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La sfârșitul lui 2018 și în prima parte a lui
2019 am avut sau avem alegeri cruciale în
Republica Moldova, Estonia, Slovacia,
Ucraina, Georgia, Turcia sau Macedonia,
iar apoi în luna mai are loc scrutinul
general pentru Parlamentul European, ca
să enumerăm doar cele mai vizibile
evenimente electorale în regiunea noastră.
Toate aceste voturi sunt afectate de cele
două simptome ale proastei guvernări
promovate deliberat dinspre est sau având
rădăcina în politica internă a fiecărei ţări
menţionate:
(a) clientelismul ca model politic de
succes, promovat tot mai dezinvolt
şi fără rezerve ca alternativă la
statul de drept liberal; şi
(b) dezinformarea sistematică
(fake news), cu agendă, făcută
prin mass media noi sau
tradiţionale.
Primul simptom se sprijină pe cel de-al
doilea, iar aceasta din urmă se pune în
slujba clientelismului, consolidând
împreună proasta guvernare atât în planul
realităţii şi cât şi al retoricii. Avem de fapt
două feţe ale aceleiaşi monede,
reprezentată de degradarea vizibilă a
standardelor actului de guvernare în doar
câţiva ani.
Raportul de faţă punctează rezultatele
unui proiect pe tema manipulare şi
propagandă, cu accent pe două state
vecine, Republica Moldova şi România,
proiect centrat în efortul de a înţelege şi
construi instrumente de contracarare a
fenomenului dezinformării strategice şi a
schiţa nişte cadre de răspuns şi
combatere. Ambiţia materialului este însă
de a identifica un cadru de analiză
aplicabil mai general în regiunea Europei
de Est, pentru a putea face comparaţii
între state şi societăţi pe dimensiuni
relevante legate de dezinformarea
orchestrată de Kremlin.

S-au făcut multe eforturi în ultimii câţiva
ani pentru a înţelege şi, pe cât posibil, a
prezice formele şi intensitatea amestecului
rusesc în viaţa politică a ţărilor din
regiune, adică de a construi un model
analitic. În general, atât cât s-a putut
cuantifica, s-a mers pe ideea estimării
gradului de permeabilitate a unui stat sau
unei societăţii la diverse forme de
propagandă a Kremlinului.
După părerea noastră, asta este util dar
nu suficient; în materialul de faţă de
propunem să adăugăm câteva variabile
suplimentare care să se adune într-un
model analitic, cu statut de propunere.
Ceea ce schiţăm acum trebuie fireşte
testat ulterior pe date mai ample decât
putem noi face aici, dar poate fi un pas
înainte către construirea unui adevărat
indicator de manipulare comparativ
aplicabil la nivel regional.
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Dezinformarea online înainte
de alegerile europene.
Influenţa rusă în regiunea
Europei de Est
În februarie 2019 Facebook a suspendat
pagini false şi profile de troli în câteva ţări
din Europa de Est, în cadrul ofensivei pe
care o desfăşoară mai nou împotriva
“comportamentului inauntentic
coordonat”1. Anunţul FB se referă la 364
conturi cu peste 800.000 de followers,
multe fiind pagini-fantomă de ştiri care
reproduceau conţinutul Sputnik. Fiind
supusă la mari presiuni publice şi având
costuri reputaţionale serioase, reţeaua
socială încearcă în prezent să cenzureze
din spaţiul virtual actori care acţionează ca
troli online şi au impact semnificativ şi
comunică mult mai deschis decât înainte
pe această temă.
Identificarea şi separarea clară şi
previzibilă a ce este trolling sau “fake
news” online şi ce nu rămâne însă o
sarcină dificilă, tehnic şi filozofic, iar în
viitor e posibil să apară scandaluri în
ambele direcţii: atât pe bază de falsuri
negative (adică trolling sofisticat cu
aparenţă de autenticitate), cât şi de falsuri
pozitive (adică profiluri oneste suspendate
abuziv). De fapt, sunt semne că erorile de
tip fals-pozitiv se înmulţesc în ultima
vreme tocmai ca rezultat al unei acţiuni de
combatere mai agresive, bazată în
principal pe filtre de inteligenţă artificială
(AI), care se descurcă greu în hăţişul
limbajului natural şi al trollingului
strategic.

ironii (chiar proaste), a scrie pamfletăreşte
– fac toate parte de când lumea nu doar
din arsenalul de campanie al politicienilor,
dar chiar din comportamentul de zi cu zi al
oamenilor de rând. Curăţarea reţelelor
sociale de astfel de tipuri de exprimare,
asociate uneori cu fenomenul “fake news”,
este imposibilă, deoarece ele sunt parte
integrantă din limbajul natural al speciei
Sapiens.
Mai mult decât atât, “combaterea fake
news” pe reţele sociale – care privită din
partea cealaltă poate fi numită cenzură –
poate fi la rândul ei folosită strategic de
regimuri politice iliberale, aşa cum s-a
întâmplat totdeauna în istorie; nimic nou
aici. Zilele acestea se dezbat în Duma
Rusiei un set de amendamente la o
legislaţie dură de combatere a fake news,
adoptată în 2018: amenzi de până la
$15.000 pentru răspândire de ştiri false
sau limbaj injurios la adresa “societăţii,
statului, simbolurilor oficiale şi instituţiilor
publice”2. De asemenea, se propun până
la 15 zile de închisoare pentru recidivă şi
dreptul instituţiilor statului să suspende
paginile de web care nu şterg informaţia
falsă sau ofensatoare. O serie întreagă de
alte ţări din afara Europei au legislaţie
asemănătoare.

