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Rezumat 

Coaliția de mesageri pozitivi pentru contracararea on-line a discursului de ură abordează 

problema urii on-line împotriva migranților, refugiaților și solicitanților de azil în șapte țări 

din UE. Ea răspunde nevoii de a avea un răspuns mai eficient al societății civile la discursul 

de ură on-line prin împărtășirea și difuzarea celor mai bune practici și implicarea activă a 

comunităților locale, în crearea și partajarea unor contra-narațiuni puternice împotriva 

discursului xenofob. 

Analiza conținutului media pe mass-media online acoperă două perioade - una în 2016 și 

alta în 2017, și se concentrează pe trei organe de presă - PRO TV, ADEVĂRUL și ANTENA 3, 

alese pe baza popularității online pe Facebook și Twitter. Astfel, se combină două metode: 

monitorizarea tradițională a mass-media cu un algoritm de căutare automată a datelor 

pentru cercetarea nivelelor de exprimare a urii, reprezentarea migranților și a refugiaților, 

argumentele dinamice și de schimbare. 

Mass-media din România, în special televiziunea și mass-media socială arată o toleranță 

sporită față de discursul de ură. În timp ce, în special media audiovizuală este reglementată 

de lege și monitorizată de Consiliul Național al Audiovizualului, deși instigarea la ură este 

interzisă în mod explicit de lege, discursul de ură este rareori sancționat prin lege și grav 

subestimat. 

De când migrația a devenit în ultimii ani o "problemă" în presa românească, mediatizarea a 

contribuit adesea la prezentarea negativă a problemei, ceea ce conduce la faptul că anumite 

evenimente declanșatoare, precum criza refugiaților și atacurile teroriste, influențează 

creșterea discursului de ură on-line țintind spre tot mai mulți musulmani. 

Există, de asemenea, o lipsă de voce care prezintă situația reală bazată pe date verificate 

(care lipsesc de asemenea) și oferind voce audibilă țintelor discursului de ură din România. 
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1. Metodologia 

 
1.1 Problema cercetării și scopul cercetării 

 

Problema cercetării este definită de obiectivele principale ale proiectului, și anume 

cercetarea, analiza, clasificarea și compararea nivelelor și tendințelor discursului de ură 

online împotriva migranților în mass-media și în special în mass-media socială din țările 

proiectului. Cercetarea acoperă perioada 2016-2017. Sunt utilizate diverse resurse publice 

relevante deja produse în țările participante, cum ar fi: rapoartele de monitorizare a mass-

mediei, sondajele de analiză a conținutului media etc., precum și un instrument special 

dezvoltat – un algoritm de căutare automată a datelor, a cărui aplicare este combinată cu 

monitorizarea locală a media.  

 

1.2 Justificarea cercetării 
 

În anumite țări și în întreaga UE s-au făcut numeroase studii privind discursul de ură 

privind mediile media, mai puțină atenție a fost acordată discursului on-line de ură "co-

produs" de mass-media și de utilizatorii individuali: forumurile cu comentariile cititorilor 

susținute on-line de platformele de presă, conținutul social media (cu comentarii) al 

principalelor medii de informare în masă. Creșterea numărului discursurilor de ură pe 

rețelele sociale  împotriva migranților și a refugiaților în ultimii doi-trei ani nu a coincis 

neapărat cu creșterea eforturilor de autoreglementare legislativă sau cu aplicarea legii. 

Analiza conținutului media este complementară livrabilul 1.1: Maparea contextului 

național prin evaluarea prevenirii și a răspunsurilor la incidentele de ură din fiecare țară. 

Scopul său este de a aprofunda înțelegerea legăturilor dintre evenimente, cum ar fi 

evenimentele politice planificate, alegerile, atacurile teroriste din țară sau străinătate, 

valurile de refugiați și anumite reacții la nivel local, dar și nivelurile discursurilor de ură 
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on-line. Încearcă, de asemenea, să studieze un eșantion de diferite mass-media populare și 

mediul pe care îl creează pentru un discurs de ură online. Acest studiu și colectarea de date 

au o relevanță politică semnificativă pentru factorii de decizie naționali și europeni în ceea 

ce privește punerea în aplicare a legislației împotriva discriminării și combaterea 

inițiativelor online a discursurilor de ură. Rezultatele cercetărilor la nivel național vor fi 

urmate de recomandări incluse în raportul comparativ destinat părților interesate 

relevante. 

 

1.3 Definiții utilizate 
 

Cercetarea nu are ca scop implicarea în dezbateri teoretice privind definirea termenului 

"discursul de ură" sau dezbaterile privind tensiunea dintre libertatea de exprimare și 

discursul de ură. În scopul acestui studiu și având în vedere lipsa unei definiții 

internaționale comune a discursului de ură, partenerii proiectului au convenit să utilizeze 

definiția propusă de Consiliul Europei: “Termenul,  „discursul de ură” trebuie înțeleas ca 

acoperind toate formele de expresie care răspândite, incită, promovează sau justifică ură 

rasială, xenofobie, antisemitism sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv: 

intoleranța exprimată de naționalismul și etnocentrismul agresiv, discriminarea și 

ostilitatea față de minorități, migranți și oameni de oricare origine imigrantă.“1 De 

asemenea, cercetarea va ține cont de articolul 2.1 din Protocolul adițional la Convenția 

privind criminalitatea informatică,2 care prevede că "materialul rasist și xenofob" înseamnă 

orice material scris, orice imagine sau orice altă reprezentare a ideilor sau teoriilor care 

promovează sau incită ură, discriminare sau violență împotriva oricărui individ sau grup de 

indivizi, pe baza rasei, culorii, descendenței sau a originii naționale sau etnice, precum și a 

1 Appendix to RECOMMENDATION No. R (97) 20 of the Committee of Ministers on “Hate Speech." Adopted by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe on 30 October 1997 at the 607th meeting of the Ministers' Deputies 

2 Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic 
nature committed through computer systems (Strasbourg, 28.I.2003). 
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religiei, dacă este folosit ca pretext pentru oricare dintre acești factori. Partenerii vor folosi, 

de asemenea, drept îndrumare, definiția cibernetică a formelor și mecanismelor folosite de 

cei care răspândesc sau promovează on-line discursul de ură așa cum au fost propuse de  

Liga Anti-Defăimare (ADL) "ADL definește ura Cyber ca orice utilizare a tehnologiei de 

comunicații electronice pentru a răspândi informații antisemite, rasiste, bigotate, 

extremiste sau teroriste. Aceste tehnologii de comunicații electronice includ internetul 

(adică site-uri web, site-uri de socializare, conținutul generat de utilizatori "Web 2.0", site-

uri de dating, blog-uri, jocuri on-line, mesaje instantanee și e-mail) - și tehnologii 

informatice bazate pe telefonul mobil (cum ar fi mesajele text și telefoanele mobile)."3 

 

1.4 Metode de cercetare 

 

1.4.1. Algoritmul automat de căutare a datelor pentru monitorizarea 
conținutului social media al mass-media. 

 

Pentru a atinge obiectivele cercetării, metodologia este formată din trei etape: 

Primul pas: Activitatea de recolatere Web / decupare (tehnică informatică pentru 

extragerea datelor mari). Acest pas se efectuează pentru cuvintele cheie pe Twitter și 

pentru extragerea tuturor informațiilor (nu numai a cuvintelor cheie) de pe profilurile 

ziarelor online, Facebook și Twitter.  

