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MIGRAŢIA ÎN RĂZBOIUL DE DEZINFORMARE
AL KREMLINULUI
MIGRATION IN THE KREMLIN’S DISINFORMATION WAR
LA MIGRATION DANS LA GUERRE DE DÉSINFORMATION DU KREMLIN
Drd. Magdalena CRIŞAN*
Criza migraţiei din 2015 a fost însoţită de un val de dezinformare şi de ştiri false legate de migranţi, menite să influenţeze
percepţia publică asupra fenomenului, care serveşte interesului geopolitic al Rusiei: o Uniune Europeană şi societăţi europene
scindate, cu lideri a căror legitimitate este pusă sub semnul întrebării.
The migration crisis of 2015 was accompanied by a wave of disinformation and fake news related to migrants, meant
to influence the public perception of the phenomenon, and which serves Russia’s geopolitical interest: a divided European
Union and split European societies with leaders whose legitimacy is called into question.
La crise migratoire de 2015 a été accompagnée d’une montée de la désinformation et d’une vague massive de fausses
informations sur les migrants, censées influer l’image publique du phénomène et servir aussi à l’intérêt géopolitique de
la Russie: une Union européenne et une division des sociétés européennes avec des dirigeants dont la légitimité était
douteuse.
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În ultimii ani, se discută despre noi forme
ale luptei pentru putere și hegemonie în relațiile
internaționale. Acest fapt conduce nu numai la
adoptarea de noi strategii, ci și la conceperea și
utilizarea de noi arme. Războiul hibrid, de exemplu,
presupune, printre alte tipuri de tehnologii, și
utilizarea refugiaților ca armă1.
Kelly M. Greenhill notează că ,,exploatarea şi
manipularea” unui flux de migranţi, generat de alţii,
poate deveni o armă nonmilitară de constrângere
eficientă pe scena internaţională, mai ales dacă
adversarul este un stat cu o democraţie liberală2.
Scopul ,,constrângerii” adversarului este generarea
unui ,,conflict intern” sau/şi ,,a nemulţumirii
publice” în statul-ţintă fie prin diminuarea
capacităţii, fie prin influenţarea voinţei unui stat de
a primi şi de a integra un număr de migranţi3.
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Această a doua strategie, botezată ,,agitare
politică”, reprezintă un mod eficient de a mări
prăpastia dintre taberele pro şi contra dintr-o
societate, mai ales în cazul temelor sensibile, precum
migraţia, ceea ce se traduce printr-o vulnerabilizare
a liderului ţării-ţintă, în consecinţă printr-o scădere
a capacităţii lui de a negocia extern4.
Pentru actorii slabi, transformarea migraţiei
în armă înseamnă atingerea unui ţel politic care
,,cu greu ar fi putut fi atins prin mijloace militare”,
iar pentru actorii puternici, ,,ar fi fost prea
costisitoare”5.
Nu este un secret că Rusia vrea să-şi recapete
locul de jucător global important şi controlul asupra
mai vechii ei sfere de influenţă din Europa, folosind
toate mijloacele de luptă pentru a-şi atinge scopul.
Pentru că Vestul îi este, din punctul de vedere al
tehnicii militare, net superior, Rusia mizează pe o
altă strategie de ,,luptă”, cu mijloace nonmilitare,
precum campanii de dezinformare, de manipulare6,
de diseminare a unor ştiri false, al căror scop este
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,,influenţarea populaţiei (n.a. din ţări europene) în
favoarea obiectivelor ruseşti”7, strategie aplicată şi
în cazul crizei migraţiei instalate în 2015.
,,A venit ziua în care toţi trebuie să admitem că
un cuvânt, o cameră video, o fotografie, internetul
şi informaţia, în general, au devenit un alt tip de
armă, o altă componentă a forţelor armate. Această
armă poate fi folosită într-un mod bun sau într-unul
rău”, declara, în 2015, ministrul rus al apărării,
Serghei Şoigu8. Aşadar, câmpul de luptă este
mintea oamenilor, populaţia statelor occidentale,
adesea neglijată de strategiile militare vestice9, iar
scopul este ,,slăbirea coeziunii interne a societăţilor
şi întărirea percepţiilor privind disfuncţionalităţile
sistemului democratic şi economic al Vestului”,
notează raportul Centrului pentru Studii Strategice
şi Internaţionale din Washington, ”The Kremlin
Playbook”10. Influenţarea percepţiei şi dinamitarea
coeziunii au rezultat doar acolo unde există
deja deficienţe instituţionale sau teme care deja
polarizează opinia publică. O astfel de verigă slabă,
speculată de Rusia, este criza migraţiei declanşate
în anul 2015, când FRONTEX a înregistrat 1,8
milioane de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii
Europene11, iar peste 1,2 milioane de migranţi au
solicitat azil în statele UE, însemnând o cifră de
două ori mai mare decât în anul precedent12.
