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Abstract 

Introducere 
Apariția internetului și ascensiunea rețelelor sociale au crescut dependența de platformele 
online pentru informare și au dus la o explozie de dezinformare, informații false și 
malinformare cu privire la diverse probleme aflate în dezbatere în Europa. Această 
răspândire falsă a informațiilor este cunoscută sub numele de ‘știri false’. Acestea au fost 
popularizate de fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, iar utilizarea acestora se 
răspândește la nivel global. Scopul cercetării efectuate a fost acela de a evidenția o privire de 
ansamblu asupra problemei imigrației și a răspândirii știrilor false referitoare la aceasta în 
șapte țări ale Uniunii Europene (UE) formate din Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
România și Spania. 
 

Metodologie 
Acest proiect a utilizat analiza de conținut pentru a evalua problema știrilor false cu privire 
la problema imigrației în UE, folosind documente publicate între 2015 și 2020. Colectarea de 
date a cuprins în medie cinci exemple de acoperire a știrilor false privind imigrația în UE 
pentru fiecare an. Colectarea acestor mostre de știri false a provenit din mai multe surse: 
articole din ziare, postări de pe platforme de rețele sociale, videoclipuri și interviuri. 
În plus, proiectul este bazat pe o cercetare cantitativă care a cuprins utilizarea chestionarului 
drept metodă de anchetă pentru a colecta date de la localnici din fiecare dintre țările incluse 
în acest proiect. Semnificația acestui sondaj a fost de a analiza percepția tinerilor cu privire 
la problema știrilor false despre imigrație în țările lor. Realizarea acestui analize a presupus 
elaborarea unui chestionar care conține 18 întrebări împărțite în mai multe secțiuni, fiecare 
menită să surprindă elemente cheie ale problematicii imigrației în țările europene. 
 

Constatări 
Au fost făcute mai multe constatări cu privire la problema știrilor false privind imigrația în 
UE. Pe baza analizei tuturor celor șapte țări, a rezultat faptul că acestea au o istorie lungă de 
imigrație, cu imigranți care provin din regiunile învecinate, precum și din afara regiunii, 
inclusiv Africa și Asia. Intrarea acestor imigranți în Europa a devenit o problemă politică 
controversată, fapt care a dat naștere xenofobiei și respingerii generale a imigranților de 
către rezidenți. Descoperirile acestui proiect de cercetare arată faptul că, în continuare, 
există o utilizare tot mai mare a știrilor false, care prezintă imigranții într-o lumină negativă. 
Acest fapt este cauzat de: resursele deja limitate pe care majoritatea tarilor europene le au, 
acestea luptându-se să satisfacă nevoile propriilor cetățeni, declinul economic crescut și 
ratele crescute ale șomajului. În consecință, pentru mulți rezidenți imigranții reprezintă o 
amenințare la adresa bunăstării lor economice, ceea ce duce la atacuri sporite împotriva lor 
prin știri false. 
Concluziile acestei cercetări sunt semnificative deoarece oferă conștientizare cu privire la 
situația imigranților și refugiaților în Europa. Aceste constatări demonstrează sentimentele 
pe care le au tinerii cu privire la problema imigrației în țările lor. În plus, concluziile acestei 
cercetări sunt semnificative, deoarece demonstrează impactul dăunător al acoperirii știrilor 
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false asupra imigranților din Europa. În plus, concluziile acestei cercetări sunt semnificative, 
deoarece ilustrează necesitatea creării de noi narațiuni privind imigrația 

 
Concluzia 
Acest proiect a demonstrat că știrile false sunt o problemă care a contribuit la creșterea 
ostilității față de imigranți în Europa. Pe baza tuturor celor șapte țări evaluate, știrile false au 
apărut ca un mijloc prin care cei împotriva imigrației luptă împotriva ei și împiedică astfel 
intrarea refugiaților, a solicitanților de azil și a imigranților. Fiecare dintre țările europene 
evaluate a avut o istorie bogată de imigranți, deoarece imigranții intră în căutarea siguranței 
și oportunităților mai bune în comparație cu cei din țările lor de origine. În încercarea de a 
aborda problema imigrației, majoritatea țărilor europene au căutat să stabilească politici în 
privința migrației. Acestea au inclus politici de cooperare în materie de imigrație, cum ar fi 
Acordul Schengen. Semnificația acordului este de a controla circulația imigranților în 
interiorul țărilor UE. Acest studiu concluzionează că imigrația în UE este o problemă în curs 
de desfășurare și mai sunt multe de făcut pentru a o face mai puțin ostilă în rândul nativilor. 
Guvernele europene au responsabilitatea de a lua măsuri pentru a aborda problema știrilor 
false privind imigrația în țările lor, din cauza efectelor negative care rezultă asupra 
imigranților, refugiaților și solicitanților de azil. 
Cuvinte cheie: știri false, Europa, imigrație, UE, dezinformare, dezinformare, dezinformare. 
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Introducere 

Europa este o regiune care a cunoscut un flux masiv de migranți în ultimii ani. Acest lucru a 
avut loc pe fondul unei dezvoltări economice dure, caracterizată de rate crescute ale 
șomajului și de declin economic general. În consecință, imigrația a devenit o problemă 
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politică, economică, socială și culturală majoră în multe țări europene. Natura problematică 
a imigrației în UE a dus la o acoperire considerabilă a știrilor pe această temă. Această 
acoperire de știri a avut loc în mare parte online prin intermediul site-urilor de rețele sociale. 
Din păcate, în exprimarea frustrării asociate cu problema imigrației, a existat o creștere a 
narațiunilor false împărtășite în timpul acoperirii știrilor. Acest lucru este cu atât mai 
problematic cu cât, în lumea actuală, acoperirea știrilor online are loc în principal prin 
conținut generat de utilizatori sub formă de bloguri, postări și tweet-uri. Acest tip de 
acoperire de știri nu este bine reglementată și din acest motiv, s-a înregistrat o creștere a 
narațiunilor false publicate pe spațiul online privind imigrația în UE cunoscute popular ca 
știri false. Următoarele sunt cercetări pe țară efectuate folosind proiectul Erasmus+ KA227 
UE „ReCREATE narațiuni sănătoase pentru a aborda știrile false”: 2020-1-IE01-KA227-YOU-
082. Scopul cercetării este de a evidenția problema imigrației în UE și știrile false ulterioare 
care apar cu privire la imigrație în mai multe țări. 
Proiectul de Cercetare 

