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Begirada soziala Eskolapioen kristau alkartetik

Jentetzen kontrola ulertzeko modua,
Fake News dalakoen aroa.

ZER DIRA FAKE NEWS DALAKOAK?

Hainbat eztabaida dago Fake News dalakoak definitzerakoan, azken 
helburuaren arabera, askotarikoak izan daitekez-eta. Horregaitik, Claire 
Wardle autoreak, “Sasi-barriak. Korapilatsua da”2artikulu bikainean, 
Fake News dalakoak, eta honeen helburuak eta zabaltzeko bideak, 
kategoriatan sailkatzen ditu. Artikuluan azaltzen danez, helburu komiko 
hutsa dauan eta min emoteko edo desinformazinoa eragiteko idazten 
ez dan satira eta norbaiti buruzko informazino engainagarria emoten 
dauan barria ez dira gauza bera. Fake News dalakoen definizino zabala 
dala-eta, ohikoa da gure eguneroko bizitzan, egunkarian edo interneten 
nabigatzean, holakoren bat aurkitzea.

Fake News dalakoen ondoriorik arriskutsuenetakoa, desinformazinoa 
da. Johns Hopkins Unibertsitateak definitu eban hitz hau, “Evaluating 
Information” alkarte ikertzailearentzako erreferentziazko gidan, 
nahitasun neutroaren ondorengo okerreko informazinoak gai jakin 
bati buruz dakarren ezjakintasun lez. Ostera, artikulu barriagoetan3 
, desinformazinoa nahastatzea edo norbaiti gai bati buruzko eretxi 
bat sarraraztea xedetzat daben asmo txarreko jarduerei dagokiela 
nabarmentzen da. Desinformazinoa da, gehienetan, gai bati buruzko 
guzur edo Fake News dalakoak zabaltzean bilatzen dan helburua. 
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NOREN MESEDERAKO DIRA FAKE NEWS 
DALAKOAK?

Historian zehar, gobernuek, alderdi politikoek, korporazinoek 
edo dirudun handiek erabili izan dabez Fake News edo 
desinformazinorako jarduerak gizartearen eretxia kontrolatu 
eta euren helburuak lortu ahal izateko. 

Fake News dalakoen sortze eta erabileraren barruan, 
alde batetik, ordaintzen dabezan kolektiboak dagoz eta, 
bestetik, sortzeagaitik eta agertzera emoteagaitik kobratu 
egiten dabenak. Lehenengoek, “desinformazinoaren 
sortzaileek”, fake news dalakoak sortzean oinarritzen dira 
eta horreetatik etekina ataratea dabe helburutzat eta 
tartean dagoz gobernuak, alderdi politikoak, dirudunak, 
pertsona entzutetsuak edo korporazino handiak. Fake News 
dalakoak sortzen eta herritarren artean zabaltzen dabezanen 
artean, konpainia handietako, edo alderdi politikoetako 
komunikazino-sailak, monopolio inbormatiboak eta on-
line edukien plataformak dagoz. Kolektibo bi honeek dira 
eragile nagusiak, desinformazinoa sortzean, eta sasi-barri 
horreetatik etekin gehien ataraten dabenak. Fake News 
dalakoetatik etekin gehien jasoten daben eragileez osatutako 
kolektiboak aztertzean, tartean honako jarduerak bertan 
behera iztea ekarri beharko leukien politikak sustzatzeaz 
arduratu beharko leukienak dagozala ikusi daiteke. 

1  Esteka:https://www.nytimes.com/2019/10/16/opinion/  
         hitler-speech-1919.html  
2  Esteka:https://es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-    
         falsas-es-complicado/
3  Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward  
        an interdisciplinary framework for research and policy making. 
 Council  of Europe report, 27.

Science.