Al doilea pas: Extracția datelor prin Depozitare și Înmagazinare (este o operațiune 

prin care informațiile sunt organizate și salvate pentru a obține un acces rapid la date 

pentru analize. Este depozitul informațiilor). 

 

 

3 From Responding to Cyberhate, Toolkit for Action (ADL), http://www.adl.org/internet/Binder_final.pdf 

 
Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 

7 

                                                           



 
       

Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, 
EGALITATE, CETĂȚENIE/JUSTIȚIE 
al Uniunii Europene 

Al treilea pas: Analiza datelor cu ajutorul tehnicilor de extracție a textelor și a rezultatelor 

relative, precum și interpretarea acestora. În plus, pentru unele date, legate de extragerea 

cuvintelor cheie de pe Twitter, este utilizată metoda Analiza rețelelor sociale. 

Exploatarea de text, denumită și "mining de date text",  este echivalentă aproximativ cu 

analizele de text. Accentul se referă la informațiile pertinente de extracție de la o unitate de 

analiză nestructurată: cuvântul. Prin statisticile computaționale este posibilă codificarea și 

structurarea unei unități nestructurate și trecerea la o analiză reală care conduce la 

extragerea cunoașterii unui fenomen. Operativitatea se bazează pe combinația relevanței, 

noutății și interesului, și implică proceduri precum recuperarea informațiilor, analiza 

lexicală pentru a studia distribuțiile frecvenței cuvintelor, analiza clusterizării, studiile de 

corespondență, corelația, recunoașterea modelului, etichetarea / adnotarea, extragerea 

informațiilor și tehnicile de extragere a datelor. Obiectivul principal este de a transforma 

textul în date pentru analiză, prin aplicarea metodelor de prelucrare a limbajului natural 

(PLN) și a metodelor analitice. 

Analiza rețelei sociale (ARS) este o tehnică de analiză care prin intermediul algebrei 

matrice și a teoriei grafurilor evidențiază relațiile (legăturile) dintre entitățile statistice ale 

unui fenomen. În acest studiu de caz sunt raportate constrângerile "celor mai frecvenți 

termeni" și "între utilizatori". Actorii sau nodurile, adică entitățile statistice sunt plasate 

într-un spațiu geometric și conectate una la alta prin legături sau arcuri. În funcție de 

poziția ocupată în spațiul geometric și de gradul de interconectare cu întreaga structură 

reticulară și cu alte noduri, entitatea statistică își asumă un rol, nu numai definit de 

inteligibilitatea grafică a graficului ci și prin calcularea unor măsuri de centralitate, cum ar 

fi: gradul, proximitatea centrală, între centrale, rangul paginii etc. 

Instrumente de analiză 

Software-ul utilizat pentru fiecare pas al metodologiei ( Webscraping, Warehouse and Text 

Mining și Social Network Analysis) este întotdeauna R cu mai multe pachete conectate la el. 

R este un limbaj și un mediu pentru calculul statistic și grafică. Este un proiect GNU, iar 
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sintaxa limbajului este similară cu limbajul C. Proiectat în anii 1980 de către Bell 

Laboratories (fostă AT & T, acum Lucent Technologies),  principalul dezvoltator a fost  John 

M. Chambers, care a acordat în 1998 premiul ACM către  Software Systems for language S, 

R poate fi considerat ca o implementare diferită a lui S. În timpul operativității și prin liniile 

proprii de comandă, permite "calculul pe limbă", permițând scrierea de funcții care iau 

expresii ca intrări, lucru adesea util pentru modelarea statistică și grafică. Este extrem de 

extensibil, deoarece oferă o gamă largă de statistici (modelare liniară și neliniară, teste 

statistice clasice, analiză de timp, clasificare, grupare, ...). R este disponibil ca Software 

gratuit în condițiile licenței publice GNU General Free Foundation, în forma codului sursă. 

Utilizatorul își păstrează controlul complet asupra graficelor și parametrilor acestora și, în 

plus, asupra simbolurilor și formulelor matematice. R este o suită integrată de facilități 

software pentru manipularea, calculul și afișarea grafică a datelor. Acesta include facilități 

de manipulare și stocare a datelor, operatori pentru calcule pe matrice (matrici), colecție 

integrată de instrumente intermediare pentru analiza datelor, facilități grafice pentru 

analiza și afișarea datelor și un limbaj de programare bine dezvoltat care include 

condiționalități, bucle, funcții și facilități de intrare și ieșire. 

 

1.4.2. Monitorizarea conținutului media 
 

Metodologia constă în următorii pași: 1 / monitorizarea celor trei tipuri media online 

selectate, inclusiv a rețelelor sociale proprii (Facebook și Twitter) pe o perioadă de 2 luni în 

jurul evenimentului selectat în 2016; 2 / monitorizarea celor trei media online selectate, 

inclusiv a rețelelor sociale proprii (Facebook și Twitter) în perioada monitorizată, cu 

algoritmul de căutare automată a datelor. 

Analiza conținutului media are două componente: 1 / Calitativă, pe baza frecvenței 

cuvintelor selectate din conținutul media (în titluri, în materiale) și în conținutul generat de 

cititor (comentarii, postări sociale). 2 / Cantitativă pe baza tipului de acoperire, știrile sau 
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povestirile care conțin cuvintele selectate: pozitive, negative sau neutre. O abordare 

eficientă este utilizarea a două seturi de criterii pentru a determina dacă un element este 

pozitiv sau negativ: contextul și conținutul. Contextul se referă la modul în care este 

încadrată povestea. Conținutul se referă la faptele și tonul evident al povestirii, încadrarea 

și conținutul coincide cel mai frecvent. 