Acest proiect de cercetare își propune să reducă știrile false privind imigrația în șapte țări 
ale UE. Cele șapte țări sunt Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, România și Spania. 
Motivul pentru care se concentrează asupra acestor țări este că acestea se confruntă cu cel 
mai mare flux de imigranți, precum și o creștere a știrilor false în UE. Prin urmare, acest 
proiect va stimula dezvoltarea unui curs de e-learning privind alfabetizarea media și 
tehnologia în rândul tinerilor. Cursul include dotarea tinerilor cu abilitățile necesare pentru 
a verifica informațiile pe care le întâlnesc online. În același timp, cursul este menit să 
îmbunătățească gândirea critică în comunicarea digitală. În plus, proiectul de cercetare va 
oferi o mobilitate mixtă pentru tinerii al căror rol este de a promova dobândirea de abilități 
de realizare video și dezvoltarea narațiunilor alternative prin instrumente creative. Acest 
lucru va fi esențial pentru asigurarea utilizării metodologiei incluzive și inovatoare prin care 
tinerii participanți vor dobândi capacitatea de a dezvolta o narațiune sănătoasă privind 
imigrația în țările lor, prevenind astfel stigmatizarea și dezinformarea cu privire la această 
problemă. 
Știrile False 

Propaganda în raportarea știrilor a fost întotdeauna o problemă majoră. În ultimii ani, acest 
aspect al raportării propagandistice este cunoscut sub numele de știri false. Știrile false sunt 
un termen popularizat de fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump1. El a folosit 
termenul pentru a se referi la știrile referitoare la administrația sa pe care a considerat-o 
neadevărată. Popularizarea termenului a dus la utilizarea lui la nivel internațional, devenind 
în cele din urmă o expresie de zi cu zi. 
Astăzi, știrile false se referă la dezinformare. Din păcate, nu există un consens în ceea ce 
privește definirea acestui termen și din acest motiv, referirea lui are loc în mai multe moduri 
care includ: zvonuri, satiră, parodie, conținut fabricat, conținut manipulat2. Au existat unii 
cercetători și savanți care au încercat să dezvolte termeni mai specifici pentru a se referi la 
știrile false. În consecință, unii dintre cei mai folosiți termeni includ informațiile greșite, 
dezinformarea și informația defectuoasă (mal-informația)3. Informațiile greșite se referă la 
informațiile false răspândite, de obicei, nu cu intenția de a provoca un rău. Dezinformarea 

 
1 Higdon, Nolan (August 15, 2020). The anatomy of fake news: A critical news literacy education. University of 

California, p. 1.  
2 Ibidem, p. 3 
3 Giuliani-Hoffman, Francesca (November 3, 2017). "'F*** News' should be replaced by these words, Claire 

Wardle says". Money.CNN. Retrieved December 30, 2021.  
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este crearea intenționată de informații false pentru a provoca rău. În ceea ce privește 
informațiile incorecte (mal-informația), aceasta înseamnă schimbul de informații autentice 
cu intenția de a provoca un prejudiciu4. Toate acestea oferă o perspectivă asupra definiției 
știrilor false și a creșterii ulterioare a utilizării acestui termen în întreaga lume. 

Știrile False și Problema Imigrației în Uniunea Europeană 
Franța 

Istoria Imigrației în Franța 

O analiză istorică a Franței demonstrează că Franța este o națiune de imigranți. În secolul al 
XIX-lea, Franța a devenit un refugiu pentru oamenii în căutarea libertății sau cei care se 
confruntă cu persecuția pentru convingerile politice din țările lor de origine. Țara a devenit 
o destinație pentru oameni ca aceasta, deoarece a permis Franței să-și atingă ambiția de 
industrializare și să își satisfacă nevoile de muncă. Țara a primit imigranți de muncă din țări 
precum Belgia și Italia. Până în 1931, Franța avea aproximativ 2,7 milioane de imigranți 
reprezentând aproximativ 6,5% din populația sa5. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, a 
avut loc o creștere a numărului de imigranți în Franța6. În această perioadă s-a înregistrat o 
scădere a numărului de imigranți veniți din Europa și o creștere a celor veniți din Asia și 
Africa. 
Odată cu această intrare a imigranților, o problemă emergentă este șomajul. Șomajul a apărut 
din cauza deteriorării situației economice din Franța. Începând cu anii 1980, rata șomajului 
în Franța a scăzut sub 7%. Mulți imigranți din Franța s-au confruntat cu șomaj. De exemplu, 
aproximativ 30% dintre imigranții din Algeria s-au confruntat cu șomaj7. 
Imigranții din Franța sunt mai puțin probabil să fie angajați în comparație cu non-imigranții. 
În consecință, există un decalaj de angajare între imigranți și non-imigranți în Franța, într-
o rată de 18% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-54 de ani8. Diferențierile există 
în funcție de nivelul de calificare și de țara de origine. Demonstrând în continuare situația 
dificilă a ocupării forței de muncă pentru imigranți, aceștia sunt mai susceptibili de a 
experimenta degradare în comparație cu non-imigranții. Imigranții sunt mai susceptibili de 
a experimenta o situație profesională nefavorabilă decât o impune nivelul lor de educație. În 
consecință, acest lucru a facilitat problema diferențelor salariale dintre imigranți și non-
imigranți în Franța. 
Știrile False și Problema Imigrației în Franța 
Imigrația în Franța a devenit o problemă controversată. Problema șomajului a fost un factor 
care a contribuit la dezvoltarea ostilității față de imigranți în Franța. Exprimarea acestei 
ostilități în ultimii ani are loc prin știri false. Raportul de știri digitale din 2019 al Institutului 
Reuters pentru Studiul Jurnalismului a investigat utilizarea rețelelor sociale ca sursă de 