1

2

Coordinated inauthentic behaviour,
https://newsroom.fb.com/news/2018/12/insid
e-feed-coordinated-inauthentic-behavior/

https://freedomhouse.org/article/russialawmakers-speed-punish-criticismgovernment-and-alleged-fake-news
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Dificualtatea constă în aceea că a minţi, a
exagera, a spune jumătăţi de adevăr, a
ataca un preopinent, sau a face glume şi

Or, nu-i probabil ideea cea mai bună să
combaţi “fake news” prin legislaţie
draconică, în special în ţări unde statul de
drept e slab sau inexistent, pentru că
deturnarea spre represiune socială se face
imediat. Dar cel puţin în această etapă
criteriul “inauntenticităţii” pare că
funcţionează rezonabil de bine, atunci
când este aplicat cu bună credinţă chiar
de administratorii reţelelor, iar nu de
autorităţi publice din ţări unde nu există
garanţia respectării drepturilor cetăţenului
şi presei: dacă te dai drept altceva decât
eşti, e posibil să fii blocat pe Facebook,
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Twitter, Youtube etc, chiar dacă ceea ce
postezi nu este 100% fals.
Legislaţia excesiv de dură în state
neliberale duce la stimularea
comportamentului de “turnătorie
strategică”: raportări în masă orchestrate
contra criticilor regimului sau altor
persoane într-un fel sau altul minoritare,
care astfel sunt scoase din online sau
chiar deferite justiţiei penale.
Din păcate, trendul actual este către
adoptarea de astfel de legislaţie, sub
diverse denumiri şi forme, în state
democratice sau mai puţin democratice.
După atentatul terorist de la Christchurch
(Noua Zeelandă) Singapore şi Taiwan au
întărit filtrele contra a ceea ce consideră
conţinut periculos; Australia a trecut prin
parlament o lege “împotriva sharingului de
material violent şi respingător” care
responsabilizează managerii companiilor
gestionare de pagini şi reţele pentru
reacţii întârziate. Iar Marea Britanie a
anunţat printr-un policy paper că are în
vedere reglementari cuprinzătoare care să
reducă “daunele provocate de internet”,
creînd responsabilitate nu doar pentru
reţelele sociale, dar şi pentru forumuri,
comunităţi online sau aplicaţii care se
downloadează3.
Mark Zuckerberg însuşi a pledat recent, în
declaraţii publice şi în presă, pentru o
reglementare mai strictă a social media,
pe care reţelele singure e mai greu să o
facă4. Pericolul în toate acestea îl
reprezintă faptul că acest nou activism
statal pro-reglementare, ce poate duce la
un sistem echilibrat şi funcţional în ţări cu
stat de drept, poate pe de altă parte să fie
folosit ca pretext şi legitimare pentru
limitarea libertăţii de exprimare în ţări cu
regimuri ne-liberale.
www.expertforum.ro
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https://www.economist.com/britain/2019/04/11
/britain-unveils-a-plan-to-regulate-online-content
4

https://www.washingtonpost.com/opinions/markzuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-

Într-un fel sau altul, acţiunea Facebook
din februarie, replicată mai mult sau mai
puţin şi de alte companii social media
occidentale (nu însă şi de cele din Est), a
aruncat deodată un pic de lumină într-o
zonă obscură a internetului. Astfel, în
Republica Moldova “greblarea”
internetului a dus la ştergerea a 168 de
profile false de Facebook, 28 de pagini şi 8
profile de Instagram. Multe dintre acestea
erau foarte active în campania electorală
pentru alegerile din 24 februarie, inclusiv
cu anunţuri plătite.
S-a demonstrat că aparţineau fie unor
angajaţi ai guvernului Moldovei care
lucrau sub acoperire, fie unor activişti sau
firme asociate în principal cu partidul de
guvernare PDM, condus de oligarhul
Plahotniuc, dar care cu toţii îşi ascundeau
identitatea reală, pozând în pagini de ştiri.
Spre deosebire de ce se întâmplă în Vest,
orientarea ideologică sau clivajele
culturale nu jucau nici un rol în trasarea
liniei de conflict între troli şi cei trolaţi, nici
temele de discuţie ca atare. Campania
orchestrată era una cu scop pur
pragmatic, electoral, de tip “black
advertising”.
O lună mai târziu, Facebook a repetat
operaţiunea şi în România: 31 de pagini
şi profile au fost şterse sau suspendate
pentru că acţionau coordonat şi sub
identităţi camuflate, prezentându-se în
mod fals ca generatori de ştiri. Ca şi în
cazul Moldovei, s-a descoperit că
majoritatea trolilor erau organizaţi
instituţional în jurul principalului partid de
guvernământ, PSD, colegul de familie
doctrinară al PDM la Bucureşti. La puţin
timp după scoaterea lor de pe reţelele
sociale occidentale, agenţii de influenţă au
reapărut, de astă dată pe reţeaua
rusească Vkontakte (vk.com), unde au

in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a11e9-a3f778b7525a8d5f_story.html?utm_term=.20fb1f26247
3
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mutat tot conţinutul5. În sine faptul este
remarcabil, pentru că foarte puţini români
utilizează echivalentul rusesc al Facebook,
măcar şi din cauza barierei de limbă. După
cum vom arăta mai jos, reţelele gestionate
din spaţiul online rusesc nu asigură nici un
fel de tranparenţă sau garanţii de privacy
şi au în plus obligaţia legală de a face
conţinutul accesibil la cerere agenţiilor
statului.

a) Cultura locală, istoria, atitudinile
profunde: există state cu
populaţie intens rusofobă, precum
Polonia sau România; şi state cu
atitudini mai estompate în sensul
ăsta, precum Bulgaria sau Ungaria
(or chiar ruso-file, ca Italia sau
Grecia între cele vechi membre).
Aceste lucruri nu se schimbă uşor
în timp. Un sondaj recent (vezi Fig
1 mai jos) ne arată cât de
divergente sunt raportările la Rusia
şi liderii săi actuali în Europa sau
regiunea Balcanilor, stare de
lucruri stabilă peste ani şi nu lipsită
de consecinţe în planul acţiunii
politice imediate6.