Gizadiaren hastapenetatik, guzurrak pertsonen eretxien 
kontrolerako arma lez erabili izan dira. Horren adierazle dira 
lehenengo kristauen aurka zabaldutako zurrumurruak edo 
juduen aurkako propaganda nazia2 . Egunkariak, irratia 
edo telebistako albistegiak bezalako ohiko komunikabideak 
agertzean, iruzur egiteko metodo honeek profesionalizatu eta 
pertsona hartzaileen eretxia zuzentzeko eta bideratzeko eta 
gizartean desinformazino giroak sortzeko guzurrez edo sasi-
barriez baliatzen ziran gizarte kontrolerako tresna bihurtu ziren. 
Barri honeek dira beranduago Fake News deituko diranak. 
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ITURRI GOMENDAGARRIAK:

#FakeYou  -Simona Levi eta hainbat autore  #FakeYou
https://es.bellingcat.com/
https://maldita.es/
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ZELAN ZABALTZEN DIRA FAKE NEWS DALAKOAK?

Hainbat metodo erabiltzen da Fake News dalakoak zabaltzeko, baina 
artikulu honetan, gaur egun gehien erabilten dana aztertuko dogu: 
gizarte sareak. Sortu ziranetik, gizarte sareek ordura arte pentsaezina 
zan bizkortasunaz informazinoa mobiduteko bidea atondu dabe. Gaur 
egun, munduko biztanleriaren erdia inguruk parte hartzen dau gizarte 
sare batean edo batzuetan eta Espainian kopuru hau herritarren 
%62raino iristen da4, adina kontuan hartu barik. 

Plataforma honeen berehalakotasunaren eraginez, hainbat erabiltzailek 
gaurkotasunez betako gai eta barrien inguruan informazinoa jasoteko 
erabilten ditu. Jarduera hau eskuratzen dogun informazinoarekin 
kritiko jokatu barik gauzatzea arriskutsua izan daiteke, bete-betean 
Fake News dalakoen tranpetan jaustea ekarriko leuskigun “ainguratze-
eragina”  bezalako alborapen kognitiboak jasan daikeguzalako. Barri 
honeen hedapen eta zabaltzea kontu automatizatuen –edo bot sozial 
deitutakoen- bidez egiten da. ‘Bot’ honeek benetako pertsona lez 
agertzen dira gizarte sareko erabiltzaile arrunten jokaera imitatuz eta 
gertakari psikologikoez (homofilia edo ixte triadikoa) baliatuz sare 
horretan jarrera eraginkorra jadetsi ahal izateko. Jarrera honetatik, 
‘bot’ dalakoek aukera gehiago dabe euren barri edo eretxiak onartu 
daiezan eta baita berbialdu be, holan, hedatzea lortuz.

EEBBetako presidentetzarako 2016ko hauteskundeetan gertatu zan 
eretxia eragiteari eta Fake News dalakoak sustatzeari lotutako kasurik 
aitagarrienetakoa. Hauteskundeen ostean garatutako askotariko 
azterraldietako batean, Twitterreko 3.836 kontu aztertu ziran, kanpoko 
weben eta bigarren mailako kontuen laguntzaren bidez, ideia eta Fake 
News dalakoen sustapenerako hainbat sare antzemateko. Honako 
erasoak ez dira bakarrik eremu politikoan gertatzen; osasunaren 
arloan, esate baterako, txertoen aurkako mobimentua gizarte 
sareetan agertutako guzurrez eta egindako gizarte presinoaz baliatzen 
da, jarraitzaileen kopurua gehitzeko. Fake News dalakoak sustatzeko 
gizarte sareez baliatzea honeek krimilalizatzeko saiakera baino ez 
da. “Ideia-sustatzaileek”, hau da, gaur egungo gizartea gobernatzen 
daben erakundeek, ideien sartze horren bidez konbentzitzen 
bagaitue, Fake news dalakoen eragina murrizteko eta arintzeko era 
bakarra informazinoa filtratzea eta gizarte sareak zentsuratzea dalarik, 
gure adierazpen askatasuna, irudikatzen dogun opozisinorako hain 
baliotsua dan tresna, murriztea lortuko dabe.