 
4 Giuliani-Hoffman, Francesca (November 3, 2017). "'F*** News' should be replaced by these words, Claire 

Wardle says". Money.CNN. Retrieved December 30, 2021 
5 Hamilton, Kimberly. 1997. "Europe, Africa, and International Migration: An uncomfortable triangle of 

interests." New Community 23(Chronique de la politique d’immigration en 2006 - Rupture, transition ou 

continuité? dossier d’actualité du site Vie publique, March 2007 
6 Ibiden, p. 7 
7 CAS, 2012.  
8 Organization for Economic Cooperation and Development Continuous Reporting System on Migration 

(SOPEMI). Trends in International Migration. Paris: OECD Publications, 2003: 196-198 
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informații și știri în Franța. Potrivit acestui institut, 42% din populația Franței folosește 
rețelele sociale ca sursă de informare. În plus, 69% din populația franceză obține informații 
online, inclusiv de pe platformele de social media. Odată cu această utilizare sporită a 
surselor online de informare, a existat și o creștere a neîncrederii în mass-media. Aceasta 
este o evoluție care a condus la o scădere a nivelului de încredere pe care îl au oamenii în 
mass-media cu 11 puncte în Europa. 
Au existat mai multe cazuri de știri false în Franța care au implicat umbrirea imigranților 
într-o lumină negativă. Pentru a demonstra, următoarele evidențiază unele fapte și 
acoperirea știrilor false despre imigranți. 
Uciderea lui Chloe, în vârstă de 9 ani, a fost folosită ca armă împotriva imigranților din Franța 
de la France 3 Nord Pas-de-Calais din aprilie. Știrile despre uciderea lui Chloe din Calais 
circulau pe platformele de socializare. Titlul articolului despre această poveste fusese 
schimbat pe platforma de socializare, Facebook, de către diverși internauți pentru a 
stigmatiza imigranții și, prin urmare, a duce la fuziunea refugiaților. Titlul articolului din 3 
Nord Pas-de-Calais, „Chloe răpită, ucisă și violată în Calais: suspectul a mărturisit” a fost 
astfel transformat în „Chloe răpită, ucisă și violată în Calais de un imigrant9. 
Au existat cazuri suplimentare de știri false pe rețelele sociale în Franța, care au degradat și 
mai mult imigranții. Un exemplu în acest sens este crearea de tweet-uri care răspândesc 
dezinformare care susțin că imigranții primesc zilnic 40 de euro ca asistență financiară 
pentru fiecare dintre membrii familiei prin utilizarea unui card. 

 
9 F3nord. 2020. Calais: Chloe, 9, was kidnapped and killed. https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/2015/04/15/calais-chloe-9-ans-ete-enlevee-violee-et-tuee-705643.html 
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https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca
mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_u
rl=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-
retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php 
Aceasta a fost o narațiune falsă, deoarece datele au arătat că imigranții care au făcut o cerere 
de azil pe Ofpra au primit asistență financiară sub formă de indemnizație pentru solicitanți 
de azil în valoare de 6,80 euro pe zi. Site-ul Ofpra a indicat că a fost nevoie de o familie de 10 
persoane pentru a primi zilnic 37,40 de euro până la aproape de cei 40 de euro din știrile 
false. 
Un alt exemplu de știri false în Franța cu privire la imigranți distribuite pe rețelele de 
socializare se referă la o postare făcută pe 15 februarie 2017, distribuită de peste 12500 de ori. 
Aceasta a fost o postare a unei hărți distribuită pe scară largă pe rețelele de socializare cu 
afirmația falsă de revolte în Franța. Harta trebuia să afișeze ciocnirile care au loc între poliție 
și mulțime. 
 
 
 
 

https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
https://twitter.com/bergeredwige/status/777495870388441088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E777495870388441088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fla-carte-bleue-des-migrants-le-retour-d-une-infox-14-08-2019-8133486.php
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Aceasta a fost o știre falsă, deoarece adevărul era că aceasta era o hartă publicată în noiembrie 
2005 și era o reprezentare a tensiunilor sociale crescute în confruntările Franței care au avut 
loc de la Lens la Perpignan, via Lyon sau Marsilia. De exemplu, harta falsă numără cincizeci 
de zone de tulburări între forțele ordinii și grupurile civile din Franța. Prin urmare, harta 
distorsiona violența urbană care avea loc în Franța într-un moment în care existau revolte 
pe scară largă. 
Rețelele de socializare demonstrează în continuare problema știrilor false cu privire la 
imigranții din Franța prin pretenții false asupra locuințelor lor. Un exemplu în acest sens 
este un utilizator de Twitter, Florian Philippot, care a susținut în mod fals că au fost alocate 
77.000 de apartamente HLM pentru imigranți, în ciuda nevoii cetățenilor francezi. O 
emisiune a acestui tweet este mai jos. 
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Tweet-ul de mai sus a fost o știre falsă și informația reală a fost că imigranții nu puteau 
revendica locuințe în HLM și nu au fost prioritizați. Unul dintre principalele motive pentru 
aceasta este acela că locuința necesită imigranților să dețină un permis de ședere. În 
consecință, nu a existat niciun favoritism al imigranților, așa cum se susține în tweet. 

