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Dorim să mulțumim în particular echipei de moderatori pentru toată implicarea, precum și lui Cătălin
Tolontan și Cătălin Țepelin pentru toate dialogurile menite să ne aducă la o mai bună înțelegere și
aprofundare a temei noastre. Le suntem recunoscători Roxanei Bodea pentru ajutorul dat ca acest raport
și regulile de moderare și comentare să prindă formă, Adinei Marincea pentru analiza de conținut a
comentariilor și explicațiile valoroase care ne-au ajutat în deciziile asupra moderării acestora, Nicoletei
Nasta și Laurei Trandafir pentru grafica profesionistă. Nu în ultimul rând, mulțumim și echipei MRC pentru
părerile acordate pe parcursul multelor noastre discuții aprinse. Ne asumăm personal toate erorile rămase.
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Moderarea secțiunilor de comentarii pe site-urile partenere face parte din această cercetare deoarece
stabilirea unor reguli de bază pentru comentare și punerea lor în aplicare în mod consecvent reprezintă unele
dintre cele mai eficiente modalități de a stabili noi norme de comportament. Astfel putem testa dacă regulile
instituționalizate pot fi eficiente când sunt implementate și explicate pentru o perioadă de timp îndelungată.
Din același motiv, cercetarea implică diverse experimente de moderare, precum și dialogul direct cu utilizatorii
pentru a afla mai multe despre ce și cum gândesc.
Acest raport explică modul în care funcționează moderarea comentariilor în cadrul proiectului: care sunt
principiile și obiectivele noastre principale, ce concepte cheie stau la baza procedurilor noastre de moderare
și cum decid moderatorii ce poate fi publicat sau nu. În prima parte a documentului, oferim informații privind
cronologia moderării și experimentele pe care le-am încercat, sursele de informație și inspirație pentru
dezvoltarea sistemului nostru de comentarii și modalitatea prin care ne-am elaborat procedurile. Apoi
prezentăm câteva concepte cheie din cadrul „Less Hate, More Speech” și explicăm cum se aplică acestea
în moderare. Următoarele secțiuni explică ce tip de discurs este moderat și care sunt principalele criterii în
deciziile de moderare.
Având în vedere că redacțiile și publisherii de pretutindeni, dar în special din România, se confruntă cu resurse
limitate, sperăm ca acest raport să ofere un ghid util oricui este interesat să dezvolte câteva reguli pentru
secțiunea de comentarii sau să ia în considerare posibilitatea de a-și modera propriile comentarii.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Proiectul „Less Hate, More Speech” studiază rădăcinile, mecanismele și manifestările atitudinilor intolerante și
anti-democratice. Proiectul analizează de asemenea modul în care elitele jurnalistice sau politice contribuie la
discursul intolerant și la răspândirea acestuia și rolul pe care normele instituționalizate le pot juca în generarea
unui discurs mai tolerant, deschis și pro-democratic.
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INTRODUCERE

DEZVOLTAREA PROCESULUI DE MODERARE
Principalul obiectiv al moderării a fost de a observa dacă și cum putem schimba tonul și conținutul discuțiilor
din secțiunea de comentarii către un discurs mai civilizat, și astfel mai democratic, mai participativ și mai
tolerant. Acest demers s-a bazat pe premisa că atât comentariile cât și implicarea cititorilor sunt valoroase
pentru publisheri, jurnaliști și cititori laolaltă, și că este important din punct de vedere atât normativ cât și
practic să încurajăm dialogul, păstrând totodată o atitudine responsabilă față de conținutul care este găzduit
și de mediul care este creat în secțiunea de comentarii. Am fost atenți să setăm obiective realiste în ceea ce
privește conținutul și calitatea comentariilor și să stabilim reguli care țin cont de capacitatea noastră de a le
implementa.
Mai multe surse reprezintă fundamentul deciziilor și procedurilor legate de moderare pe care le-am dezvoltat
în colaborare.
1. În cadrul proiectului Less Hate, More Speech, atitudinile intolerante și anti-democratice și manifestările
acestora sunt studiate nu doar cu privire la limbajul online dar și legat de discursul elitelor (personalitățile
din media sau scena politică) și opinia publică. De aceea, echipa Median Research Centre (MRC) a studiat
literatura relevantă despre conceptualizarea și măsurarea intoleranței și a atitudinilor și comportamentelor
intolerante sau anti-democratice.
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2. Cercetătorii au folosit ca inspirație și cercetări anteriorare legate de analiza de conținut a discursului
necivilizat și intolerant, în special în publicațiile online. Deși abordările față de măsurarea diferă, unele
din conceptualizările din cercetările precedente se suprapun, și le-am folosit ca ghid în operaționalizarea
definițiilor noastre. Spre exemplu, majoritatea cercetărilor analizează prezența apelativelor jignitoare,
insultelor, vulgarității sau înjurăturilor1, dar consideră și emiterea de stereotipuri și prejudecăți o formă de
discurs necivilizat/nepoliticos (Cardona 2014; Janto-Petnehazi, 2012; și Strandberg, Berg, 2013). În analiza
comentariilor, ne-am orientat către categorii similare, pentru claritate și comparabilitate, renunțând totodată
la eforturi mai ambițioase de a identifica alte forme subtile de comportament anti-deliberativ, cum ar fi
argumentele exagerate, mesajele orientate către oprirea dialogului ori remarcile peiorative despre modul
interlocutorilor de exprimare sau ideile celorlalți (Coe, Kenski, Rains, 2014).
3. Pentru a sprijini evaluarea calitativă a comentariilor din perioadele care au precedat moderarea, au coincis
cu moderarea și au urmat moderării, chiar înainte ca moderarea să fie inițiată pe GSP.ro s-a început lucrul
la un manual de codare pentru analiza manuală de conținut a comentariilor, și acest proces continuat pe
parcursul primelor luni de moderare. Manualul de codare pentru această analiză este mai detaliat decât
procedurile de moderare pe care le-am stabilit și include de asemenea și categorii care nu sunt moderate.
O parte din conținutul care este codat ca necivilizat în cadrul analizei de conținut dar care nu este violent,
dezumanizant, amenințător, deosebit de vulgar sau, cel mai important, instigator la ură sau intolerant
pe criterii de identitate de grup, nu este moderat. Cu toate acestea, experiența moderării și discuțiile cu
moderatorii au influențat dezvoltarea manualului de codare și, în același timp, regulile de moderare au fost
dezvoltate cu foarte multă informație provenită din manualul de codare.

1

De exemplu, manualul de codare folosit de echipa Engaging News Project: Coe, K., Kenski, K., Rains, S. A.
(2014). „Online and Uncivil? Patterns and Determinants of Incivility in Newspaper Website Comments”. Journal
of Communication 64, 658–679. Precum și: Cardona, A. M. (2014). „PROGRESS REPORT: NEW APPROACHES TO
COMMENT MODERATION. Finding incivility: How I spent three months not worrying about coding and loving
the snark”. Engaging News Project. http://engagingnewsproject.org/enp_2014/wp-content/uploads/2014/11/
Progress-Report-New-Approaches-to-Moderation-feat.-Technical-Appendix.pdf. Janto-Petnehazi, I. . (2012).
User-generated hate speech: Analysis, lessons learnt, and policy implications. The case of Romania. Dizertație
M.A., Central European University.

6. Un aspect foarte important care trebuie precizat este că stabilirea regulilor pentru moderare a fost un
proces de colaborare dintre cercetătorii MRC, moderatori și jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor. Procedurile
noastre de bază se bazează pe 25 de „ședințe“ de moderare și informație extrasă din 32 de rapoarte de
teren ale moderatorilor. Nevoile și procedurile redacției au fost luate în considerare chiar dacă acest lucru
a însemnat uneori o deviere de la planurile originale, atâta timp cât obiectivele generale au putut fi atinse.
Spre exemplu, un sistem de logare a utilizatorilor introdus pe Tolo.ro a fost retras după 13 zile, ca răspuns la
nevoie blogului, așa cum au fost ele percepute de către autor. Alte mici schimbări nesistematice s-au produs
din cauza nevoilor imediate percepute de redactorul digital. Ambele s-au produs în absența posibilității unor
măsurători credibile care să susțină o opțiune alternativă. Cel mai semnificativ aspect este faptul că am avut
mai multe întâlniri cu echipa de moderare decât am anticipat inițial, iar rolul acestora a crescut comparat cu
planul original. Aceste întâlniri au însemnat discuții despre principii precum și despre comentarii specifice
și o constantă verificare a corespondenței între aceste două niveluri. Acest lucru ne-a ajutat să definim
și să clarificăm tipurile de comentarii care nu pot fi publicate și tipurile de comentarii care, chiar dacă își
au rădăcinile în atitudini intolerante sau anti-democratice, trebuie permise, în temeiul principiului liberei
exprimări. Mai multe detalii despre dezvoltarea moderării și discuțiile și interacțiunile dintre moderatori și
cercetătorii MRC vor fi disponibile într-un raport separat, iar o discuție a motivelor, principiilor și provocărilor
prezentate de acest proces colaborativ va apărea în raportul despre principiile colaborării.
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5. Regulile și principiile de moderare pleacă și de la anumite cunoștințe socio-psihologice și comportamentale.
Având în vedere experiența noastră ca cercetători în comportamentul politic specializați pe formarea
opiniei publice și efectul informațiilor, am luat în calcul mecanismele care ar putea, în mod plauzibil, să fie
declanșate în timpul dezvoltării și implementării procesului de moderare pentru oameni cu predispoziții
diferite. Procesul de moderare poate fi văzut ca un experiment imperfect de schimbare a atitudinilor
implementat în afara laboratorului, în cadrul căruia, „o persoană ori un grup de persoane (i.e. receptorul)
primește o comunicare (i.e. mesajul) de la altă persoană sau alt grup (i.e. sursa) într-un cadru anume (i.e.
context)” și se poate aplica atât moderatorilor cât și utilizatorilor/comentatorilor (Petty, Brinol 2010).

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

4. Legislația internațională și națională cu privire la discriminare, incitare la ură sau violență, precum și
prevederile care reglementează drepturile individului la demnitate și reputație au fost de asemenea luate în
considerare, atât în deciderea conținutului care poate fi publicat cât și în definirea termenilor și conceptelor
cheie.
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7. Nu în ultimul rând, înainte să publicăm „regulile jocului“ pentru comentarii, pe care utilizatorii site-urilor
moderate le pot consulta, am studiat și analizat termenii și condițiile pentru conținut generat de utilizatori
de pe aproape 70 de site-uri din cinci țări (Franța, Ungaria, România, Regatul Unit și Statele Unite). Această
documentare a confirmat necesitatea unora dintre tipurile de recomandări pe care intenționăm să le
instituim, și, pe de altă parte, a subliniat zonele în care abordarea noastră a diferit de cea a altor site-uri.

CUM SUNT POSTATE ȘI VERIFICATE
COMENTARIILE
După efectuarea testelor în martie 2015, sistemul de management al comentariilor elaborat în cadrul proiectul
„Less Hate, More Speech”, (sistem denumit „SIDECO”) a fost implementat oficial pentru toate comentariile de
pe GSP.ro începând cu 5 aprilie. Site-ul Tolo.ro a fost moderat prin SIDECO începând din septembrie 2015, iar
paginademedia.ro și Blogsport.ro din februarie 2016. Sistemul are o interfață care permite moderarea și oferă
statistici simple și profiluri ale utilizatorilor pentru moderatori, pe lângă opțiunea de a downloada o bază de
date cu comentarii, pe care o folosim la analizele din cadrul proiectului.
Echipa de moderare include 5 moderatori (două femei, trei bărbați) și un coordonator. Moderatorii lucrează în
schimburi de 8 ore, începând de la 8 dimineața și respectiv 4 după-amiaza. Pe perioada nopții, între 12 noaptea
și 8 dimineața, comentariile de pe Tolo.ro, Pagina de Media și Blogsport nu sunt publicate, în așteptarea
moderării, în timp ce comentariile de pe GSP sunt publicate și moderate dimineața.

Login
Utilizatorii GSP se pot loga pentru a comenta fie prin Facebook, fie prin sistemul propriu IDunic (care
impune înregistrare cu o adresă de email validă, crearea unei combinații de nume de utilizator și parolă și
confirmarea creării utilizatorului prin accesarea unui link de verificare primit în inboxul personal). Pentru Tolo.
ro, paginademedia.ro și Blogsport.ro, cititorii trebuie să completeze doar o căsuță cu un alias și o adresă de
email pentru a putea comenta.
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Echipa proiectului a luat de asemenea în calcul avantajele și dezavantajele anonimității, în special pe Tolo.
ro, din moment ce pe GSP.ro a existat deja un sistem de logare a comentatorilor. Considerăm că un cont de
email nu limitează anonimitatea dar încurajează o comunicare mai personalizată. În plus are beneficiul de a
permite urmărirea comportamentului utilizatorilor în timp și a facilita potențiale interacțiuni în afara secțiunii
de comentarii, în primul rând în cadrul proiectului, conform planului, și ulterior în funcție de nevoile redacției.
Pe Tolo.ro, login-ul a fost introdus timp de 13 zile, între 28 septembrie și 11 octombrie 2015. Din cauza unei
percepții inițiale conform căreia ar fi scăzut numărul comentariilor, retragerea autentificării a fost agreată cu
autorul blogului pentru că era mai important să se evite pierderea comentatorilor în acel punct. La momentul
actual sunt în curs de finalizare analize legate de scăderea numărului de comentarii și dacă aceasta a atins un
nivel neobișnuit în acea perioadă.

