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TUGEV JA ARENEV VÕRGUSTIK

EDMO faktikontrolli võrgustiku eesmärk on tugevdada Euroopa faktikontrolli organisatsioonide vahelist koostööd, võimaldada nende vahel kiiret ja 
tõhusat suhtlust ning luua tänu ühistele jõupingutustele mitmesuguseid faktikontrolli materjale.
Üks selle peamiseid väljundeid on olnud igakuine ülevaade valeinformatsioonist EL-i tasandil.

Kui esimene ülevaade 2021. aasta juulis avaldati, koosnes EDMO võrgustik 13 faktikontrolli organisatsioonist, mis hõlmas 18 EL-i liikmesriiki. 
Järgmistel kuudel laienes see veelgi. Kui 2022. aasta detsembril avaldati 18. lühikokkuvõte, oli võrgustik kasvanud 37 faktikontrolli 
organisatsioonini, hõlmates 25 EL-i liikmesriiki* ja Norrat. 

Võrgustiku liikmetel palutakse kord kuus anda teavet oma faktide kontrollimise töö kohta riiklikul tasandil, et tuvastada EL-i tasandil 
valeinformatsiooni suundumusi ja kirjeldusi. 
Igakuisele küsimustikule vastajate arv kasvas kolme esimese igakuise lühikokkuvõtte (juuli-august-september 2021) keskmiselt 11 vastaja pealt 
viimase kolme igakuise  lühikokkuvõtte (2022. aasta oktoober-november-detsember) puhul keskmiselt 27 vastajani. 

EDMO struktuuri 
faktikontrolli võrgustik, 
juuli 2021

EDMO struktuuri 
faktikontrolli võrgustik, 
detsember 2022
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VALEINFORMATSIOON EL-is: PÕHITEEMAD

Alates  esmakordsest avaldamisest on EDMO igakuised ülevaated mõõtnud  COVID-19 kohta tuvastatud valeinformatsiooni osakaalu 
koguarvust, st võrgustiku liikmete poolt antud kuul faktiliselt kontrollitud üksuste koguarvust. Alates 2022. aasta veebruarist on 
mõõdetud ka avastatud valeinformatsiooni Ukraina sõja kohta ning alates 2022. aasta juulist ka kliimamuutustega seotud 
valeinformatsiooni.

Juuni 2021, juuli 2021, august 2021, september 2021, oktoober 2021, november 2021, detsember 2021, jaanuar 2022,
veebruar 2022, märts 2022, aprill 2022, mai 2022, juuni 2022, juuli 2022, august 2022, september 2022, oktoober
2022, november 2022

COVID-19-ga seotud valeinformatsiooni %

Ukrainaga seotud valeinformatsiooni %

Kliimamuutusega seotud 
valeinformatsiooni %
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COVID-19-ga seotud valeinformatsiooni registreeriti alates EDMO seire algusest õige rohkem  2021. aasta 
detsembris (51,5% kogu tuvastatud valeinformatsioonist) ja 2022. aasta jaanuaris (46.5%), mis on vastavuses 
2022/2023 talvel EL-is registreeritud juhtumite lainega.

Valeinformatsioon näib väga sageli teabega lähestikku ilmuvat, kuna  ilmselt  järgitakse  selle puhul 
tähelepanelikult peavoolumeedia suundumusi. Näiteks COVID-19 juhtumite arvu hüppelise tõusu ajal  
kajastati informatsioonis pandeemiat ulatuslikult ja  samale teemale keskendus ka valeinformatsioon.

Ukrainaga seotud valeinformatsioon oli kuni sõja alguseni peaaegu olematu, isegi kui 2022. aasta jaanuaris-
veebruaris olid peavoolumeedias juba uudiseid Vene vägede koondumisest. Alates 24. veebruarist on Ukrainat 
puudutavate valeuudiste arv hüppeliselt tõusnud ja märtsis saavutas sõja kohta avastatud valeinformatsiooni 
protsent EDMO lühikirjade sarjas ühe teemana uue rekordi: 59% kogu tuvastatud valeinformatsioonist.

Sellest ajast alates on protsent kuni suve lõpuni pidevalt langenud, jõudes madalaima tasemeni 2022. aasta 
septembris. 2022. aasta oktoobris ja novembris hakkas protsent taas tõusma, kuigi see on kaugel sõja esimestel 
kuudel registreeritud tasemetest.