Germania 
Istoria Imigrației în Germania 
Istoria imigrației germane este destul de complexă. Aceasta începe de la sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial până în prezent, ceea ce a dus la apariția Germaniei ca națiune 
europeană cu cel mai mare număr de imigranți găzduiți10. În cele mai multe cazuri, fluxul 
migrator către Germania provenea din regiuni geografice cu asemănări culturale. Cu toate 
acestea, în ultimii ani, Germania a primit mai mulți oameni din țări non-europene cu diferite 
culturi. 
În efectuarea unei analize istorice a imigrației în Germania, primul val major de imigrație 
care demonstrează un val masiv de imigranți în țară a implicat intrarea refugiaților germani 
proveniți din foste regiuni istorice germane. Aceștia erau imigranți din Polonia și cei din 
Uniunea Sovietică. Aceasta a presupus mișcarea a aproximativ 12 până la 15 milioane de 
refugiați din anii 1945 până în 195011. Refugiații s-au stabilit în majoritatea părților în 
Germania ocupată de aliați. Deoarece acești refugiați erau toți germani, vorbeau limba 
germană și împărtășeau această cultură. În consecință, s-au integrat ușor în Germania. Cu 
toate acestea, a existat o creștere a asociațiilor de strămutători, dintre care unele rămân 
active și astăzi, care doreau să păstreze moștenirea culturală a fostelor regiuni germane și să 
se asigure că aceasta a avut loc la generațiile viitoare. 
Una dintre temele cheie ale imigrației al cărei impact rămâne vizibil în mare măsură astăzi 
este denumită „Gastarbeiter” sau lucrătorii migranți. Acesta este un fenomen care a început 
în anii 1950, deoarece Germania se confrunta cu o penurie de forță de muncă, în special în 
Germania de Vest. Aceasta a fost cea mai frecventă provocare în sectoarele industrial și 

 
10 https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics 

 
11 https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/flucht-und-vertreibung 
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minier, care nu necesitau cei mai calificați lucrători. Penuria a devenit o provocare și mai 
mare în urma construcției Zidului Berlinului în 1961. La acea vreme, Republica Federală 
Germania a încheiat acorduri cu națiunile europene și non-europene pentru a importa forță 
de muncă necalificată. Între 1955 și 1968, au fost onorate acorduri între opt țări din regiunea 
mediteraneeană care au trimis muncitori în Germania12. Acești lucrători nu au fost integrați 
în societate și nu au primit multe beneficii, inclusiv asistență socială. Cu toate acestea, 
construcția Zidului Berlinului a adus schimbări în ceea ce privește bunăstarea și beneficiile 
muncitorilor din Germania de Vest. Acesta a fost un moment în care acești lucrători au 
început să primească acces la asistență socială, egal cu cel al muncitorilor germani, ceea ce a 
făcut ca mulți dintre ei să se stabilească definitiv. Acest fenomen de „Gastarbeiter” s-a 
încheiat în 1973, în urma recesiunii economice din cauza crizei petrolului, care a dus la lipsa 
oportunităților de angajare pentru imigranți13. 
În ultimii ani, a existat o creștere bruscă și considerabilă a numărului de migranți, în 
conformitate cu criza migranților europeni din 2015. Anul 2015 și anii următori au marcat o 
creștere fără precedent a fluxului de refugiați. Mulți dintre acești refugiați au selectat 
Germania în timp ce căutau azil. Un număr considerabil de refugiați au venit din Siria în urma 
escaladării războiului civil și după Primăvara Arabă14. Fluxul masiv de refugiați în Germania 
a dus la diverse provocări în ceea ce privește integrarea lor, declanșând proteste sociale. 
Acestea au declanșat apeluri crescute pentru adoptarea unei politici mai stricte privind 
imigrația, pentru a reduce intrarea imigranților în țară 
Știrile False și Problema Imigrației în Germania 

Germania este o țară care s-a confruntat și cu problema știrilor false cu privire la imigrație 
din cauza creșterii ostilității față de imigranți. Din 2015 până în prezent, a existat o creștere a 
știrilor false prezentate în mare parte pe rețelele de socializare cu privire la imigranții din 
Germania. S-a înregistrat o creștere a cazurilor de știri false despre imigranți. Deoarece 
mulți imigranți în Germania au venit din țări din Orientul Mijlociu, stereotipul terorismului 
a fost folosit ca factor în contorsionarea acestei știri false. Un exemplu în acest sens este cazul 
lui Anas Modami, un refugiat sirian care și-a făcut un selfie cu Angela Merkel. Acesta a fost 
un selfie făcut în 2015, dar știrile false despre Modami că este terorist sunt din 2017. Acest 
lucru a condus la multe site-uri web care o acuză pe Merkel că este prietenă cu teroriștii în 
timpul campaniei ei politice. 

 
12 The International Migration Review, Vol. 19, No. 3, Special Issue: Civil Rights and the Sociopolitical 

Participation of Migrants, New York, 1985, p. 518. 
13 Klaus Bade, http://kjbade.de/wp-content/uploads/2015/09/2007-09-21_verso-una-societa-multiculturale.pdf. 
14 E. Kolinsky, Non-German Minorities in German Society, in “Turkish Culture in German Society Today”, 

Berkley 1997, p. 83.  
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Fotografie lui Anas Modami cu Angela Merkel. Fotografie din 2015. 
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-
facebook-oversyrian-refugee-selfie 
În 2018, în grupul Facebook a circulat o imagine care susținea că actualul guvern investește 
sprijin suplimentar pentru solicitanții de azil și refugiați în comparație cu rezidenții 
germani15. Semnificația acestui lucru a fost să discrediteze un oponent politic. 

 
Un articol a fost postat pe Facebook care ilustrează refugiații ca fiind periculoși. Articolul a 
făcut mai multe afirmații false cu privire la adolescenții refugiați, cum ar fi amenințarea 
tutorilor lor pentru bani, PlayStation și cererea de mutare într-un oraș mai mare. În plus, 
articolul afirmă că adolescenții distrug bunuri, cum ar fi mobilierul și ajung chiar până la 
agresarea poliției. Cu toate acestea, analiza articolului relevă că nu are referințe, autor sau 
surse. Poza articolului pare a fi cea a unui ziar, dar nu este autentică. 