Pre-/Post-moderare
Toate comentariile de pe GSP.ro sunt post-moderate, însemnând că, după publicarea pe site, toate comentariile
sunt verificate de un moderator și sunt fie lăsate ca atare, fie moderate sau șterse. Comentariile de pe Tolo.ro,
Pagina de Media și Blogsport sunt pre-moderate, însemnând că nu sunt afișate pe site înainte de a fi verificate
și / sau moderate.

Ștergere vs. moderare
Doar spam-ul sau comentariile repetitive sunt șterse. Pe Tolo.ro și Blogsport.ro, dacă un utilizator alege ca
alias cuvinte ori expresii vulgare sau care ar fi moderate de obicei, comentariile acestuia sunt șterse. Nu
includem comentariile șterse în statisticile noastre așa cum sunt prezentate la conferințe sau în rapoarte.

Moderare manuală
Cea mai mare parte a moderării a fost până acum manuală, cu alte cuvinte, aplicată de echipa de moderatori.
În prezent (și pentru majoritatea perioadei de moderare din proiect), orice element care prezintă discurs antidemocratic sau intolerant, sau care încalcă sub orice formă regulile agreate între cercetători și moderatori, este
moderat, prin eliminarea părții ofensatoare și înlocuirea acesteia cu asteriscuri, în timp ce restul comentariului
rămâne intact (ex. „țăran împuțit, nu știi nimic despre fotbal” devine „*** nu știi nimic despre fotbal”). Spamul sau comentariile repetitive sunt pur și simplu șterse.

Moderare automată
Pe măsură ce comentariile intră în sistem, ele sunt scanate și de un dicționar automat care conține mii de
cuvinte vulgare sau jignitoare interzise. Pe GSP, sistemul aplică automat asteriscuri acelor cuvinte, chiar
înainte ca moderatorii să atingă mesajul. Pe celelalte site-uri, sistemul evidențiază acele cuvinte, pentru a fi
văzute de moderatori. Dicționarul a fost actualizat, dar eficacitatea acestuia este limitată, din moment ce el
nu poate identifica elementele care figurează pe lista de „cuvinte interzise” decât exact în forma în care au
fost introduse și nu poate detecta toate variațiile posibile inventate de comentatori (inclusiv scrierea greșită
a cuvintelor sau introducerea simbolurilor ori a punctuației între litere). Proiectul nu include elaborarea unui
sistem de moderare automată mai complex dar analiza comentariilor poate fi folosită pentru a dezvolta un
astfel de sistem.
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Am decis să nu moderăm complet conținutul comentariilor, cu excepția cazurilor când întregul mesaj este
nepotrivit pentru publicare. Facem acest lucru pentru a le arăta comentatorilor ce, anume, este inacceptabil.
Lăsând comentarii care sunt adesea trunchiate, „lecția” este menită și pentru ceilalți utilizatori, care pot vedea
că dacă folosesc un limbaj necivilizat, comentariile lor nu vor fi înțelese de către ceilalți participanți la discuție.
Scopul nostru a fost de a găsi metode de moderare care sunt mai puțin intruzive și care pot avea șanse mai
mari de a influența comportamentul în direcția dorită pe termen lung. Nu ne așteptăm la efecte pe termen
scurt în ceea ce privește atitudinile comentatorilor sau acceptarea evaluării noastre cu privire la mesajele
lor și conținutul ofensator. Însă prin moderarea sistematică pe termen lung, pot apărea mici efecte, precum
scăderea numărului de comentarii care necesită moderare2.

2

Acestea pot fie urma o rută cognitivă/de învățare (utilizatorul știe ce a fost înlăturat și înțelege regulile
comunității și evită cuvântul respectiv sau caută un mod mai puțin ofensator de a spune același lucru când
comentează data viitoare) fie reprezenta o reacție emoțională/psihologică (spre exemplu când utilizatorii văd că
mesajele lor sunt trunchiate și neinteligibile, se pot gândi de două ori data viitoare dintr-o dorință de a fi vizibil
pe site și de a-și vedea comentariile rămânând inteligibile, chiar dacă ei rămân la aceleași păreri). Analizele
noastre nu vor putea distinge între cele două, dar vom încerca să facem câțiva pași preliminari în grupurile
noastre de discuție și chestionarele pentru comentatori.
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CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI DE
MODERARE ȘI EXPERIMENTE
Termeni și condiții
Am lucrat alături de moderatori și de echipa Gazetei Sporturilor pentru a dezvolta termeni și condiții legate
de moderare, în vederea aplicării unor norme la existența cărora să fie făcuți atenți utilizatorii, prin publicarea
lor pe site. Pentru mai multe informații, puteți consulta raportul nostru despre recomandările de comentare
și moderarea comentariilor pe diverse site-uri românești și străine. Existența unor reguli ale jocului este atât
un semn de minim respect față de utilizatori cât și o necesitate. Nu se poate spera în inculcarea unor norme
de comportament dacă regulile nu sunt clare și aplicate sistematic. Procesul are nevoie de legitimitate și
lipsa regulilor sau a aplicării sistematice poate avea efectul opus celui dorit. Termenii și condițiile, precum și
regulile de moderare în general, au fost explicate și într-o postare a redactorului șef al Gazetei Sporturilor pe
blogul acestuia, Tolo.ro, ca un reminder și un imbold în plus de a le respecta, acestea venind dintr-o sursă cu
autoritate.
Următoarele etichete și mesaje post-moderare sunt utilizate în prezent:
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Etichete (doar pentru uz intern)
Mesaje post-moderare (vizibile pe site)
Limbaj vulgar sau jignitor	
Acest comentariu a fost moderat deoarece
limbaj vulgar sau jignitor.
Incitare la violență	
Acest comentariu a fost moderat deoarece
incitare la violență.
Rasism
Xenofobie
Sexism		
Acest comentariu a fost moderat deoarece
limbaj intolerant.
Intoleranță față de persoane cu
boli/dizabilități
Intoleranță pe criterii socio-economice
Intoleranță privind orientarea sexuală
Calomnie	
Acest comentariu a fost moderat deoarece
acuzații grave care nu sunt probate/dovedite.

conținea
conținea

conținea

conținea

ETICHETE ȘI MESAJE POST-MODERARE
În august 2015 am introdus o listă de etichete în sistemul de comentarii. Acestea pot fi aplicate unui comentariu
moderat pentru a identifica tipul de problemă pe care o prezintă, nu sunt vizibile pentru cititori și sunt folosite în
principal în scopuri legate de cercetare. Ele sunt utilizate pentru a marca tipul de conținut moderat în analizele
noastre privind tiparele comentariilor, precum și pentru dezvoltarea de algoritmi de învățare automată care să
detecteze tipare legate de moderare și discurs intolerant.
Începând cu aprilie 2016, am introdus și mesaje care apar sub comentariile moderate și sunt vizibile pentru
toți cititorii, explicând pe scurt de ce a fost nevoie de o intervenție. Aceste mesaje sunt programate în așa fel
încât sunt afișate automat, în funcție de ce etichetă sau combinație de etichete au fost utilizate. Dacă nu se
potrivește nicio etichetă, nu se aplică una, iar pe site este publicat un mesaj generic despre moderare: „Acest
comentariu a fost moderat deoarece nu respectă regulile site-ului”. Aceste mesaje sunt o altă unealtă care
poate încuraja însușirea unor cunoștințe despre tipul de discurs pe care-l considerăm ofensator și inacceptabil
și care explică utilizatorilor logica procedurilor de moderare.

BUTOANE DE REACȚIE LA COMENTARII ȘI IERARHIZAREA COMENTARIILOR
Au fost implementate trei tipuri de butoane de reacție la comentarii pe GSP.ro, începând cu 27 iunie 2016: „Îmi
place” (reprezentat printr-un deget ridicat); „Respect” (reprezentat printr-o mână întinsă); și „Raportează”.
Orice cititor poate raporta un comentariu, rezultatul fiind că mesajul se duce la începutul listei de moderare
și este colorat în roșu în sistemul de moderare. Butoanele „Îmi place” și „Respect” pot fi utilizate doar de cei
care se loghează prin IDunic sau Facebook. Baza de date pentru comentarii reține informații despre numărul
de utilizări pentru fiecare dintre cele trei butoane obținut de fiecare comentariu, iar sistemul de comentare

Pentru platformele care au un format de blog, precum Tolo.ro și Blogsport.ro, nu există butoane de reacție
și ordonare alternativă a comentariilor. Principalele considerente au fost legate de lipsa obligativității logării.
Faptul că o persoană poate utiliza mai multe combinații de alias-uri și email-uri pentru a publica un comentariu
însemna că strângerea de statistici ale reacțiilor pentru fiecare utilizator ar fi fost mai puțin relevantă. Însemna
de asemenea că nu puteam preveni cu ușurință „abuzurile” funcțiilor de reacție, spre exemplu situația în care
același utilizator ar da like mai mult de o dată pentru un anume comentariu. Acestea, au suținut partenerii
noștri jurnaliști, făceau implementarea butoanelor de comentarii și a vizualizării alternative nepractice pe
aceste site-uri.
Ordonarea comentariilor după popularitate (clickuri pe „Îmi place” și „Respect” obținute):

CUM FUNCȚIONEAZĂ

În aceeași zi cu butoanele, am introdus de asemenea o metodă alternativă de vizualizare a secțiunii de
comentarii, ordonând comentariile după popularitate (numărul însumat al clickurilor pe „Îmi place” și
„Respect”). În vizualizarea „apreciate”, comentariile care au reacții pozitive sunt mutate la începutul listei
și sunt ordonate după popularitate, în timp ce mesajele care nu generează reacții sunt lăsate în ordinea lor
cronologică. Dacă un comentariu este moderat, nu mai poate să urce în poziționare față de alte comentarii.

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

oferă posibilitatea moderatorilor de a vedea statistici ale numărului de reacții pe care un utilizator le-a emis
și le-a primit.

Aceste funcții pot fi o modalitate de a co-interesa cititorii, permițându-le să promoveze anumite comentarii
(sau să le penalizeze, dacă există un buton de vot contra). În cel mai bun caz, cele mai atent scrise sau
interesante mesaje s-ar ridica la începutul listei, permițând cititorilor să parcurgă secțiunea de comentarii
începând postările de calitate ridicată. Chiar dacă cele mai bune contribuții nu primesc recomandări, se poate
extrage foarte multă informație despre proprii utilizatori prin analiza genului de comentarii care stârnesc reacții
pozitive sau negative. Multe site-uri au butoane de reacție la comentarii -- de obicei un vot de apreciere,
buton de „like” sau recomandare și un buton de raportare -- precum și o vizualizare alternativă a secțiunii
de comentarii, după popularitate. În analiza gestionării comentariilor pe 69 de site-uri de știri și sport din mai
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multe țări, am aflat că 36 dintre ele implementaseră recomandarea și ordonarea comentariilor în funcție de
popularitate.
Totuși nu toate butoanele sunt la fel în ceea ce privește utilizarea și impactul lor. Așa cum susțin Stroud et al.,
butoanele pot fi văzute ca o formă de alegere a unui cadraj pentru știri , iar alegerile legate de cadraje ale
jurnaliștilor „afectează modul în care un public gândește despre un anumit subiect (Stroud, Muddiman and
Scacco 2014).” Am decis să omitem un buton de vot contra sau „dislike” deoarece nu servea în mod direct
scopului de a promova conținut de calitate -- un obiectiv care este mai bine susținut de un buton de „like”.
Butonul de „dislike” ar aduce cu sine și riscul de a reduce la tăcere comentatorii cu puncte de vedere diferite
sau nepopulare, împingându-le contribuțiile spre partea de jos a listei. Butonul de „like”, la rândul său, poate
încuraja oamenii să se gândească la argumente din perspectiva acordului sau dezacordului, mai degrabă decât
a calității, și i-ar putea împinge să se împartă în tabere în funcție de partea pe care o susțin (Stroud, Muddiman
and Scacco 2014). Dacă butonul de „like” este tot ceea ce ai la dispoziție, s-ar putea să alegi să nu reacționezi,
pentru a evita situația în care ești văzut ca susținând un punct de vedere opus față de al tău.
Un studiu dezvoltat de echipa Engaging News Project indică faptul că mulți oameni utilizează într-adevăr
butonul de „like” pentru a-și exprima susținerea pentru un anumit punct de vedere dar, dacă li se oferă
alternativa, ar putea utiliza alte butoane chiar mai mult. Cercetătorii au proiectat un experiment unde subiecții
erau expuși la unul din două articole diferite pe teme politice „fierbinți”și la o secțiune de comentarii care
cuprindea unul dintre cele trei tipuri de butoane: „like”, „recomand” sau „respect”. Butonul „respect” a generat
mai multă activitate decât butonul „recomand” dar nu mai multă decât cel de „like”. Cu alte cuvinte, oamenii
care vedeau secțiunea de comentarii cu butonul „respect” aveau tendința să dea click pe el mai mult decât cei
care vedeau butonul „recomand” (indiferent de articolul pe care îl citeau).
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Rezultatele proiectului ENP au sugerat de asemenea că butonul „respect” poate face pe oameni mai dispuși să
reacționeze la comentarii care vin dintr-o perspectivă diferită. Reacțiile au diferit în funcție atât de ideologia
subiecților cât și de tema abordată, dar butonul de „respect” a părut să genereze mai multe clickuri „contraatitudinale” -- însemnând că oamenii votau pentru comentarii care expuneau un punct de vedere cu care
nu erau de acord. De exemplu, la un articol despre legislația privitoare la „dreptul la muncă”, existența doar
a butonului „respect” a determinat persoanele cu convingeri de stânga să fie mai dispuse să reacționeze
la comentarii de dreapta, în comparație cu cele care au avut la dispoziție doar un buton „like” sau unul
„recomand”. La un articol despre o femeie lesbiană care era republicană, prezentarea opțiunii butonului
„respect” a făcut ca toți cei implicați să fie mai dispuși să reacționeze la comentarii de stânga -- fără legătură
cu ideologia. Butonul „respect” a încurajat de asemenea persoanele de stânga să reacționeze la comentarii
de dreapta.