Combinația dintre algoritmul de căutare automată a datelor și analiza tradițională a 

conținutului media va verifica și valida constatările și va aprofunda înțelegerea discursului 

de ură media online. 

 

2. Context național 

Conform indicelui de sustenabilitate Media Europe-Euroasia 2015 pentru România4 , 

numărul de puncte de vânzare active nu este cunoscut, 115 de publicații sunt auditate de 

BRAT5. În ceea ce privește mass-media audiovizuale6, există 530 de posturi de radio 

(licențe pentru transmisii terestre), 22 de programe de radiodifuziune prin satelit; 668 de 

licențe de posturi TV (terestre, cablu și satelit). Numărul de portaluri de știri pe internet nu 

este cunoscut, totuși 35 de portaluri de știri sunt auditate de SATI. 

Statisticile privind circulația ziarelor în 20167 indică o scădere drastică a presei scrise 

(consumul de 13%), pe locul cinci prin circulație Click (circulație 81.300, tabloid privat 

zilnic), Libertatea (circulație 46.000, tabloid privat zilnic), Gazeta Sporturilor (circulație 

20.400, revista sportivă privată), Evenimentul Zilei (circulație 10.700, ziar privat zilnic), 

România Liberă (circulație 9507, ziar privat zilnic), Adevărul (circulația 8758, ziar privat 

zilnic). 

4 https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2015-romania.pdf 

5 BRAT- Biroul Roman de Audit Transmedia (Romanian Audit Bureau of Circulation), http://www.brat.ro/audit-
tiraje/cifre-de-difuzare/ 

6 CNA- Consiliul National Audiovisual (National Audiovisual Council), http://www.cna.ro/Raport-anual-2016.html 
7 https://www.paginademedia.ro/2017/03/ziarele-pe-hartie-in-2016  
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Conform emisiunilor de radiodifuziune8  în 2016, consumul TV este ridicat, primele cinci 

posturi de televiziune au fost PRO TV (8%, național), Antena 1 (6%, națională), Kanal D 

(5.7% 2,2%), National TV (2%). 

Cele mai vizitate portaluri de știri, în conformitate cu BRAT9, în septembrie 2017 au fost: 

adevărul.ro, știrileprotv.ro, libertatea.ro, știripesurse.ro, realitatea.net. 

 

Nr. Site Sitecode Views Visits 

Unique 

clients 

1 www.adevarul.ro  adevarulro 27618453 15370138 5708812 

2 www.stirileprotv.ro  stirileprotvro 25577774 14507196 5176069 

3 www.libertatea.ro libertatearo 25905319 12071848 4359803 

4 www.stiripesurse.ro stiripesursero 32326714 10201401 2350533 

5 www.realitatea.net realitateanet 20309308 9916594 3008741 

 
Situație puțin diferit față de 2016. 

 

În România, digitalul depășește media tradițională, dar consumul de televiziune este 

puternic. Televiziunea continuă să fie cel mai utilizat mediu (74,6%), la o diferență 

semnificativă de 10% față de Digital (64,3%). Rutina zilnică a consumului media indică 

faptul că televiziunea și Internetul sunt cele mai utilizate canale media, Internetul depășind 

celelalte medii tradiționale (radio - 35,1%, ziare - 11,6%), datorită ușurinței sale de a 

accesa orice fel de informații și de a facilita conexiunea instant cu prietenii sau comunitatea 

de afaceri. Potrivit lui Digital în 2017 în România,10 58,2% din populația României, 

echivalentă cu 11,246 milioane de utilizatori, a folosit internetul în 2017, în creștere cu 1% 

8 https://www.paginademedia.ro/2017/01/audiente-prime-time-2016-confruntarea-pro-tv-antena-1-kanal-d-razboiul-
antena-3-romania-tv 

9 http://www.brat.ro/sati/rezultate/type/site-ro/letter/toate/period_type/month/period_filter/2017-
9/category/5/editor/all 

10 Digital in 2017 in Romania at:  https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-eastern-europe 
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până în 2016. Penetrarea internetui în mediul urban a fost de 58%, din acest număr,  9,40 

milioane au fost utilizatori activi de social media, în creștere cu 13% față de anul 2016, toți 

aceștia fiind și utilizatori Facebook, 80% dintre utilizatorii de internet sunt utilizatori 

zilnici. 

 Potrivit raportului pluralismului mass-media din România de Manuela Preoteasa și Andrei 

Schwartz: 

"Proprietarii mass-media devenind politicieni, politicieni conectați la mass-media, 

proprietari de media închiși, organe de urmărire penală, evaziunea fiscală, șantaje, un post de 

televiziune de stat aproape falimentară, dar și centre media de investigație premiate, o 

comunitate vie de jurnaliști de investigație media online, organizații ale societății civile - 

România le are pe toate ". 

 

Indicele Mondial al Libertății Presei 2017, publicat de Reporters Without Frontiers, arată 

că România se situează pe locul 46 (+3 față de 2015) din 180 de țări, depășind Malta, Italia, 

Polonia, Ungaria și Bulgaria. Totuși, concluzia raportului nu este deloc surprinzătoare 

atunci când afirmă că: 

 "Politizarea excesivă a mijloacelor de informare în masă, mecanismele de finanțare 

corupte, politicile editoriale subordonate intereselor proprietarului și infiltrarea personalului 

de către agenți de informații - acesta a fost impactul transformării mass-media în 

instrumente de propagandă politică, vizibil în special în anii electorali". 

 

Performanța țării în rapoartele "Libertatea presei", compilate anual de Freedom House. 

Mass-media românești au fost desemnate în mod constant drept "parțial libere" din 2002. 

 Potrivit Eurobarometrului Standard 86 – Raportul pentru România11, ca urmare a crizei 

refugiaților, trei din cinci români au salutat ideea creării unei politici europene comune în 

11 Standard Eurobarometer 86 National Report on Romania 2016  
at: file:///C:/Users/Maria/Desktop/eb86_nat_ro_ro.pdf 
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domeniul migrației, dar cota este sub media europeană (69%) și semnificativ mai mică 

decât în 2015 (66%). În ciuda atitudinii pozitive față de libera circulație a cetățenilor, 

opiniile sunt împărțite în ceea ce privește contribuția adusă României de imigranții din 

afara Uniunii Europene. Astfel, 36% dintre români apreciază că există o contribuție pozitivă 

a imigranților în general, în timp ce 57% nu sunt de acord cu acest lucru. Mobilitatea 

persoanelor din alte state membre ale Uniunii Europene este percepută favorabil de 57% 

dintre români, în comparație cu doar 35% în favoarea imigrației din țările din afara UE. Doi 

din cinci români consideră că măsurile de combatere a imigrației ilegale a persoanelor din 

afara UE ar trebui, de preferință, luate la nivel național cu mult peste media europeană de 

24%, dar și în creștere față de 2015 (24%). 