 
15 Deutsche Welle. 2017. The growing problem of agitation against refugees online 

https://www.infomigrants.net/en/post/2193/the-growing-problem-of-agitation-against-refugees-online, URL 

consulted on 14.12.2021. 

https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie
https://www.infomigrants.net/en/post/2206/german-court-rejects-injunction-against-facebook-oversyrian-refugee-selfie


 

13 

 

 
În ultimul timp, a fost publicată o imagine de către partidul local AFD care a afirmat că 
politica germană este în sprijinul imigrației din Africa pentru a ajuta conținutul să rezolve 
problemele acesteia. Cu toate acestea, aceasta este o narațiune falsă, deoarece dimensiunea 
masivă a continentului nu poate permite Germaniei să găzduiască Africa.

 

Grecia 
Istoria Imigrației în Grecia 
Primul val de imigrație în Grecia a început în 1989, după căderea regimurilor socialiste din 
Europa de Est. Imigranții au venit în principal din Albania, România și Bulgaria. Între 2000 
și 2010, Grecia a atras imigranți din fostele țări socialiste, precum și din întreaga lume. 
Impactul acestui fapt a fost o creștere a populației Greciei de către imigranți. Aproximativ 7% 
din populația țării este formată din imigranți care provin din țări non-UE. Numărul crescut 
de imigranți a fost fără precedent pentru majoritatea populației indigene grecești. În 
consecință, aceasta a creat o problemă politică serioasă în Grecia. 
Grecia continuă să se confrunte cu o criză a imigrației, deoarece a devenit principalul punct 
de intrare al imigranților în Europa, în special în perioada 2005-2010. Adică, Grecia a servit 
drept poarta de intrare în Europa pentru imigranții ilegali. Mulți dintre imigranții ilegali care 
intră în Grecia ajung, de obicei, în centrul Atenei, crescând în număr. Mulți dintre acești 
imigranți au dificultăți în obținerea unei locuințe și se confruntă cu atacuri constante de 
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grupurile de extrema dreapta. În schimb, acești imigranți sunt forțați să locuiască în 
apartamente comune. În plus, imigranții din Grecia tind să fie exploatați pentru forță de 
muncă ieftină.  
Imigranții din Grecia se confruntă cu atacuri rasiste. Un motiv major pentru aceasta a fost 
criza datoriilor și recesiunea economică a țării, care i-au sărăcit pe mulți greci. Acesta a fost 
un factor care i-a împins pe greci să atace imigranții, deoarece ei îi percep că le-au luat 
oportunități. Copiii imigranților au experimentat fobii și ură împotriva lor. 
 
Știrile False și Problema Imigrației în Grecia 

Problema imigrației în Grecia a influențat creșterea știrilor false online. De exemplu, 
numărul crescut de imigranți a făcut ca situația din insula Kos să devină foarte dificilă. 
Aceasta constituie o problemă, deoarece profesioniștii din domeniul sănătății de pe insulă 
consideră că este o provocare să facă față creșterii cazurilor de holeră16. Cu toate acestea, 
aceasta a fost o știre ascunsă în mass-media și de autorități. 
Un exemplu de caz de știri false în Grecia a implicat un imigrant pakistanez care se 
presupune că a câștigat la loterie 9 milioane17. Potrivit unui articol de știri false publicat 
despre imigranți, acesta susținea că imigrantul a declarat că, cu toate câștigurile sale, își 
permitea să-și aducă întreaga familie în Grecia și să ducă o viață bogată. Asta chiar dacă 
imigrantului a susținut că nu îi place Grecia din cauza cărnii de porc și a femeilor îmbrăcate 
lejer. 
 

 
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-
pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro  

Irlanda 
Istoria Imigrației în Irlanda 
Irlanda este o țară care se confruntă cu o creștere a tiparelor migratorii. Condițiile 
economice, sociale și politice au fost factorii care au contribuit la aceste tipare. Din cauza 
acestei mișcări în și în afara Irlandei, tiparele au avut un impact asupra tratamentului 

 
16 Thanos Sitistas. 2019. “Epidemic” bomb of typhus, cholera, plague, and tuberculosis by “illegal immigrants”? 

https://www.ellinikahoaxes.gr/2019/11/30/migrants-infectious-disease-hoax/ 
17 https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-

poy-kerdise-9ek-eyro.  

https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
https://www.pentapostagma.gr/koinonia/1353172_sok-me-tis-proklitikes-diloseis-toy-pakistanoy-ypertyheroy-poy-kerdise-9ek-eyro
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imigranților, solicitanților de azil și străinilor din Irlanda18. Situația s-a înrăutățit și în urma 
crizei financiare și a recesiunii economice care au dus la migrarea multor cetățeni irlandezi 
în căutarea unei vieți mai bune. Irlanda a adoptat politici de imigrare care au dus și mai mult 
la o creștere a imigranților. Un exemplu în acest sens a fost proiectul de lege care prevedea 
dreptul la cetățenia irlandeză, inclusiv Irlanda, oferind copiilor străinilor dreptul de naștere 
la cetățenia irlandeză. Astfel, Irlanda a avut legi și politici corecte în ceea ce privește imigrația 
în această perioadă, care au coincis și cu boom-ul economic din țară. Cu toate acestea, 
situația s-a schimbat în ceea ce privește tratamentul imigranților în urma crizei financiare și 
economice cu care se confruntă Irlanda19. De exemplu, mulți cetățeni irlandezi care au 
părăsit țara în căutarea unui loc de muncă s-au întors în căutarea azilului, ceea ce a dus la 
intrarea în Irlanda a mai multor persoane în comparație cu cei care pleacă. Imigranții au 
început să se confrunte cu un tratament inechitabil evidențiat de referendumul din 2004 care 
a eliminat dreptul la cetățenie copiilor imigranților născuți în Irlanda. În consecință, 
tratamentul imigranților în Irlanda în prezent cuprinde o oarecare ostilitate considerabilă ca 
în majoritatea țărilor europene. 