EVIDENȚIEREA COMENTARIILOR
Punerea celor mai bune comentarii la începutul listei sau evidențierea lor într-un mod diferit este o altă
metodă foarte bună de a încuraja contribuții de calitate mai ridicată. Unele dintre site-urile care fac cele mai
multe eforturi pentru a organiza secțiunea lor de comentarii au o formă de „comentarii evidențiate”. De
exemplu, New York Times are o secțiune de comentarii cu trei panouri, dintre care unul afișează „NYT Picks”,
contribuțiilor selectate de redacție deoarece „reprezintă o gamă de puncte de vedere și sunt considerate
cele mai interesante și analitice3.” The Guardian evidențiază de asemenea „Guardian Picks”, punându-le la
începutul secțiunii de comentarii, indiferent de modul în care cititorii aleg să o vizualizeze.
Ca parte a proiectului Less Hate, More Speech, includem de asemenea posibilitatea de a evidenția postări în
secțiunea de comentarii, pentru toate site-urile din proiect. În conformitate cu regulile, moderatorii, precum
și membrii redacției precum autorul unui articol de blog, pot evidenția comentarii care „îmbunătățesc
semnificativ discuția, adăugând informații ori argumente pertinente sau oferind puncte de vedere deosebit de
interesante, fără a reprezenta neapărat o poziție concordantă cu a autorului sau a redacției.”

3

New York Times. „Comments”. http://www.nytimes.com/content/help/site/usercontent/usercontent.html (accesat pe 7 ianuarie 2015).

CUM FUNCȚIONEAZĂ

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Cum se combină ordonarea comentariilor după popularitate și evidențierea acestora de către redacție.
Comentariile evidențiate sunt într-o casetă colorată, situată la începutul listei:
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MASCA DE MODERARE CU FONT MIC

EEA GRANTS • NORWAY GRANTS

Pentru două săptămâni, între 4 și 18 aprilie, am înlocuit moderarea cu asterisc pe toate site-urile cu moderarea
cu o „mască cu font mic”. Toate părțile moderate ale unui comentariu au fost afișate cu un font foarte mic, în
locul schimbării cu „***”; restul comentariului și-a menținut fontul obișnuit.

Masca font mic în acțiune pe GSP.ro:

12

Scopul acestui scurt experiment a fost de a observa cum ar reacționa utilizatorii dacă ar putea, cu puțin
efort, să citească părțile moderate ale comentariului altei persoane sau dacă și-ar vedea propria postare
„distorsionată” în acest fel. Au fost luate în considerare diverse opțiuni pentru experiment, printre care una din
cele mai importante a fost utilizarea simultană a măștii cu font mic și a asteriscurilor (prima pentru anumite
tipuri de comentarii, cum ar fi limbajul vulgar, iar cea din urmă pentru altele, precum discursul instigator la ură).
Înlocuirea totală, pe termen scurt, a asteriscurilor prin font mic a fost, în cele din urmă, considerată cea mai
elegantă soluție din punct de vedere al cercetării -- dându-ne ocazia de a observa reacția exclusiv la utilizarea
fontului mic. Această strategie a fost de asemenea în măsură să genereze cea mai puțină confuzie în rândul
comentatorilor obișnuiți.

EXPERIMENTUL DE PREVIZUALIZARE
Acest experiment a fost derulat în două faze separate. Pe parcursul primei faze, când postau un comentariu
pe site-urile din cadrul proiectului, utilizatorii aveau șanse de 50% să vadă un mesaj pop-up de avertizare
care le dădea ocazia să își revizuiască postarea. În timpul celei de-a doua faze, oricând încercau să posteze
un comentariu, utilizatorii primeau întotdeauna o avertizare, dar fereastra pop-up utiliza unul din cinci texte
afișate aleatoriu.

Faza 1: 28 septembrie 2015 - 14 ianuarie 2016
Pe parcursul primei faze, jumătate din comentariile de pe GSP.ro și Tolo.ro primeau o avertizare. După ce un
comentariu era scris și se apăsa butonul de publicare, în 50% din situații, utilizatorilor li se afișa o fereastră
pop-up cu următorul text:

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Analizele asupra posibilelor schimbări în comporta-mentul utilizatorilor pe parcursul acestei perioade sunt în
curs de desfășurare, pentru a măsura dacă numărul comentariilor a fost mai mare sau mai mic, dacă acestea
au fost moderate mai des sau mai rar sau dacă au apărut orice alte deviații în comparație cu alte perioade.
Rezultatele vor fi prezentate într-un raport separat.

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Scenariul cel mai puțin optimist era ca masca cu font mic să determine anumiți utlizatori să se comporte mai
neadecvat, fie pentru a testa limitele sistemului sau ca reacție negativă la vederea comentariilor agresive ale
altora. Cu toate acestea, am văzut de asemenea experimentul cu font mic ca pe o oportunitate de învățare,
în sensul că persoanele care comentează aveau să vadă acum ce este moderat și de ce, datorită păstrării
mesajelor explicative post-moderare.

„Sunteți sigur că doriți să publicați mesajul în această formă? Dacă mesajul nu
respectă regulile siteului va fi moderat”

Faza 2: 15 ianuarie - 25 mai 2016
În a doua fază a experimentului, un mesaj de avertizare ales aleatoriu era aplicat tuturor comentariilor de
pe GSP.ro și Tolo.ro (începând cu 15 ianuarie 2016) și de pe Blogsport.ro și paginademedia.ro (începând cu 5
februarie 2016).
Pentru această versiune a experimentului am utilizat 4 noi mesaje, în plus față de primul text.

13
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Apoi aveau opțiunea de a apăsa „Public comentariul în forma actuală” sau „Vreau să îmi verific comentariul”.
Dacă optau pentru acesta din urmă, aveau posibilitatea să îl editeze și, la apăsarea butonului de publicare din
nou, comentariul era postat (pe GSP.ro acesta devenea în acel moment vizibil automat, pe Tolo.ro era pus
în așteptare pentru pre-moderare). În baza de date cu comentarii, am înregistrat ce buton a apăsat fiecare
persoană și cum arătau atât mesajul inițial cât și cel editat.

14
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CUM FUNCȚIONEAZĂ

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Mesajele aleatorii erau următoarele:

Esti sigur ca vrei sa publici comentariul in aceasta forma? Daca mesajul tau nu respecta regulile site-ului el va fi moderat.
Comentariul tău va fi moderat dacă nu respectă regulile site-ului. Te rugăm să verifici
dacă vrei să schimbi ceva.
Ceilalți useri vor lua comentariul tău în serios doar dacă tratezi pe toată lumea cu
respect. Te rugăm să verifici dacă vrei să schimbi ceva.
Comentariul tău nu ar trebui să jignească pe nimeni, chiar și neintenționat. Te rugăm
să verifici dacă vrei să schimbi ceva.
Comentariul tău ar trebui să dea dovadă de aceeași politețe pe care ai
pretinde-o de la cineva care ți se adresează pe stradă.

16

În esență, mesajul de previzualizare era o încercare de a diminua nivelul de comportament necivilizat sau
intoleranță, amintind utilizatorilor că postările lor sunt citite de persoane reale și că sunt supervizați de
moderatori. Premisa experimentului a fost ideea că persoanele care comentează ar putea uneori să acționeze
impulsiv, ar putea ocazional să nu fie conștiente că cineva supraveghează și verifică textul comentariilor sau
ar putea să nu conștientizeze că existe consecințe ale acțiunilor lor (atât prin prisma impactului cuvintelor lor
asupra altor persoane cât și prin prisma confruntării cu moderarea). Adeseori, comentariile necivilizate sunt
produse într-un ritm rapid, alimentându-se unul din altele și creând un efect de bulgăre de zăpadă în care una
sau două postări neadecvate generează un ciclu de replici necivilizate. În afara trolilor care intenționează să
creeze haos sau frustrare, mulți comentatori ar putea acționa exagerat în ciuda faptului că sunt vag conștienți
că autorul, moderatorii sau alți comentatori ar putea să le citească postarea și să nu îi aprobe, deoarece, în
acel moment, aceasta nu este prima grijă din mintea lor. Ar putea utilizatorii atunci să se oprească și să își
regândească mesajele dacă li s-ar oferi ocazia?
În prezent analizăm efectele acestui experiment, pentru a observa dacă și când au ales oamenii să își verifice
încă o dată comentariul, dacă și-au schimbat mesajele inițiale și, atunci când au făcut-o, dacă textul inițial a
fost mai „bun de moderat” decât textul final. Pentru a analiza diferențele dintre comentariile inițiale și cele
finale, echipa de moderatori a codat mesajele inițiale decizând ce părți ar trebui moderate și ce etichete ar
trebui aplicate (moderatorilor nu li s-a spus ce anume codau și au fost instruiți să acționeze așa cum o făceau
cu comentariile obișnuite). Rezultatele vor fi publicate într-un raport dedicat experimentului de previzualizare.

EXPERIMENTUL DE INTERVENȚIE A JURNALIȘTILOR
Experimentul de intervenție a fost făcut pe GSP.ro și a avut de asemenea două faze. În ambele etape ale acestui
experiment, moderatorul de serviciu s-a alăturat conversației din secțiunea de comentarii prin postarea unui
comentariu de la un cont intitulat „gsp.oficial” -- care a fost creat special în acest scop.
Intervenția a fost construită cu atenție pentru a asigura, pe cât posibil, că secțiunile de comentarii selectate
pentru aplicarea experimentului nu difereau în mod semnificativ față de secțiunile de comentarii de control. De
aceea, experimentul a fost restricționat la articole care intrau pe așa-numitul „main” al GSP.ro, reprezentând
articolele care aveau poziția cea mai proeminentă pe pagina de start. Pe parcursul experimentului, intervențiile
au fost întreprinse o dată la două zile. În fiecare zi de aplicare a experimentului, existau opt intervenții, a căror
locație a fost determinată de ora la care fiecare articol a intrat pe „main”. Mai exact, moderatorii trebuiau să
intervină în secțiunea de comentarii a primului articol care intra în „main” la fiecare interval de două ore în
timpul în care erau de serviciu. Dacă un moderator era de serviciu între 08:00 și 16:00, el/ea trebuia să aibă
patru intervenții: pe primul articol care intra pe „main” între 08:00 și 10:00, primul articol care intra între 10:00
și 12:00 și așa mai departe. Mai multe măsuri au fost planificate pentru excepții. De exemplu, dacă articolul
era un live-text pentru un meci de fotbal sau dacă de fapt nu era găzduit pe GSP.ro, ci pe un blog asociat, a
fost sărit.

În prima fază, moderatorul de serviciu trebuia să utilizeze fiecare tip de comentariu (întrebare, corec-tare,
evidențiere) cel puțin o dată pe parcursul turei sale. Aceasta avea ca scop să se asigure o distribuire cât mai
egală cu putință a tipurilor de intervenție.

Faza 2: 6 - 27 iunie
În a doua fază, cerința de a utiliza fiecare tip de intervenție cel puțin o dată în timpul fiecărei ture a fost
eliminată, oferind echipei o mai mare flexibilitate de a acționa după cum considera potrivit. Li s-a cerut, totuși,
să diversifice cât mai mult posibil. Am programat de asemenea comentariile de la „gsp.oficial” să apară într-o
casetă roșie, pentru a ne asigura că oamenii chiar credeau că respectivul comentariu era din partea redacției
și nu de pe un cont fals.
Intervenție tip întrebare:

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Faza 1: 25 aprilie - 22 mai

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Moderatorii au intervenit cu trei tipuri de comentarii: o întrebare către un comentator anume sau către toată
secțiunea de comentarii; o corectare a unui comentator (de preferat referitor la o greșeală propriu-zisă și nu
la o opinie); sau un mesaj care scotea în evidență o contribuție valoroasă din partea unui comentator anterior.

Corectarea unui comentariu:
17
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Evidențierea unui comentariu de calitate:

Acest experiment a fost inspirat de un studiu similar al Engaging News Project. Experimentul ENP a arătat
că atunci când un reporter intervenea în secțiunea de comentarii, utilizând profilul personal, comentariile
erau mai civilizate și ofereau mai multe probe4. Cu toate acestea, când intervenția era realizată de un profil
„generic“ aparținând postului, nu exista un efect măsurabil. De vreme ce reporterul avea tendința să facă
adesea comentarii oferind informație, în timp ce postul avea tendința mai adesea să utilizeze întrebări, nu
este clar dacă diferența de impact a fost dată de cine a intervenit sau de cum s-a intervenit. Am încercat să
rezolvăm acest aspect utilizând doar un tip de profil (unul generic), chiar dacă aceasta însemna că șansele
de a schimba conversația ar putea fi diminuate în comparație cu scenariul în care intervenea o persoană
identificabilă. Am făcut de asemenea toate eforturile pentru a distribui tipurile de intervenții cât mai egal
cu putință. În cele din urmă, în timp ce experimentul echipei ENP a implicat 70 de intervenții pe postări de
Facebook legate de știri „politice”, pe pagina unui post TV local de știri, am extins experimentul prin realizarea
unui număr mai mare de intervenții și antrenarea cititorilor în secțiunea de comentarii de pe site. Impactul
experimentului nostru de intervenție va fi abordat într-un raport separat.
O cronologie grafică a moderării găsiți la pagina 14.
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4

The Engaging News Project. (2014). „Journalist Involvement in Comment Sections.” http://engagingnewsproject.
org/enp_prod/wp-content/uploads/2014/04/ENP_Comments_Report.pdf (accesat pe 20 decembrie 2015).

