
Данас: „Извињење читаоцима - очито смо насели и објавили интервју са особом која се лажно представља као британски стручњак за међународне односе и безбедност Даниел Смит“
понедељак, 06 фебруар 2023 21:54

На овом месту је 1. фебруара ове године био објављен интервју са Даниелом
Смитом, наводним британским стручњаком за међународне односе и безбедност са
фокусом на Западни Балкан, под насловом „Даниел Смит: Вучић мора да схвати да
признање независности Косова није ствар компромиса, већ признање реалности”.
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    Након што су нам бројни читаоци указали да је реч о особи која се лажно представља надруштвеној мрежи Твитер и након накнадне провере, одлучили смо да повучемо интервјуса нашег портала    Након што су нам бројни читаоци указали да је реч о особи која се лажно представља надруштвеној мрежи Твитер и након накнадне провере, одлучили смо да повучемо интервјуса нашег портала.  Зашто нисмо ту проверу урадили раније? Повели смо се тиме да је већ један велики ирелевантан медиј радио интервју са њим и звао га као саговорника за одређене теме,али и чињеницом да га на Твитеру прати велики број релеватних јавних личности изСрбије.  Интервју је рађен електронски и у писаној форми, а након великог броја притужбиупитали смо поново саговорника да урадимо видео интервју што је одбио под изговоромда се „плаши за безбедност себе и своје породице“. Одмах потом, прво је закључао својпрофил, а убрзо и обрисао налог на Твитеру.    На основу сопственог примера, убудуће ћемо, у сарадњи са истраживачким и фактчекинг порталима, више пажње посветити едукацији новинара и публике    Извињавамо се читаоцима и јавности што смо их довели у заблуду, али смо научилилекцију да је новинарство у доба интернета доста изазовније и да морамо бити многоопрезнији и проверавати чак и оно што наизглед делује да је аутентично.  На основу сопственог примера, убудуће ћемо, у сарадњи са истраживачким и фактчекинг порталима, више пажње посветити едукацији новинара и публике како би сеизбегле овакве ситуације.  

 2 / 5



Данас: „Извињење читаоцима - очито смо насели и објавили интервју са особом која се лажно представља као британски стручњак за међународне односе и безбедност Даниел Смит“
понедељак, 06 фебруар 2023 21:54