Imigrația (36%) și terorismul (34%) sunt cele mai importante probleme ale Uniunii 

Europene, din perspectiva cetățenilor români, dar procentul românilor care le-au 

menționat este în scădere față de 2015 (43% au menționat că terorismul este o problemă, 

iar 47% - imigranți). 

 Una dintre cele mai relevante constatări ale studiului de caz "Raportul privind percepția 

românilor referitor la criza refugiaților"12 este reprezentat de răspunsul potrivit căruia 

dacă doar 2,5% dintre cetățenii români cu acces la Internet ar expulza un străin aparținând 

unei țări, 18% ar expulza un refugiat. 

 Ca urmare a practicii constante a media de a asocia refugiații cu actele de terorism, 

migranții și refugiații au intrat pe lista discursurilor tradiționale de ură formate până în 

prezent de romi, evrei și alte minorități, iar violența mesajelor împotriva lor a crescut. Până 

la sfârșitul anului 2015, după atacurile de la Paris, 75,6% dintre români au considerat că 

România nu ar trebui să primească refugiați, iar 80,2% erau împotriva refugiaților care se 

aflau în România. 

 

12 Iacob Andrei (research coordinator), Marcu Georgiana, Zafiu Roxana, BondIonuț oc, Radu Artiom - “Report on the 
perception of Romanians about the refugee crises”, Asociatia Pro democrtaia, 2016 available at: 
http://www.apd.ro/wp-content/uploads/2016/04/Raport-de-cercetare-privind-criza-refugiatilor.pdf 
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3. Alegerea cuvintelor cheie 
 

În scopul algoritmului de căutare automată a datelor media sociale, echipa de proiect din 

România a selectat următoarele zece cuvinte: 

1. islamişti 

2. musulmani 

3. migrant / migranți 

4. refugiații 

5. cioară / ciori 

6. teroriștit 

7. țigani 

8. poponar 

9. evreu 

10. bozgor (numele peiorativ pentru maghiari) 

Cele zece cuvinte au fost identificate în primul rând prin intervievarea jurnaliștilor, precum 

și a membrilor consiliului consultativ al proiectului, care au indicat aceste cuvinte pe baza 

experienței lor zilnice de muncă și a cercetării proprii  privind discursul de ură. Au fost, de 

asemenea, analizate studiile naționale de cercetare și monitorizare a mass-mediei din 2016 

și 2017 legate de discursul de ură online.  

Cele zece cuvinte cheie au fost identificate pe baza studiilor naționale revizuite în domeniul 

cercetării și mediatizării din 2016 și 2017, legate de discursul on-line, canalele, țintele, 

mesajele, refugiații și imigranții. Vom sublinia cele mai importante referințe. 
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Lista cuvintelor cheie identificate cu referire la imigranți și refugiați a fost concepută 

pentru a conține substantive folosite deseori atunci când se discută despre probleme legate 

de migrație (cum ar fi "migranții", "refugiații"), substantive derogatorii sau pejorative (cum 

ar fi "bozgor" ," cioară "," țigan "). Echipa de proiect a optat pentru selectarea unui eșantion 

reprezentativ de cuvinte deja identificate ca fiind frecvente în ceea ce privește refugiații și 

migranții, dar și romii, membrii comunității evreiești, musulmanii, maghiarii și persoanele 

LGBT ca ținte ale discursului de ură online. 

Cuvintele selectate au fost verificate și finalizate prin discuții cu Consiliul Consultativ al 

proiectului din România. Consiliul consultativ este alcătuit din trei experți cu experiențe 

diverse în domeniul libertății de exprimare, drepturilor omului, discursului de ură, 

monitorizării mass-media, educației și formării profesionale, activistului social media 

pentru persoanele care trăiesc în situații de criză și țintele discursului de ură: Dl Mircea 

Toma, lider al Agenției de Monitorizare a Presei ActiveWatch; Dna Iulianna Magda Vizi, fost 

jurnalist, activist ONG; Doamna Boróka Parászka, jurnalist de radio și activist în domeniul 

social media pentru persoanele care trăiesc în situații de criză și ținte de discurs de ură. 

 

4. Alegerea mijloacelor de informare în masă 
 

Trei media online cu conturi Twitter și Facebook active au fost selectate pentru căutarea 

automată de date social media. Motivele pentru selecție au fost reprezentate de cota de 

piață a consumului de știri online. Ideală ar fi fost și alegerea unui organ de presă în funcție 

de poziția politică editorială diferită pentru refugiați și migranți (neutru,  de stânga sau de 

dreapta). Cu toate acestea, definirea pozițiilor editoriale ale mass-media în România este 

imposibilă, deoarece mass-media nu își definește pozițiile, nici în ceea ce privește afilierea 

politică, cu excepții nesemnificative, nici în ceea ce privește anumitele poziții față de 

refugiați și migranți. 
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Anumite media au conturi pe Facebook foarte bine dezvoltate, dar nu au cont Twitter și, 

prin urmare, nu sunt adecvate scopului algoritmului de cercetare automatizată. 

 

 
 

Potrivit datelor furnizate de Gemius, mai mult de jumătate din utilizatorii de PC din 

România vizitează site-urile de știri. Între ianuarie și iunie 2016 a existat o creștere vizibilă 

în domeniul accesibilității site-urilor de știri în rândul utilizatorilor de PC-uri din România 

(sursa: gemiusAudience)13. La începutul acestei perioade paginile de știri au fost vizitate de 

50% din utilizatorii de internet. Numărul de persoane care vizitează aceste site-uri a variat 

între 3,7 și 3,8 milioane de utilizatori de PC-uri. Cele mai populare site-uri de știri din 

România sunt (în ordine alfabetică): Adevarul.ro, Antena3.ro, Digi24.ro, Evz.ro, Gandul.info, 

Hotnews.ro, Jurnalul.ro, Mediafax.ro, Realitatea.net, Stirileprotv .ro și Ziare.com. Pe 

13 https://www.gemius.com/agencies-news/top-10-news-websites-in-romania.html 
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parcursul perioadei de șase luni, pozițiile lor în clasament nu s-au schimbat semnificativ 

sau în general doar cu o singură poziție. Adevarul.ro și Stirileprotv.ro au trecut din poziția 

de lider, înainte și înapoi, în timp ce Realitatea.net a fost mereu pe locul trei. Aceste trei 

portaluri s-au evidențiat de celelalte prin acoperirea avută pe net - utilizatorii de peste 

20%. Recordul (24,2%) a fost atins de Adevarul.ro în ianuarie, atrăgând peste 1,8 milioane 

de persoane. 