Situaţiile din Republica Moldova şi
România pot părea asemănătoare, dar
luate împreună constituie un bun studiu
de caz de tip compare-and-contrast
privind fenomenul fake news în Europa de
Est în general, inclusiv în ce priveşte
componenta de influenţă rusă. Asta pentru
că, deşi au unele lucruri în comun, în
multe feluri România şi Moldova reprezintă
exemple radical opuse pentru funcţionarea
pieţei de fake news şi în special a
influenţei ruseşti în regiunea Europei de
Est.

b) Un procent însemnat din populaţie
e reprezentat de comunitatea
rusofonă, cu toate consecinţele
politice care derivă de aici:
organizare politică, partide etnice,
leverage cultural al Moscovei etc
(statele baltice, Moldova)

Prin tradiţie această regiune este
eterogenă, fragmentată lingvistic şi
religios, având raportări destul de diferite
la marile evenimente din istoria modernă
(de exemplu Al doilea Război Mondial,
prăbuşirea URSS, extinderea NATO) şi
înregistrând diverse grade de nostalgie
după regimul comunist, în special în
funcţie de profilul acestuia în anii ’70-’80
(intensitatea represiunii, nivelul de trai
perceput, etc).

c) Cunoaşterea pe scară largă a
limbii ruse în rândul populaţiei,
ca a doua limbă vorbită, ceea ce
face posibilă retransmiterea şi
consumul direct de produse media
din Federaţia Rusă, fără adaptări
constisitoare: ştiri interne şi
internaţionale, talk shows, dar şi
“divertisment” în care o anumită
imagine despre chestiuni globale şi
politică e prezentă implicit sau
subliminal, iar viziunile
conspiraţioniste asupra lumii sunt
intens promovate

Există caracteristici ale mediului
socio-politic din fiecare ţară ce
modelează receptarea de fake news sau
altor tipuri de influenţă venind dinspre
Kremlin, cum ar fi:

5

6

Pew Research Center. Global Attitudes &
Trends. Spring 2017 Questionnaire. Din păcate
cercetarea nu acoperă Republica Moldova şi
România dar sunt incluse state relevante din
regiune utile pentru comparaţie.
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Fig. 1. Opinia despre Rusia

Nefavorabilă | Favorabilă

d) Teritorii în afara frontierei
naţionale unde locuiesc cetăţeni
cu două paşapoarte, care prin
urmare au dreptul să voteze în
ambele alegerile naţionale
(exemplu dubletele BulgariaMacedonia; România-Moldova;
Polonia-Ucraina); asta duce la
“contaminarea” politicii şi
campaniilor electorale de ambele
părţi ale graniţei într-o oarecare
măsură, atât organizatoric, prin
secţiile de vot, cât şi în ce priveşte
retorica de campanie.

Puterea şi influenţa Rusiei reprezintă
o ameninţare

Încredere în Putin vs Trump

Pew Research Center, 2017. Global Attitudes &
Trends. (vezi footnote 4).
www.expertforum.ro
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e) Legături ale elitei politicoeconomice în spaţiul estic, întrun sens foarte practic: relaţii
personale, de multe ori izvorând
dintr-un trecut comun; o bună
înţelegere a spaţiului fostei URSS;
obişnuinţa de a face afaceri, legale
sau nu, în acea parte sau de a
avea acolo legături de familie sau
de partid şamd.
f) Raportarea la istoria URSS ca
bază identitară în prezent, ce
crează nostalgii sau ataşamente
emoţionale chiar în generaţia mai
tânără a unor familii. E vorba cu
precădere de “Marele Război de
Apărare a Patriei 1941-1945” aşa
cum este el prezentat în versiunea
standard a istoriei ce se preda în
URSS, perpetuată azi de
propaganda de stat a Rusiei.
Acesta este un fake news de bună
calitate – adică un fals istoric prin
omisiune ce îmbină jumătăţi de
adevăr într-o poveste cu mesaj
controlat. Este dus mai departe de
sistemul de educaţie şi doctrina de
stat antioccidentală, exact cu
scopul de a fundamenta atitudini şi
raportări politice profunde
înrădăcinate, greu de modificat.
Într-o societate divizată ca cea din
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Moldova, efectul acestor raportări
diferite la istorie, bazate pe emoţii
profunde, e vizibil de pildă în
fiecare an când se apropie data de
9 mai, “ziua Victoriei” (Fig. 2).

Fig. 2. Emoţii în ziua de 9 mai la
Chişinău

În afară de aceste elemente structurale,
există evoluţii recente de conjunctură care
de asemenea influenţează permeabilitatea
la manipulare politică în regiune sau
adaugă dimensiuni analitice suplimentare,
acţionând în direcţii opuse.
1. Problemele majore ale mass media
în limbile naţionale din regiune, după
măcelărirea sa sub efectul combinat ale
ascensiunii internetului şi crizei economice
globale 2008-2010. De fapt, probabil cu
excepţia Poloniei unde piaţa comercială
este mai mare, cu greu se poate vorbi de
mass media funcţionale, bine aşezate
economic pe picioarele lor, în cele mai
multe state nou membre ale UE, în Balcani
sau Vecinătatea Estică.
Fragmentarea extremă şi lipsa de bază
economică reală au făcut televiziunile
private est-europene uşor de clientelizat;
presa scrisă este practic pe cale de
dispariţie; presa online, care a părut la un
moment dat o rezolvare, a venit cu
propriile ei limitări şi probleme. Mass
media publică (de stat) este un eşec
politizat şi tinzând spre irelevanţă în mai
toate ţările din regiune, iar reglementatorii
(Consiliile Audiovizualului) de asemenea
prea politizaţi şi lipsiţi de forţă pentru a-şi
îndeplini atribuţiile7.

7
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Or, fără vechile platforme centriste care să
facă în redacţii selecţia şi ierarhizarea
ştirilor şi pe care să se ducă dezbaterile
publice relevante, societăţile sunt
vulnerabile la haos informaţional,
capturarea agendei de către oligarhi locali
şi influenţă rusă.

