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Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiła się fałszywa informacja dotycząca uchodźców.
Kłamliwy wpis miał sugerować, że w Kostrzynie nad Odrą dwóch obywateli Ukrainy miało
próbować zgwałcić dwóch małych chłopców. Lubuska Policja stanowczo dementuje, że do takiego
zdarzenia miało dojść. Tego rodzaju #FAKENEWSY w obecnej sytuacji są wykorzystywane do
siania strachu i wywołania niepokoju społecznego.

Lubuska Policja stanowczo dementuje informację, która pojawiła się w sieci. Kłamliwy wpis miał informować o
usiłowaniu zgwałcenia dwóch małych chłopców przez obywateli Ukrainy w Kostrzynie nad Odrą. Mimo, że nie mieliśmy
informacji i sygnałów w tej sprawie, to policjanci dokładnie sprawdzili czy do takiego zdarzenia doszło. Taka sytuacja
nie miała jednak miejsca.
Fałszywa informacja, która nie odzwierciedla opisywanych zdarzeń, ma zawsze konkretny cel — wywołać strach i
niepokój społeczny. Spowodować zmianę postawy i wzbudzić negatywne postrzeganie konkretnych osób, grup
społecznych, czy też narodów. Nie wierzmy takim przekazom i zawsze weryﬁkujmy ich treść, bo często NIE SĄ
PRAWDZIWE. Są to współczesne metody działania, które określone grupy osób wykorzystują niejednokrotnie do siania
niepokoju społecznego. Przykładem tego typu działań mogą być rzekome ataki uchodźców na dzieci. To wszystko jest
KŁAMSTWEM.
Przydatne strony i artykuły:
Formularz kontaktowy, dzięki któremu można poinformować o podejrzanym adresie lub wpisie w mediach
społecznościowych. Zgłoszenia takie przechodzą kilka stopni weryﬁkacji (również NASK) i przyczyniają się do
ograniczenia fałszywych treści w Internecie.
Crazy Nauka - blog popularnonaukowy, mający na celu obalanie mitów naukowych, a także fałszywych teorii
dotyczących pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie.
Stop dezinformacji - przewodnik dla dziennikarzy i redakcji poświęcony walce z manipulowaniem informacją.
Znajduje się tam wiedza o tym, jak m.in. rozpoznać „fake newsa”, jak weryﬁkować informacje znalezione w
sieci, jak sprawdzać wiarygodność źródeł, jak weryﬁkować materiały graﬁczne i audiowizualne oraz jak
przeciwdziałać dezinformacji.

Bellingcat - obcojęzyczny portal tworzony przez międzynarodowy kolektyw naukowców, śledczych i dziennikarzy
obywatelskich z ponad 20 krajów. Wykorzystuje on publicznie dostępne dane (również w mediach
społecznościowych) w celu badania konﬂiktów światowych, przestępczości i naruszeń praw człowieka.
FactCheck.org - amerykański portal, który zajmuje się stosowaniem dobrych praktyk dziennikarskich i naukowych
oraz zwiększaniem wiedzy i zrozumienia opinii publicznej co do polityki Stanów Zjednoczonych. Portal monitoruje
prawdziwość faktów wypowiedzianych przez polityków w reklamach telewizyjnych, debatach, przemówieniach,
wywiadach i komunikatach prasowych.
Konkret24 - polska witryna internetowa, której głównym celem jest walka z nieprawdziwymi informacjami z
zakresu zdrowia, nauki i polityki – poprzez analizę i weryﬁkację publikowanych publicznie treści.
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