Celălalt criteriu folosit pentru a selecta mass-media a fost numărul de publicații care 

conțineau cuvintele "migrant" / "refugiat" și "islamiști" / "musulmani". Obiectivul a fost 

acela de a supune căutării automate acele canale mass-media care sunt interesate de tema 

refugiaților, în loc să o ignore. 

În urma revizuirii și a criteriului menționat mai sus, au fost selectate și supuse urmăririi 

automate a datelor, trei platforme media online cu platforme Facebook și Twitter: 

 

PRO TV:  

stirileprotv.ro 

            facebook.com/StirileProTV  

            twitter.com/stirileprotv 

 

ADEVĂRUL:  

www.adevarul.ro 

facebook.com/Adevarulro 

twitter.com/adevarul  
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ANTENA 3:  

www.antena3.ro  

facebook.com/Antena3Romania 

twitter.com/antena3com 

 

5. Rezultatele cercetării 
 

Dat fiind că cercetarea și analiza automată vizează identificarea corelării dintre dinamica 

discursurilor de ură on-line și instanțele specifice ale refugiaților / migranților din țările 

participante, metodologia cercetării cere ca fiecare echipă de cercetare a proiectului să 

identifice și să selecteze un eveniment semnificativ care a avut loc în 2016 imigranților și 

refugiaților. 

Unul dintre cel e mai mediate și comentate cazuri de incitare și ură rasială a avut loc la 

începutul lunii aprilie la București în 2016. Două fete de liceu au fost agresate de un grup 

de tineri din cauza vălului tradițional musulman pe care îl purtau. Incidentul a avut loc într-

o zonă circulată – zona Moșilor, deși la câteva zile de la incident, martorii erau refractari în 

a recunoaște că au fost martorii unui asalt. Incidentul nu a avut urmări fizice grave, 

agresorii s-au mărginit doar la smulgerea baticului. Potrivit presei, una dintre cele două 

fete s-a deplasat la poliție pentru a semnala incidentul, însă nu a fost depusă nicio plângere 

oficială.  Se pare totuși că printr-un comunicat de presă, reprezentanţii Parchetului 

Judecătoriei  Sector 2 au transmit presei că s-au sesizat din oficiu, pentru fapte de loviri şi 

alte violenţe, în cazul celor două tinere musulmane, ce purtau val islamic şi ar fi fost 

agresate. 
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Cazul a surescitat atenția presei și a internauților, din păcate un număr covârșitor din 

comentariile exprimate pe diferite canale – comentarii în subsolul știrilor, comentarii 

Facebook – au adus la iveală un sentiment de ură mocnită. Iată câteva exemple:  

„Foarte bine le-a facut! Sa fie surori musulmane la ele in Arabia Saudita, Siria etc. La 

noi femeia nu-si ascunde fata si parul si corpul si asta este obiceiul locului. Nu le convine, 

atunci directia Siria si la revedere. „ sau „Pasnici...!!!!??? Dar ce dau nastere "tinerele 

musulMAME".....????!!!"RAUS BITE!"...cu pietre.....”. 

Urmările evenimentului în media au condus, din păcate doar pentru câteva zile, la 

dezbateri referitoare la refugiați, musulmani și imigranți, cazul în sine devenind doar o 

formă de exprimare a unor temeri cu privire la terorism. În acest caz, Alina Isac Alak – 

specialistă în hermenutică islamică și în feminismul islamic, scria la câteva zile pe blogul 

Adevărul.ro: „că smulgerea baticului de pe capul unor adolescente nu va rezolva problema 

terorismului, „ci doar va disemina şi consolida prejudecăţile şi stereotipurile anti-musulmane, 

va amplifica excluderea, izolarea şi marginalizarea socială a musulmanelor, periclitând 

comunicarea şi cooperarea interreligioasă şi intercultural”. Considerăm că acest caz este 

reprezentativ pentru a sta la baza unei platformei de comunicare în vederea acceptării 

multiculturalității.  Deși România nu se confruntă cu o reală problemă a refugiaților, știrile 

care fac referire la acest subiect devin subit interesante prin modul în care organele de 

presă reletează faptele și folosesc anumite cuvinte cheie. 

Pentru a testa ipoteza de cercetare că discursul de ură online crește în jurul unui eveniment 

relevant și are vârfuri imediat după eveniment (atunci când este neașteptat), sau chiar 

înaintea evenimentului (atunci când are loc un eveniment politic planificat, precum 

alegerile), atât căutarea automată a datelor,  cât și monitorizarea conținutului media pentru 

cele trei media selectate și mediile lor sociale a fost realizată pen o perioadă de două luni, în 

jurul evenimentului selectat în 2016: de la 23 februarie, 2016 până la 23 aprilie 2016. 

Pentru a observa dacă discursul de ură online este în scădere sau în creștere prin 

compararea perioadelor de monitorizare în doi ani consecutivi, a fost selectată o perioadă 
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și în 2017: din 28 mai până în 03 iunie 2017, iar cele trei media au fost supuse unei căutări 

automate a datelor, dar și monitorizarea conținutului media .În al treilea rând, scopul 

cercetării este de a analiza diferențele dintre toleranța mediului mediatic la discursul de 

ură online și sondarea  diferențelor comportamentale dintre platformele sociale media - 

Facebook și Twitter, precum și comentariile cititorilor. 

