KURSO 2 NG
HIGIT PA SA FAKE VS. FACT:
Post-truth, Mga Algorithm, at Kawalan ng Tiwala sa Midya
Tinalakay sa Kurso 1 (“Pagharap sa Disimpormasyon sa Panahon ng Infodemic”) ng
#IWASFAKE Remote Learning Resources ang mga pangunahing kaisipang ukol sa
disimpormasyon sa konteksto ng pandemyang COVID-19. Natutunan natin ang mga susing
termino, iba’t ibang mga kategorya at mga halimbawa, at ang pinakamahalaga, ang mga
gawing dapat nating inilalapat upang harapin ang disimpormasyon—nakabubuting pagdududa,
beripikasyon, pag-rereport, at empatiyang pakikipag-usap.
Sa ikalawang Kurso, iuurong muna natin ang ating mga lente upang magsiyasat sa mas
malawak pang konteksto. Mas lalong komplikado ang suliranin sa disimpormasyon kaysa payak
na dalawahang banggaan ng peke kontra totoo. Bunga ito ng magkakaiba at magkakasalubong
na mga salik (i.e., komersiyal, politikal, sosyal, sikolohikal, atbp.). Mayroong iba’t ibang mga
isyung panlipunan na dapat nating tingnan nang sa gayon ay mauunawaan natin nang husto
ang mga sitwasyong kinahaharap natin. Bakit may napakaraming kahuwaran at panlilinlang sa
paligid natin? Bakit madaling maloko ang mga tao? Bakit may ilang nag-aatubiling isantabi ang
katotohanan habang madaling mapaniwala sa mga kasinungalingan? Paano gagana ang ating
lipunan kung mayroong labis na galit, hindi pagkakasundo, at kawalan ng tiwala?
Upang masagot ang mga katanungang ito, kailangan nating matutunan ang mga mahahalagang
konsepto at teorya. Ngunit huwag masisindak dahil ang mga ito ay madaling unawain, hindi
malabo, ni hindi komplikado. Sa halip, makatutulong ito sa atin upang mas maunawaan nang
higit ang krisis sa impormasyon na nangyayari sa mundo ngayon.

Mga Aralin
Nabubuhay ba
tayo sa isang
post-truth na
mundo?

Mga Gabay na Tanong
•
•
•
•
•
•
•
•

Ano ang post-truth?
Anu-anong mga pangyayari ang nagdulot sa pagpapangalan sa
‘post-truth’ bilang Oxford Dictionaries 2016 Word of the Year?
Bakit nauugnay ang post-truth sa paglaganap ng disimpormasyon
sa kasalukuyang mga lipunan?
Bakit mas nauunawaan ang post-truth bikang isang kaso ng
sabwatan sa pagitan ng mga pinuno at madla kaysa manipulasyon
ayon sa iskolar na si Ignas Kalpokas?
Bakit mas madaling maunawaan ang kaso ng post-truth bilang
sabwatan ng mga pinuno at madla kaysa manipulasyon ayon sa
iskolar na si Ignas Kalpokas?
Ano ang nakapagpapaganap sa mga social media platform bilang
kaligiran sa paglago ng post-truth?
Paano nagkakaugnay ang kondisyong post-truth sa pagkasira ng
panlipunang pagtitiwala?
Ano ang maaaring gawin ng mga tao upang malagpasan ang
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kondisyong post-truth?
Dapat nga
bang sisihin
ang mga social
media platform
sa paglaganap
ng “fake
news”?

•
•
•
•
•
•
•

•
Hindi nga ba
nagtitiwala sa
midya ang
mga Pilipino?

