ПРЕС-РЕЛІЗ
Маніпуляції та фейки у ЗМІ під час парламентської
виборчої кампанії 2019 року
Український кризовий медіа центр, 10-00

Київ, 11 липня 2019

Телеміст із Росією, скасування параду на свято незалежності та
скандал щодо неякісних бронежилетів – найманіпулятивніші
теми тижня
Про це свідчать результати моніторингу – заявив науковий консультант проекту«Стоп
політичній корупції – громадський моніторинг парламентських виборів-2019» проф.
Олександр Чекмишев. Він повідомив, що маніпуляції на основі емоційних месіджів
політиків, спрямовані на формування емоційної та емпатичної реакції виборців, були
також зосереджені навколо таких подій як визнання судом незаконним підвищення
тарифів на газ і тепло 2106 року; те, що Дмитро Разумков заявив, що говоритиме
російською на ефірах, поки триває окупація Донбасу і Криму, а також обговорення
партійних списків. У сьому сенсі чи не найскандальніша заява – те, що у списку партії
«Слуга народу» «…проститутки папиков, бандиты и кум Медведчука…».
Артем Лагутенко, журналіст-розслідувач проекту «Стоп корупції», Володимир Рибалкін,
керівник Святогірського відокремленого підрозділу ГО "Стоп корупції" (Донецька область)
та Андрій Турка, керівник Львівського відокремленого підрозділу ГО "Стоп корупції"
розповіли, які маніпулятивні технології використовують кандидати в депутати. Найчастіше
це підкуп виборців (роздача їжі, цінних речей); використання адміністративного ресурсу;
поширення викривлених соціологічних опитувань. Зокрема такі факти громадські
активісти зафіксували у Донецькій області (47, 51 і 52 округи). Зокрема на 52-му окрузі
один з кандидатів в депутати під приводом штучно вигаданих свят (наприклад у "день
каші") роздає продукти, залучає військову похідну кухню з військової частини, роздає
морозиво.
На ДВК №460987 у Львівській області під час президентської кампанії зафіксовані факти
недопущення спостерігачів до спостереження за роботою комісії і погрозами і вимогами
місцевого політика Степана Підкуймухи не втручатися офіційному спостерігачу від ГО
"Стоп комісії" в роботу. За цими фактами порушені кримінальні справи, але склад комісії у
тому ж складі продовжує працювати на виборах до ВР.
***
Моніторинг парламентських виборів ГО «Стоп корупції» проводить з 12 червня 2019 року спільно з
дружніми організаціями та з використанням платформи "Semantrum". За додатковою інформацією
звертайтеся до Леоніда Волошенка, leonidvoloshenko@gmail.com, або за телефоном +38 050 164 66 17
Більше інформації на сторінці проекту: http://stopcor.org/stopfake/