Domeniul de aplicare al analizei 

Următorul tabel detaliază numărul de postări, comentarii și mesaje tweet monitorizate: 

PRO TV adevarul.ro antena3.ro 

23
 F

eb
ru

ar
y 

–
23

 A
pr

il,
20

16
 

Facebook 
92 posts 

18 
comments 

Twitter 
86 tweets 

Facebook 
4.600 posts 

1492 
comments 

Twitter 
2.423 
tweets 

Facebook 
10.118 posts 
260.396 
comments 

Twitter 
3.572 
tweets 

28
 M

ay
 –

 0
3 

Ju
ne

, 
20

17
 

Facebook 
7 posts 

1310 
comments 

Twitter 
16 tweets 

Facebook 
15 posts 

1370 
comments 

Twitter 
200 
tweets 

Facebook 
131 posts 

7335 
comments 

Twitter 
1150 
tweets 
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Cuvinte cheie și imaginea refugiaților și a migranților 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Baza de date cu cuvinte cheie 28.25-03.06.2017 

 

Baza de date (cloud) cu cuvintele-cheie selectate și cuvintele cele mai frecvent asociate cu 

Twitter pe cele trei medii monitorizate arată că cele mai des utilizate colocații sunt 

"refugiații", "migranții", "musulmanii" și "cioara", urmată de "terorist "," Islamiști "și" țigani 

". În plus, baza de date  arată alte trei linii de unități semantice: geografică - în cazul în care 

refugiații provin din (Marea Mediterană); geopolitice - regiuni, țări și orașe implicate în 

criza refugiaților ("Germania", "Polonia", "Bulgaria", "Manchester", "Europa") și verbe care 

descriu ce s-a întâmplat ("moarte", "încercare" "," arestat "). Cuvintele selectate sunt 

prezente într-o porțiune considerabilă în toate comentariile și postările din perioada 

observată.O examinare mai profundă sistematică a legăturilor și a relațiilor dintre 

"refugiați" și restul cuvintelor cheie demonstrează trei clustere semantice majore: 
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Fig. 2: Rețea de cuvinte cheie 1 

 

Reprezentarea grafică cu MDS utilizează aspectul de vizualizare de tip "Scalare 

multidimensională (MDS)". Aceasta este o tehnică de analiză statistică utilizată adesea 

pentru a arăta grafic diferențele sau asemănările dintre elementele dintr-un set. Algoritmul 

de scalare multidimensional atribuie fiecărui element o poziție într-un spațiu N-

dimensional. Cuvintele își asumă o poziție în spațiul geometric bazat pe relații. Aceste 

cuvinte au o relație în legătură cu platforma twitter; adică termenii apropiați au o legătură. 

Ele apar în același context de expresie în corpul textual, deci putem observa o rețea cu un 

număr mai mare de noduri (termeni). Aceasta este cea mai mare plasă din spațiul 

geometric. Cuvintele nu sunt suprapuse, ci inteligibile și  nu avem o densitate mare de 

legături în rețea. Avem în poziția centrală "migranții", "mediterana", "tragedia". Aceste 

noduri conectează partea stângă cu partea dreaptă a rețelei. În stânga, aceste cuvinte 
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formează o încrengătură tip cravată cu "încercare", "copii", "Manchester". În dreapta, 

dimpotrivă, relația se referă la "murit", "Putin", "moarte", "salvat", "Europa". Apoi, avem 

subgrupurile coezive numite "cliques", adică noduri care formează mici subgrupe în rețea. 

De exemplu, vedem "mort", "salvat", "migranți", "Putin". Mai mult, "mediterana", "tragedie" 

și "mort" și așa mai departe. Aceeași interpretare logică este la stânga cu termenii 

"Polonia", "Germania" și "refugiații" și apoi "Germania", "refugiații", "islamiștii" și "copiii". 

În jos, este posibil să observăm un nod "cutpoint". Punctul de tăiere reprezintă nodul fără 

care, unele cuvinte ar fi suprimate din plasă, acesta este cazul "musulmanilor". Fără 

cuvântul "musulmani", termenul "lideri" ar fi un nod izolat, în timp ce în acest caz este un 

nod periferic, conectat la cuvântul net mulțumit "musulmanilor". Exemplul evident al 

nodului izolat este "inima" care nu are legătură cu alte noduri. În jos avem o triadă, format 

din doar trei noduri conectate între ele: "țigan", adăugat "și" cioară ". 

Un al doilea grup semantic este format în jurul cuvintelor - substantivelor -   refugiații, 

migranții, teroriștii, musulmanii și copiii. Cuvintele care se angajează în acest grup sunt, de 

asemenea, verbe și adjective precum încercarea, tragedia etc. Vizualizarea comunității de 

detenție este o ieșire care derivă dintr-un algoritm computațional care permite să se vadă 

cuvintele (nodurile) grupate în zonele colorate, cele mai legate dintre ele sunt grupate în 

aceeași regiune colorată. Zonele colorate permit identificarea unor subgrupe coezive în 

rețea și configurații mici de rețea (de exemplu, regiunea violet reprezintă triada, zona roz 

are doar un termen "inima" (termen izolat) și așa mai departe ... Ajută la înțelegerea 

termenilor aparținând grupurilor de cuvinte. 
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Fig.3: Rețea de cuvinte cheie 2 

 

Clusterul prezintă, de asemenea, o raportare mai mult sau mai puțin bazată pe fapte asupra 

poveștilor și a evenimentelor, uneori legate de umanitate, empatie și concentrarea asupra 

suferinței celor implicați "inima" și "moartea", aceasta sugerează raportarea neutră 

detaliată prin cuvinte precum "migranții", "morții", "încercarea". 

Analiza conținului media a trei organe de presă românești  - Antena3, Adevărul, Protv -  în 

perioada martie – aprilie 2016 relevă o anumită tendință mediatică de a relata de la 

impartial spre tendențios, mai ales când vine vorba despre o serie de cuvinte cheie. Pe 

acestea le-am regăsit pe toate cele trei cale de știri, relevant în acest sens este indexul  

identificat la finalul unei știri care a provocat o vie dezbatere în România despre 

musulmani (- http://adevarul.ro/news/eveniment/fete-musulmane-agresate-valul-

islamic-politizare-dubla-oprimare-1_56ffbb985ab6550cb87f0cc2/index.html, ) : „citeste 
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totul despre: fete musulmane agresate musulmani romania val islamic femei musulmane 

islamofobie extrema dreapta islamici radicali hijab identitate diversitate”.  Acest calup de 

cuvinte reflectă în modul cel mai concret și real modul în care presa din România preferă să 

relaționeze evenimentele cu conceptele care pot trezi anumite sentimente de ură, 

xenofobie, homofobie și rasism.  

În perioada de cercetare, ziarul Adevărul a publica 200 de articole care au conținut unul 

dintre cuvintele cheie ale acestei lucrări, Protv a difuzat 59 de materiale video iar 

televiziunea  Antena3, 107 materiale.  Știrile au fost difuzate în principalele jurnale de știri, 

unele dintre ele intrând și în categoria de știri externe. Cele mai virulente comentarii și 

luări de poziție au fost declanșate de modul în care au fost prezentate știrile, mai ales cele 

care s-au întâmplat pe teritoriul României, gen: „Fete musulame agresate: vălul islamic, 

politicare, dublă oprimare”, „Cum s-a inventat la Timișoara povestea românului terorizat de 

musulmani”, evenimentele breaking news cu privire la atentale și violențele din străinătate, 

de exemplu:  „Atentate Bruxelles - Mărturia unui român din Molenbeek” sau „Statul islamic 

îndeamnă musulmanii din Germania să comită atentate similare celor din Bruxelles”, etc.  