•
•

•
•
•
•

Bakit maaari nating ituring ang Pilipinas bilang isa sa mga
pinakabulnerableng bansa sa disimpormasyon?
Paano nagiging nakahuhumaling ang social media?
Paano tumutulong sa pagpapalaganap ng disimpormasyon online
ang mga algorithm at micro-targeting?
Paano nakalilikha ng “echo chamber effect” ang social media?
Bakit ibinibintang ang pagkalat ng politikal na disimpormasyon sa
modelong pangnegosyo ng mga social media platform?
Anu-anong mga reporma ang mairerekomenda mo sa mga digital
platform (hal. Facebook, Twitter, YouTube, Google) sa pagpigil ng
online disinformation?
Anu-anong mga batas at polisiya ang kinakailangan upang tugunan
ng disimpormasyon sa social media? Paano natin maseseguro na
sakop ng kalayaan sa pananalita at pamamahayag ang mga
polisiyang ito?
Anu-anong mga gawing digital consumption ang magagawa mo
upang mapigilan ang paglaganap ng disimpormasyon?
Paano nakaaapekto ang mga pagbabago sa pagkonsumo ng balita
ng mga Pilipino sa kanilang pagtingin sa balita at mga sanggunian
nito?
Paanong ang pamamansag na “fake news” na ginagamit ng mga
politiko at ibang mga grupo ay nakaaapekto sa tungkuling
pagmamatiyag ng mga peryodista at independent na mga news
organization.
Anong klaseng mga atake ang kinaharap ng mga Pilipinong
peryodista at news media sa ilalim ng administrasyong Duterte?
Nagkataon lang ba o sinadya ang mga ito?
Bakit mahalaga ang panlipunang pagtitiwala sa mga krisis tulad ng
pandemyang COVID-19?
Bakit karapatan at pananagutan ng lahat ang kalayaan sa
pamamahayag at hindi lamang sa mga nagtatrabaho sa midya?
Paano masusuportahan ng madla at independent news media ang
bawat isa sa pagpapatibay ng panlipunang pagtitiwala?
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Lesson 1: Nabubuhay ba tayo sa isang post-truth na mundo?
“Ang pinakamalaking kalaban ng kaalaman ay hindi kamangmangan,
ito ay ang ilusyon ng kaalaman.”
- Stephen Hawking
Taon-taon, naghahanap ang Oxford Dictionaries ng mga salita o pahayag na nakapagpukaw ng
interes ng marami sa nagdaang 12 buwan. Sa ilang mga salitang lahok, idinedeklara ang Word
of the Year (Salita ng Taon) dahil sa “pagsasalamin ng diwa, kalagayan, o ligalig [ng salitang
ito] ng taong iyon.” Noong 2016, ang itinanghal na Oxford Dictionaries Word of the Year ay ang
salitang post-truth, isang pang-uri na tinukoy bilang “pag-uugnay o pagpapakahulugan sa mga
pangyayari na kung saan ang obhetibong katotohanan ay hindi gaanong mabisa sa paghubog
ng opinyon ng publiko kaysa pang-aakit sa emosyon at sariling paniniwala.”
Itinatangi ng Oxford ang palagiang paggamit ng salitang ito sa pampanguluhang halalan sa
Estados Unidos, at sa Brexit, ang pag-alis ng Britanya sa European Union. Samantala, rito sa
atin, napansin din ng mga iskolar sa pambansang halalan sa Pilipinas noong 2016 ang ugnayan
ng mga pangyayari sa Kanluraning mga bansa at sa Pilipinas.
Manood ng balita, pumunta sa social media, o makinig sa iyong mga kamag-anak habang
nagdidiskusyon ng mga isyung politikal at sa mga ito ay mababatid ninyong hindi na talaga
pinahahalagahan ng maraming mamamayan at politiko ang katotohanan. Tinatanggap na
lamang nila ang anumang pinaniniwalaan o pinakikiramdaman nilang tama o ang tamang
bersiyon ng mga katotohanan. Ito ang kondisyong post-truth, at perpektong inilalarawan ng
kartun sa ibaba na ang katotohanan ay isa nang usapin sa paggigiit: “Pinaniniwalaan ko, kung
kaya’y tama ako!”

https://twitter.com/martinshovel/status/804968341471457280

Fake News at Post-truth
Saktong-sakto sa konteksto ng post-truth ang disimpormasyon. Ipinakakalat ng mga salaulang
mga tao ang mali at mapanlinlang na impormasyon dahil talagang kaya nila. Sa panahon ng
post-truth, maaaring sabihin ng sinuman na totoo ang kahit ano, at habang may madlang

www.ootbmedialiteracy.org/iwasfake
© 2020 Out of The Box Media Literacy Initiative

maniniwala sa ganitong sabi-sabi at nakapag-aambag sila sa pagyabong ng naratibong ito sa
pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba, buhay ang mga maling sabi-sabing iyon. Talagang
mapanganib ito. Kung hindi tayo magkakasundo sa katotohanan kahit kailan, paano tayo
makapagdedesisyon nang may nalalaman bilang mamamayan sa isang demokrasya?
Narito ang iba pang tiyak na mga katangian ng post-truth ayon sa pangunahing mga iskolar:
● Ang paglabo ng mga hangganan sa pagitan ng pagsisinungaling at pagsasabi ng totoo
at, gayundin, katotohanan at kathang-isip (Keyes, 2004)
● Pag-imbento ng katotohanan upang suportahan ang anumang itinataguyod na naratibo
(Mair, 2017)
● “Kapwa lumilikha ng kathang-isip” na kung saan ang pinagkaiba ng katotohanan at
kabulaanan ay walang katuturan (Kapolkas, 2019)
● Nagiging panukat na sa pagiging totoo ang pagiging epektibo: maaaring maging totoo
ang isang pahayag dahil lamang pinaniniwalaan ito ng mga tao (i.e., mabisang paggigiit)
o kaya dahil gusto lamang itong paniwalaan ng mga tao (Kalpokas, 2019)