Este foarte greu de explicat analiştilor şi
partenerilor occidentali care se apleacă
asupra situaţiei din Est cât de diferită este
aceasta faţă de aceea din statele mari din
Vest, cu limbi de circulaţie internaţională,
bază economică solidă şi tradiţie de presă
pluralistă: şi acolo sectorul a suferit o
cădere în ultimii zece ani, însă
magnitudinea schimbărilor în Est e
incomparabilă. Practic, noile democraţii
aflate în prima linie a combaterii
propagandei sunt nevoite să inventeze
rapid un model de dezbatere democratică
în lipsa presei!
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2. În fine, voinţa politică de a
contracara fake news şi propaganda rusă
reprezintă un criteriu care împarte clar
statele din regiune în categorii distincte.
Pe de-o parte, (2a) cele trei State
Baltice sau, în mare măsură, Ucraina,
sunt exemple de ţări în care autoritărităţile
publice, în frunte cu guvernul,
conştientizează pericolul manipulării online
şi offline, îl discută deschis şi iau măsuri
de contracarare, adesea în conlucrare
onestă cu societatea civilă şi partenerii
externi.
Serviciile lor de informaţii publică analize
de risc iar agenţiile guvernamentale fac
manuale şi ghiduri de bună practică în
înţelegerea şi combaterea atacurilor
informatice, după model scandinav8.
Reţelele sociale sunt presate să
transparentizeze încasările şi plătitorii pe
timpul campaniei electorale. Alegerile
recente din Letonia şi Estonia au
reprezentat un vârf de acţiune de tip
public-privat în acest sens.
De cealaltă parte, (2b) mult mai multe
regimuri politice din regiune se sprijină de
fapt pe manipulări şi fake news pentru a
guverna – proasta guvernare şi
propaganda cu fake news fiind de
fapt două feţele ale aceleiaşi
monede: modelul guvernării
clientelare. Aici se încadrează actualele
regimuri politice din Ungaria, România,
Polonia, Moldova, Serbia, Turcia etc.
Atâta transparenţă cât se poate obţine
este mai curând rezultatul acţiunii actorilor
non-guvernamentali lucrând în pofida
piedicilor din partea – iar nu cu ajutorul –
autorităţilor publice.

www.expertforum.ro
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Această dimensiune – determinarea
politică reală a autorităţii de a reduce
nivelul de fake news şi propagandă,
atâta cât se poate realist vorbind într-o
democraţie – este un factor crucial şi în
genere ignorat în analizele comparative pe
8

https://kam.lt/download/61270/eng.pdf

subiect în regiune publicate până acum.
Nu este acelaşi lucru dacă pe un teren
pre-existent favorabil dezinformării, cum
ar fi în cel din Ucraina, autorităţile statului
încearcă cu bună credinţă să se opună
bombardamentului extern cu fake news şi
manipulare, ori în folosesc drept o
oportunitate strategică pentru a-şi crea
avantaje în politica internă.
Exemplul cel mai bun îl reprezintă chiar
demascarea şi blocarea reţelei de troli din
Republica Moldova amintită la începutul
secţiunii, operaţiune realizată de două
grupuri de activişti civici în cooperare cu
compania Facebook. În această acţiune
guvernul şi instituţiile de stat s-au dovedit
a fi mai curând un obstacol, nu parteneri
oneşti de combatere a propagandei,
interne sau externe!
Factorii de mediu socio-politic de tip (a-f)
enumeraţi mai sus influenţează modul
cum propaganda rusească directă poate fi
sau nu eficientă în fiecare ţară, însă ce e
comun tuturor acestora este că propriile
guverne şi/sau lideri politici sunt
principalii emiţători sau de fake news
pe plan naţional.
În state cu populaţie ceva mai rusofobă,
precum Polonia sau România, temele de
manipulare venite dinspre Est trebuie
escamotate cu abilitate, “naţionalizate”,
puse într-o haină mai acceptabilă pentryu
public şi epurate de orice referire la
Vladimir Putin sau Moscova. În ţări
precum Ungaria sau Bulgaria, asta nu-i
neapărat necesar, pentru că asocierea cu
Kremlinul nu stârneşte neapărat ostilitate
în rândul publicului.
Cumva la un capăt al acestui spectru de
atitudini se află ţări ca Republica
Moldova, unde afişarea deschisă a
influenţei ruse poate fi de multe ori chiar
benefică unui politician local, deoarece
Vladimir Putin este de departe cel mai
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Fig. 3. Media capturată şi efectele ei
în Republica Moldova

popular lider, nu doar pe plan
extern dar chiar şi între cei de
acasă (vezi Fig. 3)9. Ca atare, în
spatele retoricii anti-manipulare
care este de rigueur pentru uzul
partenerilor externi, autorităţile de
la Chişinău sunt de fapt parte din

Valeriu Paşa, Vasile Cantarji, Irina Sterpu,
2018. Republic of Moldova’s television content
and the manner in which it is shaping electoral
behavior: an assessment of russia's influence



O lege care trebuia să limiteze
retransmiterea de conţinut TV din
Federaţia Rusă este de fapt una
fără dinţi şi uşor de ocolit de
operatorii media; primele care o
fac sunt chiar televiziunile asociate
cu cei doi cei mai importanţi
oameni ai regimului: liderul PDM şi
preşedintele socialist. Astfel încât
principala sursă de ştiri
internaţionale pentru publicul
moldovean o reprezintă în
continuare televiziunile ruseşti care
transmit conţinut calibrat pentru
mediul cultural rus.



Legile de interzicere a finanţării
partidelor şi campaniilor electorale
din străinătate se încalcă practic la
vedere, fără consecinţe, atâta
vreme cât fondurile au drept sursă
spaţiul estic. Toate statele din Est,
inclusiv cele nou-membre UE,
păcătuiesc la capitolul clientelism şi
bani iliciţi care alimentează politica,
însă nicăieri încălcările nu sunt atât
de flagrante ca în Republica
Moldova, fie că este vorba de
fonduri obţinute în trecut prin
mecanismul laundromat, fie că
sunt bani intraţi în ţară după
aceea, în campaniile ulterioare.
Bună parte din aceste resurse se
investesc în aparatul de
propagandă al regimului şi
clienţilor săi, pe media tradiţionale
sau pe cele noi.