Marea majoritate a comentariilor de pe siturile web sunt compuse din exprimări 

reprobabile, cu o tentă plină de ură, invective și chiar instigare la violență împotriva uor 

grupuri etnie, minoritare și emigranți. Curios, aceste comentarii nu sunt moderate, în 

perioada de analiza, un singur comentariu a fost retras din subsolul Adevărul.ro în timp ce 

afirmații de genul : „In occident, doar datorită legilor slabe si corectitudinii politice dusa la 

extrem, au ajuns musulmanii sa faca haos. Nu cred ca si-ar permite la noi asa ceva, ar fi 

linsati cu furci si topoare pe stil romanesc.... 

” sau „ : acum este momentul ca acea cloaca araba sa fie distrusa. nu se poate ca europenii 

sa stea la mâna acestor sălbatici!!!”  ori „: Il va rezolva cu varf si indesat. Salbaticii islamisti 

trebuie să înțeleagă clar mesajul: "" românii nu vor sălbatici explozibili lângă ei''. Nu mai 

luați partea unor profitori, vouă nu vă ia nimeni partea în comunitățile lor ce pregătesc pe 

bandă rulantă atentate. Le pasă doar să vă vadă cu condeiul înfipt în ochi. A-ți apăra 
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semenii în detrimentul unor sălbatici nu e o rușine, e o onoare” sunt în continuare tolerate 

și menținute în spațiul public.  

Televiunile Protv și Antena 3 sunt lideri pe piața media din România, analiza  media a 

relevat faptul că multe dintre cuvintele cheie folosite în perioada de cercetare au făcut 

referire la reportaje care conțineau eevenimentele internaționale, criza refugiaților, 

politicile naționale și internaționale cu privire la emigranți, foarte multe materiale despre 

situația din Ungaria și modul de administrare a crizei de către guvernul Orban Viktor. 

Interesant este faptul că în cu totul alt context, liderul țării vecine este considerat un 

dușman de țară, dar majoritarea comentatorilor de pe site-uri l-au văzut ca fiind unul 

dintre liderii politici care au o soluție pentru „stoparea musulmanilor” care vor să distrugă 

Europa.  

Valul de ură din comentariile web,dar și Fb sunt provocate în special de evenimentele 

curente, nu putem spune că există un curent continuu, un factor determinant în a trezi 

sentimente negative în cititori este modul de prezentare, redactare, în cazul televiziunilor, 

chiar și de editare a materialelor video.  

Mesajele pozitive și cele care încearcă să contracareze mesajele de ură sunt relativ puține; 

apreciem că doar un procent din articolele de știri conțin o viziune echilibrată și susținută a 

bunului simț. Toate acestea se reflectă în baza de date (world cloud) a cuvintelor selectate, 

extrase din mediile monitorizate, cum ar fi Antena 3 Facebook, care arată asemănări cu 

baza de date mondială, cu extrase din toate articolele și comentariile din perioada 

monitorizată. 
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Fig. 4 Bază de date cu cuvinte cheie pagina Facebook Antena 3, 2016 

În concluzie putem spune că media este unul dintre factorii modelatori ai unor sentimente 

în rândul cititorilor și a consumatorilor de știri. Prezența știrilor pozitive avându-i ca 

protagoniști pe minoritari, refugiați, musulmani,etc., este relativ mică și insignifiantă dacă 

ne raportăm la cantitatea de informații transmisă în perioada de cercetare. Un amănunt 

care trebuie studiat în continuare este intensitatea valului de ură generat de cuvintele cheie 

din unele informații, dacă aceasta poate să rămână la aceleași cote sau după un anumit 

interval de timp comportă descreșteri sau chiar izolări.  

Refugiații și întâmplări legate de ură 

Preluarea inițială a corelației existente între evenimentele cu refugiați / migranți și 

creșterea discursului de ură online a fost confirmată de monitorizarea presei. Studiul de 

caz referitor la refugiați și migranți din 2016, monitorizat în perioada 23 februarie - 23 

aprilie, a verificat clar acest lucru. Acesta este graficul activității Facebook a ProTV în 

această privință, în luna anterioară evenimentului și după. 
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Fig. 5: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, PRO TV, activitate Facebook 

Fig 6: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, PRO TV, activitate Facebook cu cuvintele selectate 
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După cum ilustrează grafica PRO TV, evenimentele legate de refugiați, cum ar fi actele 

teroriste de la Bruxelles din 22 martie, se numără printre cele mai susceptibile de a 

declanșa o reacție pe Facebook: unele dintre vârfurile activității Facebook coincid cu 

evenimentele legate de migranți și, în consecință, utilizarea lor online a cuvintelor cheie. 

Așa cum se poate observa din al doilea grafic, unul dintre evenimentele selectate, cel 

referitor la cele două fete musulmane care au fost agresate de un grup de tineri din cauza 

voalului musulman tradițional pe care l-au purtat ocupă al doilea loc în postările relevante 

pentru migrație,  după postările referitoare la cele trei atacuri de sinucidere coordonate 

din martie din Bruxelles rezultate cu 35 de decese și sute de răniți.  

Rezultatele din activitatea Facebook a celorlalte două medii analizate sunt destul de 

similare și confirmă tendința: 

Fig. 7: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, Antena3, activitate Facebook 

Coaliția de mesageri pozitivi pentru a combate discursul de ură în mediul online JUST/2015/PRAC/AG/BEST/8931 
29 



Acest proiect este co-finanțat de 
PROGRAMUL DREPTURI, 
EGALITATE, CETĂȚENIE/JUSTIȚIE 
al Uniunii Europene 

          Fig. 8: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, Antena3, activitate Facebook cu cuvinte selectat 

Selected event  
(but also Brussels 
bombings on the 22nd) 
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Fig. 9: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, Adevărul, activitate Facebook 

Fig. 10: 23 Februarie – 23 Aprilie 2016, Adevărul, activitate Facebook 
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În afară de atacul terorist de la Bruxelles și de evenimentul selectat, alte evenimente care 

au cauzat o creștere a frecvenței cuvintele selectate în legătură cu migranții și refugiații în 

perioada monitorizată în 2016 includ afirmația făcută de președintele Johannis la sfârșitul 

lunii martie. Acesta se referea la proasta sincronizare între declarațiile guvernului de a 

aproba construcția unei moschei în București cu apogeul crizei refugiațiilor, edificate prin 

luptele de la sfârșitul lunii martie între imigranți și polițiști în Tabăra Idomeni, Grecia (07 

aprilie 2017). 