Intoleranța
Definiția noastră: cineva este intolerant atunci când nu vrea sau nu poate accepta ca o persoană sau un
grup să spună ori să facă lucruri pe care el/ea însuși se așteaptă să le poată spune sau face, sau pe care le
acceptă de la alte persoane ori grupuri. Altfel spus, toleranța este a accepta existența și dreptul egal de a se
manifesta și de a fi evaluați ca indivizi al persoanelor care aparțin grupurilor pe care cineva le displace. A fi
intolerant înseamnă a-ți dori retragerea sau a te angaja activ în demersul de retragere a drepturilor egale sau
a considerației egale acordate grupului care nu-ți place ori membrilor acestui grup. Cea mai „inofensivă” formă
ar putea fi comportamentul anti-deliberativ, când încerci să îl faci pe celălalt să tacă (negarea dreptului de a
vorbi), și o formă extremă ar fi violența ori incitarea sau tentativele de exterminare (negarea dreptului de a
exista).

Discriminarea
„Implică mai mult decât a face simple diferențieri între obiecte sociale și se referă de asemenea la tratamentul
inadecvat și posibil nedrept față de indivizi în baza apartenenței la un grup” (Dovidio, Hewstone, Glick,
și Esses 2010). „Tratamentul diferențiat bazat pe calitățile individuale nu ar trebui probabil să fie clasat ca
discriminare”, după cum scria Gordon Allport. Ce contează este tratamentul diferențiat și de obicei negativ
bazat pe categorisire. Încă din 1949, Națiunile Unite au definit discriminarea ca incluzând „orice comportament
care denotă o diferențiere făcută pe baza categoriilor naturale sau sociale, fără legătură cu meritele sau
capacitățile individuale sau cu comportamentul propriu-zis al respectivei persoane ca individ”5.
Definiția noastră: Discriminarea implică a trata o persoană sau un grup diferit, într-un sens negativ, din cauza
identității de grup, sau instigarea la tratamentul inegal al unei persoane sau al unui grup. În general se referă
la negarea activă a drepturilor sau la incitarea la negarea drepturilor.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

DEFINIȚIILE CHEIE DIN CADRUL LESS HATE, MORE SPEECH ȘI APLICAREA ÎN MODERARE

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

CE MODERĂM ȘI DE CE
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Prejudecata
Prejudecata, în definiția noastră, nu se referă doar la noțiuni preconcepute. Utilizăm termenul de prejudecată
pentru a exprima mai mult decât simpla antipatie sau ideile preconcepute. Allport (1954) subliniază faptul că
ținta prejudecății nu este evaluată ca individ, ci mai degrabă în baza grupului din care face parte (ex. rasă)
sau se presupune că face parte (ex. clasă socială). Prejudecata neagă individualitatea unei persoane prin
impunerea unor generalizări asupra acesteia.

Și invers, doar pentru că nu există ostilitate manifestă, nu înseamnă că un comentariu nu ar trebui moderat
(un epitet denigrator, de exemplu, este în continuare înjositor, chiar dacă nu este exprimat cu furie sau ură).
Dacă ne concentrăm exclusiv pe antipatie sau atitudine negativă pot să ne scape aspecte ale prejudecății care
sunt aparent binevoitoare. Rasismul binevoitor, de exemplu, prezintă anumite grupuri etnice sau rasiale ca
fiind mai puțin civilizate, inteligente sau capabile, menționând în același timp că „nu este vina lor” sau „pur și

5

Autorul face referire la un document intitulat „The main types and causes of discrimination”, produs de ONU în
1949. Vezi: Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Oxford: Addison-Wesley.
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Multe definiții ale prejudecății scot în evidență antipatia sau ostilitatea ca element cheie al antipatiei, sau,
în mod alternativ, indică o combinație de idei preconcepute inflexibile sau stereotipuri și antipatie (Dovidio,
Hewstone, Glick, și Esses 2014). Cu toate acestea, în moderarea comentariilor, trebuie să luăm în calcul că
nu este întotdeauna ușor să interpretăm emoția dintr-un text și nu dorim să moderăm bazându-ne doar pe
sesizarea unei oarecare antipatii. Cu alte cuvinte, doar pentru că sunt manifestate resentimente sau antipatie
aparentă, nu înseamnă că un comentariu este automat moderat.

simplu așa sunt ei”, prin urmare nu dă (în mod explicit) vina pe grup pentru presupusele neajunsuri. De pildă,
un comentariu pe care l-am întâlnit și care spunea că „Trebuie să fim toleranți cu ungurii deoarece sunt și ei
oameni într-un fel”, a fost moderat.
Allport descrie de asemenea prejudecata ca o atitudine „înjositoare”, un termen foarte util pentru a sublinia
un element al prejudecății care presupune poziționarea propriei persoane ca superioară țintei. Sniderman și
Hagendoorn propun de asemenea ca accentul să se pună pe „predispoziția de a desconsidera minoritățile,
de a le antipatiza, de a le evita, de a le disprețui și de a avea o atitudine ostilă față de acestea” (Sniderman,
Hagendoorn 2007). Chiar dacă există o paletă foarte largă de emoții pe care prejudecata le poate include,
aspectul de „a privi de sus“ un anume grup este de interes deosebit pentru moderare. Acesta poate face
diferența dintre un comentariu care nu suportă moderare (ex. „Nu îmi plac musulmanii”) și unul care o necesită
(ex. „Musulmanii sunt toți spălați pe creier”).
Aspectul de „inferioritate” nu implică totuși că nu este recunoscută nicio calitate a grupului sau individului.
Este posibil să se facă o afirmație plină de prejudecăți, sau să se facă apel pentru a pune un grup la locul lui, în
timp ce se recunoaște că acesta are anumite calități (care nu pot, însă, compensa pentru defectele acestuia).
Ex. „Locul femeilor este acasă, să aibă grijă de cămin și de copii. Oricum la asta se pricep cel mai bine.” Aceste
calități nu sunt în niciun caz esențiale; aspectele esențiale sunt cele în privința cărora se afirmă că grupul
este inferior sau mai slab. Prin atribuirea anumitor caracteristici unui grup și reducerea țintei la respectivele
trăsături, acestea sunt transformate în mod esențial și de necontestat în ființe mai puțin importante sau
inferioare.
Definiția noastră (în lucru):
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Prejudecata, în definiția noastră, înseamnă a impune o judecată generală de valoare, implicită ori explicită,
asupra unui grup, conform căreia acesta este mai puțin demn ca membrii săi să fie tratați egal sau să fie
apreciați ca indivizi, pe baza propriilor merite, din cauza unor caracteristici (negative) reale sau imaginate,
atribuite acestui grup. Prejudecata descrie mai mult decât un stereotip, chiar și unul negativ, pentru că pe lângă
generalizarea despre un grup larg de oameni, prejudice este asociat și cu o poziționare implicită sau explicită
a sinelui ca fiind superior (moral, social, politic) față de țintă, poziționare acompaniată de regulă de antipatie
pentru ținta respectivă. Prejudecata reduce, de asemenea, ținta la stereotipuri cu care este asociată, într-o
măsură în care asta nu se întâmplă cu orice stereotip. Prejudecata face stereotipurile justificarea și temeiul
pe baza căruia se manifestă antipatia sau superioritatea față de grup sau de indivizii care îl formează. Deși
de regulă marcată de antipatie, prejudecata poate fi și „binevoitoare”, adică acompaniată de emoții pozitive,
aparent inofensive (ex rasism binevoitor sau sexism binevoitor care totuși tratează minoritățile ori femeile
ca fiind mai puțin capabile, mai puțin raționale, mai puțin civilizate, mai puțin demne de drepturi, privilegii ori
obligații decât alte grupuri). Ceea ce este constant este atribuirea unor trăsături negative grupului, stabilind
deopotrivă aceste trăsături ca fiind esențiale pentru grup și de mare importanță pentru emițător, justificând
astfel implicit sau explicit poziția grupului sau a membrilor ca fiind inferioară, mai puțin merituoasă, mai puțin
demnă sau mai puțin umană.

Rasismul
Asemeni sexismului, rasismul ilustrează un aspect important: problema nu constă doar în ce stereotipuri sau
antipatii are fiecare persoană, ci de asemenea este legată de modul în care fiecare transformă acestea în
ierarhii sociale și relații de putere sau le utilizează pentru a justifica ierarhii și dominarea socială. Dovidio et
al. definesc rasismul ca incluzând a) convingerea că un grup rasial împărtășește anumite caracteristici; b)
convingerea că aceste caracteristici fac respectivul grup inferior grupului din care persoana face parte; precum
și c) „puterea socială care face ca aceste calități să genereze finalități diferite care dezavantajează alte grupuri
sau oferă avantaje unice propriului grup în detrimentul altora” (Dovidio, Gaertner, și Kawakami 2010). Cu alte
cuvinte, este posibil ca rasismul să fie înțeles drept ceva diferit (sau ceva mai amplu) decât prejudecata rasială.
La fel ca și sexismul, rasismul implică anumite structuri politice și sociale care fac un anumit grup să continue
să aibă un statut dezavantajat. În mod frecvent, atât în cazul rasismului cât și al sexismului, stereotipurile și
antipatiile sunt mobilizate pentru a oferi o justificare în menținerea status quo-ului sau pentru a promova
ideea întoarcerii către trecut, când dominarea socială asupra unui anumit grup era chiar mai pronunțată.

În vreme ce a defini prejudecata în general drept antipatie și nimic mai mult (sau mai puțin) pare insuficient,
poate părea chiar și mai inadecvat să definim sexismul drept antipatie față de femei. Studiile arată că femeile
și bărbații deopotrivă evaluează genul feminin și trăsăturile sale stereotipice mai pozitiv decât genul masculin
și trăsăturile asociate în mod tipic cu acesta (Glick, Lameiras, Fiske, Eckes, Masser, Volpato, et al. 2004). Mai
mult, discriminarea față de femei sau bărbați depinde foarte mult de context. Atât femeile cât și bărbații
tind să fie penalizați dacă eșuează în a se conforma normelor tradiționale de gen. (Rudman, Fairchild 2004)
De aceea, anumiți cercetători spun că „sexismul este generat mai degrabă de motivația de bază de a păstra
ierarhia de gen decât de sentimentul de antipatie față de femei” (Glick, Rudman 2010).
Glick și Rudman propun o definiție a sexismului drept „atitudine părtinitoare bazată pe categorisirea în
funcție de gen“. Sexismul se poate manifesta față de femei într-o manieră binevoitoare dar paternalistă,
nu doar în maniera ostilă, care e rezervată în principal pentru persoanele non-conformiste, precum cele care
vor să concureze în domenii dominate de bărbați. În mod asemănător, bărbații pot fi discriminați atunci când
doresc să dezvolte cariere asociate cu femeile sau când afișează trăsături stereotipic feminine. Sexismului
este îndreptat, prin urmare, către consolidarea și menținerea rolurilor tradiționale și caracteristicilor dezirabile
atribuite fiecărui gen, precum și ierarhia care vine o dată cu acestea (ex. dominația masculină în majoritatea
contextelor, în special în sfera publică). În esență, atât sexismul binevoitor cât și cel ostil presupune o viziune
a femeilor ca „sexul slab”, chiar dacă înzestrat cu anumite calități, care ar trebui să stea la locul său.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Sexismul

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

Pentru moderare, definim în general rasismul drept prejudecată rasială (utilizând criteriile și conceptele
prezentate în definiția de mai-sus și detaliate în restul raportului). Cu toate acestea, moderatorii nu pierd
din vedere contextul social în abordarea comentariilor și se acordă o atenție deosebită discursului despre
grupurile care tind să fie marginalizate sau reprezintă ținte ale ostilității în societate.

Allport citează un excelent exemplu de sexism ca superioritate și nu ca ostilitate vădită:

„Opiniile lui Schopenhauer se asemănau foarte mult cu cele ale lui Chesterfield.
Femeile, scria acesta, sunt copii mari toată viața. Un defect fundamental al caracterului feminin este că nu au simțul dreptății. Acesta se datorează în principal faptului,
subliniază Schopenhauer, că femeile sunt deficitare în ceea ce privește puterea de a
raționa și de a lua decizii.
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O astfel de atitudine antifeminină reflectă cele două ingrediente de bază ale
prejudecății – denigrarea și gene-ralizarea grosieră. Niciunul dintre acești bărbați
faimoși cu un intelect deosebit nu lasă loc pentru diferențele indivi-duale dintre
femei și nici nu se întreabă dacă presupusele atribute declarate sunt de fapt mai des
întâlnite în cazul sexului feminin sau al celui masculin” (Allport 1954).
În moderare, pentru a identifica mesajele sexiste care trebuie moderate, am aplicat definiția și caracteristicile
prejudecății, precum și alte criterii specifice menționate în continuarea documentului.