Cei mai mulţi dintre solicitanţii de azil erau, în
2015, sirieni, afgani şi irakieni13. Valul de migranţi a
scos la iveală deficienţe ale instituţiilor europene şi
ale instituţiilor statelor membre, care s-au dovedit
a nu fi pregătite să gestioneze un număr atât de
mare de migranţi, şi a stimulat discursurile politice
populiste şi extremiste.
Criza migraţiei seamănă, din punct de vedere
mediatic, cu operaţiunea militară „Furtună în
Deşert”, din 1991, care, prin transmiterea sa live
de către postul de televiziune CNN, a captat atenţia
şi a influenţat opinia publică14.
În 2015, imaginile cu migranţi veniţi pe mare
sau pe ruta balcanică spre Vestul Europei au fost
intens mediatizate, unele fiind difuzate în timp real
la televiziuni şi în mediul online. Ele au generat
îngrijorare15 şi au polarizat opiniile în Uniunea
Europeană16. Aşadar, tema migraţiei este un teren
extrem de fertil pentru propaganda prorusă, căci
are potenţialul să scindeze UE, ,,să cutremure
încrederea cetăţenilor în instituţiile europene” şi
să pună sub semnul întrebării legitimitatea unor
lideri din statele membre17. Iar interesul geopolitic
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al Rusiei este o Uniune Europeană care vorbeşte pe
mai multe voci şi unor state membre slăbite.
Fake news și propaganda rusă în problema
migrației
Propaganda prorusă s-a dovedit a fi, ,,în mare
parte, responsabilă pentru diseminarea unor ştiri
false/fake news legate de migraţie”18. Fenomenul
ştirilor false a preocupat intens literatura de
specialitate19, reţinându-se din multitudinea de
definiţii trei aspecte esenţiale, ,,nivelul redus de
factualitate”, ,,intenţia de a înşela” şi ,,încercarea
de a părea ştiri reale”20.
Tipul de discurs promovat de propaganda
prorusă, însoţit de ştiri false, îl sprijină pe cel al
partidelor antimigraţie şi are menirea să pună în
antiteză, complet fals, imaginea unui ,,Vest debil” cu
cea a ,,unei Rusii stabile şi liniştite”, care-şi păzeşte
tradiţiile, valorile, identitatea21. Iar identitatea
culturală este cartea pe care mizează Kremlinul
în strategia sa de politică externă. Un document
oficial privind politica externă a Rusiei, din anul
2010, notează că ,,este din ce în ce mai evident,
competiţia la nivel global capătă o dimensiune
culturală. Printre jocurile fundamentale din arena
internațională, lupta pentru influența culturală
devine din ce în ce mai intensă”22.
Conceptul de Politică Externă a Federaţiei
Ruse, din 2008, arată că: ,,Rusia va căuta să fie
percepută obiectiv în lume, să îşi dezvolte propriile
mijloace de informaţie pentru influenţarea opiniei
publice externe, să întărească rolul mass-mediei
ruse în mediul informaţional internaţional,
acordându-i sprijin din partea statului” şi ,,va lua
măsurile necesare pentru a respinge informaţiile
care reprezintă o ameninţare pentru suveranitatea
şi securitatea ei”23.
Cele mai sonore nume ale mass-mediei de
propagandă, menţionate de documentul amintit
anterior, sunt Sputnik şi Russia Today, ale
căror ştiri sunt disponibile şi în limbile engleză,
franceză, germană, astfel încât conţinutul lor să
ajungă în mod direct la publicul din UE. Pericolul
tacticii dezinformării din partea Kremlinului este
considerat atât de periculos de Uniunea Europeană
încât a fost înfiinţat, în 2015, Grupul de lucru
East StratCom, în cadrul Serviciului European de
Acțiune Externă, care se ocupă de demantelarea şi
combaterea dezinformării din partea Kremlinului.
O analiză EUvsDisinfo, parte a activităţii East
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StratCom, arată că, din noiembrie 2015 până pe
6 august 2019, au fost identificate peste 6.000 de
cazuri de dezinformare din partea Rusiei, iar în top
10 subiecte ale dezinformării este şi migraţia24.
Un alt document EUvsDisinfo atrage atenţia
asupra tacticilor de dezinformare ale Kremlinului,
de exemplu, mesaje diferite şi canale de comunicare
diferite (de exemplu, faţă în faţă, reţele de
socializare, presă) pentru categorii-ţintă diferite,
un număr necunoscut de canale de comunicare
şi comunicatori25. Aceşti comunicatori pot fi din
rândul personalului diplomatic, al serviciilor
secrete, aşa-zise organizații nonguvernamentale şi
bloguri finanţate de Kremlin, troli şi boţi pe reţelele
de socializare26 şi, nu în ultimul rând, mass-media
de propagandă a Kremlinului, care diseminează
ştiri false şi ,,generează confuzie”27.