Spre deosebire de Ucraina, de
exemplu, Moldova nu a luat nici o
măsură pentru a limita penetrarea
reţelelor sociale de limbă rusă,

on the country’s geo-political options.
WatchDog.MD Community, Chişinău.

www.expertforum.ro
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sistemul integrat de propagandă
rusă în afara graniţelor:
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Fig. 4. România, Moldova şi influenţa rusă, compare-and-contrast
Voinţă în guvern
pentru combatere
propagandă
Da

Nu

Moldova
Da

(pe faţă, “cu
invitaţie”)

Mediu structural
favorabil
propagandei
ruseşti

Ucraina
Statele Baltice
(respinsă activ)
Nu

România
(subtilă, prin
ricoşeu)

Odnoklassniki (ok.ru) şi Vkontakte
(vk.com), deţinute de firme din
Federaţia Rusă. Cu aproape 1
milion de vizitatori unici lunar,
reţeaua Ok.ru era până acum ceva
vreme prima în top în Republica
Moldova; acum este uşor în urma
Facebook. Ce o face interesantă
este că ea e pe faţă controlată de
serviciul de informaţii rus FSB10.
Împreună cu Vkontakte, Ok.ru are
în Moldova un număr de utilizatori
care îl depăşeşte pe cel al
reţelelelor occidentale iar bazele
lor de date sunt legal sub controlul
statului rus, legile permiţând
accesul discreţionar al agenţiilor
publice la conţinuturi.

www.expertforum.ro
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https://ru.hromadske.ua/posts/u-fsb-estdostup-k-dannym-ukrayntsev-v-vkontakte-yodnoklassnyky-snbo-ukrayny

Acest non-combat pe piaţa mass media,
sau mai curând un joc dublu al
autorităţilor moldovene, în total contrast
cu ce se întâmplă în Statele Baltice,
trebuie asociat cu ceilalţi factori de
influenţă menţionaţi: cunoaşterea limbii
ruse în public; comunitate rusofonă
importantă; ambiguitate identitară pentru
bună parte din populaţie, vizibilă în
disputele publice asupra reevaluării
moştenirii URSS; ambiguitatea politică de
la frontiera de pe Nistru, unde un număr
mare de cetăţeni din teritoriul necontrolat
de autorităţi pot vota în (şi influenţa)
alegerile naţionale11; dar mai ales
legăturile elitei politico-economice
moldoveneşti în spaţiul de la est de Nistru,
date de istoria recentă şi de experienţa
specifică de viaţă a locului, plus diverse
interese de afaceri pe scară mare, destul

11

Sau chiar alegerile europene din mai 2019,
pentru că un număr neprecizat de transnistreni au şi paşaport românesc!
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de străvezii în public, cum ar fi cele din
sectorul energie.
Toate aceste lucruri la un loc i-au făcut pe
analişti să vorbească în cazul Moldovei de
“influenţă rusă cu invitaţie”, în sensul
că propaganda nu este doar tolerată ori
folosită conjunctural, dar chiar facilitată
prin parametrii de bază ai sistemului
politic şi măsurilor luate în sectorul
media12.
Fig 4 mai sus sintetizează poziţia Moldovei
şi României în peisajul manipulării în estul
Europei, prin contrast cu alte state unde
tema este la fel de relevantă. Se vede că
dacă luăm în calcul cei doi factori
importanţi discutaţi, anume
permeabilitatea mediului la teme de
fake news şi dezinformare care vin dinspre
est (măsurată cu dimensiunile a-f) şi
voinţa politică reală de a contracara
fenomenul fake news, Moldova şi România
sunt cazuri contrastante.

De ce este Rusia altfel? “Nu o
maşinărie, ci un ecosistem”
Am menţionat până acum influenţa rusă în
regiunea Europei de Est, dar fără să
analizăm prea mult natura sursei din care
radiază această influenţă, anume chiar
Rusia. Cei mai mulţi observatori din
occident oscilează între naivitate şi
idealizare când vine vorba de acest
subiect, în sensul că ori subestimează
capacitatea Kremlinului de a interfera în
procesele politice ale altor state europene,
ori şi-l imaginează ca pe o maşinărie bine
coordonată, condusă ierarhic, cu proceduri
clare de comandă şi control.

In realitate sistemul prin care Kremlinul îşi
proiectează influenţa nu este o maşinărie,
ci un ecosistem13. Adesea nu există ordine
formale, ci o direcţie generală de acţiune
pe care toată lumea o înţelege. Asta
permite centrului puterii, adică luiVladimir
Putin, să păstreze deniability – adică
distanţa faţă de operaţiunile concrete,
care pot fi puse mereu în sarcina alcuiva
atunci când ceva iese prost.
“Ecosistem” înseamnă că principalele
instituţii publice prin care Kremlinul îşi
pune în practică propaganda şi măsurile
active sunt asistate de o serie întreagă de
actori para-statali, de la QUANGOs la firme
controlate de demnitari ai regimului sau
apropiaţi ai lor. Intre toate aceste
elemente publice sau private – sau situate
în zona gri dintre public şi privat, deoarece
în Rusia, graniţa dintre ele nu-i mereu
clară – există puţină coordonare directă,
multă concurenţă şi adesea conflict
mocnit. Este notorie de exemplu
rivalitatea între serviciile de informaţii,
inclusiv cel militar, sau între Procuratura
Generală şi FSB. Elementele ecosistemului
concurează unul cu altul în atingerea
ţintelor generale strategice ale regimului,
sau chiar se subminează şi încurcă unul pe
altul în acţiuni externe, mizând pe tactici
sau clienţi diferiţi în aceeaşi ţară (cazul
Moldovei).
Există prin urmare multă iniţiativă şi
creativitate în operaţiuni, lipsă de
comunicare pe orizontală, regula generală
fiind că succesul produce beneficii
importante pentru cine l-a realizat, care se
alege astfel cu un fief extern pe care îl
poate controla în beneficiu privat; iar
eşecul rămâne tot individual, deniable la
nivel de Kremlin.

