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#EUvsDisinfo

ÅTGÄRDSPLAN MOT
DESINFORMATION
FÖRSTÅ HOTET OCH INTENSIFIERA EU:S INSATSER
Desinformation är en föränderlig utmaning, med stor risk att negativt påverka demokratiska processer och samhällsdebatter.
Alltmer skadliga effekter på samhället i hela EU kräver en samordnad, gemensam och hållbar strategi för att på ett
övergripande sätt bekämpa desinformation.

83%

AV EU:S INVÅNARE TYCKER ATT
FALSKA NYHETER ÄR ETT HOT FÖR
DEMOKRATIN *

73%

AV INTERNETANVÄNDARNA BERÖRS
AV DESINFORMATION PÅ NÄTET
UNDER PERIODEN FÖRE ETT VAL *

ÅTGÄRDSPLAN MOT DESINFORMATION

En uppsättning åtgärder som syftar till att bygga upp kapacitet och stärka samarbetet mellan EU-länderna och
EU:s institutioner för att aktivt ta itu med desinformation
FÖRBÄTTRA UPPTÄCKT, ANALYS OCH
AVSLÖJANDE AV DESINFORMATION

STÄRKT SAMARBETE OCH GEMENSAM
RESPONS PÅ DESINFORMATION

Investera i digitala verktyg, dataanalysförmåga
och specialutbildad personal inom EU:s
institutioner och i EU-länderna

Inrätta systemet för snabb varning för att
varna om desinformationskampanjer i realtid
EU-länderna ska utse nationella kontaktpunkter om
desinformation och för informationsutbyte

Bedöma desinformationens utbredning och inverkan

ENGAGERA DEN PRIVATA SEKTORN I KAMPEN
MOT DESINFORMATION

www

ÖKA MEDVETENHETEN OCH FÖRBÄTTRA
SAMHÄLLETS MOTSTÅNDSKRAFT

Genomföra en uppförandekod på EU-nivå
Desinformation

Riktade kampanjer inom och
utanför EU

Stora internetföretag som Google, Facebook,
Twitter och Mozilla har anslutit sig

Aktiv medverkan från det civila samhället i att
identifiera och avslöja desinformation

Regelbunden rapportering från och med januari
2019 och eventuellt lagstiftningsåtgärder om
resultatet inte är tillfredsställande

Stöd till oberoende medier och
faktagranskare

Lansering av Europeiska utrikestjänstensarbetsgrupp för strategisk kommunikation i öst, arbetsgruppen East StratCom
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Gemensam ram för att
motverka hybridhot

Meddelande om åtgärder mot
desinformation på nätet:
en EU-täckande

VÅREN 2018

09/2018

Uppförandekod mot
desinformation

09/2018

Kommissionens meddelande om att säkerställa
fria och rättvisa val till Europaparlamentet

Inrätta systemet för
snabb varning

12/2018

03/2019

Åtgärdsplan mot
desinformation

*Källa: Flash Eurobarometer 464 (Falska nyheter och desinformation på nätet) och särskild Eurobarometer 477 (demokrati och val)