Știrile False și Problema Imigrației în Irlanda 
 
În Irlanda, a existat o creștere a acoperirii știrilor false cu privire la imigranți în Irlanda. Acest 
lucru provine din ostilitatea crescută împotriva imigranților din țară. Pe baza unui articol 
publicat în Irish Times, există o creștere a știrilor false despre imigranți pe platformele de 
socializare, în special Facebook. Majoritatea irlandezilor manifestă o cantitate considerabilă 
de scepticism în ceea ce privește știrile acoperite de rețelele sociale20. Știrile false despre 
migrație în Irlanda au fost create și distribuite pe rețelele sociale de organizații politice 
populiste cu intenția de a semăna diviziune în Irlanda prin influențarea opiniei publice 
împotriva imigranților21. 
Au existat afirmații false făcute online că guvernul irlandez plănuia să aducă un milion de 
imigranți din țările musulmane. Aceasta a fost prin articole de știri distribuite pe mai multe 
site-uri web care susțin că guvernul plănuia să aducă imigranți în țară într-un plan pentru 
204022. Cu toate acestea, remarcile făcute de premierul irlandez cu privire la acest plan nu 
au fost în contextul imigrației, ci s-au referit la plan în general. 
 

 
18 Central Statistics Office (2020). Population and Migration Estimates April 2020. Sourced from: 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2020.  
19 Central Statistics Office (2021). Press Statement Population and Migration Estimates April 2021. Sourced 

from: https://www.cso.ie/en/csolatestnews/pressreleases/2021pressreleases/pressstatementpopulationa 

ndmigrationestimatesapril2021/ 
20 Gleeson, C. (2021). Irish people’s trust in media increases amid concern over fake news. The Irish Times. 

Sourced from: https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/irish-people-strust-in-media-

increases-amid-concern-over-fake-news-1.4600628. 
21 O’Brien, C. (2021) Ireland to lead global initiative to tackle ‘fake news’ on migration. The Irish Times. 

Sourced from: https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-

on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-

failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-

globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287.  
22 DNA. 2018. Fake news: Ireland denies reports that nation will be brining in 1 million immigrants from 

Muslim nations. https://www.dnaindia.com/world/report-fake-news-ireland-denies-reports-that-nation-will-be-

bringing-in-1-million-immigrants-from-muslim-nations-2592167 

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/pme/populationandmigrationestimatesapril2020
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
https://www.irishtimes.com/news/education/ireland-to-lead-global-initiative-totackle-fake-news-on-migration-1.4547287?mode=sample&auth-failed=1&pworigin=https%3A%2F%2Fwww.irishtimes.com%2Fnews%2Feducation%2Fireland-to-lead-globalinitiative-to-tackle-fake-news-on-migration-1.4547287
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Italia 
Istoria Imigrației în Italia 
Anii 1990 au marcat unele dintre cele mai semnificative evoluții în modelele de migrație ale 
Italiei. În 1990 au avut loc patru evenimente cheie de schimbare a mișcării imigrației în Italia 
constând în aprobarea Legii 39/1990, alias Legge Martelli; Începutul procesului de aderare la 
Schengen; aderarea Italiei la Convenția de la Dublin, care se referă direct la migrație și azil; 
ONU adoptă Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranți și ale membrilor familiilor acestora. 
În 1991, Italia a cunoscut o creștere a numărului de migranți care se mutau din Albania în 
număr masiv. Acest eveniment a oferit testul inițial pentru percepția Italiei despre imigranți. 
După debarcarea navei Vlora care transporta 6000 de migranți albanezi, primirea a fost 
negativă, deoarece aceștia au fost plasați pe un stadion al orașului timp de opt zile din cauza 
deciziilor contradictorii cu privire la situația lor23 . Acest lucru a dus la o patrulare sporită a 
zonei maritime dintre Albania și Puglia24. Alți imigranți din Albania au intrat în Italia în 1997 
din cauza situației economice precare din Albania. Acest lucru a dus la preluarea unei poziții 
rigide de către guvernul italian în gestionarea situației, inclusiv prin efectuarea de patrule 
suplimentare pentru a descuraja sosirea imigranților. În consecință, atitudinea Italiei față de 
refugiați și imigranți a fost în principal negativă. Cu toate acestea, în 2011 a existat o abordare 
mai pozitivă a refugiaților, pe baza faptului că situația lor a devenit percepută ca o criză 
umanitară25. Cu toate acestea, continuă să existe conflicte și ciocniri cu privire la politicile de 
migrație adoptate în Italia. 
Știrile False și Problema Imigrației în Italia 
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a răspândirii știrilor false cu privire la problema 
migrației în Italia. De exemplu, a existat publicarea unui articol în 2018 care susținea că poliția 
a recuperat 27 de milioane de euro într-un lagăr. Cu toate acestea, articolul nu reușește să fie 
specific cu privire la detalii, cum ar fi locul exact sau când s-a întâmplat. Același articol a fost 
publicat în 2015 într-un ziar cunoscut sub numele de Il Giornale, care demonstrează lupta 
poliției împotriva unui lagăr de nomazi din Torino. 
În 2019, pe Facebook, a fost publicat un videoclip preluat de la un post de televiziune italian 
Dalla vostra parte. Videoclipul relata o știre a unui protest organizat de 40 de minori 
neînsoțiți care solicitau azil și erau cazați într-un centru de primire din Sicilia. Versiunea 
publicată a videoclipului pe Facebook a fost editată folosind subtext care sugerează că 
protestul a fost a 40 de refugiați și că aceștia au fost mutați într-un hotel de 4 stele din 
Messina. Cu toate acestea, acest videoclip a fost dezmințit ca știri false de către Pagella 
Politica ca fiind înșelător. 
 
