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SPĒCĪGS UN AUGOŠS TĪKLS

EDMO faktu pārbaudes tīkla mērķis ir veicināt ciešāku sadarbību starp Eiropas faktu pārbaudes organizācijām, nodrošināt ātru un efektīvu saziņu 
starp tām un, pateicoties kopīgiem centieniem, radīt dažādus faktu pārbaudes darba rezultātus. Viens no galvenajiem tā rezultātiem ir bijis īss
ikmēneša ziņojums par dezinformāciju ES līmenī.

Kad 2021. gada jūlijā tika publicēts pirmais ziņojums, EDMO tīklā bija 13 faktu pārbaudes organizācijas, kas aptver 18 ES dalībvalstis. Nākamajos
mēnešos tas kļuva vēl spēcīgāks: kad 2022. gada decembrī tika publicēts 18. ziņojums, tīkls bija pieaudzis līdz 37 faktu pārbaudes organizācijām, kas 
aptver 25 ES dalībvalstis* un Norvēģiju. 

Tīkla dalībniekiem katru mēnesi tiek lūgts sniegt informāciju par savu faktu pārbaudes darbu valsts līmenī, lai identificētu tendences un naratīvus
dezinformācijas jomā ES līmenī.

Ikmēneša anketas respondentu skaits pieauga no vidēji 11 pirmajos trīs ikmēneša ziņojumos (2021. gada jūlijs–augusts–septembris) līdz vidēji 27 —
pēdējo trīs ikmēneša ziņojumu laikā (2022. gada oktobris–novembris–decembris). 

EDMO faktu pārbaudes tīkla 
sastāvs,
2021. gada jūlijs

EDMO faktu pārbaudes tīkla 
sastāvs,
2022. gada decembris

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
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
https://edmo.eu/fact-checking-briefs


DEZINFORMĀCIJA ES: GALVENĀS TĒMAS

Kopš pirmās publikācijas EDMO ikmēneša ziņojumos ir izmērīts atklātās dezinformācijas par COVID-19 īpatsvars kopsummā, t. i., kopējais
tīkla dalībnieku faktiski pārbaudīto vienumu apjoms konkrētajā mēnesī. Kopš 2022. gada februāra ir izmērīta arī atklātā dezinformācija
par karu Ukrainā, un kopš 2022. gada jūlija arī dezinformācija, kas saistīta ar klimata pārmaiņām.

% ar COVID-19 saistītās dezinformācijas 
īpatsvars
atklātās dezinformācijas kopsummā 
% ar Ukrainu saistīto dezinformācijas 
īpatsvars atklātās dezinformācijas 
kopsummā
% ar klimata pārmaiņām saistīto 
dezinformācijas īpatsvars atklātās 
dezinformācijas kopsummā

Jūnijs 2021, Jūlijs 2021, Augusts 2021, Septembris 2021, Oktobris 2021, Novembris 2021, Decembris 2021, Janvāris
2022, Februāris 2022, Marts 2022, Aprīlis 2022, Maijs 2022, Jūnijs 2022, Jūlijs 2022, Augusts 2022, Septembris
2022, Oktobris 2022, Novembris 2022

https://edmo.eu/wp-content/plugins/wonderplugin-pdf-embed/pdfjslight/web/viewer.html?v=2&externallinktarget=2&file=https://edmo.eu/wp-content/uploads/2021/07/First_Fact-Checking_Report_July_2021_%CE%97.pdf
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/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
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


Ar COVID-19 saistītā dezinformācija, kopš EDMO monitoringa sākuma procentuāli visvairāk reģistrēta 2021. 
gada decembrī  (51,5% no kopējās atklātās) un 2022. gada janvārī (46,5%) atbilstoši saslimstības vilnim ES 
2022./2023. gada ziemā.

Šķiet, ka dezinformācija ļoti bieži papildina informāciju un tendences galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Covid-
19 gadījumu skaita dramatiskā pieauguma periodā bija ļoti daudz informācijas par pandēmiju un arī 
dezinformācija koncentrējās ap šo tematu.