“Naku, pasensya ka na Jeannie, tama sana ang iyong sagot. Kaso isinigaw ni Kevin ‘yung mali
niyang sagot, kaya siya ang makakukuha ng puntos.” https://joedator.com/
Nakatatawang ipinakita sa kartun na ito ang post-truth logic na maaaring maging patakaran ng
isang kunwaring game show. Sa totoong mundo, alam natin kung paano ito pinaiiral sa social
media: kung sino ang may pinakamalakas na boses, may pinakamalaking megaphone, ang siya
talagang maririnig ng marami. Ang makapangyarihang pagpapalakas ng isang mensahe—kahit
sa pagsasantabi ng pagiging tunay nito o kawastuhan nito—ang magiging mapagpasyang
kadahilanan kung tatanggapin ang ideya nito bilang ‘totoo.’ Beripikadong impormasyon?
Artikulong fact-check? Sa social media, mahirap at mas lalong humihirap ang pagpapaabot ng
mga ganitong nilalaman sa madlang may kagyat na pangangailangan nito.
Idagdag na rin sa dilemang ito ang pag-iral ng mga pribadong chat group, mga closed group, at
mga hyperpartisan na mga page online. Ito ang mga espasyo na kung saan ang mga posttruth na pahayag ay karaniwang lumilitaw, nalilinang, at pinatitindi. [Malalimang sisiyasatin sa
Aralin 2 ang malaking gampanin ng social media technologies sa paglaganap ng naka-network
na disimpormasyon.]
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Ipalagay na may mga kagrupo kang hindi lang hindi nakapag-aambag sa inyong gawain
ngunit lagi pang nanggugulo sa ibang mga kasamahan. Mukhang nais lamang nilang
manabotahe ng gawa ng grupo. Paulit-ulit ka nang nagpapaliwanag sa kanila ngunit parang
wala namang nangyayari. Ano pa ang maaari mong gawin? Kung hindi talaga sila puwedeng
ipatanggal sa grupo, at kahit anong mangyari ay kailangan niyo pa ring magtrabaho, ano sa
tingin mo ang solusyon para rito?

Makalalaya ba tayo sa patibong ng post-truth?
Isang mahalagang kaalaman na inihapag ng iskolar na si Ignas Kalpokas (2019) ay ang posttruth “ay hindi lamang basta isang manipulasyon—ito ay sabwatan.” Aniya, ang madla ay hindi
lang bastang kumikilos nang pasibo batay sa nais ng mga post-truth na lider na para bang sila
ay nauto at pinaniwala sa ilang mga ideya at gumawa ng ilang mga desisyon. Umiiral ang posttruth dahil ito ay kapwang nililikha sa pamamagitan ng pinagsamang interaksyon ng mga
komunikador at kanilang mga madla. Isa itong mahalagang paalala dahil upang tugunan ang
dilema ng post-truth, dapat nating mabatid ang kakayahan ng mga ordinaryong mamamayan
na nakikisali pa sa talakayang post-truth. Ang ibig sabihin nito ay dapat tayong magtangka sa
pag-unawa kung bakit may mga taong pinipiling magbahagi ng maling impormasyon at mga
mapanganib na propaganda. Anong kaluguran ang makukuha nila mula rito? Bakit nila ninanais
na maging totoo ang ilang mga naratibo kahit na bulaan ito?

Talaga namang madaling magalit at sumalungat sa mga post-truth na publiko. Ngunit isa
lamang ang tukoy, ang pamamahiya at pagbuwag sa kanila ay mas lalong makasasama kaysa
mabuti. Kaya kung hindi sa pamamagitan ng agresibong pagfa-fact-check at beripikasyon,
paano natin haharapin silang mga kumikilos sa ilalim ng post-truth? Isang maaaring pamaraan
ay ang empatiyang mga pakikipag-usap. Ang paghahanap ng pangkaraniwan kaysa mismong
fact ay maaaring isang kontradiksyon, ngunit baka ito ang kahingian ng post-truth na dilema.
[Basahing muli ang empatiyang mga pakikipag-usap sa Modyul D ng Kurso 1.]