https://anticoruptie.md/ro/stiri/analizamoscova-vaneaza-vulnerabilitati-intr-oromanie-antirusa?fbclid=IwAR0FtAkoZZ9sCKWEVKfWQ8QlDz6BlsQ9zi1Fs_LHiSUabPj1kBklDraZV0

13

https://securingdemocracy.gmfus.org/russiasactive-measures-architecture-task-andpurpose/
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Fig 5. Arhitectura de dezinformare (“măsuri active”) a Rusiei

Fig. 5 prezintă doar principalele elemente
formale ale sistemului de manipulare aşa
cum era la nivelul anului 2018, cu
diplomaţia, serviciile de informaţii, agenţia
pentru controlul mediului online (mult
întărită în 2018-19 prin noile legi de
“combatere fake news” şi cea discutată în
prezent, de limitare a accesului la
internet), principalele canale media de stat
şi celebra fermă de troli şi hackeri din St
Petersburg.

www.expertforum.ro
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In jurul lor gravitează o pletoră de
antreprenori privaţi, mai mult sau mai
puţin conectaţi la sistemul de putere,
uneori sifonând resurse publice, alteori
investind propriile resurse în operaţiuni, în
speranţa de a da lovitura. Acţiunile pot fi
de tip economic, cultural, propagandistic,
academic etc, toate având independenţă
operaţională sub umbrela unei
binecuvântări implicite a Kremlinului
pentru direcţia generală de urmat.

14

https://adevarul.ro/news/politica/prieteniirusiei-romania-deconspirati-presa-ucraineana-

Sursa: Clint Watts, 2018. Russia’a Active Measures
Architecture: Task and Purpose

In acest fel trebuie interpretate de
exemplu eforturile unui astfel de
antreprenor semi-detaşat – Aleksandr
Dughin – de a construi o reţea de
influenţă în România, între politicieni şi
lideri de opinie. “Lista lui Dughin” este
reală, ea fiind descoperită de presa de
investigaţie din Ucraina, unde există mai
multă expertiză şi seriozitate decât în
România în tratarea acestor teme14. Dar
asta nu înseamnă, aşa cum s-a spus
uneori, că ea vine de la Kremlin, sau că
acesta ar fi ştiut despre ea, sau că cei de
pe listă ar şti despre ea, sau că ar primi
vreun beneficiu pentru a fi acolo.
Este vorba pur si simplu de eforturile unui
astfel de antreprenor cultural privat
(Dughin), unul între alţii, conectat destul
de lax şi ideologic cu regimul Putin, de a
construi o reţea de influenţă în România
dan-puric-mircea-dogaru-lista1_547ef05da0eb96501e529010/index.html
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identificând persoane care fie au o
aplecare către melanjul filozofic
eurasianist a lui Lev Gumilev (îmbrăţişată
deschis de Putin după 2011), fie sunt
euro-sceptice şi anti-occidentale prin
formaţie (foşti securişti din perioada
naţionalistă a lui Ceauşescu, sovietonostalgici, legionari), fie au devenit aşa în
urma unor frustrări personale (Adrian
Năstase după eliberarea din închisoare) iar
cultivarea orgoliilor rănite reprezintă
mijlocul de cooptare a acestor
personalităţi marginalizate: relatări
pozitive din activitatea lor, invitaţii la
evenimente, construirea unui profil pentru
potenţialii lideri de partid potriviţi15.
Este evident că, cel puţin în cazul
României, portalul de ştiri în limba română
Sputnik urmează o astfel de strategie de
captatio benevolentiae faţă de orice
persoană publică ce manifestă porniri antioccidentale şi anti-UE pe linia descrisă,
indiferent dacă acestea sunt sincere sau
instrumentale. Acest portalul Sputnik este
dealtfel administrat de la Chişinău de o
combinaţie interesantă de foşti unionişti şi
finanţatori politici pro-Kremlin, primii
cunoscând destul de bine mediul politic
românesc.
Astfel de întreprinderi semi-private precum
cea a lui Alexander Dughin pot să
reuşească sau nu. Asta nu exclude alte
eforturi, în sectoare economice sau pe
linie de partid, ale altor antreprenori –
toate fiind, desigur, absolut deniable de
către Kremlin.
Acest ecosistem descentralizat, energic şi
variabil înzestrat cu resurse este în
prezent activat în regiunea Europei de est
pentru alegerile europene din mai
2019. Linia generală de urmat este destul
de clară şi nu e nouă: alimentarea

De exemplu, Sputnik are o strategie de a
construi notorietate şi “apropiere” nu doar
pentru lideri în funcţie, dar în special nouveniţi în PSD din generaţia tânără care se

cinismului electoratelor din noile state
membre UE şi neîncrederii lor în instituţiile
democratice; activarea perdanţilor (reali
sau imaginari) ai tranziţiei post-comuniste
şi integrării UE; relativismul valoric şi
echivalenţa morală în relaţiile
internaţionale. Temele şi mijloacele de
acţiune vor fi însă adaptate contextului din
fiecare ţară, în funcţie de condiţii, după
cum am arătat mai sus.
În România există deja conturate
subiecte-fanion pe care EFOR le-a
monitorizat online de-a lungul anului 2018
pentru a detecta cum se cristalizează
discursul anti-UE, care e intensitatea
relativă a temelor şi cum se exploatează
oportunist de către maşina de propagandă
ocaziile apărute neprogramat în lupta
politică dintr-o anumită ţară – aşa cum a
fost, de exemplu, referendumul “pentru
familie tradiţională” organizat în Octombrie
2018. Vezi detalii la finalul raportului în
Anexe.