Ar Ukrainu saistītā dezinformācija līdz kara sākumam gandrīz nepastāvēja, pat ja ziņu reportāžas par Krievijas
karaspēka koncentrāciju jau 2022. gada janvārī-februārī bija redzamas galvenajos plašsaziņas līdzekļos. Kopš
24. februāra nepatiesu ziņu skaits par Ukrainu ir strauji pieaudzis, un martā atklātās dezinformācijas
procentuālais daudzums par karu sasniedza jaunu rekordu EDMO ziņojumu sērijā par vienu tēmu: 59% no kopējās
atklātās dezinformācijas.

Kopš tā laika procentuālais daudzums nepārtraukti samazinājās līdz vasaras beigām, zemāko punktu sasniedzot
2022. gada septembrī. 2022. gada oktobrī un novembrī procents atkal sāka pieaugt, pat ja tas ir tālu no kara 
pirmajos mēnešos reģistrētā līmeņa.

Ar klimata pārmaiņām saistītā dezinformācija nekad nesasniedza virsotnes, kas konstatētas par 
dezinformāciju saistībā ar Ukrainu un Covid-19, liecina EDMO ziņojumi. Kopš EDMO ziņojumi sāka to mērīt
(2022. gada jūlijā), tā nekad nav pārsniegusi 20% no kopējās atklātās dezinformācijas. Tā sasniedza
maksimumu 2022. gada augustā, iespējams, saistībā ar karstuma viļņiem, kas vasarā skāra Eiropu, un pēc tam 
būtībā samazinājās uz pusi procentuāli no kopējā apjoma. Bet ir vērts atzīmēt, tā ES ir bijusi pastāvīga
dezinformācijas tēma.

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/Eighth_Fact-Checking_Report_Feb_2022_H.pdf
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_smoothed_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~European+Union
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/Eighth_Fact-Checking_Report_Mar_2022_H.pdf
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/Tenth_Fact-Checking_Report_Apr_2022_H.pdf#page=1&zoom=auto,-18,777
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
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=2&zoom=auto,-284,727
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-15-Horizontal-.pdf


DEZINFORMĀCIJA ES: GALVENIE NARATĪVI

Dezinformācijai par pandēmiju, karu Ukrainā un klimata pārmaiņām kopīgs tas, ka galvenie naratīvi mēdz saglabāties ilgu laiku un parādās arvien 
jaunos veidos. Piemēram, 2022. gada novembrī Pasaules kauss futbolā Katarā atjaunoja veco dezinformācijas naratīvu par to, ka ukraiņi ir
pronacistiski.

Lielākā daļa dezinformācijas naratīvu, kas tika atklāti pirmajos EDMO ikmēneša ziņojumos, ir aktīvi joprojām un bija redzami arī 2022. gada 
novembrī (šeit apskatīts 18. un pēdējais EDMO ikmēneša ziņojums).

Dezinformācijas naratīvs Pirmā atklāšana Joprojām 

konstatēts

Krievijas iebrukums Ukrainā ir pamatots (piem. Donbasā notika krievvalodīgo civiliedzīvotāju 
genocīds)

februāris 2022

Ukrainai labvēlīga kara propaganda (piem . "Kijivas spoks") februāris 2022

Prokrieviskā kara propaganda (piem pārspīlēti Krievijas militārie sasniegumi) februāris 2022

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nacists, sātanists, narkomāns, gļēvulis utt. februāris 2022

Rietumu tradicionālie plašsaziņas līdzekļi (piemēram, BBC vai CNN) izplata nepatiesas 
ziņas/viltus attēlus par karu

februāris 2022

Tiek iestudēti kara briesmīgākie slaktiņi (piem., Mariupoles slimnīcā, Bučā, Izjumā, Kupianskā) 
/ Ukrainas upuri ir "krīzes aktieri"