Post-truth bilang pagkasira ng panlipunang pagtitiwala
Kung ang demokratikong mga lipunan ay nakadaramdam ng mala-matinding sakit at ang tawag
dito ay post-truth, maaari nating ituring ang disimpormasyon bilang isa sa sintomas nito.
Malinaw na nagiging dahilan sa paglikha at pagkalat ng mali at mapanlinlang na impormasyon
ang konidsyong post-truth. Higit pa rito, maaari nating isipin: Bakit tinatanggihan ng mga tao
ang katotohanan? Bakit sila nagtitiwala sa kanilang personal na mga paniniwala? Anu-ano ang
mga nagbago sa nagdaang mga dekada?
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Ipinaliwanag ni Jayson Harsin (2018) na ang penomenang post-truth ay ang mismong
pagkasira ng panlipunang pagtitiwala. Kasama rito ang paglabnaw ng pagtitiwala sa dati’y
pangunahing institusyonal na tagapaglahad ng katotohanan: ang news media. Ang maraming
mga pagbabago sa peryodismo—mula sa pagbabawas ng mga tauhan hanggang sa pagusbong ng citizen journalism (kahit sino ay maaari nang maging peryodista); mula
infotainment (programang pantelebisyon na nagbabalita at nagbibigay ng impormasyon sa
nakaaaliw na paraan) hanggang sa bansag na “fake news” na tinatawag ng mga politiko sa mga
independiyenteng media—ay nakapag-aambag sa lumalalang kaso ng kawalan ng tiwala ng
mga lipunan sa midya. [Gagalugarin sa Aralin 3 ang paksa ng kawalan ng tiwala sa midya at
ang paggamit sa bansag na “fake news” upang ipawalang-kabuluhan ang news media.]
Kung gayon, isa bang lipunang post-truth ang Pilipinas, at nabubuhay ba tayo sa isang posttruth na mundo? Sa ayaw at gusto natin, ganoon na nga tayo. Katulad ng ibang mga suliranin at
penomenang politikal na nangyayari sa mundo ngayon, hindi natin agad na mararamdaman o
mababatid ang epekto nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Gayunpaman, hindi nito ibig
sabihin na hindi ito importante. Sa pagsuyod natin sa ating mundong puno ng katotohanan at
kabulaanan at lahat ng nasa pagitan ng mga ito, dapat tayong maglinang ng mga bagong
gawing pang-impormasyon na nakatuon sa kung saan tayo nakakukuha ng impormasyon at
pagtukoy kung ano ang nakabatay sa katotohanan at ano ang hindi. Gayundin, marapat tayong
manawagan ng pananagutan at katapatan sa katotohanan mula sa mga tagagawa ng
impormasyon at kaalaman—ang news media, mga digital platform, akademya, at mga
institusyong pampamahalaan.
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Aralin 2: Dapat nga bang sisihin ang mga social media
platform sa paglaganap ng “fake news”?
“Binigyan lamang tayo ng teknolohikal na pagsulong ng mas mahusay na pamamaraan
sa pag-urong.” - Aldous Huxley
Alam na natin kung ano ang dapat gawin upang solusyonan ang problema ng “fake news.” Para
nga rito ang apat na mga hakbang sa pag-#IWASFAKE. Ngunit alam nating may ihihigit pa ang
paglalapat nito. Kailangan nating itaguyod ang estruktural na mga pagbabago sa ating mga
social media platform upang pigilin ang disimpormasyon at ang mga sanhi ng pagkalat nito.
Kahit na malaking bahagi rin ng problema ang social media, mahalaga rin ito sa ninanais nating
pagtugon sa mga suliranin.

Magsulat ng tatlong bagay na gusto, ayaw, at inaasahan mong makita sa social media.
Anong gusto ko tungkol sa
social media