În cadrul acestui proiect, xenofobia este considerată o formă de prejudecată bazată pe identitatea națională
sau etnică. În unele cazuri, definiția se poate aplica și atitudinilor către diferite grupuri religioase, în măsura în
care acestea se confruntă cu prejudecăți nu numai sau nu în primul rând din cauza etniei ci din cauza religiei,
care este percepută ca fiind străină. În moderare, comentariile care sunt intolerante față de persoane din alte
țări ori minorități etnice din România sau afirmațiile care sunt intolerante pe criterii religioase, dacă se referă
la persoane străine, sunt toate etichetate drept xenofobie în sistemul de comentarii.
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Xenofobia

RECOMANDĂRI PENTRU MODERARE
Decizia de a modera comentariile presupune faptul că acestea sunt văzute drept contribuții valoroase, atât
pentru cititori cât și pentru organizațiile de știri. Dacă lucrurile nu ar sta așa, s-ar putea elimina complet
secțiunea de comentarii. Ce este implicit în intenția de a modera, am explicat pe larg pentru cititori în
preambulul la regulile de comentare:

„Comentariile pot îmbogăți experiența cititorului și ne pot oferi și nouă informații
utile. Vrem să păstrăm secțiunea de comentarii ca un spațiu unde puteți veni pentru
a împărtăși opinii și informații și a dialoga între voi. (...) Dezvoltăm, deci, un set de
reguli ale jocului ca să facem conversația posibilă, nu ca să vă „cenzurăm”. Nu dorim
să îngrădim în niciun fel pasiunea, dezbaterea, interactivitatea și creativitatea. Ne
rezervăm dreptul de a modera comentariile doar dacă acestea trec de o anumită
limită, așa cum un arbitru arată cartonașul unui jucător care a întrecut măsura.”
Facilitarea unui dialog (mai civilizat și mai tolerant) este, prin urmare, motivul existenței moderării.

Obiective ale moderării
1. Să creștem nivelul interacțiunii între cititorii noștri, să le permitem comentatorilor să împărtășească opinii
și informații, să aibă dezbateri interesante, să fie ironici sau critici, să se distreze, dacă o fac într-un mod
decent. Să le arătăm utilizatorilor că nu vrem să suprimăm pasiunea, distracția sau anumite opinii.
2. Să încurajăm mai mulți oameni să posteze mai multe comentarii, făcând secțiunea de comentarii un spațiu
mai sigur, mai liber de agresiune, ură, trolling, spamare și alte comportamente antisociale.
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3. Să încurajăm contribuții de calitate mai ridicată, favorizând exprimarea utilizatorilor mai politicoși și atenți,
care pot veni cu mesaje gândite mai în profunzime.
4. Să eliminăm în mod sistematic conținutul care încalcă regulile de comentare.
5. Să menținem în mod sistematic pe site conținutul care nu contravine regulilor de comentare, chiar și când
este neplăcut sau incomod pentru autori, publicație, cititori sau alte persoane.
6. Să îi facem pe comentatori să se gândească de două ori înainte de a posta mesaje agresive, ostile sau
vulgare.
7. Să îi ajutăm pe utilizatori să învețe ceea ce nu este acceptabil pe site-urile moderate și cum să se exprime
fără a încălca regulile, prin moderare „targetată” – care demonstrează unde au greșit comentatorii – și
mesaje automate post-moderare – care comunică în mod concis ce era în neregulă cu acel text.
8. Să legitimăm regulile de moderare, aplicându-le ferm, consecvent și exercitând reținere în utilizarea
butonului de moderare.
9. Să încurajăm acceptarea și internalizarea regulilor de comentare în rândul utilizatorilor, în așa fel încât să
devină, practic, norme acceptate de comunitate și utilizatorii să se controleze ei înșiși și unii pe ceilalți.
Ceea ce ne dorim este ca oamenii să vină și să rămână în secțiunea de comentarii. Dacă fac greșeli, ne
dorim ca ei să fie moderați și, sperăm noi, să învețe și să se comporte mai bine data următoare. Moderarea
reprezintă atât „aplicarea legii” cât și o modalitate de învățare. Acesta poate fi un proces frustrant și dificil,
dar, așa cum au observat moderatorii, poate aduce și satisfacții, atunci când observi că utilizatorii învață cum
să fie mai civilizați pentru a evita moderarea.
De aceea, este important să se ia în considerare de ce cititorii ar putea acționa și reacționa așa cum o fac și care
ar putea fi așteptările lor legate de moderare (pentru mai multe detalii, vedeți secțiunea despre dezvoltarea
moderării de mai sus).

Este însă extrem de important să se arate respect față de comentatori prin acționarea într-o manieră corectă
și previzibilă, în conformitate cu regulile stabilite de site. Este esențial să se evite percepția de cenzură sau
moderare arbitrară. Dacă persoanele care comentează simt că moderarea nu este consecventă (la fel tot
timpul, sau la fel față de toți comentatorii), dacă regulile par arbitrare sau nedrepte, dacă utilizatorii au senzația
că sunt tratați mai degrabă ca „subiecți” decât ca egali, vor percepe mesajul pe care-l recepționează ca fiind
în contradicție cu predispozițiile lor sau chiar un atac asupra persoanei lor și, astfel, îl vor respinge. Nu doar că
vom eșua în a-i motiva să-și schimbe comportamentul în direcția dorită, poate chiar invers, ci vom submina și
credibilitatea / legitimitatea sursei (moderatorii) și, astfel, limita șansele ca simpla expunere să aibă un efect.
De aceea am dezvoltat câteva principii pe care să bazăm moderarea, în completare față de sistemul de reguli,
criterii și exemple de moderare. Aceste principii ar trebui să acționeze ca recomandări utile pentru a minimiza
moderarea în exces sau insuficientă sau moderarea inconsistentă, în special, deoarece pot periclita oiectivele
moderării prin antagonizarea cititorilor.

Principii ale moderării
l M
 oderăm doar ceea ce este scris, nu ceea ce este implicit sau pare să fie scris. Cu alte cuvinte, moderăm
discursul, nu gândirea. Moderarea intervine pentru a nu lăsa site-urile să devină o platformă de propagare
a discursului urii sau discursului necivilizat. Ea nu poate și nici nu încearcă să schimbe ceea ce simt sau
gândesc utilizatorii, să transforme antipatia în simpatie sau critica în susținere. Când ne confruntăm cu
comentarii „la limită”, unde există o suspiciune că un comentator este rasist, xenofob sau sexist, din cauza
a ceea ce spun sau sugerează, dacă discursul propriu-zis nu încalcă regulile, atunci nu putem modera
afirmațiile. Așa cum nu poți aresta pe cineva pentru violență fizică doar pentru că au gândit „ce mi-ar
plăcea să-i trag una ăstuia”, nu poți să moderezi înainte ca cineva să scrie ceva reprobabil conform regulilor.
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Aceia care comentează, așa cum se întâmplă în cazul oricărei activități participative care necesită motivație,
sunt cei care sunt cei mai interesați de site și dornici să se exprime. De multe ori, câțiva dintre comentatori vor
deveni troli sau vor fi foarte sensibili și vor lua moderarea foarte personal. Totuși, cel mai probabil majoritatea
nu vor recepiona mesajul ca un atac asupra lor sau ca fiind contrar predispozițiilor lor, pentru că e improbabil
ca aceștia să aibă păreri ferme despre toate aspectele pe care le moderăm, atât de ferme încât să se opună în
mod activ și sistematic mesajului moderării. În plus, o mare parte din ei, mai ales cei mei frecvenți comentatori,
ar putea avea o motivație mai puternică de a respecta regulile pentru a se putea exprima decât un impuls de
a folosi anumite cuvinte, atâta timp cât pot totuși să-și exprime ideile.
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l A
 ntipatie ≠ intoleranță. Actul de a exprima antipatia sau resentimentele față de o persoană sau un grup
nu ar trebui să aducă automat moderarea. Nu sunt premise denigrarea unui grup sau unui individ bazat pe
identitatea de grup, epitetele sau afirmațiile înjositoare, justificarea discriminării sau a urii ori incitarea la
discriminare ori ură, sau exprimarea prin alte moduri a intoleranței, înțeleasă ca refuzul de a recunoaște
demnitatea unei persoane sau a unui grup, de a le trata în mod egal și a le acorda drepturi egale ca ființe
umane, doar din cauza a ceea ce sunt sau a caracteristicilor de grup reale sau imaginare.

l Ne moderăm sentimentele. Cu toții avem zone unde demonstrăm o capacitate deosebit de bună de a
percepe potențialele injurii și zone unde suntem mai puțin perspicace. Moderatorii trebuie să încerce să
limiteze impactul propriilor poziții și sentimente despre o anumită persoană sau problemă asupra procesului
de moderare.
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l C
 itim cu atenție și în profunzime, dar nu supra-interpretăm. Moderarea presupune un echilibru între
a încerca să înțelegi mesajul și a încerca să nu-l supra-interpretezi. Când există incertitudini legate de
înțelesul unui comentariu care are potențialul de a încălca regulile, moderatorii trebuie să-ți examineze
prezumțiile. Ceea ce este scris încalcă regulile? Sau reflectă doar o opinie care, exprimată cu alte cuvinte,
ar fi încălcat regulile? Dacă ne aflăm în a doua situație și nu prima, atunci comentariul s-ar putea să nu
necesite moderare.

l Moderăm comentariul, nu comentatorul. Comentariile trebuie judecate de la caz la caz, pe propriile merite,
făcând abstracție de propria părere despre comentator. Un mesaj nu poate fi tratat mai dur pentru că
vine de la un recidivist sau mai îngăduitor pentru că vine de la un utilizator simpatic. Regulile sunt la fel
pentru toți, iar moderarea trebuie să fie și ea la fel, deopotrivă pentru cei care par refractari sau care par
să nu „merite” publicarea, cât și pentru cei care s-a întâmplat să calce alături o singură data. E extrem de
important ca utilizatorii să simtă că sunt într-un spațiu sigur în care nu sunt considerați indezirabili în mod
automat, intrinsec, sau din cauza comportamentului din trecut. Toleranța și politețea nu pot fi insuflate
decât prin tratamentul corect și egal, urmând regulile și nu targetând anumiți indivizi.
l Nu suprimăm distracția, atâta timp cât rămânem într-o zonă cât de cât decentă. Cei care comentează
reprezintă o minoritate a cititorilor, care tind să fie mai pasionați și să aibă poziții mai ferme decât cititorul
obișnuit. Exprimarea acestor emoții și poziții e o parte semnificativă din motivația lor de a rămâne pe
site și a comenta. De aceea trebuie încurajați să o facă, dar într-un mod civilizat. Nu toate comentariile
nepoliticoase sunt moderate. Regulile lasă spațiu pentru comentarii insultătoare, atâta vreme cât nu sunt:
calomnioase, dezumanizante, violente sau care incită la violență, hărțuitoare sau amenințătoare, extrem
de vulgare, intolerante bazate pe identitatea de grup. Misiunea noastră e de a facilita dialogul și proteja
libertatea de exprimare – în limite rezonabile, în conformitate cu legea și regulile proprii. Critica, joaca, ironia
nu sunt descurajate, atâta timp cât comentariile nu trec limita, definită prin intermediul sistemului de reguli,
criterii și exemple de moderare.
l Încercăm să nu schimbăm înțelesul comentariului, chiar dacă unele părți sunt eliminate. Moderarea nu ar
trebui să schimbe un comentariu negativ într-unul pozitiv, spre exemplu.
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l Păstrăm cât mai mult dintr-un comentariu, fără a lăsa partea din el care încalcă regulile să se vadă. Chiar
dacă un mesaj devine trunchiat, publicăm restul pentru a oferi maximul de libertate de expresie posibil.
Abordarea asta ne ajută și să demonstrăm exact care parte din mesaj reprezenta o problemă, pentru a-i
ajuta să învețe cum să își tempereze impulsurile intolerante sau mai puțin civilizate. Dacă asta înseamnă
că un mesaj devine mai puțin inteligibil, va transmite utilizatorului că pentru a fi înțeles de ceilalți, cea mai
bună strategie e să se exprime mai politicos pentru a evita moderarea. Dar a exercita reținere, neschimbând
înțelesul comentariului și păstrând cât mai mult din el, ne ajută și să câștigăm încrederea utilizatorilor și să
legitimizăm moderarea.
l C
 ontextul contează. Moderarea necesită mobilizarea cunoștințelor proprii și despre media și actualitățile
din domeniu și despre mediul comentariilor. Unele cuvinte sunt OK într-un context și capătă cu totul alt
înțeles în alt context (ex. „mizerie/mizerabil” sau „oi”). Cuvintele și expresiile care par normale („mure”,
„fructe de pădure”) pot, în argoul secțiunii de comentarii să însemne ceva vulgar sau jignitor (în cazul ăsta o
referire la un act sexual). Aceeași afirmație, făcută despre doi oameni diferiți, poate într-un caz să se califice
drept calomnie și în al doilea nu, în funcție despre ceea ce reprezintă informație publică și verificabilă sau
ceea ce a fost stabilit în instanță despre acțiunile celor două persoane. În plus, nu tot ceea ce este acceptabil
într-un material jurnalistic poate fi publicat și în secțiunea de comentarii. Asta pentru că jurnaliștii/autorii
sunt identificabili și responsabili pentru ceea ce scriu, în vreme ce comentatorii de regulă nu sunt. Din punct
de vedere legal, site-ul este considerat responsabil pentru conținutul generat de utilizatori și de aceea are
dreptul de a decide ce fel de discurs este acceptabil.