Datele extrase arată că există anumite evenimente de declanșare care influențează expresia 

urii și oferă un fundal pentru comentariile privind ura în mediile respective. Aceste 

evenimente de declanșare pot fi împărțite în trei grupuri diferite: 

• Reacțiile la crime sau atacuri care au avut loc acasă sau în străinătate: în special atentatele

teroriste, ca și cele de la Bruxelles, dar și măsurile de "protecție a țării", precum cele luate 

de guvernul maghiar condus de premierul Orban Viktor; 

• Reacțiile la politicile europene: politica în materie de azil care părea inacceptabilă pentru

popor, acordul de readmitere în UE a Turciei etc .; 

• Reacții la alte evenimente specifice care împart societatea: anunțarea intenției de a

construi o moschee în București sau când două fete au fost atacate la București pentru că 

au purtat vălul Islamic. 

Analiza cercetării nu a putut ajunge la concluzia că discursul de ură online crește sau scade 

din 2016 până în 2017 deoarece eșantionul unităților de informații analizate nu a fost 

suficient pentru acest lucru. Mai mult, multe cuvinte cheie sunt dependente de context, 

astfel încât interogări complexe și iterații au fost necesare pentru a asigura exactitatea 

datelor. Există încă o lipsă de comentarii moderate privind subiectul migrației și a 

informațiilor conform cărora acestea sunt suprimate de comentariile ulterioare pline de 

ură. 

Diferențe comportamentale între platformele sociale media 
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Twitter nu este atât de popular în România, deține doar o cotă de 1,51% în comparație cu 

cota Facebook de 90,74%, raportată în septembrie 2017 http://gs.statcounter.com/social-

media-stats/all/romania/2016. Cu toate acestea, în ceea ce privește cuvintele selectate 

monitorizate în cele 3 media, am putea observa o creștere a numărului de mesaje tweets în 

2017. Se poate observa, de asemenea, că adepții Adevărului și Antenei 3 răspund mult mai 

mult decât cei care au urmat PRO TV.Numărul de conturi de utilizatori Facebook în 

România a crescut cu 15,66% în 2016, ajungând la 9,6 milioane de conturi de utilizator la 

începutul anului 2017, comparativ cu 8,3 milioane în ianuarie 2016. Facebook este foarte 

accesibil, iar organelle de presă audio-vizuale au mai multe pagini Facebook pentru știri, 

emisiuni etc. 

În ciuda faptului că Facebook a introdus o politică de reglementare față de discursurile de 

ură, raportarea discursului de ură pare să fie la un nivel foarte scăzut, în perioada 

monitorizată am găsit doar unul sau două comentarii șterse. 

Forumul cititorilor Adevarul.ro nu este moderat. "Adevărul" nu răspunde legal pentru 

problemele cauzate de un utilizator al site-ului unui alt membru. Cu toate acestea,” 

Adevărul se va asigura că reclamațiile unui membru sunt luate în considerare și, dacă 

situația o cere, va lua toate măsurile pentru a rezolva situația. Termenii și condițiile 

recomandă să nu se utilizeze un limbaj care să discrimineze în funcție de religie, 

naționalitate, sex, preferință sexuală, vârstă, regiune, etnie sau tip de dizabilitate. Limbajul 

de ură este supus regulilor stricte de pe site-ul nostru, iar utilizarea acestui tip de discurs 

vă poate exclude din comunitatea "Adevarul" și de pe site.” 

ProTv și Antena3 nu se referă la discursurile de ură în niciun fel în Termenii și condițiile lor 

și, de asemenea, refuză răspunderea legală pentru ceea ce ar putea provoca utilizatorii site-

ului. Platformele online nu sunt, de asemenea, moderate. 

Există necesitatea unor măsuri de eradicare a discursului privind ura și, în special, de 

reducere a impactului pe care mass-media îl are asupra răspândirii discursurilor de ură 

prin intermediul platformelor sale online. 
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6. Concluzii

• Un val de ură apare atunci când în presă sunt folosite câteva cuvinte-cheie specifice care o

declanșează, aceasta a fost demonstrată atât de cercetarea de monitorizare automată, cât și 

de cea tradițională. Cel mai adesea, aceste evenimente de declanșare sunt legate de atacuri, 

acte teroriste sau similare; urmate de evoluția politicilor care afectează situația refugiaților 

și migranților; dar și evenimente locale / naționale care împart comunitatea în tabere. 

• Acoperirea mediatică a temelor și evenimentelor legate de imigranți și refugiați arată

unele probleme legate de acuratețe, distorsiuni, utilizarea stereotipurilor în limbaj, 

recursul la senzațional. Rezultatul este discursul de ură. 

• Pentru conținutul Facebook și forumul cititorilor, mass-media nu este răspunzătoare din

punct de vedere juridic, aici conținutul nu este moderat și acest lucru contribuie, de 

asemenea, la promovarea discursului de ură online pe durată lungă.  

• Cercetarea este neconcludentă dacă discursul de ură online crește sau scade din 2016

până în 2017. Se pare că există mai puține articole publicate care conțin cuvintele selectate 

pentru acest studiu, dar numărul comentariilor pare să crească. Explicarea motivelor 

pentru care tema nu este atât de frecvent atinsă de mass-media este pentru că criza 

refugiaților pare să fii atins deja punctul culminant și alegerile nu sunt aproape, tema și-a 

pierdut și interesul politic.  

• Evenimentele din Europa sunt un stimulent pentru haterii, ei comentează și sunt

vehemenți ca și cum ar fi o armată a salvării naționale. 

• Intensitatea discursului de ură rămâne, de asemenea, neconcludentă, nu am putut

determina dacă provoacă un val general de ură sau rămâne în cercurile de comentatori. 

• Profilul comentatorilor: în majoritate barbate, vârsta: 28-50 de ani, activiștii sociali, în

general comentariile au loc în timpul nopții, ceea ce arată că au un loc de muncă. Femeile 

comentează rar și, de obicei, sunt mai moderate . 
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• Limba utilizată de difuzoarele de ură este, în multe cazuri, la un nivel scăzut, plină de

greșeli gramaticale și fraze lipsite de sens. Tonul global, în medie, este agresiv. 

• Comentariile care cer decență și echilibru sunt puține și, de obicei, înecate de

răspunsurile la respectivele comentarii. 
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