EDMO lühiülevaadete kohaselt ei saavutanud kliimamuutustega seotud valeinformatsioon kunagi Ukraina ja 
COVID-19-ga seotud valeinformatsiooniga tuvastatud tasemeid. Alates sellest, kui EDMO ülevaated hakkasid 
seda mõõtma (juuli 2022), ei tõusnud see kunagi kõrgemale kui 20% kogu tuvastatud valeinformatsioonist. 
See saavutas haripunkti 2022. aasta augustis tõenäoliselt seoses suvel Euroopat tabanud kuumalainetega ja 
selle protsent langes seejärel kogusummast põhimõtteliselt poole võrra. Kuid väärib märkimist, et EL-is on 
valeinformatsioon olnud pidevalt aktuaalne.
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VALEINFORMATSIOON EL-is: PÕHILISED NARRATIIVID

Pandeemia, Ukraina sõja ja kliimamuutuste kohta tuvastatud valeinformatsiooni levinud aspekt on see, et põhinarratiivid kipuvad aja jooksul  
korduma, leides uusi võimalusi esilekerkimiseks. Näiteks 2022. aasta novembris tuli Katari MM-il uuesti esile vana valeinformatsiooni narratiiv 
ukrainlaste natsimeelsuse kohta. 

Valdav enamus jälgimise alustamise ajal EDMO igakuistes ülevaadetes tuvastatud valeinformatsiooni narratiividest on 2022. aasta novembri 
seisuga endiselt kehtivad (siin vaadeldakse 18. ja viimast EDMO igakuist ülevaadet).

Valeinformatsiooni  narratiiv  Esimene  leid Ikka olemas

Venemaa sissetung Ukrainasse on õigustatud (nt Donbassis toimus venekeelsete 
tsiviilisikute genotsiid)

veebruar 2022

Ukrainameelne sõjapropaganda (nt „Kiievi kummitus“) veebruar 2022

Venemeelne sõjapropaganda (nt Venemaa sõjaliste saavutustega liialdamine) veebruar 2022

Ukraina president Volodymyr Zelensky on nats, satanist, narkosõltlane, argpüks jne veebruar 2022

Lääne traditsiooniline meedia (nt BBC või CNN) levitab sõja kohta valeuudiseid/-pilte veebruar 2022

Sõja kõige hullemad veresaunad on lavastatud (nt Mariupoli haigla, Butša, Izjum, Kupjansk) / 
ukrainlaste ohvrid on „kriisinäitlejad“

märts 2022

Ukrainlased ja Ukraina väed on suures osas natsimeelsed märts 2022

Sõda Ukrainas
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Valeinformatsiooni  narratiiv Esimene  leid Ikka olemas

Ukraina pagulased on vägivaldsed, natsid, vargad, parasiidid jne märts 2022

Ukrainale antav sõjaline, majanduslik ja humanitaarabi on Ukraina korruptsiooni ja 
ebausaldusväärsuse tõttu kasutu/ohtlik (nt mustale turule müüdud lääne relvad)

märts 2022

Liialdatud russofoobsed meeleolud Euroopa riikides (eriti Baltikumis) märts 2022

Venemaa sõja liialdatud negatiivsed majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised tagajärjed märts 2022

Sõja ja Euroopa sanktsioonide liialdatud negatiivsed majanduslikud tagajärjed märts 2022

Ukraina liitlased on natsimeelsed / ekspluateerivad Ukrainat (nt Poola tahab vallutada 
Lääne-Ukrainat; USA ostab odavalt Ukraina maid) 

märts 2022

Sõda Ukrainas
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COVID-19

Valeinformatsiooni  narratiiv Esimene  leid Ikka olemas

Pandeemia on pettus juuni 2021 

Sars-Cov-2 pole tegelikult nii ohtlik juuni 2021

Vandenõuteooriad maailma rahvastiku  vähenemise / inimestega katsetamise / kiipide 
sisestamise kohta („plandeemia“)

juuni 2021

COVID-19 vaktsiinid on väga ohtlikud/surmavad juuni 2021

Vaktsineeritud inimestel ei lubata teha mitmeid  tegevusi (nt auto juhtimine) juuni 2021

PCR-testid, näomaskid ja muud vahendid COVID-19 ennetamiseks on kasutud juuni 2021

Imevahendid/-ravimid COVID-19 vastu juuni 2021

Selged tõendid selle kohta, et Sars-Cov-2 viirus on loodud Hiina laboris juuni 2021

Protestid COVID-19-ga seotud ohjeldamismeetmete vastu on suuremad, kui seda näitab 
traditsiooniline meedia

juuli 2021

Protestide jõhker mahasurumine / äärmuslikud karistused vaktsineerimata inimestele juuli 2021

Protestid olid paljudes riikides edukad, sundides ametivõime vaktsineerimiskampaaniaid 
katkestama

september 2021
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Kliimamuutus

Valeinformatsiooni  narratiiv Esimene  leid Ikka olemas

Kliimamuutus ei ole tõene ja/või mitte seotud inimtegevusega juuli 2022

Traditsiooniline meedia levitab paanikat, kasutades valeuudiseid ja/või manipuleeritud pilte juuli 2022

Kliimaliikumised on silmakirjalikud ja/või rumalad juuli 2022

Taastuvad energiaallikad, ringlussevõtt ja elektrisõidukid on kasutud või ohtlikud juuli 2022

Fossiilkütused ei avalda kliimamuutusele tugevat negatiivset mõju august 2022
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MUUD  OLULISED VALEINFORMATSIOONI TEEMAD

EDMO igakuiseid kokkuvõtteid sisaldanud kuude jooksul avastati muid olulisi valeinformatsiooni teemasid, isegi kui neid summaarselt ei mõõdetud.

