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Dezinformare (Fake News)
- probleme și soluții –

Problema nr. 1: înrăutățirea stării de sănătăte publică
Soluții în dezbatere:
monitorizarea stării de sănătăte publică;
● sancțiuni pentru cei care nu se conformează;
● comunicare oficială clară periodică, național unitară;
● eficientizarea campaniei de informare a guvernului prin producții tv/mesaje online etc.
convingătoare și profesioniste;
● mesaje și povești interesante despre tematica COVID distribuite de presă/specialiști/experți;
● identificarea vectorilor și a principalelor meme/mesaje și educarea oamenilor în sens contrar (de
ex. beneficiile personale și sociale ale purtării măștii trebuiau introduse înainte să apară
necesitatea și/sau campania anti-mască; acum este nevoie de o campanie dublă pro-măsuri de
protecție și una împotriva mesajelor de non-conformare);
● alfabetizare media și promovarea gândirii critice;
● educație (online).
Contributori: Brîndușa Armanca, Mircea Crețu, Mircea Dragu, Mihai Gafencu, Octavian Jurma
●

Problema nr. 2: scăderea încrederii în autorități
Soluții în dezbatere:
eficientizarea campaniei de informare a guvernului prin producții tv/mesaje online etc.
convingătoare și profesioniste;
● sancționarea de către Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a campanilor de dezinformare
de pe TV și radio;
● verificarea surselor și confirmarea și reconfirmarea veridicității informațiilor.tratament adecvat și
vaccin;
Contributori: Brîndușa Armanca, Călin Bot.
●
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Problema nr. 3: destabilizare socială și a statului de drept
Soluții în dezbatere:
cartografierea sistematică a rețelelor de comunicare formală și informală, normativă și empirică
(colectarea datelor, analiza și vizualizarea lor);
● introducerea sistematică, de la cele mai variate forme de educație (formală, non-formală) a unor
elemente de educație media, de competențe prin care destructurarea mesajului mediatic să
devină o obișnuință, iar formarea și exprimarea opiniilor să fie realizate în cadrul larg al
respectării drepturilor omului (fără atitudini discriminatorii, cenzuri și limitări pe criterii aleatorii
și obscure);
● alfabetizare media și promovarea gândirii critice;
● educație (online).
Contributori: Brîndușa Armanca, Mircea Dragu, Silvia Fierăscu, Ileana Rotaru
●
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