Factual se alătură programului de fact-checking al Meta
Factual.ro luptă de peste 8 ani împotriva dezinformării în spațiul public prin fact-checking pe
politicile și pe declarațiile publice din România. De astăzi ne extindem activitatea și ca third-party
fact-checkers în programul de fact-checking derulat Meta, companie ce deține unele dintre
cele mai populare platforme de socializare (Facebook, Instagram sau Whatsapp.)
Echipa Factual face parte, din 2021, și din IFCN - International Fact-Checking Network și este
astfel conectată constant, în vederea schimbului de experiență, cu celelalte 90 de organizații din
întreaga lume care au ca misiune lupta împotriva dezinformării.
Meta, derulează din 2016 un program prin care dorește să micșoreze impactul pe care îl au
informațiile înșelătoare distribuite pe platformele sale. Astfel, în cadrul acestui program,
activitatea de fact-checker a Factual va avea trei mari consecințe pentru postările de Facebook și
Instagram descoperite a fi false sau scoase din context:
●

●

●

Vizibilitate redusă: atunci când un fact-checker al Factual.ro
evaluează o postare ca fiind falsă, Facebook o va retrograda
în feed, ceea ce va reduce în mod semnificativ numărul de
persoane care vor vedea acea postare.
Imposibilitatea de monetizare: unele pagini pot rula reclame
în schimbul cărora primesc bani de la advertiseri. Dacă
aceste pagini (și domeniile lor) vor distribui în mod repetat
știri marcate ca fiind false de echipa Factual, atunci li se va
reduce posibilitatea de a distribui conținut și li se va elimina
capacitatea de monetizare și promovare.
Semnalizare: atunci când o postare ajunge să fie marcată ca
fiind falsă, Facebook avertizează persoanele care o
vizualizează sau încearcă să o distribuie. Acest avertisment
reduce considerabile șansele ca persoanele care văd acea
postare să o și distribuie mai departe.

Factual va începe verificarea postărilor pe Facebook și Instagram în zilele următoare. Factual
devine, astfel, al doilea partener din România al Meta, celălalt partener fiind AFP
Factual este gestionat formal de asociația Funky Citizens și funcționează în baza unei
metodologii compatibilă cu principiile rețelei IFCN din care face parte. Redacția Factual se bucură
de independență editorială, iar implicarea Funky Citizens este doar în susținerea financiară a
proiectului.

Elena Calistru, președinte Funky Citizens, a declarat că „în contextul unui război fizic la granițele
țării noastre și al unui război virtual ce are loc în spațiul nostru online, considerăm că trebuie să
facem mai mult pentru a oferi utilizatorilor platformelor de social media, foarte populare din
România, o verificare independentă a informațiilor. Ne bucurăm să ne alăturăm altor colegi ai
IFCN într-un asemenea efort.”
Factual a luat naștere în 2014 din dorința de a crea un sistem de discuție de tipul fapte
(demonstrabile), nu vorbe. Credem în răspundere și asumare și promovăm informația corectă, de
substanță, în detrimentul zgomotului media. Verificăm ce spun politicienii inclusiv la alegeri, și
ajutăm publicul să evite dezinformarea și să ia decizii corecte în vremuri de criză. Evenimentele
recente, un război fizic la granițe, dar și unul informatic în mediul online, ne-au arătat încă odată
cât de important este accesul la informație corectă și verificată pe platformele de socializare în
contracararea răspândirii dezinformării, a informațiilor trunchiate sau inexact de tip clickbait.