Mundua pandemia batek eragiten dauan nahastean murgilduta 
dagoanean, edozein informazinok jente asko bultzatu daike une 
lasaietan sekula hartuko ez leukezan erabagiak hartzera. Era berean, 
geure etxeetan zokoratuta eta askatasunak “kenduta”, jasoten dogun 
informazinoak dalako gizabanako edo gizatalde batzuen aurkako 
eretxiak izatera eroan gaikez. Covid-19ak berekin ekarri deusku 
hainbat sasi-informazino, guzur, konspirazino…

EInformazino honek, lehen esan dogunez, izu-ikara sortu daike 
gizartean, eta benetan larri bihurtu daitekez osasun publikorako ondorio 
larriak dakazelako. Fake news maila eta desinformazino orokorra maila 
altuetara iritsi da pandemia honetan. Hedabide sentsazionalistetatik, 
iturriak kontsultatzen ez dabezan kazetari arduragabe, konspiratzaile 
eta eragile interesatueengandik besteak beste, jasotako zurrumurruak 
era askotakoak izan dira: “birusa akabatzeko” teoriarik absurduenak 
–ume txikien pixa erabiliz- edo 5G antenen erabilerak birusa hedatu 
dauala aldarrikatu dabenak. Informazinoaren aroak lagungarri izan 
beharko leuke pandemia kudeatzerakoan gizartea informatuta eukiz 
eta adituen gomendioak jarraitzearen egokitasunaz ohartaraziz, 
baina, ostera, hedabide horreek ideia, konspirazino eta teoriarik 
absurduenak jaurtitzeko erabilten dira. [Egin daigun hedabide askeen 
aldeko apustua eta salatu daiguzan desinformatzaileak eta holantxe 
lortuko dogu gizarCte batu eta informatua] 6.

ZER EGIN DAIKEGU FAKE NEWS 
DALAKOEN AURKA?
(Ekintza)

Egiazkotasuna zalantzan jartzera garoazan barria 
jasotzen dogunean egin behar dogun lehenengo 
gauza, informazinoaren egiaztatzaileengana jotea 
da. Informazinoaren egiaztatzaileak, erabiltzaileek 
bialtzen deutsiezan barriak guzurtatzen eta argitzen 
dabezan erakundeak dira. Espainian, informazinoaren 
hiru egiaztatzaile dagoz, International Fact-Checking 
Network (IFCN) nazinoarteko aliantzak ziurtatuta: 
Maldita.es, Newtral eta Efe Verifica. Plataforma 
guzti honeek balizko Fake News dalakoak bialtzeko 
zerbitzuak dabez eta egiaztatzeaz eta barrietan 
agertzen diran datuak, egia badira, nondik datozan 
argitzeaz arduratzen dira.

Beste alde batetik, baleiteke gizarte sareetan honako 
barriak hedatzen dituan erabiltzailea aurkitzea. Kasu 
askotan, erabiltzaile honeek hirugarren pertsonek 
kontrolatutako ‘bot’ kontuak izan daitekez. Ingelesez 
dagoan post honetan7, erabiltzailea ‘bot’ dalakoa 
ala benetako pertsona dan antzemateko kontuan 
izan behar doguzan ezaugarriak agertzen dira. Dana 
dala, dalako erabiltzaile batek holako barriak –eta 
kasu batzuetan baita gizatalde jakin batzuen aurkako 
gorrotoa be- zabaltzen diharduala konturatzen 
bagara, erantzukizunez jokatu eta salatzea dagokigu 
eta gizartearen aurrean dan moduan agertzea, hau 
da desinformazinoaren eragile lez. 

Hainbeste interes pribatu eta hain interes komun 
gitxi dagoan munduan, geure ardura da informazino 
ahalik eta objektiboen izatea lortzea. Kritiko izan 
behar dogu, Fake News dalakoen tranpan ez jausi 
eta horreek hedatzeko saiakera guztiak gure esku 
dagozan bideetatik moztu. Guztion egitekoa da barri 
honeen hedapena eragoztea. 

4  Enlace:https://www.statista.com/statistics/718019/social-me                                                                                
 dia-news-source/  
5  Enlace:https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_de_anclaje
6  Informe sobre bulos Covid19
7 Enlace:https://nixintel.info/osint/signs-youre-following-a-fake-twi-
tter-account/
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