Migrandid, välismaalased (eriti moslemid) ja etnilised vähemused on valeinformatsiooni korduv sihtmärk, nagu LGBTQ+ kogukonnad ning EL-i poliitikud ja 
institutsioonid.

Migrandid, EL-i institutsioonid, LGBTQ+ kogukonnad
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Valeinformatsioon keskendub rutiinselt ka hetke peamistele uudistele. Näiteks kui kuninganna Elizabeth II 2022. aasta septembris suri, avastati 
palju valeuudiseid kuninglike matuste, surma asjaolude ja muu kohta. Sama juhtus Katari MM-iga 2022. aasta novembris.

Populaarsete teemadega seotud valeuudised võivad tavaliselt olla kahte tüüpi. 

- Esimene neist on klõpsupeibutus ilma konkreetse aluseks oleva teemata, mis on seega vähem ohtlik ja mille potentsiaalne kahju on 
väiksem kui valeinformatsioonil, mille eesmärk on edastada konkreetseid sõnumeid.

- Teine tüüp kasutab päevakohast sündmust ära, et taaskäivitada rünnakuid traditsiooniliste valeinformatsiooni sihtmärkide vastu, st see 
sisaldub juba olemasolevas teemas.

Peamised sündmused uudistes

Näiteks 2021. aasta augustis kasutati ära USA lahkumist Afganistanist ja sellele järgnenud kaost riigis valeuudiste levitamiseks selle kohta, et 
Afganistani sisserändajad on ainult noored mehed, "argpüksid", kes põgenevad riigist ning jätavad maha naised ja lapsed. Enne 2021/2022.  aasta 
talvepühi levitati valeuudiseid, et EL-il on tegevuskava jõulude kaotamiseks. 2022. aasta augustis aset leidnud ahvigripi puhangut kasutati LGBTQ+ 
kogukondade valeuudistega ründamiseks ning sama juhtus pärast Uvalde veresauna Texases.  Selleks et levitada kliimamuutuste eitamist, 
kasutasid paljud valeuudised 2022. aasta juulis Hollandi põllumeeste proteste , mis said alguse valitsuse otsusest survestada kariloomade arvu 
vähendamist eesmärgiga  alandada 2030. aastaks riigis poole võrra lämmastikoksiidi ja ammoniaagi saastet. 2022. aasta septembris oli kuninganna 
Elizabethi surm ettekäändeks levitada valeinformatsiooni COVID-19 vaktsiinide kohta ning gaasi-/hinnakriisi kasutati riiklike ja EL-i poliitikute 
ründamiseks. 2022. aasta novembris oli Katari MM  võimalus levitada valeuudiseid ukrainlaste natsimeelsuse kohta. 
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https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/01/Seventh_Fact-Checking_Report_Jan_2022_H.pdf#page=6&zoom=auto,-18,561
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Twelfth_Fact-Checking_Report_Jun_2022_H.pdf#page=4&zoom=auto,-284,659
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/03/EDMO-14-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,701
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/09/EDMO-18-Horizontal-FCB.pdf#page=3&zoom=auto,-286,42


Riiklikud valimised EL-i liikmesriikides

Eriti pärast 2020. aasta USA presidendivalimisi ilmusid paljudes EL-i riikides enne ja pärast riiklikke valimisi valeuudised valimiste võltsimise, 
valimisskandaalide ja pettuste kohta. Näited:

Valeinformatsioon väidetava pettuse kohta Bundestagi valimiste ajal avastati 2021. aasta septembris Saksamaal (nt 
posti teel saadetud võltsitud hääletussedelid, pitseerimata hääletuskastid).

Midagi sarnast juhtus Prantsusmaal presidendivalimiste ajal 2022. aasta aprillis, kui paljudes EL-i riikides avastati
valeuudised 2 miljoni hääle kadumise, valimiste võltsimise ja valimispettuste kohta.

Selline valeinformatsioon levis ka väiksemates riikides. Näiteks 2022. aasta oktoobris avastati Lätis palju 
valeuudiseid, milles väideti, et valimised on "varastatud". 