Anong ayaw ko tungkol sa
social media

Anong inaasahan kong
makita sa social media

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Ang maraming problemang nilikha ng social media
Walang kaduda-dudang lubog na lubog sa social media ang mga Pilipino. Mga anim na
magkakasunod na taon na tayong nangunguna sa pandaigdigang gamit nito. Ayon sa 2021
taunang ulat ng Hootsuite at We Are Social, nasa 11 oras kada araw ang ginugugol ng mga
Pilipino sa Internet at halos apat na oras naman sa social media.
Tunay ngang tayo sa buong mundo ang pinakamasigasig, -adik, -dependiyente, -suki, gumagamit—o anumang gusto niyong bansagin—sa social media. Hindi tayo gugugol nang
hindi mabilang na mga oras sa Facebook, Instagram, YouTube, o Twitter kung wala tayong
makukuha sa mga ito. Mula sa pang-aliw, balita, pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan, at
pagpapahayag ng sarili, napakadaling ilista ang mga dahilan kung bakit patok ang social media
sa atin. Sali-salimuot naman ang kabaligtaran nito: Hinadlangan ba ng “fake news”, mga troll,
hate speech, cyberbullying, identity theft, at surveillance ang pinahahalagahang oras natin sa
social media?
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Ito ang pangunahing suliranin na nilikha ng social media technologies. Birtwal na kailangangkailangan na natin ang mga ito, at sa kaparaanan, tayo ay nabihag na nito. Hindi nito ibig
sabihin na isinusuko na natin ang ating sarili sa ating mga device, ngunit ‘yung katotohanang
umaasa tayo sa social media para sa maraming mga bagay, napakahirap isipin ang ating mga
buhay na wala nito.
Dinisenyo ang lahat ng mga teknolohiya para sa sagarang kakayahang magamit ito. Lubos na
nakadepende ang mga social media platform sa mga algorithm upang gawin ang mga
gampanin nito. Nalalaman sa algorithm kung anu-anong uri ng mga nilalaman ang lalabas sa
iyong feed at anu-anong mga page, group, at mga tao na maaaring maging interesado ka at
sundan. Ang iyong mga post, mga kagustuhan, at mga gawain ay inire-record bilang data, na
ibinibigay sa mga algorithm na nagdidisenyo sa iyong karanasang pang-social media.
Nagdudulot ito ng echo chamber effect, na kung saan ay malilimi mong patuloy na “bumabalik
nang ume-echo” ang iyong mga opinyon sa iyo. Pinalalakas ng echo chamber ang belief system
ng isang indibidwal dahil sa kaniyang kakulangan ng pagkakalantad sa iba pang mga opinyon.
Ang mga pribadong chat group, mga closed group, at mga hyper-partisan na mga YouTube
channel ay mga halimbawa ng online na espasyo na kung saan sobrang lakas at kitang-kita ang
echo chamber effect. Ang “fake news” na lumalaganap sa mga espasyong ito ay epektibong
nagpapalakas ng mga paniniwala at punto de bista ng mga miyembro nito. Mas mababa ang
tsansa nilang makatagpo ng mga na-fact-check at beripikadong impormasyon kung ang
kanilang mga social media algorithm ay hindi naka-program para sa mga ganito. Ito rin ang
dahilan kung bakit ang online disinformation ay gumagana na parang isang network na kung
saan ang mga kaugnay na mga page at mga account ay sistemikong pinalalakas ang isa’t isa.
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Isa pang mapanganib na
penomenong lumalaganap sa social
media ay ang illusory truth effect,
isang terminong ginagamit sa
kognitibong sikolohiya. Ayon sa mga
pag-aaral, ang paniniwala sa mga
pahayag, ito man ay totoo o hindi, ay
nadaragdagan dahil sa pag-uulit.
Kapag ang mga pahayag ay iniuulit sa
iyo, mas tunog totoo ito kaysa mga
katulad nitong bago. Muli, sa pamamagitan ng mga algorithm, madalas na binibigyang-diin ng
social media (i.e., lumilitaw sa taas ng iyong feed at/o paulit-ulit na lumilitaw sa iyong pag-scroll)
ang mga mensaheng maaari mong pagkainteresan.
Maaaring walang kabuluhan kung ikukumpara ang kabuuang positibo kontra negatibong mga
epekto ng social media sa ating buhay. Hindi na natin kailangang pagdebatehan kung sa huli ay
nakabubuti o nakasasama para sa atin ang social media dahil, tulad sa ngayon, ito ay isang
kasangkapan para sa alinman sa dalawa. Sa halip, kailangan natin ang isang mas
nakaeengganyong talakayan na nakatuon sa uri ng mga pagbabago at mga solusyon na
marapat nating itaguyod para magamit sa kabutihang panlahat ang social media.