  Више о томе како смо насели на очито лажног стручњака Даниела Смита прочитајте упосебном тексту наше новинарке Иване Шундић Миховиловић, ауторке поменутогинтервјуа.  Ивана Шундић Миховиловић, ауторка интервјуа са непостојећим Данијелом Смитом:"Овај случај научио је нас у Данасу да је руско-српска пропаганда врло активна иопасна"   “Даниел Смитх” је данас угасио профил на Твитеру и ту је његова мисија завршена.Тачније налог под тим именом, претпостављам, више неће бити отворен.  
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    Цео случај “Даниел Смитх” је уџбенички пример како функционише руска а преко ње исрпска пропаганда    Сличних налога на овој друштвеној мрежи, нажалост, има колико хоћете а плашим се даће их бити још.  Цео случај “Даниел Смитх” је уџбенички пример како функционише руска а преко ње исрпска пропаганда.  Русија, као што је познато, има своје анти-руске налоге на мрежама а чији је крајни циљда диксредитују људе и организације који одударају од званичног наратива.  Тактике савладавања информационог простора које је СССР користила у доба Хладнограта, па потом и Русија, развили су до максимума. Србија само преписује.    Русија, као што је познато, има своје анти-руске налоге на мрежама а чији је крајни циљда диксредитују људе и организације који одударају од званичног наратива    Наравно, да би се прилагодили савременом добу уметнули су нове методе и технологије.  Управо је случај “Даниел Смитх” показао сву њихову бескрупулозност у информациономпростору.  Руске пропагандне и дезинформационе активности се производе у великим количинамаи дистрибуирају се на велики број канала, како путем интернета тако и традиционалнихмедија.  Прозападни налог “Даниел Смитх” је заступао гледишта која се не уклапају у стандарднинаратив, прикупио је на хиљаде пратилаца и почео своју мисију.    Руске пропагандне и дезинформационе активности се производе у великим количинамаи дистрибуирају се на велики број канала, како путем интернета тако и традиционалнихмедија    Примера ради, према подацима ОЕЦД, 75 налога руске владе на Твитеру, са 7,3милиона пратилаца који су прикупили 35,9 милиона ретвитова, 29,8 милиона лајкова ичетири милиона одговора, твитовало је 1.157 пута између 25. фебруара и 3. марта 2022.  Отприлике 75 одсто твитова односило се на Украјину и многе друге дезинформације,наративи који доводе у питање статус Украјине као суверене државе, скрећу пажњу нанаводне ратне злочине других земаља и шире теорије завере.  Руски глумци су, рецимо, направили лажну веб страницу пољског дневног листа “ГазетаВиборцза”, како би ширили дезинформације о зверствима пријављеним у Бучи.  
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    Руске кампање дезинформисања намерно збуњују и подривају информационоокружење    Руске кампање дезинформисања намерно збуњују и подривају информационоокружење.  Њихови напори настоје да изазову конфузију, закомпликују напоре за постизањемконсензуса и изграде подршку руским циљевима.    Руски глумци су, рецимо, направили лажну веб страницу пољског дневног листа “ГазетаВиборцза”, како би ширили дезинформације о зверствима пријављеним у Бучи    Сасвим очекивано и без икаквог изненађења лажни налог “Даниел Смитх” обратио семени, јер моје писање одудара од наратива већинске Србије.  И “Даниел Смитх” је заступао ставове веома налик на мишљења иностраних експератакоје иначе многи на Балкану контактирају за изјаве а који не дају повода за сумње нитизакључке да особа ‘не постоји’.  Признајем да ми је од старта деловао сумњиво али оно што је преломило код мене дапристанем на понуђени интервју јесте што је “Даниел Смитх” приложио два интервјуакоја је прошле године дао за велики медиј попут Ал Јазеера.  Што га је аутоматски наметнуло као релевантног саговорника. Рачунајући да је тодовољно, прихватила сам да урадимо интервју.  Четири дана од објављивања интервјуа на фиктивност налога, опет сасвим очекивано исмишљено, указали су “братски” налози који славе Дражу Михаиловића и Дарију Дугин(убијена ћерка Путиновог идеолога Александра Дугина).    Четири дана од објављивања интервјуа на фиктивност налога, опет сасвим очекивано исмишљено, указали су “братски” налози који славе Дражу Михаиловића и Дарију Дугин(убијена ћерка Путиновог идеолога Александра Дугина. Налози пуни отровнихнационалистичких садржаја    Налози пуни отровних националистичких садржаја су једва дочекали да ућуткају оне сакојима се у мишљењу дебело разилазе.  Један од аргумената био им је и месец и година кад сам ја отворила налог у односу напериод када је “Даниел Смитх” креирао свој, будаласто скроз. (налог на Твитеру имам од2009. и не пада ми на ум да се правдам шта се у међувремену догодило).  Није то ни толико важно.  Битно је истаћи да су писање “Даниела Смитха” за Данас искористили налози пунинационалистичког садржаја а које су потом пренеле лажне српске демократе или оникоји се додворавају актуелним властима за неку функцију.  Тиме су им прискочили у помоћ у дискредитацији мене и Данаса.    Битно је истаћи да су писање “Даниела Смита” за Данас искористили налози пунинационалистичког садржаја а које су потом пренеле лажне српске демократе    Ова вест је, сасвим очекивано, била права посластица за медије под контроломАлександра Вучића, којима је писање Данаса вечита тема. У недостатку бољих.  То им је и начин да покажу колико их српско-руски ментори чврсто држе за узде, управоони који им диктирају шта да пишу.  Између осталог, и да Украјинци сами себе нападају.  Да не залазимо овом приликом дубље у пропаганду према непосредном комшијскомокружењу.  “Даниел Смитх” је на крају раскринкао српско-руску пропаганду. Ооголио је до коске.  Портал Данас је показао да има кичму да се носи са изазовима данашњег тренуткаподједнако као и наш лист током деведесетих.    “Даниел Смит” је на крају раскринкао и оголио до коске српско-руску пропаганду.Портал "Данас" је показао да има кичму да се носи са изазовима данашњег тренутка.Затворили смо, претпостављамо, један руски интернет тролл налог и спречили да нашеколеге из региона наседну на исту фору    Затворили смо, претпостављамо, један руски интернет тролл налог, спречили да нашеколеге из региона (јуче су се медији из региона интересовали за Даниела Смитха иинтервју са њим) наседну на исту фору.  Профил под називом „Даниел Смитх“ је угашен неколико сати након што сам тражила даурадимо видео интервју.  “Даниел Смитх” није и не може да нас ућутка. Наставићемо и даље да објективноизвештавамо не само о руском рату у Украјини већ и о ситуацији на Косову али ирегиону.  Увек смо били и бићемо на страни правде. Као и деведесетих чије одјеке пропагандеслушамо и дан данас.    “Даниел Смит” није и не може да нас ућутка. Наставићемо и даље да објективноизвештавамо не само о руском рату у Украјини већ и о ситуацији на Косову    Напомињем још једном – овај случај научио је нас у Данасу, а надам се, и наше читаоце идраге колеге из региона да је руско-српска пропаганда врло активна и опасна, те даузимају са резервом оно што “славе” и подржавају русофили диљем региона.  И још нешто на крају, али веома важно, ја се искрено борим за напредак државе Србије,за њену бољу будућност, за њено место у цивилизованом свету, за разлику од многих“лажних патриота” и “недавача” Косова те они који сваки дан пожеле “мир” суседимаСрбије.  (Данас)  
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