MODERAREA ÎN PROIECTUL „LESS HATE, MORE SPEECH“:
CUM FUNCȚIONEAZĂ
1

Raluca Toma, Marina Popescu

EEA GRANTS • NORWAY GRANTS

MODERAREA
COMENTARIILOR ÎN
PROIECTUL „LESS HATE,
MORE SPEECH”:
CUM FUNCȚIONEAZĂ
- REZUMAT -

Acest raport explică modul în care funcționează moderarea comentariilor în cadrul proiectului: ce
experimente am implementat și ce a inspirat design-ul sistemului de comentarii, care sunt principiile
și obiectivele noastre principale, ce concepte cheie stau la baza procedurilor noastre de moderare și
cum anume decid moderatorii ce poate fi publicat sau nu.
Implementarea moderării a reprezentat un test pentru a afla dacă regulile instituționalizate pot fi eficiente
când sunt aplicate și explicate pentru o perioadă de timp îndelungată. Cercetarea implică diverse experimente
de moderare, precum și dialogul direct cu utilizatorii pentru a afla mai multe despre ce și cum gândesc.
Moderarea în cadrul proiectului „Less Hate, More Speech” a început în aprilie 2015, cu site-ul principal GSP.
ro, iar Tolo.ro, al doilea site principal, a fost moderat în cadrul proiectului începând din septembrie 2016.
Moderarea „Less Hate” pe Blogsport.ro și paginademedia.ro a fost inițiată în februarie 2016. Etapa de moderare
supervizată, cu participarea echipei de cercetare, s-a încheiat în iunie 2016.
Acest demers s-a bazat pe premisa că atât comenta-riile cât și implicarea cititorilor sunt valoroase pentru
publisheri, jurnaliști și cititori laolaltă, și că este impor-tant 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.

OBIECTIVE ALE MODERĂRII:
n S
 ă 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.
n S
 ă 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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n S
 ă încurajăm contribuții de calitate mai ridicată, favorizând exprimarea utilizatorilor mai politicoși și atenți,
care pot veni cu mesaje gândite mai în profunzime.
n S
 ă îi facem pe comentatori să se gândească de două ori înainte de a posta mesaje agresive, ostile sau
vulgare.
n S
 ă 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.
n S
 ă 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.

CE MODERĂM, PE SCURT:
 Discursul instigator la ură
 Incitarea la violență
 Incitarea la discriminare sau excludere
	
„Inferioritatea” (comentariile care prezintă anumite grupuri ca fiind inferioare, deviante, bolnave etc)
 Epitetele înjositoare sau insultele care dau dovadă de intoleranță
 Dezumanizarea
 Limbajul extrem de vulgar
 Amenințările și hărțuirea
 	Acuzațiile cu un grad ridicat de specificitate, care nu sunt probate cu dovezi prezentate de comentator
sau disponibile publicului (ex. în presă)

	
Criticile la adresa publicației, autorilor, moderării
	
Criticle dure sau chiar insultele care nu sunt: calomnioase, intolerante sau dezumanizante
	
Comentariile în afara subiectului
	
Opiniile care contravin viziunii publicației sau autorilor, care sunt exprimate într-un mod civilizat
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.
Procedurile dezvoltate în colaborare cu jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor s-au bazat pe literatura de specialitate
legată de intoleranță, cercetări precedente în analiza de conținut a discursului intolerant și anti-deliberativ
(inclusiv comentarii online), legislația și decizii relevante din instanță, precum și cunoștințe socio-psihologice
și comportamentale.

PRINCIPII-CHEIE ALE MODERĂRII „LESS HATE, MORE SPEECH”:
n
n

n
n
n

n
n

N
 u suprimăm distracția, atâta timp cât rămânem într-o zonă cât de cât decentă. Critica, joaca, ironia nu
sunt descurajate, atâta timp cât comentariile nu trec limita.
M
 oderăm comentariul, nu comentatorul.
Comentariile trebuie judecate de la caz la caz, pe propriile merite, făcând abstracție de propria părere
despre comentator.
N
 e moderăm sentimentele. Moderatorii trebuie să încerce să limiteze impactul propriilor poziții și
sentimente despre o anumită persoană sau problemă asupra procesului de moderare.
Încercăm să nu schimbăm înțelesul comentariu-lui, chiar dacă unele părți sunt eliminate. Moderarea nu
ar trebui să schimbe un comentariu negativ într-unul pozitiv, spre exemplu.
M
 oderăm discursul, nu gândirea. Examinăm ceea ce este scris, nu ceea ce ar fi putut fi scris sau ceea
ce ar putea crede comentatorul. Când ne confruntăm cu comentarii „la limită”, unde există o suspicune
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.
A
 ntipatie ≠ intoleranță. Actul de a exprima antipatia sau resentimentele față de o persoană sau un grup
nu ar trebui să aducă automat moderarea, atâta timp cât mesajul nu este denigrator sau discriminator.
C
 ontextul contează. Trebuie să cunoști vocabularul secțiunii de comentarii, contextul media și să mobilizezi aceste cunoștințe în evaluarea comentariior.
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CE NU MODERĂM:

3

Metodele noastre de moderare nu sunt singura și sau cea mai bună soluție pentru toate platformele, iar
verificarea tuturor comentariilor nu e neapărat fezabilă pentru toți publisherii.

DETALII DESPRE ACEST RAPORT DE CERCETARE:
Raport elaborat în cadrul proiectului „Less Hate, More Speech: An Experimental and Comparative
Study in Media and Political Elites’ Ability to Nurture Civil, Tolerant, Pro-Democratic Citizens”,
finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Programul „Cercetare în
Sectoare Prioritare”. Pentru mai multe detalii, accesați lesshate.openpolitics.ro.
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Totuși, multe siteuri consideră în prezent că este necesar să modereze cel puțin unele comentarii, iar din
prisma experienței noastre putem oferi unele informații utile. Contextul și nevoile fiecărui site sunt diferite, iar
politicile de moderare pot varia, dar noi considerăm că moderarea are șanse mai mari de succes dacă este:
practicată transparent și cu respect față de comentatori; sistematică și guvernată de proceduri detaliate;
adaptată caracteristicilor publicului căreia i se adresează.

