комбинација 
од точни информации, тактички 
дезинформации, тролање, мамка 
за ангажман, па дури и дезинфор-
мации наменети за инспирација на 

оние кои ја поддржуваат Украина.
Три совети кои ќе ви помогнат 

да останете фокусирани на факти-
те, додека инвазијата на Украина е 
влезена во четвртиот месец

1 Внимавајте на руските такти-
ки за дезинформација. Иако 

не можеме со сигурност да знае-
ме дали објавата или коментарот 
на интернет е од руски агент или 
платен трол, можеме да научиме 
да ги забележуваме вообичаените 
руски тактики и наративи за де-
зинформација. Исто така, треба да 
се препознае сложеноста на нови-
те пропагандни тактики, како што 
е измислувањето и неискреното 
„откривање“ на проукраинските 

Брзото или напредно пребарување на интернет за 
имиња на било кои непознати извори на вести или 

неосновани тврдења е најдобар прв чекор за избегнување 
на дезинформации

Не лајкувајте или споделувајте какви било визуелни 
слики што не се потврдени од веродостојни извори 

засновани на стандарди
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„фалсификати“ од страна на Русите 
- шема што фрла сомнеж на автен-
тичните .

2 Не потпаѓајте на наративи за те-
орија на заговор. Приврзаниците 

на теориите на заговор честопати ги 
прилагодуваат своите верувања за 
да одговараат на новите случувања 
во светот, а војната во Украина не е 
исклучок. Меѓутоа, во овој случај, 
оние кои веруваат во заговор, исто 
така, стануваат жртви на руските 
наративи за дезинформација, како 
што е неоснованото тврдење дека 
САД го поддржуваат развојот на 
биолошко оружје во Украина или 
апсурдната идеја дека конфликтот 
го организираат актери. 

3 Споделувањето на дезинформа-
ции како „поддршка“ на Украина 

им помага на руските пропагандни 
напори. Иако можеби е примамли-
во да се лајкуваат и споделуваат 
објави на социјалните мрежи кои 
покажуваат наводни победи на 
Украина, инспиративни вињети и 
други надежни пораки, распростра-
нетоста на невистини во врска со 
конфликтот ги поттикнува руските 
и конспиративните тврдења дека 
војната, на некој начин, се пренагла-
сува или лажира. Тие се погоден 
момент да се откажете од објави на 
социјалните мрежи од непознати 
лица и други форми на содржина 
што е генерирана од корисниците 

и да чекате потврда пред да споде-
лите.Додека светот продолжува да 
биде сведок на текот на руската ин-
вазија на Украина, во многу случаи 
на социјалните мрежи, од витално 
значење е да не се додава магла 
на конфузијата што е создадена од 
дезинформации за да се прикријат 
злосторствата што се вршат на те-
рен. Сите имаме одговорност да се 
вклучиме во борбата против невис-
тините со тоа што ќе научиме да ги 
препознаваме, да ги пријавиме на 
модераторите на платформата и да 
ги предупредуваме другите да се 
оддалечат од нив. 

Извор: News Litercy Project 
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Рускиот парламент, во 
меѓувреме, усвои нов закон 

со кој се криминализира 
објавувањето на информации 

за војската кои Кремљ ги смета 
за „лажни“, вклучително и 

известувањето од независни 
новински организации и објави на 
социјалните мрежи од поединци

Некои упатија критики за 
одредени известувања од Украина 

и забележаа на рамката на 
приказните и изборот на зборови 

што ја прикажуваат 
„инвазијата како нешто што се 
случува во сиромашните земји, 

но не и во Европа“

https://newslit.org/combating-disinformation-about-the-war-in-ukraine/
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СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 
И АПЛИКАЦИИ 
ВО СЛУЖБА НА 
ГОЛЕМИТЕ СИЛИ   

Кампањите со дезинформации 
го искривуваат погледот на 
младите за војната во Украина

Новата, и често непроверена, 
содржина што се појавува на 
ТикТок во секунда е причина 

за загрижност на некои 
аналитичари дека може да 

служи за заблуда на нејзините 
корисници кои ги има една 
милијарда ширум светот

Додека светот се фокусира на 
руската војна против Украина, 
паралелно беснее уште еден 

конфликт - преку телефоните на 
луѓето. ТикТок стана бојно поле во 
информациската војна. Апликацијата 
која е популарна меѓу помладата 
публика и позната по танцовите 
видеа, за некои стана извор на 
информации за војната во Украина, 
пишува VOA. 