marts 2022

Ukraiņi un ukraiņu spēki lielākoties ir pronacisti marts 2022

Karš Ukrainā

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
https://proveri.afp.com/doc.afp.com.324N32G
https://verifica.efe.com/fantasma-kiev-ucrania-nombres-ficticios-fotos-antiguas/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.328L7M4
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/03/02/photo-of-ukrainian-president-volodmir-zelensky-holding-a-football-shirt-with-a-swastika-altered-image/
https://maldita.es/malditobulo/20220317/zelenski-borracho-huido-satanista-bulos/
https://facta.news/immagine-modificata/2022/04/20/questo-video-non-mostra-zelensky-che-ammette-di-fare-uso-di-cocaina/
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/bbc-transmitiu-imagens-de-treino-militar-como-se-fossem-da-guerra-na-ucrania
https://facta.news/notizia-falsa/2022/03/25/no-la-cnn-non-ha-confuso-un-resort-in-serbia-con-un-hotel-bombardato-in-ucraina/
https://demagog.org.pl/fake_news/ostrzal-szpitala-w-mariupolu-byl-ustawka-fake-news/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.327R8KF
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/bucos-scenarijus-kartojasi-propaganda-aiskina-kad-kapaviete-iziume-vaidyba-57-1935582
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/11/21/metadata-video-corpses-kupyansk-disinfo/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-oekraiens-trouwfeest-waar-de-nazigroet-wordt-gedaan/
https://www.newtral.es/soldados-bandera-nazi/20220304/


Dezinformācijas naratīvs Pirmā atklāšana Joprojām 

konstatēts

Ukraiņu bēgļi ir vardarbīgi, nacisti, zagļi, parazīti utt. marts 2022

Militārā, ekonomiskā un humānā palīdzība Ukrainai ir bezjēdzīga/bīstama Ukrainas 
korupcijas un neuzticamības dēļ (piemēram, rietumu ieroči tiek pārdoti melnajā tirgū)

marts 2022

Pārspīlēts rusofobiskais noskaņojums Eiropas valstīs (īpaši Baltijas valstīs) marts 2022

Pārspīlētas negatīvās ekonomiskās, sociālās, politiskās kara sekas Krievijā marts 2022

Pārspīlētas negatīvās ekonomiskās kara un sankciju sekas Eiropā marts 2022

Ukrainas sabiedrotie ir nacistu atbalstītāji / ekspluatē Ukrainu (piem. Polija vēlas iekarot
Rietumukrainu; ASV lēti pērk Ukrainas zemes utt.)

marts 2022

Karš Ukrainā

https://demagog.org.pl/fake_news/ukrainscy-uchodzcy-demoluja-sklep-nagranie-pochodzi-sprzed-wojny/
https://facta.news/fuori-contesto/2022/05/04/questa-donna-con-una-svastica-tatuata-non-e-rifugiata-ucraina/
https://ru.rebaltica.lv/archives/3872
https://epl.delfi.ee/artikkel/96388371/faktikontroll-sojapogenikele-ei-hakata-igakuiselt-900-eurot-toetust-maksma-see-on-teadlik-vaenu-tekitamine
https://faktencheck.afp.com/doc.afp.com.32MK7L8-1
https://correctiv.org/faktencheck/hintergrund/2022/10/06/waffenschmuggel-in-der-ukraine-das-steckt-hinter-den-behauptungen/
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/19/dresden-library-calling-to-burn-russian-books-fake/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220921-99-851938/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32JW4ZX-1
https://correctiv.org/faktencheck/2022/10/20/wladimir-putin-fuer-einen-angeblichen-anschlag-gibt-es-keine-belege/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/neigia-propaganda-kad-es-nares-sulauke-dideles-infliacijos-del-sankciju-rusijai-56-1684470
https://facta.news/notizia-falsa/2022/05/09/questi-documenti-secondo-cui-la-polonia-si-preparerebbe-a-invadere-lucraina-sono-falsi/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220602-99-524574/


COVID-19

Dezinformācijas naratīvs Pirmā atklāšana Joprojām 

konstatēts

Pandēmija ir mānīšana jūnijs 2021

Sars-Cov-2 patiesībā nav tik bīstams jūnijs 2021

Sazvērestības teorijas par pasaules iedzīvotāju skaita samazināšanos/eksperimentēšanu ar
cilvēkiem/čipu ievietošanu (“plāndēmisks”)

jūnijs 2021

Covid-19 vakcīnas ir ļoti bīstamas/nāvējošas jūnijs 2021

Vakcinētajiem cilvēkiem ir aizliegts veikt vairākas darbības (piem. braukt ar automašīnu) jūnijs 2021

PCR testi, sejas maskas un citi līdzekļi COVID-19 profilaksei ir bezjēdzīgi jūnijs 2021

