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На 358 насловних страна дневни лист „Ало“ је прошле године објавио најмање 237
лажних или манипулативних вести, показало је истраживање портала FakeNews Трагач.
Неке од најистакнутијих лажних вести јесу најаве Трећег светског рата, али и неколико
атентата на  председника Србије Александра Вучића, као и непрестана упозорења да
Албанци спремају рат и нападе на Србију.

  

 Албанци као вечита претња

  

Најаве рата између Срба и Албанаца, како на Косову тако и у самој Албанији, показале
су се као неутемељене: Албанци нису напали српске амбасаде у Швајцарској и Аустрији
(текст од 11. јануара), РОСУ није „упао“ у Косовску Митровицу (17. 1), као што ни
Албанци нису дипломатским путем претили ратом Србији (3. 2). Такође, амерички
председник Доналд Трамп није наредио Тачију да одустане од формирања војске
Косова (30. 1), нити је два месеца пре тога ,,правио Тачију војску да би зарадио
милијарду долара“.
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  По сличном моделу функционисао је и „Информер“, показало јеистраживање  FakeNewsТрагача: иако их је овај таблоид најављивао, нису се догодили терористички нападиИСИС-а на Србе на Косову, српска војска, ни косовска (непостојећа) нису окупиралесевер Косова, Србију нису напали ни Хрвати ни Албанци, а није се десило никрвопролиће након председничких избора.  Интензивна кампања дезинформација у вези са односима између Србије и Косова, а коју„Ало“ најинтензивније спроводи крајем априла, састоји се највећим делом од наводнихпретњи ратом од стране Албанаца, али и атентатом на председника Србије АлександраВучића – ,,Албанци желе да избришу Вучића“ (4. 5).  

Међу вестима које могу да доведу до ширења панике налази се и она под насловом „Тачии Рама спремни за рат на Балкану“ (21. 4). У тексту се преноси њихова изјава да ће свиАлбанци, уколико не уђу у ЕУ, живети у једној држави. Нигде се експлицитно неспомиње рат, чак и војни аналитичар „Ало“-а у тексту наводи да су шансе за ратминималне због међународне заједнице. Вести се настављају у сличном низу: „САД докраја чисти Косово од Срба!“ (28. 4), „Рама спрема рат на југу Србије“ (5. 5), „Послеизбора крећу у финално чишћење Срба“ (8. 6), „ОВК прети Србима – крвопролиће наБожић“ (29. 12)…   Атентати на Вучића  Судећи по листу „Ало“, председнику Србије су периодично претили атентати са свихстрана, како од Албанаца, тако и од нарко-дилера, али и од Бојана Пајтића: „Албанцижеле да избришу Вучића“ (4. 5), „Кораћ спремао атентат на Вучића?“ (21. 12), „Пајтићпризива смрт Вучићу“ (29. 8). Неки актери се, међутим, заустављају на рушењу Вучића свласти „Паклени план: тајкуни у дилу са Бугарима руше Вучића“ (6. 10), „Албански лобиспрема рушење Вучића“ (6. 5), „Жута патка и Црвена беретка заједно на Вучића“ (5. 4).
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  Поред атентата, бројне су вести у вези са рушењем Србије и њеног уставног поретка, наоснову изјава неког званичника или као претња ратом. Ово се односи и на странефакторе, али и на домаће ,,издајнике“ и опозицију, а како „Ало“ наводи, Владипериодично прете рушењем Вук Јеремић, тајкуни, Македонаци, ЦИА, али и ЗоранаМихајловић. О манипулативној природи оваквих текстова говори и наслов „Пуцаће се и уСрбији!“ (5. 3), будући да се тек у самом тексту открива да се глагол „пуцање“ односи на„пуцање власти“, а не на оружани сукоб.   Паклени планови опозиције  Најагресивнија кампања коју је „Ало“ спровео, са највише пристрасних, једностраних инеутемељених оптужби била је она започета у фебруару против тадашњег председникаСрбије Томислава Николића, након што је Српска напредна странка одлучила да наизборима кандидује Вучића. У том периоду објављено је више вести попут оне санасловом „Драгица наредила: Томо, иди на Вучића“ (17. 2).  