Pag-ayos sa social media para sa kabutihang panlahat
Itinataguyod ng prominenteng kritiko ng social media na si Tristan Harris ang radikal na mga
pagbabago sa mga kaibuturang disenyo ng mga digital platform. Ang kaniyang mga puna ay
ang naging pangunahing bahagi ng isang Netflix documentary, The Social Dilemma, na kung
saan ay matagumpay nitong inilantad ang mga modelong pangnegosyo ng social media, kung
paanong minimina ang mga personal na datos ng mga tao at pinagkakakitaan. Ginamit niya ang
terminong “attention casinos” upang ilarawan ang mga platform na ito dahil, katulad ng mga
casino, ang pangunahing motibo ng Big Tech ay kumita mula sa oras na ginugugol mo sa
kanilang kuta, samakatuwid ang pagpapanatili ng iyong atensyon hanggang kaya nila.
Bukod pa rito, naniniwala si Harris na ang panlipunang pagkakabukod na nagiging bunga ng
mga platform na ito ay makapanghihina sa mga tao laban sa mga konspirasyon at
radikalisasyon. Para sa kaniya, walang kaparis ang pakikisalamuha sa iba na nakabatay sa
screen kaysa ugnayan sa tunay na buhay.
Isang mahalagang pagkukumpuning iminungkahi niya ay ang ganap na pagtatanggal ng microtargeting. Ito ang kasanayang nagpapahintulot sa mga social media company na mangolekta
ng sobra-sobrang data mula sa mga gumagamit nito, at saka gagamitin sa pagtukoy kung ano
pang ibang mga content ang maihahapag sa user. Isa pang ideya ay ang pag-ban sa mga
Facebook Group na politikal ang kaligiran, dahil aniya, hindi alam ng Facebook kung paano ito
gamitin nang ligtas. [Maaari niyong mabasa ang iba pang mga ideyaa ni Tristan Harris dito.]

Itong mga pagpupuna at mga mungkahi ay bahagi ng isang mas malaking pagkilos na
tinatawag na “techlash”. Isinasama nito ang mga lumalaking pagkabahala sa gampanin ng
internet at mga technology company—laluna ang social media—sa ating demokrasya. Nitong
mga nagdaang taon, maraming mga politiko, peryodista, iskolar, at mga civil society group sa
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iba’t ibang panig ng mundo ang nagsamasama sa pag-unawang ang mga Big Tech na
kompanya ay dapat isailalim sa isang uri ng regulasyon. Dapat ay kumilos din ang pamahalaan
upang maseguro na ang kapakanan ng mga gumagamit ng platform ay binibigyan ng
prayoridad kaysa ang pagkamal ng kita mula rito at maging bahagi ng politikal na makinarya na
nagdudulot ng disimpormasyon. Higit pa rito, itong mga tech platform ay dapat na patuloy na
nakikilahok sa mga multi-sektoral na kolaborasyon na humuhubog sa pagbuo ng desisyon sa
pamamagitan ng pagpuna at pagbabantay sa “fake news”, hate speech, at iba pang mga
problematikong content.
Habang itinataguyod natin ang mga pagbabagong nangangailangan ng napakalaking loobing
politikal mula sa mga pamahalaat at Big Tech, narito ang ilang payak na mga bagay na maaari
mong gawin (ayon sa Center for Humane Technology) para sa inyong kapakanan at kontrolin
ang iyong karanasang digital.
1. Isara ang mga notification
2. Tanggalin ang hindi nakatutulong na mga app at mag-download na lang ng mga
nakabubuti
3. Tanggalin ang galit sa iyong diet
4. Sundan ang mga tindig na hindi mo inaayunan at maging mapagmalasakit
5. Magtakda ng mga hangganan
6. Suportahan ang lokal na peryodismo

**WAKAS NG ARALIN**

Mga sanggunian:
Gonzales, G. (2020, November 10). In social media's battle for our attention, real connection
becomes the casualty. Rappler. https://www.rappler.com/technology/features/social-mediaattention-battle-connection-love-tristan-harris
Knight Foundation. (2020). Techlash? America’s Growing Concern With Major Technology
Companies. https://knightfoundation.org/reports/techlash-americas-growing-concern-with-majortechnology-companies/
Martinez-Conde, S. (2019, October 5). I Heard It Before, So It Must Be True. Scientific
American. https://blogs.scientificamerican.com/illusion-chasers/i-heard-it-before-so-it-must-betrue/

www.ootbmedialiteracy.org/iwasfake
© 2020 Out of The Box Media Literacy Initiative

Aralin 3: Hindi nga ba nagtitiwala sa midya ang mga Pilipino?
“Sa lalong pagkatangay ng lipunan palayo sa katotohanan,
lalo rin nitong kaaayawan ang mga nagsasalita nito.” - George Orwell

Napag-alaman sa isang pag-aaral na isinagawa sa pagsisimula ng COVID-19 pandemic na may
mataas na interes sa balita ang mga Pilipino ngunit may mababa namang pagtitiwala rito. Hindi
ba’t mapanuya na iniisip ng maraming Pilipino na mahalaga ang balita at makabuluhan ang
peryodismo sa lipunan, ngunit nag-aalinlangan din dito? Ipinuwesto ng 2020 Digital News
Report ang Pilipinas, na may 27% marka, sa ika-35 ranggo sa 40 mga media market ukol sa
pangkalahatang pagtitiwala sa balita.

