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Всичко, което ни заобикаля, се базира на няколко прости принципа съществуващи от както свят светува – има добро и лошо, правилно и
грешно, истина и лъжа. Тези фундаментални постулати определят живота на хората векове наред
и да, лъжата не е от вчера. Но какво се случва когато хората, съзнателно или не, сами решат да се
оставят да бъдат подвеждани?
Макар терминът „фалшиви новини“ да е
сравнително нов в този си вид, неговият предшественик – пропагандата - е добре познат похват за моделиране на общественото мнение, използван още в древността. Благодарение на добре
планирана политическа кампания, представяща
Марк Антоний като пияница, женкар и марионетка на Клеопатра, Октавиан Август се възкачва на
трона като римски император1.
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Abstract: The article examines the current problems
of society related to the phenomenon of „fake news“
and the consequences of the avalanche of dissemination of false information, including the threat to
the security of citizens and the state apparatus.
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С развитието на медийната среда през годините, манипулирането на информацията се превръща в основен похват за налагане на политически идеи, реализиране на икономически цели
и дискредитиране на публични личности. В ерата на дигитализацията, където всеки един онлайн
потребител се превръща сам по себе си в медия,
контролът върху разпространяването на неистини
по всякакви теми е почти невъзможен.
Това се потвърждава от случилото се през
2016 г. в САЩ, където по време на кампанията
за президентските избори, в които Доналд Тръмп
печели, водещата тема са именно фалшивите
новини. Вотът е белязан от множество обвинения за пропаганда с руска намеса, имаща за цел
да наклони везните, разпространявайки фалшиви новини, чрез фалшиви профили в социалните

своя собствена национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“3.
Фалшивите новини са един от основните
компоненти на хибридната война, що се отнася до
информационния и аспект. Те могат да създават
паника, да обръщат хода на избори, да разрушават
имиджа на публични личности, да предизвикват
международни кризи и дори да бъдат причина за
започването на военни действия. Но освен всичко
това, фалшивите новини създават и фалшиво общество, а това е предпоставка за социален крах и
заплаха за националната сигурност.

Снимка 1. Пример за фалшива новина, разпространявана в социалните мрежи по време на кампанията за президентските избори в САЩ през 2016 г.
Източник: www.cnbc.com

мрежи. Дори се стигна до намеса на Конгреса и
американското министерство на правосъдието2.
Новите технологии позволяват фабрикуването на видео и снимков материал, които са трудно
различими от оригиналните и ако до сега видеозаписите се считаха за достоверен източник, то вече
дори те могат да бъдат вземани за чиста монета.

Снимка 2. Моментна снимка от видеоклип, разпространяван в интернет пространството, в който чрез
помощта на изкуствен интелект е пресъздаден образът на Хилъри Клинтън. Източник: Интернет

Неслучайно през 2014 г. киберпространството
е прието от Алианса за новото, пето, бойно поле,
а киберсигурността се превръща в основен приоритет на колективната защита. През 2017 г. Парламентарната асамблея на НАТО приема резолюция, в която се посочва, че информацията вече се е
превърнала в оръжие. Република България изготвя

Снимка 3. Най- много фалшиви новини се разпространяват и споделят в социалните мрежи.
Източник: Интернет

Националната сигурност отразява връзката
на сигурността с нацията, с определена териториално-държавна общност, характеризира състоянието на тази нация като цялостна система,
включваща обществените отношения и общественото съзнание, обществените институти, съдействащи или препятстващи реализацията на националните интереси4. Бивайки постоянно заливани
с фалшиви новини, хората губят способността си
да различават истината от лъжата, а това е предпоставка за изграждане на силно недоверие към
източниците на информация.
Хората, като част от гражданското общество,
са основния измерител за успешно изпълнените
управленски функции на държавата. Когато тази величина бъде извадена от уравнението, чрез
подриване на доверието у политическия елит, то
функционирането на държавния апарат е поставено пред заплаха от „счупване“.
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Снимка 4. (след 10ти абзац) България се нарежда
след последните места в класацията за медийна грамотност и критичност към фалшивите новини. Източник: www.nova.bg , репортаж от 15.03.2021

Една фалшива новина винаги въздейства емоционално на психиката на човек в пъти повече, отколкото реалните новини. Те са създадени да ни
влияят на подсъзнателно ниво, като винаги поднасят информация която е „сензационна“ и често
пъти дават прости отговори на далеч по-сложни
въпроси, изискващи дълго и щателно проучване.
Човешкото съзнание така устроено, че приема за
истина по-лесно факти, които отговарят на негови-
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те лични нагласи. Способността ни да коригираме
нагласите си, след като вече сме били жертва на невярна информация е силно изразена само при хора
с висока когнитивна способност5. С времето хората спират дори да търсят истината, отчасти защото това начинание се оказва трудоемко и понякога
невъзможно, отчасти защото губят желанието си за
нея. Правилното и лесното често пъти са „на различен рафт в магазина“, а лесното е … ами по-лесно.
Общественото съзнание е тясно свързано с
индивида и случващото се около него и когато тази връзка се загуби се губи и целостта на обществото – то бива разединено политически, културно и духовно; остава само фалшива обвивка
на онова, което трябва да бъде в действителност.
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