Modul în care acţionează dezinformarea este,
în esenţă, acelaşi: alimentează artificial emoţiile
negative, frica, furia, dezgustul într-o societate,
obţinând, de exemplu, un val de antipatie faţă
de Vest, faţă de o anumită minoritate etnică sau
sexuală, ori un val antiimigraţie28. De exemplu,
media de propagandă prorusă, care susţine discursul
antiimigraţie transformă migraţia într-un pericol
pentru securitatea societăţii europene, asociind-o
cu terorismul şi cu infracţionalitatea crescută,
inducând o stare de disconfort şi de frică în rândul
populaţiei29. Iar o societate puternic polarizată,
,,mânată de sentimente puternice se va comporta
(mai) iraţional şi va fi mai uşor de manipulat”30.
Planul EUvsDisinfo de combatere a
dezinformării la nivelul UE, lansat în iunie 2019,
notează că există dovezi pentru existenţa unei
,,activităţi de dezinformare continuă și susținută
din partea unor surse rusești, care urmărește să
diminueze participarea la vot și să influențeze
preferințele alegătorilor europeni31. Acelaşi
document arată că ,,actori rău-intenţionaţi folosesc
dezinformarea pentru a promova opinii extremiste
și a polariza dezbaterile locale, inclusiv prin atacuri
nefondate la adresa UE” şi că acest tip de discurs
a fost preluat şi de actori naţionali din statele
membre32.
Arma dezinformării în problema migrației
Claire Wardle, expertă în reţele de socializare,
a identificat mai multe tipuri de dezinformare cu
intenţie, printre acestea numărându-se informaţiile
inventate, informaţiile puse în context greşit şi
Septembrie, 2019

cu conţinut înşelător33. De subliniat este faptul că
dezinformarea păstrează de cele mai multe ori
un sâmbure de adevăr, ea se construieşte în jurul
unei probleme deja existente, ţinteşte un public
vulnerabil în faţa informaţiilor false34.
Un exemplu de dezinformare prin oferirea
unui context şi a unor conexiuni greşite este
o ştire, publicată de Sputnik, despre creşterea
numărului de delicte sexuale în Suedia, în care
autorul articolului sugerează, fără a aduce vreo
dovadă, că de vină ar fi politica uşilor deschise
pentru migranţi, practicată de Suedia35. ,,În timp
ce conducerea politică suedeză refuză să admită o
posibilă legătură între imigraţie, infracţionalitate şi
sentimentul de insecuritate în creştere al populaţiei,
modul în care Suedia gestionează infractorii străini
a generat îngrijorare”, notează articolul, sugerând
că migranţii sunt automat şi infractori36. După o
lună, mesajul a fost preluat de către politicianul
populist britanic Nigel Farage, care a scris pe
Twitter că Suedia este ,,ţara care a preluat cel mai
mare număr de migranţi, bărbaţi tineri, pe cap de
locuitor din Europa”, iar rezultatul este că ,,Malmö
este, acum, capitala violurilor din Europa”37.
Informaţia, publicată de Sputnik şi preluată de
Farage, nu menționează că legea suedeză privind
delictele sexuale cuprinde mai multe infracţiuni,
din anul 2013, spre deosebire de alte ţări europene,
în Suedia zece violuri, comise în zece zile asupra
unei femei de un bărbat, sunt înregistrate ca fiind 10
cazuri distincte de viol; în plus, o acuzaţie de viol,
care s-a dovedit, ulterior, a fi nefondată, rămâne în
statistica suedeză a delictelor sexuale38.
Numărul delictelor sexuale înregistrate în 2015,
când Suedia a primit un număr mare de migranţi,
este mai mic faţă de anul precedent39.
Avem şi un exemplu de dezinformare prin
afirmaţii false, însoţite de imagini reale. În 2017,
după atacul de la Londra, fotografia unei femei
cu hijab la locul atentatului, care a fost descrisă
ca trecând nepăsătoare pe lângă victime, a fost
speculată intens de propaganda rusă şi de cea
antiimigraţie. Contul de Twitter, cu peste 16.000
de urmăritori, @SouthLoneStar, al cărui proprietar
se recomanda ,,texan mândru şi american patriot”,
cel care a postat fotografia cu pricina şi a făcut şi
comentariul dovedit a fi neadevărat, s-a demonstrat
a fi doar ,,unul din cele 2.700 de conturi false, create
în Rusia, cu scopul de a influenţa politica britanică
şi pe cea americană”40.