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/11/Fourth_Fact-Checking_Report_Oct_2021_H.pdf#page=6&zoom=auto,-284,655
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://correctiv.org/faktencheck/2021/09/10/nein-wenn-die-obere-ecke-des-stimmzettels-abgeschnitten-oder-gelocht-ist-ist-er-nicht-ungueltig/
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/02/Eleventh_Fact-Checking_Report_May_2022_H.pdf#page=5&zoom=auto,-18,554
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328X87B
https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2022/07/EDMO-17-Horizontal-FCB.pdf#page=7&zoom=auto,-284,569


KÕIGE LAIAULATUSLIKUMAD EDMO ÜLEVAATES TUVASTATUD 

VALEUUDISED

Igas EDMO igakuises ülevaates tõsteti faktikontrollijate aruannete põhjal esile need lood, mis olid EL-is vaadeldaval kuul kõige ulatuslikuma 
levikuga. 10  kõige laiema levikuga luguanalüüsitava 18 kuu jooksul on järgmised.

Valeuudis Teema Avastamise kuu Mitmes riigis avastati (nr)

Ukrainas asuvad USA salajased biolaborid (nt) märts 2022 22

Venemaa ei pommitanud Mariupoli haiglat ja rünnaku korraldasid Ukraina väed 
(nt)

märts 2022 20

Lääne meedia levitab Ukraina sõja kohta valeuudiseid (nt) märts 2022 20

Butšas salvestatud kohutavad stseenid olid Ukraina vägede salvestatud (nt) aprill 2022 20

Videod/pildid/uudised, mis kujutavad Zelenskyt kokaiini tarbimas (nt) aprill 2022 20

Covid-19 vaktsiinide teemaline nn dokumentaalfilm „Suri ootamatult“ ,  mis 
levitab vandenõuteooriaid ja valeuudiseid / eksitavat teavet vaktsineerimise 
kohta (nt)

november 2022 20

Eksitavad väited Pfizeri juhi kohta,  kelle järgi ettevõte justkui ei testinud  
nõuetekohaselt oma COVID-19 vaktsiine (nt)

oktoober 2022 19

Video, mis näitab venelasi 35 km pikkuses järjekorras Soome piiril pärast Putini 
teadet osalisest mobilisatsioonist (nt)

september 2022 16

Kontekstivälised videod ja pildid, mis on seotud Hollandi valitsuse vastaste 
põllumeeste meeleavaldustega (nt)

juuli 2022 16

Ilmakaartide manipuleerimine kliimamuutuste liialdamiseks (nt) juuli 2022 15

https://www.faktisk.no/artikler/0gp8p/nei-russland-angriper-ikke-amerikanske-laboratorier-i-ukraina
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://www.newtral.es/cnn-periodista-muerto-ucrania-afganistan/20220308/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-video-met-cocaine-op-bureau-van-zelensky-is-fake/
https://edmo.eu/2022/12/06/died-suddenly-yet-another-conspiracy-video-about-covid-19-vaccines-reigniting-disinformation-with-the-same-old-hoaxes/
https://demagog.org.pl/fake_news/hamowanie-transmisji-czy-pfizer-musial-to-sprawdzic-w-badaniu/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusai-bega-bet-i-kita-puse-35-km-eile-i-suomija-susidare-ne-del-mobilizacijos-56-1936952
https://faktantarkistus.afp.com/doc.afp.com.32EY6PA
https://nieuwscheckers.nl/rode-temperatuurkaarten-in-het-weerbericht-zijn-niet-van-recente-datum/


Nimekirjast  ilmneb selgelt, et Ukraina sõda oli eriti selle esimestel kuudel kõige levinum avastatud 
valeuudiste teema. Paljudel juhtudel kajastasid need valeuudised Venemaa propagandat (näiteks Mariupoli 
haigla pommitamise, Butša veresauna ja USA salajaste biolaborite kohta). 

Venemeelne valeinformatsioon on kahtlemata suurim sõjaga seotud valeinformatsiooni nähtus, kuid EDMO 
igakuistes ettekannetes tuvastati mõningast  venevastast ja/või  ukrainameelset valeinformatsiooni
(näiteks liialdades sündmusega, et noored venelased põgenevad riigist, et mitte sattuda sõtta).

COVID-19-ga seotud valeinformatsioon tekitas kiiresti levivaid valeuudiseid, mis tuvastati EDMO igakuistes 
ettekannetes. Tõenäoliselt levisid kõige asjakohasemad näited pandeemia alguses 2020. aastal, kui EDMO 
igakuiseid ettekandeid veel ei avaldatud.



METOODIKA

Selles lühikirjelduses sisalduv teave koguti 2022. aasta lõpuks avaldatud 18 EDMO igakuise 
ettekande analüüsimisel (https://edmo.eu/fact-checking-briefs/). Vaatlusperiood: juuni 2021 

- november 2022. Peatoimetaja: Tommaso Canetta, Pagella Politica/Facta.news. 
Lisateavet saate aadressilt: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO on saanud lepingunumbri alusel Euroopa 
Liidult rahalisi vahendeid: LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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