 

 
23 (Niglia, 2009) 
24 Bucarelli, 2014) 
25 (ISTAT, 2012a) 
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Romania 
Istoria Imigrației în România 

De-a lungul timpului, România s-a confruntat cu provocarea migrației. România a servit ca 
țară de tranzit pentru imigranți, precum și ca destinație. 

  
Multă vreme până în 1989 românii i-au perceput pe imigranți într-o lumină negativă. Cu toate 
acestea, a avut loc o schimbare de atitudine care a presupus perceperea imigranților într-o 
lumină mai pozitivă. Convingerea avută în România este că un control asupra problemei 
migrației în țară este esențial pentru ca imigrația să devină o realitate pozitivă. Majoritatea 
analizelor efectuate asupra imigrației în România s-au concentrat în principal pe procesul 
migrației, spre deosebire de impactul acestuia asupra societății. România a trecut printr-un 
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proces socio-economic grav care a dus la pierderea în proporție de 40% a locurilor de muncă, 
și la creșterea nivelului șomajului. Impactul acestui fapt a fost o dezvoltare neregulată a 
migrației către Europa de Vest, care a crescut în continuare în urma restructurării și 
închiderii companiilor industriale. România a cunoscut atunci o perioadă de stagnare a 
migrației sale. Totuși, acest lucru s-a schimbat de curând, când au început să vină în țară 
migranți din țări mai sărace decât România. În 2007, a fost o creștere al numărului 
migranţilor permanenţi în România ca urmare a intrării acesteia în UE. România a luat apoi 
măsuri de dezvoltare a politicilor de migrație, care au deschis calea unor acte normative 
precum și înființării de instituții cu atribuții în domeniul migrației. Aderarea la Uniunea 
Europeană a dus la multe schimbări în normele legale privind regimul migranților în 
România. Din acest motiv, România a întâmpinat cetățeni din statele membre UE și din 
regiunea Economică Europeană pentru a asigura respectarea legislației europene. 
 
Știrile False și Problema Imigrației în România 

În România, au crescut cazurile de știri false referitoare la imigrație. Un exemplu în acest 
sens este un titlu de știre publicat care susținea că statul a oferit 50 de euro pentru sprijinirea 
imigranților. Cu toate acestea, adevărul este că statul nu poate furniza direct sau indirect o 
asemenea sumă de bani cu acordul cetățenilor. Cu toate acestea, acesta fapt nu este 
menționat în articol. Pentru a demonstra în continuare caracterul înșelător al articolului, 
acesta neglijează să menționeze inițiativa propusă a unui om de afaceri prin care cetățenii ar 
putea dona 10% din salariu asistenților migranți. 

Spania 
Istoria Imigrației în Spania 

Spania este o țară care a fost în mod tradițional despre emigrare, spre deosebire de imigrație. 
Totuși, acest lucru s-a schimbat la începutul secolului al XXI-lea, când au avut loc schimbări 
în urma sosirii populației imigrante în principal din statele latino-americane. Numărul de 
imigranți din Spania a crescut anual, devenind a doua țară din UE cu cea mai mare primire 
de imigranți26. 

 
26 European Commission, Special Eurobarometer 469, Report, Integration of immigrants in the European Union, 

April 2018. 
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Migrația din Spania s-a redus cu aproximativ 37,9% în 2019 din cauza coronavirusului (COVID-19). Cu 

toate acestea, aproximativ 400000 de persoane și-au stabilit reședința în Spania în 202027. Numărul 
femeilor imigrante a fost mult mai mari în comparație cu numărul bărbaților. Ultimii ani au 
arătat că majoritatea imigranților în Spania provin din Maroc, Ecuador și România. O 
problemă cheie în Spania se referă la cunoștințele limitate pe care le are publicul cu privire 
la imigrație și problemele conexe28. Mai mult, autoritatea publică a depus eforturi minime 
pentru a aborda această problemă, ceea ce duce la creșterea propagandei și xenofobiei cu 
privire la imigranți.  
 

Știrile False și Problema Imigrației în Spania 

Au existat o serie de știri false referitoare la imigrația din Spaniei, difuzate în mass-media și 
rețelele de socializare. Cea mai mare acoperire a acestor știri false începe în 2015, când criza 
din Europa Centrală a avut un impact imediat asupra Spaniei. Aceasta este o evoluție care a 
dus la creșterea dezbaterii privind politicile de migrație și distribuția refugiaților. În acest 
timp, majoritatea problemelor referitoare la refugiați sunt legate de pericolul stereotipului 
terorismului care vizează musulmanii care trăiau deja în Spania. Ascensiunea partidului 
populist de extremă dreaptă VOX a dus la o creștere a farselor și a narațiunilor false cu privire 
la imigranții din Spania. Acest partid a folosit mass-media și rețelele sociale pentru a 
răspândi opinii părtinitoare cu privire la imigranți. De atunci, a existat o creștere a numărului 
de știri false referitoare la imigranți în Spania. 
 
 
 

 
27 
28 European Commission, Special Eurobarometer 469, Report, Integration of immigrants in the European Union, 

April 2018 
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https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-
vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%2
0publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s. 
Titlul articolului afișat era „Musulmanii să dea în judecată Spania la Strasbourg pentru 
procesiunile de Paște” ca „o ofensă la adresa islamului”. Sursa acestui articol a fost un ziar 
britanic, Daily Mail. Scopul difuzării unei astfel de povești a fost să pună comunitatea 
musulmană împotriva populației indigene. Ei au susținut că vor avea loc atacuri asupra uneia 
dintre cele mai celebrate festivaluri tradiționale creștine din Spania. Știrile false au fost 
distribuite pe platformele de social media, cum ar fi Facebook, de aproape 11.000 de ori și nu 
au fost încă șterse nici măcar după stabilirea faptelor. Nefericit este că în fiecare an se 
reciclează aceste știri. 
În 2020, au fost împărtășite știri false cu privire la un posibil drum al imigranților ilegali din 
Algeria către Spania. 
 