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Un alt caz de dezinformare, din februarie
2018, constând în informaţii false şi o fotografie
manipulată digital, a ţintit, de data aceasta, publicul
rus. Mai multe site-uri de ştiri în limba rusă şi o
platformă de socializare rusească au relatat despre
un flashmob, organizat de femei, în Germania,
în Suedia, în Danemarca şi în alte ţări europene,
intitulat #sorry, prin care acestea le cereau iertare
migranţilor musulmani violatori, pentru că i-au
provocat ,,prin comportament şi îmbrăcăminte
depravată”41. Acest flashmob nu a existat, iar
fotografia în care apare o tânără, din Europa, cu
o pancartă pe care e scris ,,iartă-mă Mustafa” este
editată grosolan. Fotografia reală a fost făcută în
2014, la o acţiune de sprijinire a soldaţilor ucraineni,
iar pe pancartă era scris: ,,Ţi-e frig? Gândeşte-te la
cei care dorm în tranşee”42.
Un exemplu, deja cunoscut, de conţinut,
fabricat şi promovat de Kremlin, este cazul Lisa, o
adolescentă germană cu origini ruseşti, despre care
s-a relatat, în 2016, că a fost violată de migranţi.
Ştirea, care a produs emoţie în rândul germanilor
şi a dat ocazia ministrului rus de externe, Serghei
Lavrov, să reproşeze Germaniei că ascunde sub
preş cazul, a apărut, iniţial, pe un site obscur,
pentru expatriaţii ruşi care trăiesc în Germania, şi
s-a dovedit a fi falsă43.
Chiar şi preşedintele rus, Vladimir Putin, a
căzut pradă unei ştiri false, publicate de postul
de televiziune public Pervîi Canal. Liderul rus a
declarat, în toamna lui 2016, că instanţa din Austria
a achitat un migrant irakian care a violat un băiat,
pe motivul că nu ştie limba germană şi deci nu a
înţeles protestul verbal al victimei44. În realitate, la
momentul declaraţiei lui Putin, migrantul irakian
se afla în custodia autorităţilor austriece45.
Concluzii
Migraţia poate deveni o armă în mâna actorilor
care ţintesc destabilizarea adversarilor, diminuarea
puterii lor de negociere pe scena internaţională.
O demonstrează Rusia, care duce un război al
dezinformării, al ştirilor false în Europa, scopul
fiind influenţarea percepţiei populaţiei şi slăbirea
unităţii Uniunii Europene şi adâncirea neîncrederii
în instituţiile, în procesele democratice din Vest.
Criza migraţiei a fost un teren fertil pentru campania
de dezinformare susţinută de Kremlin, pentru că,
în UE şi în statele membre, au existat deficienţe
în gestionarea numărului mare de migranţi, opinia
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publică începea să fie polarizată, iar politicienii
populişti se vedeau îndreptăţiţi să-şi ţină discursul
antiimigraţie.
Propaganda rusă a susţinut discursul
antiimigraţie, alimentând confuzia şi speculând
disconfortul şi frica cetăţenilor din statele europene.
Practica propagandei ruse constă în asocierea
migrantului cu terorismul, cu infracţionalitatea,
deci cu un pericol pentru securitatea statelor
membre şi a cetăţenilor săi.
Prin războiul dezinformării în statele UE,
Kremlinul încearcă să obţină un plus de imagine
pentru Rusia, dornică să redevină un jucător global
important, opunând imaginii unui Occident asaltat
de migranţi, a cărui identitate este în pericol,
imaginea unei Rusii care-şi apără valorile, tradiţiile
şi identitatea culturală, practic un model de urmat.
Dezinformarea rusă, inclusiv în cazul migraţiei,
se face pe diferite canale, faţă în faţă, pe siteurile de socializare sau în presa de propagandă,
care include Sputnik şi Russia Today, care oferă
conţinut în mai multe limbi vorbite în statele UE.
Mesajele agenţilor dezinformării sunt diferite
pentru categorii de public-ţintă diferite instigă fie
la sentimente antioccidentale, fie la ură faţă de o
anumită minoritate sau faţă de migranţi.
Dezinformarea poate îmbrăca mai multe
haine, numitorul comun este intenţia de a înşela şi
conţinutul cu un nivel scăzut sau zero de factualitate.
Putem avea informaţii scoase din context, altele
puse într-un context greşit, ştiri în care autorul
face cu intenţie conexiuni greşite sau pur şi simplu
putem avea ştiri fabricate de la un capăt la altul.
Uniunea Europeană a recunoscut pericolul
dezinformării ruseşti pentru securitatea UE
şi a statelor membre şi a creat mecanisme de
demantelare şi de combatere a ei. În decurs de
aproape patru ani, au fost identificate 6.000 de
cazuri de dezinformare, fabricată în Rusia, iar
migraţia se numără printre temele predilecte.
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