arată dispuşi să lucreze pe agenda iliberală a
Rusiei.

www.expertforum.ro
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Fig. 6. Investiţii pe termen lung în
agenda Kremlin
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Fig. 6. Exemplu de temă din meniulstandard exploatată de un influencer
cu agendă

Dezinformarea pe parcursul lunilor de
monitorizare s-a grupat în jurul a cinci
mari clustere de subiecte, în care s-a
investit masiv şi care ca atare vor
reprezenta mai mult ca sigur o constantă
a propagandei dinspre Est în perioada
următoare. Acestea sunt:
1. Tema globală a subversiunii secrete
prin “statul paralel”, asociată în
România şi Moldova cu vilificarea antioccidentală şi vag antisemită a “reţelei
Soros” (iar în anumite momente cu
propaganda anti-Gulen în Turcia). Este
o temă tipică prin care liderii populişti
demonizează elitele şi instituţiile care li
se opun.

Din analiză a rezultat nu doar gruparea pe
teme generale importante prezentată mai
jos. Interesant, având în faţă o societate
cam rusofobă, subiectele cu potenţial
polarizant sunt prezentate altfel decât în
Republica Moldova, de exemplu,
exploatându-se disputele dintre taberele
de opinie fără a face conexiunea imediată
cu Rusia şi promovând aparent
dezinteresat persoane publice
eurosceptice (din convingere sau
conjuctură) pe portalul Sputnik.
De multe ori se foloseşte ceea ce jurnaliştii
numesc “ştirea-covrig”: o tehnică
coordonată de a lansa informaţie
neverificată pentru a fi citată pe alte
canale (online sau TV), pentru a fi reluată
imediat în platforma iniţială cu citarea
celor care au preluat-o, ca şi când acestea
ar surse primare de informaţie şi a
construi astfel o aparentă credibilitate.
Dacă în morişca astfel creată pot fi
introduse şi canale media externe, este cu
atât mai bine, pentru că se dă greutate
suplimentară informaţiei16.
www.expertforum.ro
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Un exemplu de asemenea ştire covrig, în
care un portal din Moldova citează un ziar
britanic pe cazul Kozlovska, care la rândul lui
are ca singură dovadă sursele moldoveneşti,
se găseşte aici:

2. Tema valorilor culturale specifice
derivând din viziunea Eurasianistă a
“statului civilizaţional”, care încearcă
să submineze ideea sistemului
internaţional liberal, bazat pe reguli
universale. Noi avem alte valori, deci
mergem pe alte reguli, proprii.
Civilizaţia Estului e fundamental
diferită de a Occidentului şi este
periodic agresată, deci trebuie
organizată ca o cetate asediată în care
diversitatea de opinii echivalează cu
trădarea. Instrumental în sprijinul
teoriei sunt inflamate periodic
“problema LGBT” şi cea a imigraţiei /
refugiaţilor (cu sau fără imigranţi, nu
contează) ca încercări ale inamicului
extern de a ne submina.
3. Tema tratamentului dublu care ni
se aplică de către Occident (în domenii
mergând de la standarde de
democraţie sau justiţie şi până la
calitatea produselor alimentare), drept
stat de rangul doi; retorica umilinţei
naţionale.

https://deschide.md/ro/stiri/economic/47554/Jurnali
%C8%99tii-britanici-Kozlowskapl%C4%83tit%C4%83-de-condamnatul-Platon-prinfirme-offshore-din-Sco%C8%9Bia.htm
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4. Tema costurilor mari ale NATO şi
sistemului de securitate, plus a
diverselor alte externalităţi negative
ale prezenţei militare SUA în regiune
(“poluare chimică&nucleară”, risc
militar).
5. Discursul de tip post-colonial:
pieţele noastre sunt acaparate de
Occident (multinaţionale), investiţiile
noastre sunt blocate din vina lor, vor
să ne ia resursele naturale, ne cer
portul Constanţa la schimb cu
admiterea în spaţiul Schengen etc.
Singura teorie acceptabilă în această
analiză este cea a dependenţei
internaţionale, care explică toate
evoluţiile.
Toate aceste mega-teme formează un
meniu strategic pe care actorii naţionali
sunt invitaţi să-l folosească creativ, fiind în
schimb recompensaţi cu recunoaştere şi
sprijin prin canalele de propagandă.
Monitorizarea ne arată că frecvenţa
apelului la aceste teme a fost ridicată pe
toată perioada în spaţiul online de limba
română. Mai mult, invariabil, temele
strategice de fake news şi dezinformare
au dus la crearea unei “temperaturi
emoţionale” negative în contextul
discuţiilor unde au fost identificate, ceea
ce reprezintă unul din obiectivele de bază
ale trollingului: polarizarea şi intensificarea
emoţiilor şi anihilarea centrului şi
discursului ponderat din dezbaterea
publică.

www.expertforum.ro
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Un joc de rol online pentru
creşterea rezistenţei la
manipulare
Oamenii nu sunt fiinţe 100% raţionale ci
au distorsiuni importante în percepţie şi
judecată. De multe ori noi selectăm din
realitate doar acele lucruri care ne
confirmă convingerile ferme, prejudecăţile
sau aşteptările bine înrădăcinate – şi
ignorăm restul. Avem deci ceea ce se
cheamă o “aplecare către confirmare”
(confirmation bias) care ne face să (i)
suprimăm faptele care ne contrazic opiniile
ferme; (ii) sau faptele care ne crează un
fond emoţional puternic; (iii) şi mai ales,
să devenim ostili faţă de sursa
informaţiilor neplăcute (echivalent online
al Unfriend! sau Block!)
În spaţiul virtual, ne retragem din ce în ce
mai mult în bula noastră, unde părerile
sunt uniforme iar liderii de opinie exprimă
exact ceea ce credem şi noi, doar că mai
bine, mai cu aplomb, în forme mai
coerente. Astfel se formează acele
“camere de ecou” în social media, unde se
aud doar reverberaţiile propriilor gânduri.
Toate acestea explică de ce mecanismele
de manipulare şi dezinformare online sunt
unele profunde iar combaterea lor nu e