Новата, и често непровере-
на, содржина што се појавува на 
ТикТок во секунда е причина за 
загрижност на некои аналитича-
ри дека може да служи за заблуда 
на нејзините корисници кои ги има 

една милијарда ширум светот.
„Тие [се мисли на видеата] може 

да се користат за просветлување на 
луѓето за тоа што навистина се случува 

на теренот“, вели Џесика Брант, директор-
ка за политика за иницијативата на Инсти-
тутот „Брукинг“ за вештачка интелиген-
ција и технологија во развој. 

„Тие, исто така, можат да бидат изва-
дени од контекст и да се користат за за-

блуда или за дезинформирање. Гле-
даме дека сето тоа се случува во 

овој конфликт“, додаде таа.
ТикТок, меѓутоа, не е един-

ствена социјална апликација 
која има моќ да ги дезинформи-

ра младите за војната во Украина. 
Рајан Лохер, студент на американскиот 

универзитет и креатор на содржини на 
ТикТок, со повеќе од 18.000 следбеници, 
за „Гласот на Америка“ изјави дека видел 
голем број на лажни наративи за кон-
фликтот меѓу Русија и Украина како доби-
ваат на интензитет и на други популарни 
платформи. 

„Го гледам тоа на Твитер, очигледно 
на ТикТок. Многу е лесно да се открие од 
каде доаѓаат тие луѓе“, изјави тој за „Гла-
сот на Америка“. 

БИ
Л
ТЕН

31

Кампањите со дезинформации 
го искривуваат погледот на 
младите за војната во Украина

Додека светот се фокусира на 
руската војна против Украина, 
паралелно беснее уште еден 

конфликт - преку телефоните на 
луѓето. ТикТок стана бојно поле во 
информациската војна. Апликацијата 
која е популарна меѓу помладата 
публика и позната по танцовите 
видеа, за некои стана извор на 
информации за војната во Украина, 
пишува VOA. 

Новата, и често непровере-
на, содржина што се појавува на 
ТикТок во секунда е причина за 
загрижност на некои аналитича-
ри дека може да служи за заблуда 
на нејзините корисници кои ги има 

една милијарда ширум светот.
„Тие [се мисли на видеата] може 

да се користат за просветлување на 
луѓето за тоа што навистина се случува 

на теренот“, вели Џесика Брант, директор-
ка за политика за иницијативата на Инсти-
тутот „Брукинг“ за вештачка интелиген-
ција и технологија во развој. 

„Тие, исто така, можат да бидат изва-
дени од контекст и да се користат за за-

блуда или за дезинформирање. Гле-
даме дека сето тоа се случува во 

овој конфликт“, додаде таа.
ТикТок, меѓутоа, не е един-

ствена социјална апликација 
која има моќ да ги дезинформи-

ра младите за војната во Украина. 
Рајан Лохер, студент на американскиот 

универзитет и креатор на содржини на 
ТикТок, со повеќе од 18.000 следбеници, 
за „Гласот на Америка“ изјави дека видел 
голем број на лажни наративи за кон-
фликтот меѓу Русија и Украина како доби-
ваат на интензитет и на други популарни 
платформи. 

„Го гледам тоа на Твитер, очигледно 
на ТикТок. Многу е лесно да се открие од 
каде доаѓаат тие луѓе“, изјави тој за „Гла-
сот на Америка“. 

УЧЕНИЧКИ ПЕРЦЕПЦИИ

Лохер рече дека забележал проруски 
корисници на ТикТок како шират теории 
на заговор за да ја оправдаат руската ин-
вазија во Украина, од наводни украински 
лаборатории за биолошко оружје, до на-
цистички закани кои, наводно, произлегу-
ваат од Киев.

Додека некои лажни информации 
имаат за цел да доведат во заблуда, Ло-
хер рече дека другата содржина „потекну-

ва од претходните убедувања на луѓето 
додека се обидуваат да изградат став за 
конфликтот“.

Андријана Маркив, украинска др-
жавјанка која студира на американскиот 
универзитет во Вашингтон, се согласува 
со Лохер.