 

 

https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
https://www.eldiario.es/desalambre/musulmanes-pedido-prohiba-semana-vuelve_1_1596759.html#:~:text=El%20encabezado%20que%20lo%20acompa%C3%B1aba,lo%20publicaron%20un%20a%C3%B1o%20despu%C3%A9s
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https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186 
Cele de mai sus au fost o postări pe Twitter de știri false care susținea că erau 500 de bărci 
pregătite să navigheze din Algeria cu imigranți în Spania. Acesta este un tweet care i-a 
determinat pe utilizatorii Twitter să completeze informațiile despre revendicare, furnizând 
fotografii false ale presupuselor bărci însoțite de afirmația că vor sosi cu 5000 de imigranți 
ilegali. Totuși, aceasta a fost o informație falsă, deoarece bărcile afișate aparțineau unui 
pescar din Mauritania postate pe Instagram. 

Rezultatele Studiului Cantitativ 
Rezultatele din Grecia 
Sondajul realizat în cadrul acestui proiect de cercetare a arătat problema știrilor false și a 
imigrației în Grecia. Conform rezultatelor sondajului, majoritatea participanților au perceput 
imigranții ca fiind o oportunitate de a învăța despre noi culturi. Ei au mai afirmat că 
avantajele migranților sunt că acceptă să facă munci pe care nimeni nu este dispus să le facă. 
În general, participanții la cercetare au perceput imigranții într-o lumină pozitivă. 
Participanții au indicat că au primit știri din surse diferite, iar știrile sunt de încredere în 
funcție de sursă. Majoritatea participanților au recunoscut că nu aveau idee despre 
identificarea știrilor false. Mai mult, ei au recunoscut că există știri false legate de imigranți 
și migranți. 
 

Rezultatele din Irlanda 

În Irlanda, sondajul a cuprins utilizarea răspunsurilor venite de la 41 de persoane care au 
răspuns la întrebări referitoare la percepția lor despre știrile false și problemele legate de 
migrație și imigrație. Rezultatele sondajului au indicat că majoritatea participanților i-au 
perceput pozitiv pe imigranți. Conform celor mai mulți dintre participanți, imigranții au 
servit drept resurse umane pentru Irlanda. Niciunul dintre cei care au participat la sondaj nu 
a perceput imigranții ca pe o amenințare. Participanții au perceput imigranții ca pe o 
oportunitate de a învăța dintr-o altă cultură, au considerat imigranții ca fiind persoane care 
au acceptat locuri de muncă respinse de nativi și astfel majoritatea imigranților în Irlanda 
ocupă locuri de muncă necalificate. Cu toate acestea, majoritatea imigranților din Irlanda 
continuă să se confrunte cu stigmatizare și să experimenteze stereotipuri negative în 
societatea irlandeză. În ceea ce privește știrile false, majoritatea participanților au fost de 
acord că există o problemă de știri false online. Cu toate acestea, ei au recunoscut că nu au 
știut să identifice dacă o știre publicată sau acoperită online este falsă. Acest lucru arată 

https://twitter.com/casoaislado_es/status/1289497132047581186
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necesitatea unei educații suplimentare privind verificarea faptelor în rândul irlandezilor. 
Foarte puțini dintre cei care întâlnesc știri false arată dorința de a le investiga. 
 

Rezultatele din Spania 

Acestea sunt rezultatele unui sondaj realizat cu 36 de participanți reprezentând localnicii din 
Spania. Majoritatea participanților la cercetare cred că imigranții pot fi o sursă de forță 
pentru Spania dacă sunt integrați în societate. Potrivit celor mai mulți dintre participanți, ei 
cred că imigranții caută pur și simplu o oportunitate și condiții de viață mai bune atunci când 
vin în Spania, deoarece fug de situații precare. Majoritatea participanților au afirmat că au 
considerat știrile și mass-media nesigure și au stabilit că fiabilitatea se bazează pe sursă. 
Spania a stabilit legi menite să abordeze problema știrilor false în general, în afară de cea 
legată de migrație. 
 

Note finale 

Europa reprezintă o regiune care a cunoscut atât imigrare, cât și emigrare. Acest fapt a 
constat într-un flux masiv de migrație la nivel intern, regional și național. În plus, Europa a 
cunoscut o creștere a imigrației din regiunile învecinate în urma revoltelor politice. Începând 
cu anii 1960, Europa a devenit o destinație pentru un flux migrator masiv din statele africane 
și asiatice din cauza revoltelor politice din țările de pe aceste două continente. De exemplu, 
Franța a cunoscut un flux masiv de imigranți din Algeria, în timp ce Regatul Unit a cunoscut 
o creștere a imigranților din India. Majoritatea țărilor europene se confruntă cu provocări 
legate de imigrație, deoarece primesc mulți refugiați, solicitanți de azil și imigranți. Odată cu 
fluxul masiv de imigranți în Europa, apare problema știrilor false. Au existat grupuri care s-
au opus intrării crescute a imigranților în țările lor, iar răspunsul lor a fost discreditarea 
situației imigranților prin împărtășirea unor narațiuni false cu privire la ei. Majoritatea 
acestor știri false se răspândesc online prin intermediul site-urilor de rețele sociale precum 
Facebook și Twitter. Majoritatea utilizatorilor de rețele sociale nu pot determina fiabilitatea 
știrilor pe care le întâlnesc online. Acesta este un factor care a contribuit la ca știrile false 
despre imigrație să continue la niveluri fără precedent, care au dus la pierderea vieții 
imigranților nevinovați. 
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