Isa pang mahalagang natuklasan sa pag-aaral ay ang paglilipat patungong social media upang
kumonsumo ng balita. Walumpu’t limang porsiyento (85%) ng mga Pilipinong online users ay
kumukuha ng balita sa pamamagitan ng mga digital platform, isang trend na nakikita rin naman
sa buong daigdig. Habang telebisyon pa rin ang pinakamakapangyarihang platapormang
saklaw ng news media, ang mga news website at social media naman ang pinakaginagamit ng
mga urban-based adult.
Katuwa-tuwang ang paghahalili ng paraan ng pagkonsumo ng balita ay hindi
nangangahulugang kapantay rin nito ang karagdagang pagtitiwala sa balita. Sa totoo lang ay
mukhang kabaligtaran pa nga nito ang nangyayari sa iba. Gawin nating halimbawa ang
sitwasyon ng Rappler, na nasa ikalimang puwesto sa listahan ng mga online media brand na
may pinakamalawak na naaabot. Ngunit kung sa salik naman ng pagtitiwala, pangalawa ito sa
panghuli mula sa 15 mga brand sa Pilipinas (49% ang nagsabing nagtitiwala sila sa Rappler
ngunit 28% ang hindi). Samantala, bago ang shutdown nito noong Mayo 2020, ang mga
broadcast at online outlet ng ABS-CBN ang may pinakamalawak na naaabot mula sa lahat ng
mga media brand. Sa kabila ng pangunguna sa nabanggit na aspekto, nasa ika-10 puwesto
naman ang ABS-CBN sa usapin ng tiwala. (Tingnan ang graph sa ibaba mula sa 2020 Digital
News Report)

www.ootbmedialiteracy.org/iwasfake
© 2020 Out of The Box Media Literacy Initiative

Ipinaliwanag ng ilang mga iskolar na ang paghaliling ito ng pagkonsumo ng balita sa online ay
nagbunga ng pagkabiyak sa ugnayan ng mga tagapanood ng balita at ang pinagkakatiwalaan
nilang mga news outlet. Tinitingnan ng mga online user ang mga social media platform bilang
kanilang sanggunian ng balita kahit na ang mga iyon ay nagsisilbi lamang na tagapamahagi at
hindi ang mga mismong tagagawa ng balita. Ipinahihiwatig nito na ang saloobin ng madla sa
mga social media platform ay maaaring makaapekto sa kanilang pagtitiwala sa balita sa
pangkalahatan.
“Fake news”: isang retorikong pahayag upang siraan ang midya
Liban sa nagbabagong saklaw ng news media, may isang maliwanag na dahilan kung bakit ang
pagtitiwala sa mga news media sa Pilipinas ay isa sa mga may mga pinakamabababang bilang
sa mga bansang kalahok sa sarbey. Ang mga peryodista at mga publikasyon, laluna yaong mga
mapanuri kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa kaniyang mga polisiya, ay nakatatanggap ng
mga atake sa nagdaang mga taon, mula sa mga pampublikong pang-iinsulto hanggang sa mga
kaso sa korte na inilunsad ng estado. Katulad nang kay dating US president Donald Trump, si
Duterte, kasama ang kaniyang mga taga-suporta, ay paulit-ulit na binabansagan ang mga
peryodista at mga idependiyenteng news media outlet na “fake news”, “mga presstitute”, at
“mga kalaban ng estado”, at iba pang mga palayaw.
Kontra sa senaryo ng nasisirang pagtitiwala ng publiko, talagang nilalabanan ng mga Pilipinong
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peryodista ang mga akusasyong sila ay tagapaglako ng “fake news” o disimpormasyon.
Nakalilikha ito ng isang kahindik-hindik na kaligiran sa paggawa na kung saan ang mga
peryodista ay nahihirapan sa pagtugon sa kanilang pagiging tagapagbantay habang
isinasadlak ng mga akusasyong sila ay “fake news” ang kanilang trust rating. Sa pagtatanggal
ng kalehitimuhan ng media sources na sumasalungat sa pamahalaan, nakapagbibigay ang mga
social media channels na pinatatakbo ng pamahalaan ng hindi magalaw-galaw na bersiyon ng
realidad.
Gayunpaman, mahalagang maipabatid na kapag babalikan ang mga pampublikong sarbey,
parang hindi naman nakaaapekto sa popularidad ni Duterte ang mga atake niya sa midya at
kaniyang mga kritiko. Itinatangi ito ng mga politikal na iskolar at komentarista sa kaniyang
populistang estilo ng pamamahala. Mahalagang kasangkapan ang mga opinion poll na ito,
ngunit huwag itong seryosohin agad-agad.