Reguli de comentare care se referă la intoleranța bazată pe apartenența la un grup:
7. Un spațiu liber e un spațiu sigur. Nu vor fi tolerate discursul urii și instigarea la violență.
8. Descurajăm propagarea intoleranței. Nu vom permite victimizarea ori denigrarea unor persoane sau grupuri
pe baza criteriilor care includ, dar nu se limitează la: rasa sau etnia, identitatea de gen, orientarea sexuală,
țara sau regiunea de origine, religia, boli sau dizabilități, statutul socio-economic . La acest capitol pot intra,
printre altele: epitetele înjositoare, afirmațiile care dezumanizează, care instigă la discriminare sau care
proclamă inferioritatea unui grup sau a unei persoane, în virtutea apartenenței la grupuri care sunt definite
după criteriile sus-menționate sau după alte criterii.
Atât incitarea la ură cât și incitarea la violență sunt de fapt ilegale conform legislației din România și, cum
multe alte publicații le interzic în mod specific în politicile lor de comentare, simțim că avem de fapt obligația
să menționăm acest lucru în regulile de comentare.
Regula numărul 8 merge dincolo de ideea de banare sau moderare a acelor comentarii pe care chiar și o
instanță judecătorească le-ar califica drept incitare la violență sau ură. Accentul nu este pus pe exprimarea
intoleranței ci mai degrabă pe proliferarea acesteia deoarece orice sugestie că opiniile sunt „cenzurate” este
întâmpinată cu o rezitență considerabilă. Mesajul nu este că ne dorim să schimbăm sentimente și atitudini, ci
mai degrabă că ne asumăm responsabilitatea pentru mediul pe care îl „cultivăm” în secțiunea de comentarii.
Această responsabilitate presupune că nu putem permite ca site-ul să fie perceput ca permițând sau ca servind
drept canal de promovare a intoleranței, prin găzduirea discursului intolerant. Pentru a spori șansele ca acest
semnal să fie acceptat, printr-o rută periferală și nu centrale (conștiente) de angajare a cititorilor cu mesajul,
încercăm să creștem oportunitățile acestora de a vedea mesajul de moderare și de a-l percepe în cât mai
multe situații ca fiind neamenințător, sperând ca motivația lor de a se comporta conform regulilor să crească
sau ca măcar mesajul să fie acceptat în urma simplei expunere repetată la acesta.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

INTOLERANȚA BAZATĂ PE APARTENENȚA LA UN GRUP: IDENTIFICAREA DISCURSULUI
CARACTERIZAT DE PREJUDECĂȚI, DISCRIMINATORIU ȘI / SAU INSTIGATOR LA URĂ

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA
COMENTARIILOR CARE NECESITĂ MODERARE

25

Lista de tipuri de exprimări pe care le considerăm intolerante nu este exhaustivă dar reflectă unele dintre
tipurile principale de discurs discriminatoriu sau caracterizat de prejudecăți cu care ne-am întâlnit pe parcursul
lunilor de discuții asupra unor exemple concrete de comentarii, ca parte a întâlnirilor dintre cercetători și
moderatori.
Utilizarea cuvintelor „victimizare și denigrare” subliniază că ceea ce este banat nu reprezintă critică, ci, mai
degrabă, punerea unei persoane sau a unui grup într-o poziție de inferioritate, prin urmare încalcând normele
de egalitate. Comentatorul nu este obligat să agreeze sau să exprime apreciere față de o persoană sau grup.
Poate fi critic sau sceptic dar trebuie să își exercite acest drept într-o manieră civilizată și tolerantă.

n Incitarea la discriminare sau excludere – comentarii care promovează sau caută să justifice tratamentul
inechitabil sau negarea drepturilor pentru anumite persoane sau grupuri, pe baza apartenenței lor la un
grup. Aceasta poate de asemenea să includă comentarii care promovează dominarea socială asupra unui
anume grup (cum ar fi femeile sau minoritățile rasiale).
n Inferioritatea (sau anormalitatea / boala) – declarații care descriu anumite grupuri sau persoane care
aparțin acelor grupuri ca fiind în mod esențial inferioare sau nocive sau bolnave (ex. mai puțin inteligente
– pentru grupurile rasiale sau anormale sau bolnave pentru persoanele LGBT).
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Unele dintre criteriile care califică o declarație pentru moderare din cauza intoleranței pe baza apartenenței
la un grup:

n E pitetele denigratoare sau înjositoare – cuvinte care sunt în general cunoscute ca epitete înjositoare sau
cuvinte vădit denigratoare (ex. „poponar”, „cioroi”, „kraut” pentru persoanele de origine germană, „ochi
oblici” pentru persoanele de origine asiatică etc.)
n D
 ezumanizarea – epitete sau declarații care reduc persoanele la anumite animale sau obiecte, negând
umanitatea sau demnitatea acestora (poate acoperi, de exemplu, atât cuvinte precum „cioară” pentru
reprezentanții etniei rome, care se califică și ca înjosire, cât și declarații care descriu un grup ca fiind
animalic).
n U
 ra sau ostilitatea / antipatia extremă – comentarii care depășesc cu mult verbalizarea antipatiei sau chiar
a disprețului, către exprimarea unor emoții sau porniri violente sau a incitării la ură.
n V
 iolența / exterminarea – comentarii care promo-vează sau justifică recurgerea la violență sau chiar
exterminare.
Orice comentarii care sunt moderate din cauza încălcării acestor reguli de toleranță sunt codate în sistemul
de management al comentariilor prin utilizarea de etichete aplicate de moderatori, în funcție de tipul de grup
pe care îl vizează comentariul (bazat pe rasă, naționalitate, gen, etc). Lista de etichete nu este exhaustivă dar
acoperă principalele tipuri de ținte pe care le-am întâlnit în secțiunea de comentarii. Dacă nu se aplică nicio
etichetă moderatorii sunt instruiți să modereze comentariul fără a utiliza una.

COMPORTAMENTUL NECIVILIZAT
Reguli cu privire la vulgaritate
2. Numele de utilizator care sunt vulgare sau jignitoare pot atrage banarea temporară sau permanentă a
utilizatorului ori ștergerea comentariilor. Același lucru e valabil pentru pozele de profil.
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5. Folosiți un limbaj civilizat. Cuvintele și expresiile licențioase pot fi moderate, indiferent dacă introduceți în
comentariu cifre, simboluri, semne de punctuație ș.a.m.d.
Analiza de conținut, precum și discutarea comentariilor cu echipa de moderare, au arătat că vulgaritatea
reprezintă una dintre cele mai citate cauze de moderare și o problemă destul de pernicioasă în secțiunea
de comentarii, cu utilizatori care încearcă să treacă de moderarea automată a anumitor cuvinte inserând
simboluri printre litere.

Criterii pentru moderarea vulgarității:
l dacă se fac referiri la organe sexuale, acte sexuale sau funcții ale corpului cu limbaj explicit sau imagini
l dacă sunt folosite cuvinte injurioase

Atacuri dure la persoană, amenințări, intimidare sau hărțuire
9. Dezbatem și combatem, nu atacăm gratuit. Ne plac dezbaterile și nu ne deranjează comentariile critice
sau ironice. Totuși, atacurile dure la persoană, tentativele de intimidare, amenințările sau hărțuirea unor
utilizatori sau a altor persoane (precum autorii articolelor, personalități publice ș.a.) creează un mediu toxic.
Comentariile de acest fel vă expun la riscul moderării, ștergerii sau banării.
Cu privire la insulte, jigniri și comentarii lipsite de considerație, procesul de luni întregi de a defini ce întrece
limita a dus la politica de a permite anumite tipuri de comentarii, chiar dacă ținta ar putea fi deranjată de
acestea. De exemplu, permitem utilizatorilor să aducă critici chiar destul de aspre, cum ar fi comentariile care
ridiculizează moderatorii sau autorul („cenzori comuniști”, „impostori incompetenți”). Permitem de asemenea
insulte precum „idiot” sau „nesimțit” direcționate către alți utilizatori, jurnaliști sau terți. Nu permitem, în
niciun caz, comentariile care sunt dezumanizante, amenințătoare sau hărțuitoare, extrem de vulgare sau care
încalcă orice alte reguli.

Câteva criterii pentru moderare sub această umbrelă:
l Comentariul utilizează cuvinte injurioase violente sau limbaj violent împotriva unei persoane.
l Comentariul utilizează limbaj cu un grad ridicat de vulgaritate (cum ar fi imagini sexuale) pentru a insulta.
l Comentariul compară un individ cu un animal sau dezumanizează ținta sub orice altă formă.
l Comentariul este amenințător sau încearcă să inti-mideze.
Tipul de injurii sau insulte pe care le moderăm este etichetat ca „limbaj vulgar sau jignitor” în cadrul sistemului
de moderare a comentariilor.
Pentru cea mai mare parte a proiectului, orice nume de utilizator a fost permis pe GSP.ro, precum și orice
poză de profil. Unii utilizatori, însă, ofensează în mod intenționat sau utilizează numele ori imaginile unor
personalități publice. Planul este de a elimina gradual astfel de nume de utilizatori și poze după ce ne-am
îndeplinit scopul de a interacționa direct cu utilizatorii, în afara secțiunii de comentarii. Ne propunem să aflăm
cât mai multe despre comportamentul de comentare al utilizatorilor și să îi implicăm în grupuri de discuții/
consultare. Pe Tolo.ro și Blogsport.ro, unde comentatorii pot utiliza orice alias, mesajele celor care folosesc un
nume ofensator/nepotrivit sunt șterse, așa cum se procedează în cazul spam-ului.

Trollingul sau inundarea secțiunii de comentarii

CUM FUNCȚIONEAZĂ
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Mai mult, insultele sunt moderate dacă afișează intoleranță prin înjosirea țintei pe baza identității de grup pe
care o afișează sau care îi este atribuită. De exemplu, moderăm utilizarea unor etichetări cum ar fi „țăran”
sau „gunoier” pentru a insulta alte persoane, de vreme ce astfel de discurs este nu doar nepoliticos dar de
asemenea ofensator și intolerant pe criterii socio-economice. Același principiu se aplică la utilizarea termenilor
„gay” sau „retardat” ca insultă sau ca orice alt tip de jignire pe baza criteriilor de identitate de grup care
sunt acoperite de regula 8 împotriva intoleranței. Epitetele înjositoare sau remarcile jignitoare care folosesc
rasa, statutul socio-economic, starea de sănătate sau orientarea sexuală, originea națională sau regională ca
muniție sunt numeroase și moderate unilateral.
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1. Pentru a da tuturor ocazia să se exprime și a preveni deturnarea discuției de către una sau câteva persoane,
promovăm principiul „o persoană, o voce”. Vă recomandăm să postați prin intermediul unui singur ID de
utilizator. Dacă postați comentarii de pe mai multe profiluri, este posibil să fiți banat temporar sau permanent
ori să vi se șteargă comentariile.

12. Exprimați-vă, dar lăsați loc și pentru alții. Vă rugăm să nu postați același comentariu de mai multe ori.
Chiar dacă mesajul nu încalcă regulile, publicarea repetată a acestuia poate atrage ștergerea lui și chiar
banarea temporară sau permanentă a utilizatorului. Modificarea unui cuvânt sau a unor cuvinte fără ca
acest lucru să schimbe semnificativ conținutul mesajului nu garantează că acesta va fi publicat mai mult de
o dată sau de două ori.
După cum a raportat echipa de moderare, iar noi am confirmat după analizarea bazei de date cu comentarii,
uneori același comentariu provine de la diverși utilizatori, alteori este un singur utilizator care postează același
comentariu în mod repetat pe parcursul unei perioade scurte de timp (un asalt de comentarii).
Este dificil pentru noi să identificăm dacă ne confruntăm cu un comentator care postează de la mai multe IDuri sau mai mulți comentatori care se coordonează între ei. Identificarea prin IP nu este de ajutor deoarece o
persoană poate utiliza software care să genereze în permanență IP-uri diferite. În același timp, blocarea unui
IP poate duce la blocarea mai multor utilizatori dacă împart aceeași rețea. Din aceste motive, precum și din
cauză că utilizatorii pot întotdeauna să își creeze noi ID-uri de utilizatori, blocarea este o „alternativă nucleară”
de la utilizarea căreia preferăm să ne abținem pe cât posibil. Dar am stipulat cu toate acestea că postarea sub
diferite ID-uri de utilizator nu este permisă.
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10. Dacă trollați puteți fi banați. Utilizatorii care postează în mod repetat conținut abuziv, folosind un limbaj
vulgar și/sau agresiv, ce pare destinat să inflameze, își asumă faptul că mesajele lor pot fi moderate ori
șterse și că ID-ul poate fi banat temporar sau permanent.

Dacă același comentariu apare mai mult de o dată în secțiunea de comentarii sau pe site (sau dacă se
schimbă doar câteva cuvinte fără a se schimba majoritatea comentariului), toate duplicatele sunt șterse.
Pentru a consolida latura educațională a moderării, ștergerea este folosită doar în astfel de situații, iar moderarea
(cu ***) în restul situațiilor, pentru a transmite un mesaj clar că urmele lor sunt vizibile, atât celor care au
postat cât și celor care văd comentariile. În acest scenariu încercăm să apelăm la motivația utilizatorilor de a se
exprima și, astfel, de a-și vedea postările nemoderate. Astfel putem și să ținem o evidență corectă a numărului
de comentarii (moderate) și a istoriei comentatorilor, fără a trebui să analizăm toate comentariile șterse.