Brīnumaini līdzekļi/zāles pret COVID-19 jūnijs 2021

Skaidri pierādījumi tam, ka vīruss Sars-Cov-2 ir izstrādāts Ķīnas laboratorijā jūnijs 2021

Protesti pret COVID-19 ierobežošanas pasākumiem ir lielāki, nekā to rāda tradicionālie mediji jūlijs 2021

Protestu brutāla apspiešana/ārkārtēji sodi nevakcinētiem cilvēkiem jūlijs 2021

Protesti bija veiksmīgi daudzās valstīs, liekot varas iestādēm pārtraukt vakcinācijas kampaņas septembris 2021

https://factcheck.afp.com/conspiracy-theorist-hoax-pandemic-video-goes-viral-despite-facebook-ban
https://www.ellinikahoaxes.gr/2021/07/07/lisboa-court-152-covid-deaths-disinformation/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_dd436de224ba9d7a1354f9e74338691d429cb9fc-1628499250-0-gqNtZGzNAk2jcnBszQii
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/ny-corona-dokumentar-sender-igen-konspirationsteorier-i-omloeb-0
https://www.ellinikahoaxes.gr/2022/09/07/france-fda-vaccines-mix/
https://www.newtral.es/coagulos-sangre-vuelo-vacuna-bulo/20210605/
https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32PX4RV
https://correctiv.org/faktencheck/2022/06/14/australische-arzneimittelbehoerde-erklaerte-pcr-tests-nicht-fuer-sinnlos/
https://facta.news/notizia-falsa/2021/01/29/non-e-vero-che-secondo-loms-non-e-necessario-indossare-una-mascherina/
https://maldita.es/malditaciencia/20200228/remedios-falsos-pseudociencias-coronavirus-mms-homeopatia/
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32HU7A2
https://healthfeedback.org/evaluation/viral-new-york-post-article-perpetuates-the-unfounded-claim-that-the-covid-19-virus-is-manmade/
https://edmo.eu/2021/11/11/corona-sceptics-a-small-movement-trying-to-project-a-huge-shadow/
https://sprawdzam.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9NF6ZU-1
https://cinjenice.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9ND73B-1


Klimata pārmaiņas

Dezinformācijas naratīvs Pirmā atklāšana Joprojām 

konstatēts

Klimata pārmaiņas nav reālas un/vai nav saistītās ar cilvēka darbību jūlijs 2022

Tradicionālie mediji ceļ paniku ar viltus ziņām un/vai manipulētiem attēliem jūlijs 2022

Klimata kustības ir liekulīgas un/vai muļķīgas jūlijs 2022

Atjaunojamie enerģijas avoti, pārstrāde un elektriskie transportlīdzekļi ir bezjēdzīgi vai bīstami jūlijs 2022

Fosilajam kurināmajam nav spēcīgas negatīvas ietekmes uz klimata pārmaiņām Augusts 2022

https://edmo.eu/2022/07/21/disinformation-about-climate-change-main-narratives-in-june-at-the-european-level/
https://edmo.eu/2022/08/08/the-chromatic-change-conspiracy-theory/
https://www.newtral.es/greta-thunberg-glastonbury-basura-bulo/20220706/
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/windturbines-verliezen-geen-62-kg-per-turbine-aan-microplastic
https://poligrafo.sapo.pt/fact-check/camioes-misturam-residuos-dos-tres-ecopontos-no-mesmo-contentor-nao-e-apenas-um-mito-sem-fundamento
https://www.verificat.cat/es/fact-check/que-sabemos-de-los-videos-que-muestran-vehiculos-supuestamente-electricos-en-llamas
https://factuel.afp.com/doc.afp.com.32W22KL


CITAS DEZINFORMĀCIJAS TĒMAS

EDMO ikmēneša ziņojumos tika atklātas arī citas nozīmīgas dezinformācijas tēmas, pat ja netika īpaši izsekota to īpatsvars kopējā apjomā, jo to klātbūtne kopumā ir 
mazāka.

Migranti, ārzemnieki (jo īpaši islāma reliģijas pārstāvji) un etniskās minoritātes ir atkārtots dezinformācijas mērķis, arī LGBTQ+ kopiena un ES politiķi un iestādes.