Mga atake laban sa mga peryodista at independent news media sa panahon ng pampanguluhang Duterte

ABS-CBN

Maria Ressa at Rappler

VERA Files at ang
Philippine Center for
Investigative Journalism
(PCIJ)

Mga alternative media
outlet tulad ng Manila
Today, Bulatlat.com, at
Kodao Productions

Mayo 2020: Sapilitang
ipinatigil ang pagbobroadcast ng ABS-CBN,
ang nangungunang
istasyon ng radyo at
telebisyon sa bansa,
matapos mapaso ang 25taong lehislatibong
prangkisa nito. Dahil
maraaming kaalyado ni
Duterte, hindi binibigyangpansin ng Mababang
Kapulungan ang
kahilingan ng ABS-CBN
na bagong prangkisa
simula pa 2014.

Hunyo 2020: Kinasuhan
sina Maria Ressa at isang
dating kasamahan sa
Rappler ng kontrobersyal
na kasong cyberlibel, at
sinentensiyahan ng mula
anim na buwan hanggang
anim na taon na
pagkakakulong. Isa
lamang ito sa pitong iba
pang mga kasong inihain
sa korte laban sa Rappler,
kasama na ang pagbawi
sa kanilang operating
license at mga diumano’y
kaso ng tax fraud

Abril 2019: Naglabas ng
“matrix” ang Malacañang
na nag-uugnay diumano
sa mga news site na
VERA Files, Rappler, at
PCIJ sa isang
pakunwaring plano sa
pagpapatalsik kay Duterte.
Ang conspiracy na ito ay
unang nailathala sa
pahayagang The Manila
Times. Hindi nagbigay ang
parehong ang Palasyo at
ang publikasyon ng
ebidensya upang
suportahan ang kanilang
alegasyon.
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Pebrero 2019: Ang mga
alternative media outlet na
Bulatlat.com ay ginambala
ng mga DdoS attack
(distributed denial of
service). Ang DdoS attack
ay isang pagtatangka
upang gawing hindi
available ang isang
website sa pamamagitan
ng maramihang
pagpapabigat ng traffic
nito mula sa iba’t ibang
mga source. Ang mga
peryodistang mula sa mga
outlet na ito ay madalas
na nagiging target ng “redtagging”—ang
pagbabansag sa mga
aktibista bilang komunista
o terorista.
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Sanggunian:
https://www.politifact.com/f
actchecks/2019/may/03/m
anila-times/claims-filipinojournalists-are-trying-oustpresid/

Sanggunian:
https://technology.inquirer.
net/83355/attacks-on-phalternative-news-websitesworry-media-groups

Patungo sa pangungutya ang kawalan ng tiwala
Nangyayari ang pangungutya kung ang mamamayan ay nawawalan na ng tiwala kahit sa mga
katiwa-tiwalang mga source. Pinalalakas ito ng lantad na pagsasamantala ng mga
masasamang tao na nagpapakalat ng maling impormasyon at lalong pinahihina ang
pampublikong kumpiyansa sa pamamagitan ng paghahasik ng kalituhan at pagkamuhi. Lalong
malaki ang implikasiyon ng krisis na ito sa gitna ng pandemyang COVID-19. Sa pagkakataong
sinusubukan ang siyentipikong awtoridad ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan,
tumutungo sa mga bogus na source ang mga tao para sa impormasyon at gabay
pangkalusugan.
Katulad ng lahat ng uri ng pakikipagrelasyon, lubhang kailangan ang pagtitiwala. Kung ito ay
masisira o mawawala, kailangang pagsumikapang maibalik ito. Sa kanilang pagsusumikap,
paspasan ang trabaho ng maraming mga news organization para sa kaligtasan nito. Upang
ihiwalay ang kanilang sarili mula sa misimpormasyon at content na may mababang kalidad,
kailangan talaga nilang mapabuti ang kahusayan ng kanilang mga gawa sa pamamagitan ng
paghihigpit ng pamantayan sa peryodismo o paghahanap ng mga makabagong pamamaraan
sa pagfa-fact-check.
Talaga ngang napakahirap ang panahon ngayon para sa mga peryodista at mga news
organization, ngunit hindi lang dapat sila ang kumakaharap sa laban na ito. Kung susuportahan
natin ang malayang peryodismo at kung gagawin natin ang ating bahagi sa pagfa-fact-check at
pagbabahagi ng mga beripikadong impormasyon, nakapag-aambag tayo sa pagtataguyod at
pangangalaga sa kalayaan sa pamamahayag bilang karapatan at pananagutan ng lahat.
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