RĂSPUNDERE LEGALĂ
Calomnie
15. E important pentru noi să vă puteți exprima opiniile și să transmiteți informații. Vă încurajăm totuși să
comentați cu discernământ și să nu faceți acuzații pe care nu le puteți proba. Comentariile ce conțin acuzații
grave care nu sunt dovedite ca fiind adevărate și pentru care nu există indicii rezonabile că ar putea fi
adevărate pot fi moderate.
Problema calomniei și defăimării în comentarii este una pe care inițial nu am anticipat că va trebui să o
abordăm. Cu toate acestea, de la începutul experimentului de moderare din cadrul „Less Hate, More Speech”,
comentariile care conțin acuzații legate de acte ilegale sau imorale ale personalităților publice (de la vedete din
sport până la politicieni și jurnaliști) au fost ridicate ca subiect de discuție în mod repetat în cadrul întâlnirilor
dintre moderatori și cercetători.
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În timp ce lucram la o politică cu privire la comentariile cu potențial defăimător, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului a emis un verdict important, în măsură să creeze precedent. Cazul a pornit de la un proces legat de
defăimare împotriva unui site de știri estonian, care nu a reușit să elimine imediat de pe site comentariile
defăimătoare împotriva unui om de afaceri estonian. Publisherul estonian administra până la acel moment
comentariile printr-un sistem automat precum și cu ajutorul raportărilor din partea utilizatorilor (după proces a
introdus moderare manuală mult mai extinsă). Site-ul publicase un articol despre o companie de transporturi,
care a fost considerat obiectiv și bazat pe fapte reale de către instanța judecătorească. Cu toate acestea,
anumite comentarii despre proprietarul companiei erau agresive și defăimătoare. După ce omul de afaceri
a înștiințat site-ul, comentariile au fost șterse dar la acel moment deja fuseseră online vreme de câteva
săptămâni. Prin urmare acesta a dat în judecată site-ul, iar cazul a ajuns până la Curtea Supremă din Estonia,
care a acordat despăgubiri modeste reclamantului. Publisherul a făcut apel la CEDO, dar Curtea Europeană a
susținut decizia curții estoniene și a concluzionat că un publisher online este responsabil legal pentru conținutul
comentariilor online pe care le găzduiește6. Organizații precum Article 19, precum și unii publisheri, și-au
exprimat îngrijorearea legată de precedentul stabilit de această decizie, care riscă să forțeze site-urile să-și
închidă secțiunile de comentarii dacă nu au resursele pentru a verifica toate comentariile7. De altfel, unele
site-uri, precum portalul bulgar e-vestnik, au renunțat deja la comentarii.
O decizie CEDO ulterioară, însă, nuanțează poziția curții din Delfi AS c. Estoniei. În MTE și Index.hu contra
Ungarieri, CEDO respinge o decizie a unei curți ungare de a acorda despăgubiri într-un caz pornit de la
comentarii care au fost considerate insultătoare și generatoare de prejudicii pentru reputația unei persoane,
fără să se califice ca discurs instigator la ură. În acest caz, CEDO a motivat că în timp ce comentariile în
discuție erau într-adevăr ofensatoare și vulgare, site-ului nu i se putea cere să le șteargă: „Este adevărat că,
în cazuri în care comentariile unor terți utilizatori iau forma unui discurs instigator la ură și a unor amenințări
la integritatea fizică a indivizilor, drepturile și interesele altora și ale societății ca întreg pot da dreptul Statelor
Membre să impună răspundere portalurilor de știri de pe internet dacă acestea nu reușesc să ia măsuri pentru

6

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. (2015). „Grand Chamber, CASE OF DELFI AS v. ESTONIA, (Application no.
64569/09) Judgment.” Disponibil la: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{%22appno%22:[%
2264569/09%22],%22itemid%22:[%22001-155105%22]} (accesat pe 15 decembrie 2015).

7

Article 19. (2015). „European Court strikes serious blow to free speech online”. https://www.article19.org/resources.php/resource/37287/en/european-court-strikes-serious-blow-to-free-speech-online (accesat pe 20
August 2015).

Dezbaterile publice despre sport și multe personalități fiind așa cum le știm (pline de speculații, aluzii și critici
dure), nu am putea modera tot conținutul pentru care cineva ar putea da în judecată publisherul. În acord cu
redactorul șef și redactorul online, am hotărât să moderăm doar comentariile care conțin acuzații foarte grave
care nu sunt susținute de dovezi, împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane foarte clar identificate
(de obicei acuzații despre acțiuni ilegale, care dacă s-ar dovedi adevărate, ar implica un caz penal). Trecem
cu vederea situațiile în care utilizatorul are motive rezonabile să facă respectivele afirmații (dacă ziarul a
scris despre situația specifică sau aceasta a fost acoperită larg în presă). În acest sens, am utilizat ca sursă de
inspirație legislația anterioară despre calomnie (acum abrogată), care definea calomnia ca afirmarea „unei
fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancţiune
penală, administrativă sau disciplinară, ori dispreţului public”12. Legea conținea de asemenea o excepție
pentru afirmațiile referitoare la fapte pentru care s-a făcut proba verității sau despre care se dovedește că
erau „motive rezonabile” pentru a crede sunt adevărate.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

În România, calomnia nu mai constituie infracțiune, dar legea garantează „dreptul la demnitate”9 în timp ce
lasă de asemenea loc pentru „exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă”10. Au fost
cazuri recente de persoane care au cerut, cu succes, în instanță despăgubiri de la publisheri pentru „atingere
adusă onoarei și reputației”, inclusiv pentru conținut generat de utilizatori. În 2011, jurnalistul Ion Cristoiu a
dat în judecată ziarul Cotidianul și proprietarii acestuia pentru comentarii insultătoare și vulgare la adresa lui,
argumentând că respectivele comentarii i-au deteriorat reputația și că dorea să creeze un precedent legal
(Enache 2011). În 2012, Judecătoria Sectorului 1 din București a acordat lui Cristoiu despăgubiri în valoare de
1.000 RON (plus cheltuieli de judecată). (Cristoiu 2015) Tot în 2012, Jurnalul Național, unul dintre site-urile pe
care le-am analizat în cercetarea legată de termeni și condiții, a fost foarte aproape de a primi o amendă de
la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pe baza unor comentarii împotriva etniei rome
întâlnite în subsolul unuia dintre articolele sale. Petentul care a adresat plângerea către CNCD a considerat
„discriminatoriu faptul că nu sunt filtrate comentariile postate.” CNCD a dat dreptate petentului, a declarat
comentariile discriminatorii și a dat Jurnalului Național un avertisment11.

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

a elimina fără întârziere comentarii ilegale, chiar fără o semnalare din partea presupusei victime sau a terților
(a se vedea Delfi AS, citat mai sus, § 159). Cu toate acestea, cazul de față nu a implicat astfel de exprimări.”8
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De aceea sfătuim utilizatorii să nu facă acuzații pe care nu le pot susține cu dovezi sau care nu sunt fundamentate
conform informațiilor disponibile. Nu moderăm toate comentariile jignitoare la adresa unei personalități publice
și de asemenea încercăm să păstrăm loc pentru speculațiile obișnuite care apar în discuțiile despre sport. Nu
sunt moderate nici indiciile subtile ca jurnaliștii să cerceteze mai mult anumite subiecte, dacă nu reprezintă
acuzații specifice, care ar da unei terțe persoane un motiv solid pentru a intenta un proces în instanță.

Criterii pentru moderare din cauza calomniei (trebuie să fie întrunite toate):

8

Curtea Europeană a Drepturilor Omului. (2016). „Grand Chamber, CASE OF MAGYAR TARTALOMSZOLGÁLTATÓK
EGYESÜLETE AND INDEX.HU ZRT v. HUNGARY, (Application no. 22947/13) JUDGMENT”. Disponibil la: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-160314#{“itemid”:[“001-160314”]} (accesat pe 2 februarie 2016).

9

Articolul 72 al Noului Cod Civill: (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără
respectarea limitelor prevăzute la art. 75. (NB: articolul 75 face referire la libertatea de exprimare și alte libertăți,
a se vedea mai jos). Noul Cod Civil a fost adoptat prin legea nr. 287/2009 și republicat prin articolul 218 din legea
nr. 71/2011. Este disponibil la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884 (accesat pe 20 decembrie
2015).

10

Articolul 75 din Noul Cod Civil. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/109884 (accesat pe 20 decembrie
2015).

11

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). (2012). „Raport de activitate - 2012” http://www.cncd.
org.ro/files/file/Raport%20de%20activitate%20CNCD%202012.pdf (accesat pe 2 septembrie 2015).

12

Articolul 225 din vechiul Cod Penal Român, adoptat prin legea nr. 301 din 28 iunie 2004 disponibil la: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/53394. Această prevedere a fost abrogată prin adoptarea actualui Cod
Penal în 2009.
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l A
 cuzația are un grad ridicat de specificitate, cu pri-vire la ținta acuzării (o persoană sau un grup de persoane
sunt clar identificate), precum și fapta sau comportamentul de care acestea sunt acuzate.

l D
 eclarația se referă la o presupusă faptă gravă (de obicei ilegală), care, dacă se confirmă, poate avea
consecințe grave (de regulă pedeapse prevăzute prin lege) și dacă nu se confirmă poate afecta grav
reputația țintei și expune site-ul la riscul de a fi dat în judecată.
l F apta în discuție nu a fost încă dovedită ca ade-vărată (ex. de către o instanță judecătorească sau altă
autoritate competentă, precum organismele de conducere din sport).

Excepții:
l Circumstanțe atenuante sunt oferite comentatorului dacă ziarul sau alte surse din presă au descris deja faptele în discuție, prin urmare un cititor are motive
întemeiate să comenteze asupra acestor presupuse fapte.
Judecățile de valoare, chiar dacă insultă, sau opiniile despre moralitatea unei persoane sau apartenența
politică a acesteia nu reprezintă calomnie. Același lucru este valabil și pentru speculațiile care sunt mult prea
vagi pentru a reprezenta o acuzație directă vizând o persoană sau un grup cu privire la o acțiune specifică.

Respectarea dreptului la viață privată și alte reglementări
3. Vă rugăm să nu folosiți numele ori imaginile altor persoane (spre exemplu sportivi, personalități publice
ș.a.) în numele vostru de utilizator sau în poza de profil. Nerespectarea acestei reguli poate atrage banarea
sau ștergerea comentariilor.
13. Comentariile trebuie să respecte legea, inclusiv legislația privind proprietatea intelectuală. Nici instigarea
la activități ilegale nu e permisă.
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14. Vă rugăm să nu postați informații personale despre alte persoane (utilizatori și nu numai) și să nu colectați
sau salvați informații despre ceilalți utilizatori. Pentru a proteja dreptul la o viață privată, putem aplica
măsuri precum moderarea și banarea. Recomandăm, de asemenea, să nu postați informații personale
despre dumneavoastră.
Problema postării de informație personală despre sine sau alții a apărut în discuție și în cadrul întâlnirilor de
moderare deoarece anumiți comentatori utilizau informațiile personale ca muniție pentru a ataca alți utilizatori
(spre exemplu un caz în care s-a dezvăluit că un utilizator este imobilizat în scaun cu rotile și acesta a fost
numit handicapat, frustrat și instabil mintal). Această experiență ne-a motivat atât să avertizăm împotriva
postării de informație personală, cât și să subliniem că dezvăluirea informației personale despre alții, chiar
dacă nu într-un context ofensator, nu este permisă deoarece poate fi utilizată de cititori pentru a ataca alte
persoane (online sau chiar în viața reală).
Cu privire la fotografiile sau numele utilizatorilor, la fel ca și în cazul numelor și pozelor de utilizator vulgare
sau ofensatoare, a fost semnalat de moderatori că unii utilizatori aleg nume sau fotografii ale persoanelor
reale, de obicei personalități publice. Deși este puțin probabil ca un utilizator să-și poată însuși cu succes
identitatea altcuiva, un astfel de comportament nu este în conformitate cu normele de comportament civilizat
și cu respectul pentru viața privată a altora și este foarte posibil să expună publisherul la răspundere legală.
Această regulă nu este încă pusă în aplicare prin blocarea utilizatorilor, din aceleași motive pentru care nu
banăm utilizatori și pentru alte încălcări ale regulilor.

Câteva site-uri fac referire la tema comentariilor despre publicație sau autori în politicile de comentare. În
timp ce moderarea tuturor comentariilor negative despre site cu siguranță ar încălca libertatea de exprimare
și ar fi o măsură prea radicală, ne-am confruntat totuși cu problema comentariilor foarte dure, precum cele
care numesc autorii idioți, sau care acuză publicația că este afiliată politic. Nu vedem niciun motiv pentru
a trata comentariile despre publicație altfel decât pe cele despre alți utilizatori sau persoane. Atât timp cât
comentariul nu dezumanizează, nu este amenințător, intolerant, excesiv de vulgar, denigrator sau calomnios
și nu este postat în mod repetat pentru a inflama, nu va fi moderat.

COMENTARIILE ÎN AFARA SUBIECTULUI
Unii publisheri descurajează în mod explicit comentariile în afara subiectului în secțiunea de termeni și
condiții. În eșantionul nostru de 54 de site-uri care aveau termeni și condiții cu privire la conținutul generat
de utilizatori, am găsit 21 care avertizează cu privire la postarea de comentarii. Cu toate acestea, doar 2 din 16
site-uri românești fac asta. Conversațiile în afara subiectului nu sunt întotdeauna necivilizate sau intolerante
și nici prin definiție nocive pentru calitatea dezbaterii din secțiunea de comentarii. Din contră, poate fi
argumentat că utilizatorii care petrec timp împreună și discută o gamă largă de subiecte (de la politică până la
cele mai recente filme) relaționează mai bine și se simt mai confortabil în secțiunea de comentarii. Mai mult,
introducerea standardului că mesajele trebuie să fie „la subiect” poate pune o povară prea mare pe orice
echipă de moderare, în măsura în care trebuie să citească fiecare articol pentru care moderează comentariile
și să ia numeroase decizii care nu au nicio legătură cu sarcina suficient de dificilă de a identifica discursul
intolerant, anti-democratic sau foarte necivilizat.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

COMENTARII NEGATIVE DESPRE PUBLISHER SAU AUTORI

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

CE NU MODERĂM ȘI DE CE

POSTAREA DE LINK-URI
Fie că sunt la subiect sau în afara acestuia, utilizatorii postează unele linkuri la alte articole, la clipuri video de
pe YouTube etc. Dacă nu sunt promoționale și astfel interzise prin regula împotriva reclamelor și spamului, nu
interzicem acest lucru. Moderatorii trebuie să acceseze fiecare link din secțiunea de comentarii și să verifice
rapid materialul pentru a se asigura că nu are conținut abuziv de orice natură. În mod evident uneori nu pot
să arunce mai mult decât o privire pe diagonală, mai ales dacă linkul este cu un documentar de 20 de minute
de pe YouTube. Interzicerea postării de linkuri ar fi fost o soluție mai simplă și a fost luată în calcul, dar am
considerat-o exagerată, având în vedere că multe linkuri sunt inofensive iar postarea de linkuri este o parte
integrantă și un obicei larg răspândit în relaționarea pe Internet.