Друга најинтензивнија кампања била је она против Вука Јеремића. Започета је за времепредизборне кампање за председничке изборе, али је настављена и после избора.Месецима су се низале овакве вести: „Вук добио благослов Григорија да руши Вучића“(12. 2), „Вук пакује кофере и одлази из Србије“ (4. 4), „Сурчинац Лимун и потрчко Заевплаћају Вука“ (3. 12)…  Саша Јанковић почиње да буде у фокусу Ало-а тек при крају године, што је највидљивијепо вестима из децембра где га оптужују да је доушник БИА-е. Честе су вести у којима сенагађају унутарстраначки односи, али и односи међу странкама опозиције. Такође, пообјављивању могућности за кандидовање Драгана Ђиласа за градоначелника Београда,отпочињу са пласирањем вести усмерених против њега, његове политике и прошлости.
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   Трећи светски рат на прагу  У неколико наврата, „Ало“ тврди како нам трећи светски рат куца на врата. У већинислучајева те тврдње су без доказа, док су понекад добијене извлачењем из контекста.Иако наслов једне вести сугерише „Трећи светски рат нам куца на врата: Путин шаље100.000 војника на НАТО“ (21. 7). Ипак, Путин није послао сто хиљада војника на НАТО,него 12.700 војника на војне вежбе у Белорусију.  

Када говоримо о вестима из спољне и међународне политике, често их је тешкопроверити, а то оставља простор за манипулисање чињеницама и пласирање лажнихвести. Вести из ове области су у „Ало“-у најчешће сензационалистичке, док су изјавеуглавном везане за Србију, у позитивном или негативном контексту. Вести из Русије, каои саме изјаве руског председника Владимира Путина увек се могу окарактерисати као,,емотивне“, а обликоване су тако да упућују на закључак да Русија чува Србију:„Захарова пренела Путинову поруку: Србију нико не сме да уцењује“ (6. 7), „Србија јесигурна док сам ја председник Русије“ (20. 12), „Путин и Трамп на паради у Београду“(12. 8)… У последњој наведеној вести на почетку текста се наводи да ће Путин и Трампприсуствовати војној паради, да би пред крај текста написали да ће Србија послатизваничне позиве да они дођу. На паради напослетку нису учествовали ни амерички нируски председник.  
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Оно што је било заједничко у истраживањима портала ФакеНеwс Трагач за „Ало“ и„Информер“ јесу и лажне вести о миговима и ракетном систему С300. Последњи пармигова слетео је 4. октобра прошле године, док систем С300 још увек није допремљен уСрбију. Ипак, „Ало“ је имао другачије информације: „Путин обећао Вучићу – Руси шаљуС300 до јесени“ (28. 3), „Мигови стижу 28. марта“ (6. 3), „Мигови слећу на Видовдан“ (4.6), „Вучићу на славу од Путина С-300“ (19. 12) и „Стиже осам нових мигова“ (28. 1) – астигло их је шест.   Квазинаука и чуда  Међу лажним и неутемељним вестима велики је број оних које спадају у доменквазинауке. Нарочито опасне су вести које се тичу медицине, односно наводних лековакоји лече теже болести. Овакве вести подстичу лажну наду код особа које пате одтешких болести. Тако „Ало“ најављује да је пронађен лек за рак (6. 3), да ће Хрватска до2037. године постати пустиња (30. 5), па ће Хрвати морати да беже у Србију, да немиљуди проговарају на Острогу (2. 8)…  Број лажних, једностраних и неутемељних вести може се довести у везу са резултатимаИзвештаја о мониторингу поштовања Кодекса новинара Србије у дневним штампаниммедијима за период март-новембар 2017. године“ који је објавио Савет за штампу. Уизвештају се наводи да је дневни лист „Ало“ други по броју текстова којима је прекршенКодекс новинара Србије: конкретно за 2017. годину тај број је 1070 од укупно 4717.  У склопу нашег истраживања нису квалитативно анализиране вести у вези са случајемпевачице Јелене Марјановић, али квантитативни подаци показују да је у току прошлегодине било укупно 90 вести о овој теми, највише у периоду од 16. септембра до 6.новембра када је сваки дан (са изузетком 20. октобра) на насловној страни овог дневноглиста била вест у вези са убиством певачице.  Вести из естраде и црне хронике изузете су из истраживања, али је примећено да се уцрној хроници пласира велики број искривљених вести са бомбастичним насловима.Речник је веома неприкладан и увек са знаковима узвика. Неретко се износе ставовичланова породице о томе зашто се неки догађај десио, што не представља званичнечињенице и у највећем броју случајева је немогуће проверити. Ово, такође, остављапростор за пласирање великог броја лажних вести.  Дневне новине Ало основане су 2009. године, а продате су у мају прошле године када суиз власништва Рингиер Аxел Спрингиер Србија прешле у руке Саше Благојевића, дотада непознатог у свету медија.   Сандра Максимовић  ( fakenews.rs )  
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