„Не сите [се мисли на дезинформации] 
доаѓаат од место на омраза. Луѓето поне-
когаш шират лажни вести, бидејќи навис-
тина не знаат“, рече таа.

Сепак, според неа, некои корисници 
намерно објавуваат лажни информации за 
да генерираат контроверзии и сообраќај 
на социјалните медиуми. 

„Тоа го прават за да добијат лајкови и 
коментари“, додаде таа.

Без разлика на намерата, изобилство-

то на дезинформации за војната ги возне-
мирува многу Украинци.

„Се јавувам кај моето семејство и ги 
слушам како плачат, а потоа одам на со-
цијалните мрежи и гледам луѓе кои велат 
дека оваа војна е вина на Украина или дека 
шират проруска пропаганда. Се обидувам 
да го минам преку тоа, бидејќи е тешко“, 
рече Маркив.

Албина Токакова, руска студентка која 
живее во САД, верува дека Русите и Ук-
раинците ги користат социјалните мрежи 
за да шират информации што најдобро 
одговараат на нивните интереси. Таа рече 
дека некои се обидуваат да ја оправдаат 
руската инвазија, додека други го бранат 
суверенитетот и независноста на Украина.

„Се чувствувам како да е нависти-
на тешко во моментот да се каже што е 
правилно, а што не и кои се точните ин-
формации“, изјави Токакова за „Гласот на 
Америка“.

Токакова додаде дека, иако има мно-
гу дезинформации кои се шират на Тик-
Ток, платформата, исто така, служела и за 
објавување на борбите на Украинците за 
преживување на руската инвазија.

КИНЕСКА СОПСТВЕНОСТ

ТикТок е во сопственост на кинеската 
компанија „БајтДенс Лтд“ (ByteDance Ltd), 
па некои се загрижени дека таа служи 
како алатка и за Пекинг да влијае врз ста-
вовите и перцепциите на луѓето во светот.

Метју Ли, студент на Факултетот за 
меѓународна услуга на американски уни-
верзитет, не користи ТикТок. 

„На кинеските социјални медиуми сме 
сведови дека се кажуваат многу национа-
листички работи, многу проруски работи, 
и поради тоа колку цврсто контролираат 
сè, тешко е да се каже дали навистина се 
вистински луѓе или луѓе кои ги плаќа ки-
неската Влада за да кажуваат такви рабо-
ти“, изјави Ли за „Гласот на Америка“.

ТикТок е во сопственост 
на кинеската компанија 

„БајтДенс Лтд“ (By-
teDance Ltd), па некои 

се загрижени дека таа 
служи како алатка 

и за Пекинг да влијае 
врз ставовите и 

перцепциите на луѓето 
во светот

https://www.voanews.com/a/disinformation-aims-to-skew-young-people-s-view-of-war-in-ukraine-/6529934.html
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Некои аналитичари веруваат 
дека ова е дел од поголемата стра-
тегија на кинеската влада да мани-
пулира со информации, за да одго-
вара на нејзиниот наратив, било да 
е војната во Украина или било која 
друга геополитичка тема.

„Мислам дека Кина манипули-
ра со информации за да обликува 
ставови за прашања од геополи-
тичка важност за неа. Веќе некое 
време, тие напори стануваат пона-
метливи и мислам дека тие само 
ќе продолжат да растат“, рече 
Брант од Институтот „Брукингс“.

Студенти од американски уни-
верзитет за „Гласот на Америка“ 

рекоа дека прават се што можат 
во борбата против дезинформа-
циите. Како роден Русин, Токакова 
се обидува да ги поправи лажните 
наративи за нејзината родна земја.

Лохер, пак, истакна дека ја ко-
ристи алатката за известување на 
ТикТок за да означува видеа што 
содржат лажни информации. 

„Испратив порака и на некои 
од креаторите на лажна содржи-
на“, додаде тој.

Што се однесува до Мар-
кив, таа ги советува корисниците 
на социјалните мрежи да бидат 
претпазливи за содржината што 
ја консумираат, додавајќи дека, 
иако војната во Украина може да 
изгледа далечна за Американците, 
„би можеле да имате ученици во 
вашиот клас или пријатели кои 
минуваат низ ова со нивните [ук-
раински] семејства“. 
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