31

PĂRERI DIFERITE
Luăm pașii necesari pentru a preveni utilizarea site-urilor din proiect drept canale pentru răspândirea urii
sau discriminării, conform valorilor proiectului și redacției și conform dreptului și, de fapt, responsabilității
jurnaliștilor de a acționa ca gardieni ai platformelor publicației lor. Însă nu suprimăm dezacordul cu valorile
proiectului, ale autorilor sau ale publicației, antipatia față de diverse grupuri sau exprimarea opiniilor pe care
nu le împărtășim, atâta vreme cât acest lucru este făcut într-un mod politicos și nediscriminator. Pe scurt,
implementarea moderării nu promovează o anumită ideologie sau agendă ci, mai degrabă, caută să inculce
politețe și respect pentru drepturile și demnitatea egală a tuturor.

Câteva exemple ilustrează cum mesajele cu care nu suntem neapărat de acord pot fi publicate, dacă nu
încalcă regulile de comentare.
În coloana din partea stângă, textul subliniat reprezintă părțile care ar fi înlocuite de asteriscuri. În coloana din
dreapta sunt arătate exprimările permisibile pentru (aproximativ) aceeași idee.
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EXEMPLE
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Nu permitem
Să luăm de la gura românilor și a europenilor ca
să le dăm sălbaticilor ăstora? Europeanul să
muncească doar ca să țină în cârcă spurcăciunile
astea? De ce nu-i ajuta țările arabe bogate, mari
exportatoare de petrol...

Permitem
Să luăm de la gura românilor și europenilor ca să le
dăm ăstora? Europeanul să muncească doar ca să-i
țină în cârcă? De ce nu-i ajuta țările arabe bogate,
mari exportatoare de petrol...

Cine nu vrea să vorbească română să se tireze
nene în altă parte, asta e țara noastră! ROMÂNia!
Ia să vină să zică statul așa și vezi cum se gândesc
mai bine părinții copiilor unguri înainte să le
interzică să vorbească limba țării în care trăiesc

Nu-i normal să nu vorbești limba română. Poate s-or
gândi părinții copiilor unguri mai bine înainte să le
interzică să vorbească limba țării în care trăiesc

Manelele fac rău societății. Dacă-ți plac, spune
multe despre nivelul la care te învârți și mai ales
ce apreciezi de la viață! Românii s-au țiganizat...
În loc să-i dominam noi pe ei (că suntem mai mulți
și mai civilizați) au reușit să ne domine ei pe noi :(

Manelele fac rău societății. Dacă-ți plac, spune multe
despre nivelul la care te învârți și mai ales ce
apreciezi de la viață! Mă deranjează că românii
adoptă cu atâta entuziasm părți din cultura romă.

Circul ăsta cu paradele gay trebuie interzis, punct.
Afară, afară cu butt-f&k3rii din țară! :)))

Eu nu-nțeleg de ce trebuie să se dea în spectacol, să
facă ce vor la ei acasă da să mă lase pe mine-n pace

Băi ce nasol, începem să rămânem fără bărbați în
WTA ... În privința lui Serena (n-am făcut
dezacord!) chiar mă întrebam când îi cedează
genunchii considerând chintalul pe care trebuie
să îl deplaseze pe teren sau inima de la atâția
steroizi și alte anabolizante. Când un mare sportiv
se retrage am o ușoară părere de rau, însă în cazul
ăstuia absolut niciuna, cu cât își vede de treaba
lui mai repede cu atât mai bine!

În privința lui Serena chiar mă întrebam când îi
cedează genunchii considerând chintalul pe care
trebuie să îl deplaseze pe teren sau inima. Când un
mare sportiv se retrage am o ușoară părere de rau,
însă în cazul ăsteia absolut niciuna, cu cât își vede de
treaba ei mai repede cu atât mai bine!

sunt sporturi unde femeile n-au ce căuta.
La cratiță, să lase bărbații!

de fapt femeile în sport sunt bune doar la gimnastică
și patinaj...

asta e valoarea ei! lasă-te de sport și la striptease
cu tine. la asta se pricep toate femelele.

asta e valoarea ei! lasă-te de sport!

la câte-a făcut, ăsta merită împușcat în cap

la câte-a făcut, locul lui e la închisoare

iar au lăsat j e g u r i le de-l pupă-n cur pe ăsta
la butoane, să vezi acuma stelutze stelutze

Iar i-au lăsat la butoane pe ăia de moderează doar
dacă te iei de ăsta, să vezi acuma stelutze stelutze

dopatul ăsta ar fi bine să se retragă în curând,
pe puterile lui nu putea niciodată să ajungă
așa departe... a păcălit lumea prea mulți ani.

ăsta ar fi bine să se retragă în curând. mă-ndoiesc
că a ajuns așa de departe doar pe puterile lui...
poate c-a păcălit lumea în toți anii ăștia.

Nu credem că regulile noastre de moderare sunt singura și cea mai bună soluție pentru toate platformele și
recunoaștem de asemenea că verificarea tuturor comentariilor nu e fezabilă pentru toți publisherii14. Totuși,
multe siteuri consideră în prezent că este necesar să modereze cel puțin unele comentarii, iar în această
privință experiența noastră oferă unele sfaturi utile.
În mod special, moderarea comentariilor trebuie să fie adaptată la natura fiecărei secțiuni de comentarii și să
susțină obiectivele redacției în ceea ce privește implicarea publicului. Cel mai probabil facilitarea unui dialog
mai intens și de calitate mai ridicată este un obiectiv principal -- așa cum a fost în cazul nostru -- chiar dacă
nu există obiective specifice ulterioare în ceea ce privește profunzimea și durata interacțiunii cu publicul.
Cu toate acestea ceea ce reprezintă un obiectiv realist în ceea ce privește calitatea sau schimbările în bine
trebuie să ia în calcul natura publicației și publicul său, interacțiunile online existente precum și capacitatea
redacției.
Există posibilitatea ca nu toate redacțiile să aibă resurse pentru organizarea moderării în ceea ce privește
dispunerea de personal complet calificat, de aceea în cazul nostru a existat nevoia de întoarcere la definiții
și principii și înțelegerea acestora prin discuții și exemple în cadrul unui proces îndelungat de interacționare.
Și totuși, stabilirea unor proceduri de moderare internă care sunt cât mai clare și detaliate cu putință este de
asemenea importantă. Moderarea bazată pe reguli va face viața moderatorilor mai ușoară, ajutându-i să ia
decizii și să aibă încredere în ceea ce fac. Și deoarece sunt cei care întâlnesc de cele mai multe ori o cantitate
mare și o gamă largă de conținut necivilizat și deranjant, moderatorii au nevoie de instrumente pentru a-i
ajuta să facă față la această sarcină. Au nevoie de dispozitive care să le simplifice deciziile precum și să le
întărească încrederea că nu iau decizii arbitrare împotriva altor persoane, ci implementează reguli care sunt
importante pentru redacție.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Mediul și nevoile caracteristice fiecărui site diferă într-o oarecare măsură; ceea ce funcționează pentru unele
ar putea să nu funcționeze pentru altele și ar putea avea obiective și abordări diferite. Noi înșine am făcut
o cercetare asupra termenilor și condițiilor pentru comentare utilizate de diverse siteuri de știri, analiză și
sport românești și occidentale și am descoperit foarte multe elemente comune -- cu privire la interzicerea
discursului instigator la ură sau a vulgarității, de exemplu. Cu toate acestea, am descoperit de asemenea
unele diferențe în zone precum gradul sau tipul de moderare practicate, tratamentul aplicat postărilor în afara
subiectului, comentariilor jignitoare sau criticilor adresate publicației13.

MODERAREA COMENTARIILOR ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH”

CONCLUZII
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13

Pentru mai multe informații despre cum își gestionează alte site-uri secțiunile de comentarii, vezi raportul
“Gestionarea secțiunii de comentarii: termeni, condiții și proceduri. România dintr-o perspectivă comparativă,” de
asemenea dezvoltat în cadrul proiectului “Less Hate, More Speech”.

14

Pare să existe nevoia de a găsi un echilibru între cât de mult se poate investi în interacțiunea cu utilizatorii și
crearea unei comunități și numărul de articole în care astfel de interacțiuni sunt disponibile. Aceasta este alternativa pentru care au optat Guardian și New York Times. Publicația din urmă deschide secțiunea de comentarii doar
pentru aproximativ 25 de articole pe zi, din cele aproximativ 150 de articole publicate în fiecare zi, iar majoritatea
utilizatorilor sunt pre-moderați până la punctul în care unii dintre ei devin “Utilizatori verificați” și sunt supuși
post-moderării. Surse: Murtha, J. (2015). “How audience engagement editors are guiding online discussions.” Columbia Journalism Review, http://www.cjr.org/analysis/before_many_americans_had_awoken.php; and: Meyer,
R. (2016). “How Many Stories Do Newspapers Publish Per Day?” The Atlantic, http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2016/05/how-many-stories-do-newspapers-publish-per-day/483845/. De asemenea pentru
o trecere în revistă rapidă, vezi rapoartele redactate de American Press Institute, precum: Zimmerman, S. (2014).
How to choose a commenting platform for news sites. https://www.americanpressinstitute.org/publications/
reports/strategy-studies/choose-commenting-platform/single-page/.
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Dacă jurnaliștii decid să accepte că acesta este un moment pentru comunicarea bidirecțională cu cititorii lor,
atunci următorul pas care se impune este de a stabili o comunicare respectuoasă de ambele părți. Și în calitate
de gardieni („gatekeepers”), care au ca scop să creeze o comunitate sau cel puțin o normă de comunicare,
este în interesul lor (și cade de asemenea în sarcina lor) să trateze comentatorii cu respect (chiar și atunci
când aceștia nu le răspund cu aceeași monedă), să facă un efort de a înțelege de ce aceștia acționează așa
cum o fac și ce așteptări au. Aceste informații pot schimba modul în care este gândită moderarea, în așa fel
încât stabilirea normelor de comportament civilizat și toleranță să aibă mai mari șanse de succes deoarece
este mai adaptată la preocupările și predispozițiile audienței.

Prin urmare, este importantă publicarea unor reguli clare și accesibile de comentare și deschiderea către
utilizatoril și explicarea în mai multe moduri a motivelor pentru implementarea regulilor și a semnificației lor.
În caz contrar, senzația că moderarea este arbitrară sau nu este transparentă poate foarte ușor să provoace o
stare de aversiune în rândul comentatorilor. Comentatorii nu se împotrivesc doar regulilor cu care nu sunt de
acord, ci și aplicării neconsecvente a acestora. Deși variația și chiar eroarea pot interveni oricând atunci când
sunt implicate ființe umane, iar unii utilizatori poate că pur și simplu nu vor fi de acord cu deciziile pe care le
displac, credem în efortul de a menține o moderare sistematică și consecventă, prin aplicarea procedurilor
și prin examinarea realistă a deciziilor dificile și a feedback-ului din partea utilizatorilor. Dacă se așteaptă un
proces prea îndelungat pentru a face oamenii să accepte cel puțin inevitabilitatea regulilor și chiar și mai mult
timp pentru a internaliza sensul acestora, respingerea a ceva resimțit ca nedrept și neclar este foarte rapidă
iar o dată stabilită această percepție, este foarte greu să fie înlăturată.
Pe scurt, am încercat să fim realiști, adică să dezvoltăm procesul de moderare în acord cu informațiile
științifice de care dispunem despre ce tip de schimbări de atitudine și comportament pot fi induse și în ce
mod. O atitudine realistă este necesară de asemenea în ceea ce privește așteptările legate de timpul necesar
atât pentru instruirea moderatorilor, cât și pentru observarea unor efecte în secțiunea de comentarii, luând
în calcul de asemenea și contextul. Deși politicile de moderare pot varia în funcție de obiectivele și resursele
redacției, moderarea are mai multe șanse de succes dacă este respectuoasă, bazată pe reguli și sistematică,
precum și conectată la caracteristicile audienței online căreia i se adresează.
Procesul de dezvoltare și implementare a procedurilor de moderare subliniază cât de dificil este să se
promoveze norme de egalitate și corectitudine în contexte în care regulile despre acceptabilitatea diverselor
forme de discurs sunt lejere și aproape orice este acceptat. Arată dificultățile inerente în încercarea de a
atinge un punct ideal unde respectul este oferit tuturor grupurilor, în special atunci când acest lucru nu se
întâmplă și nici măcar nu este promovat ca fiind dezirabil din punct de vedere social în cadrul societății în
general. Totuși, reflectă de asemenea că este posibil să fie dezvoltate astfel de reguli chiar și în contexte
dificile dacă există deschidere iar obiectivele și rolurile sunt clare.
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