www.expertforum.ro
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simplă şi nu se poate reduce doar la
arătarea cu degetul a minciunii şi punerea
alături a varientei adevărate a naraţiunii:
este posibil ca ultima să fie complet
ignorată şi suprimată în camera de ecou.
Deci în loc să facem doar debunking de
ştiri false, abordarea standard în regiune,
pentru partea de pilotare aplicativă în
cadrul unor ateliere cu elevi şi studenţi
inclusă în acest proiect am construit o
aplicaţie practică menită să crească pe
termen lung rezistenţa cognitivă a
subiecţilor contra influenţării prin fake
news. Cu alte cuvinte, în loc să încercăm
să învingem emoţia (ingredient de bază în
dezinformare) cu fapte seci şi argumente
raţionale, ceea ce uneori merge destul de
greu, ideea ar fi să dezvoltăm din start
gândire critică pentru ca fiecare să-şi
poată controla propriile emoţii şi reacţiile,
când e cazul. În felul acesta efectele pot fi
mai de durată. În plus, în loc să faci
debunking de falsuri după ce acestea deja
s-au răspândit, ceea ce funcţionează
totdeauna doar parţial, noi încercăm aici
să stopăm dezinformarea din faşă.
Am realizat un joc online în limba română
care pune utilizatorii în rolul de
propagandist începător pentru a-i
familiariza cu tehnicile şi motivaţia pe care
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se bazează procesul de răspândire a
dezinformării. Inspiraţia a reprezentat-o
un proiect educaţional şi de cercetare al
DROG, o organizaţie olandeză jurnalistică
de combatere a dezinformării. Jocul online
pune utilizatorii în rolul de propagandist
începător pentru a le da o idee despre
tehnicile şi motivaţia pe care se bazează
procesul de răspândire a dezinformării.
Astfel se formează rezistenţă cognitivă
contra influenţei aşa-numitelor fake news.
“Un vaccin biologic administrează o doză
mică dintr-un patogen pentru a întări
imunitatea organismului. Exact la fel,
teoria psihologică inoculării susţine că
expunerea la o versiune slabă sau
demistificată a unui punct de vedere face
să fie mai uşoară respingerea lui atunci
când vine în forme tari, mai
convingătoare”, spune Dr Sander van der
Linden, Director al Social Decision-Making
Lab de la Cambridge University.

Cu alte cuvinte, dacă te-ai antrenat o
vreme în pielea unuia care încearcă de
regulă să te păcălească, asta te face apoi
mai capabil să detectezi şi să te opui
tehnicilor de mistificare. Vei dezvolta
‘anticorpi mentali’ care să-ţi dea imunitate
împotriva epidemiilor de dezinformare.

Jocul trece utilizatorul prin 6 mecanisme
de bază ale dezinformării:
1. construirea de identităţi fake,
2. exploatarea emoţiilor
3. polarizarea şi deturnarea
discuţiilor
4. teoriile conspiraţiei
5. atacul la persoană (uzual şi
offline)
6. trollingul
Este un joc competitiv, în care
participantul primeşte un scor pentru
mărimea bulei pe care o controlează şi
altul pentru credibilitatea
dezinformărilor pe care le face:
manipularea deşteaptă nu se face cu
minciuni 100% ci cu bucăţi de adevăr abil
asamblate într-o poveste cu mesaj
distorsionat.
Jocul este în limba română iar conţinutul
este adaptat realităţilor din Republica
Moldova, unde urgenţa intervenţiei ni s-a
părut mai mare. Este numai bun pentru
activităţi la clasă cu liceeni sai studenţi.
Am realizat de asemenea o variantă
redusă şi adaptată în conţinut pentru
grupa de vârstă 8 -12 ani. Ele se află la
linkurile următoare:
https://getbadnewsmoldova.com
getbadnewsmoldova.com/junior
Intraţi, jucaţi, învăţaţi să fiţi un trol de
succes, pentru a şti cum se poate
contracara unul în viaţa reală atunci când
e cazul.

www.expertforum.ro

Practic, jucătorii online sunt chemaţi să
devină moguli de fake news în spaţiul
virtual: să-şi contruiască o audienţă fidelă
pentru pagina lor de fake news prin
publicarea de falsuri, utilizarea de boţi
twitter, manipularea de imagini în
Photoshop sau agitarea de teorii

conspiraţioniste pe marginea unei
catastrofe cu victime. “scor de
credibilitate”, pentru a fi cât mai
convigător cu putinţă.
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ANEXE
Sursele datelor online analizate pentru
acest raport nu sunt doar re]elele de
social media (Facebook, Twitter) ci sunt
mult mai numeroase, incluzând blogurile
independente, diverse forumuri de
discuţie, paginile de internet ale
televiziunilor şi ziarelor, portalurile de ştiri,
etc. In fiecare săptămâna Zelist Monitor
analizeaza peste 86.000 de bloguri, peste
41.000 de pagini de Facebook, peste
298.000 de conturi de Twitter, 2.800 de
publicatii online si 119 din cele mai
importante forumuri în timp real17.
Cu alte cuvinte, graficele de mai jos
reflectă cam tot ce s-a întâmplat în online
pe perioada inclusă de monitorizare, pe
două dimensiuni importante:
1. Cât de mult s-a discutat de temele
amintite şi cum s-a distribuit această
activitate în timp şi pe diverse canale
online
2. Sentimentul (pozitiv/negativ) pe
care l-au provocat aceste subiecte în
contextul în care au fost detectate de
monitorizare.
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17

https://www.zelist.ro/monitor/overview/4-ce-

monitorizeaza-zelist-monitor.html
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