Migranti, ES iestādes, LGBTQ+ kopienas

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=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/2022/06/EDMO-16-Horizontal.pdf#page=5&zoom=auto,-284,756
https://facta.news/antibufale/2021/12/20/ursula-von-der-leyen-non-ha-detto-di-essere-favorevole-alleliminazione-del-codice-di-norimberga/


Dezinformācija arī parasti koncentrējas uz šī brīža galvenajām ziņām. Piemēram, kad 2022. gada septembrī nomira karaliene Elizabete II, tika atklāti
daudzi nepatiesi stāsti par karaliskajām bērēm, nāves apstākļiem un tā tālāk. Tas pats notika ar Pasaules kausu Katarā 2022. gada novembrī.

Viltus ziņas, kas saistītās ar aktuālām tēmām ziņās, parasti var būt divu veidu.

- Pirmā ir klikšķu ēsma bez konkrēta pamatā esoša naratīva, tādējādi mazāk bīstama un potenciāli mazāk kaitīga nekā dezinformācija, kuras
mērķis ir nodot konkrētus ziņojumus.

- Otrais veids izmanto pašreizējo notikumu, lai atjaunotu uzbrukumus tradicionālajiem dezinformācijas mērķiem, t.i., tas iekļauj to jau
pastāvošā stāstījumā.

Galvenie notikumi ziņās

Piemēram, ASV aiziešana no Afganistānas un tam sekojošais haoss valstī 2021. gada augustā tika izmantots, lai izplatītu nepatiesas ziņas par to, ka 
afgāņu migranti ir tikai jauni vīrieši, “gļēvuļi”, kas bēg no valsts un atstāj sievietes un bērnus. Pirms ziemas brīvdienām 2021./2022.gadā tika izplatīta
viltus ziņa, ka ES ir rīcības plāns Ziemassvētku atcelšanai. Pērtiķu baku uzliesmojums 2022. gada maijā tika izmantots, lai uzbruktu LGBTQ+ kopienām
ar viltus ziņām, un tas pats notika pēc Uvaldes slaktiņa Teksasā. 2022. gada jūlijā daudzas viltus ziņas izmantoja Nīderlandes lauksaimnieku protestus, 
ko izraisīja valdības lēmums stimulēt mājlopu skaita samazināšanu, lai līdz 2030. gadam uz pusi samazinātu slāpekļa oksīda un amonjaka piesārņojumu
valstī - lai izplatītu klimata pārmaiņu noliegumu. . 2022. gada septembrī karalienes Elizabetes nāve bija iegansts lai izplatītu dezinformāciju par Covid-
19 vakcīnām, un gāzes/cenu krīze tika izmantota, lai uzbruktu valstu un ES politiķiem. 2022. gada novembrī Kataras Pasaules kausa laikā tika izplatītas
nepatiesas ziņas par to, ka ukraiņi ir pronacisti.

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,-284,679
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
https://edmo.eu/2021/09/23/how-disinformation-exploited-the-afghan-crisis/
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


Nacionālās vēlēšanas ES dalībvalstīs

Īpaši pēc 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanām daudzās ES valstīs pirms un pēc nacionālajām vēlēšanām parādījās viltus ziņas par vēlēšanu 
viltošanu, vēlēšanu skandāliem un krāpšanu. Piemēri:

Dezinformācija par iespējamu krāpšanu Bundestāga vēlēšanu laikā Vācijā tika atklāta 2021. gada septembrī (piem., 
viltotas pasta vēlēšanu zīmes, neaizzīmogotas vēlēšanu kastes).

Kaut kas līdzīgs notika Francijā prezidenta vēlēšanu laikā 2022. gada aprīlī, kad daudzās ES valstīs tika atklātās viltus
ziņas par 2 miljonu balsu pazušanu, par vēlēšanu viltošanu un vēlēšanu krāpšanu.

Šāda veida dezinformācija izplatījās arī mazākās valstīs. Piemēram, 2022. gada oktobrī Latvijā tika atklātās
daudzas nepatiesas ziņas, kas apgalvoja, ka vēlēšanas ir “nozagtas”.

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/2021/09/29/bundestagswahl-wahlurnen-muessen-keine-siegel-haben-deutschland-berlin-dortmund/
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://rebaltica.lv/2022/10/nav-pamata-apgalvot-ka-velesanu-rezultati-nav-tiri-vai-velesanas-ir-nozagtas/


VISIZPLATĪTĀKĀS VILTUS ZIŅAS, KAS KONSTATĒTAS EDMO 

PAZIŅOJUMOS

Pamatojoties uz faktu pārbaudītāju ziņojumiem, katrā EDMO ikmēneša ziņojumā tika izcelti stāsti, kuriem ES attiecīgajā mēnesī bija visplašākā tirāža. Desmit 
visvairāk izplatītie stāsti 18 mēnešu analīzes laikā ir:

Viltus ziņas Temats Atklāšanas         
mēnesis

Atklāšanas valstis (Nr.)

Ukrainā atrodas slepenas ASV biolaboratorijas (piem.) marts
2022

22

Mariupoles slimnīcu Krievija nebombardēja, un uzbrukumu sarīkoja Ukrainas 
spēki (piem.)

marts
2022

20

Rietumu mediji izplata nepatiesas ziņas par karu Ukrainā (piem.) marts
2022

20

Bučā fiksētās šausminošās ainas inscenējuši Ukrainas spēki (piem.) aprīlis 
2022

20

Videoklipi/attēli/ziņas, kas parāda, kā Zelenskis lieto kokaīnu (piem.) aprīlis 
2022

20

'Died Suddenly'', “dokumentālā filma” par Covid-19 vakcīnām, izplatot 
sazvērestības teorijas un nepatiesas ziņas/maldinošu informāciju par vakcināciju 
(piem.)

novembris 
2022

20

Maldinoši apgalvojumi par Pfizer vadītāju, kurš atzīst, ka uzņēmums nav pienācīgi 
pārbaudījis savas Covid-19 vakcīnas (piem.)

octobris 
2022

19

Video, kurā redzami krievi 35 km rindā pie Somijas robežas pēc Putina 
paziņojuma par daļēju mobilizāciju (piem.)

septembris 
2022

16

Ārpus konteksta videoklipi un attēli, kas saistīti ar pret valdību noskaņotu 
lauksaimnieku protestiem Nīderlandē (piem.)

julijs 
2022

16

Notiek manipulācijas ar laika apstākļu kartēm, lai pārspīlētu klimata pārmaiņas
(piem.)

julijs 
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/


No saraksta skaidri izriet, ka karš Ukrainā, it īpaši tā pirmajos mēnešos, bija visvairāk atklāto viltus ziņu
temats. Daudzos gadījumos šīs viltus ziņas atbalsoja Krievijas propagandu (piemēram, par Mariupoles
sprādzienu slimnīcā, Bučas slaktiņu un slepenajām ASV biolaboratorijām).

Prokrieviskā dezinformācija neapšaubāmi ir ar karu saistītā lielākā dezinformācijas parādība, taču EDMO 
ikmēneša ziņojumos tika atklāta arī pret Krieviju un/vai Ukrainu atbalstoša dezinformācija (Piemēram, 
pārspīlējot krievu jauniešu bēgšanu no valsts, lai izvairītos no iesaukšanas).

Ar COVID-19 saistītā dezinformācija radīja dažas virālas viltus ziņas, kuras atklāja EDMO ikmēneša ziņojumi. 
Visticamāk, visatbilstošākie piemēri izplatījās pandēmijas sākumā 2020. gadā, kad EDMO ikmēneša ziņojumi
vēl nebija publicēti.



METODOLOĢIJA

Šajā paziņjojumā ietvertā informācija tika apkopota, analizējot 18 EDMO ikmēneša
paziņojumus, kas publicēti līdz 2022. gada beigām.(https://edmo.eu/fact-checking-briefs/). 
Pārskata periods: 2021. gada jūnijs–2022. gada novembris. Galvenais redaktors: Tommaso 

Canetta, Pagella Politica/Facta.news. Sīkāka informācija: t.canetta@pagellapolitica.it.

EDMO ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības
saskaņā ar līguma numuru: LC-01935415

mailto:t.canetta@pagellapolitica.it
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