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Facebooks
tredjepartsfaktatjekprogram
VORES TILGANG TIL INTEGRITET
Bekæmpelse af forkerte oplysninger bliver hele tiden en sværere og sværere opgave, og Facebook kan ikke
klare det alene. Vi arbejder med IFCN-certificerede faktatjekkere, der identificerer, gennemgår og vurderer
forkerte virale oplysninger på tværs af Facebook, Instagram og WhatsApp. Siden 2016 er programmet
udvidet til at omfatte mere end 80 organisationer, der laver faktatjek på mere end 60 sprog globalt.
Faktatjekprogrammet er en del af den tredelte tilgang, vi har til at håndtere problematisk indhold på
tværs af Facebooks apps.

1. Fjerne
Når indhold overtræder Facebooks fællesskabsregler og annoncepolitikker, såsom
hadefuld retorik, falske konti og terrorindhold, fjerner vi det fra vores platforme. Vi
gør dette for at sikre sikkerhed, autenticitet, privatliv og værdighed.
2. Reducere
Vi ønsker at finde en balance mellem at give folk mulighed for at have en stemme og
promovere et autentisk miljø. Når forkerte oplysninger identificeres af vores
faktatjekpartnere, reducerer vi distributionen i Nyheder og og andre steder på Facebook
3. Informere
Vi sætter tydelige advarsler på opslag og notifikationer om faktatjekket indhold, så
folk kan se, hvad vores partnere har konkluderet, og selv bestemme, hvad de vil læse,
stole på og dele.
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VORES TILGANG TIL FAKTATJEK
Da vi ikke mener, at en privat virksomhed som Facebook skal gøre sig til dommer over, hvad der er
sandheden, bruger vi uafhængige faktatjekkere til at identificere og gennemgå potentielle
forkerte oplysninger, så vi kan handle på det.
Fokus for dette program er at håndtere forkerte virale oplysninger – beviselige falske påstande,
især dem, der har potentiale til at vildlede eller gøre skade. Faktatjekpartnere kan gennemgå
indhold på tværs af Facebook (inklusive organiske og boostede opslag), Instagram og WhatsApp.
De kan også gennemgå videoer, billeder, links eller opslag, der kun indeholder tekst.

1. Identificering

2. Gennemgang

3. Handling

Vi identificerer potentielle
forkerte oplysninger ved
hjælp af en række signaler,
og vores faktatjekpartnere
kan også proaktivt selv
identificere indhold.

Faktatjekkere gennemgår og
vurderer historiens nøjagtighed
gennem original rapportering,
herunder interview af primære
kilder, konsultation af offentlige
data og gennemførelse af
analyser af medier, herunder
fotos og video.

Når vi først har fået en vurdering
fra en faktatjekpartner, er vores
næste skridt at sikre at sikre, at
færre personer ser denne
forkerte oplysning ved at vise
faktatjekartikler til brugere på
tværs af vores platforme og vise
etiketter oven på falske historier.
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Partnerskab med
tredjepart
faktatjekkere
Facebooks faktatjekpartnere er alle certificeret af International Fact-Checking
Network (IFCN). Som et datterselskab af journalistforskningsorganisationen
Poynter Institute er IFCN dedikeret til at samle faktatjekkere over hele verden.

IFCNs principper
indeholder en række
forpligtelser, som
organisationer skal
overholde for at fremme
ekspertise inden for
faktatjek:

Upartiskhed og
retfærdighed

Gennemsigtighed
i metodik

Kildegennemsigtighed

Politik for åben og
ærlig korrektion

Gennemsigtighed
i finansiering og
organisation

For at lære mere om IFCN og dets principper kan du besøge poynter.org/ifcn
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Facebooks
faktatjekprogram
HVAD UDGIVERE SKAL VIDE

Hvis nogen forsøger at dele et opslag, der er blevet
bedømt af en faktatjekker, viser vi en notifikation,

Vi er forpligtet til at bekæmpe spredningen af

så folk selv kan vurdere, om de vil læse, tro på og

forkerte oplysninger på vores platforme, men

dele det. Og hvis en person har delt en historie, som

vi mener også, at det er afgørende at give

faktatjekkere senere vurderer er falsk, informerer vi

mulighed for at kunne udtrykke sig, debattere

om, at der er yderligere rapportering om indholdet.

og tale. Vi er gennemsigtige over for udgivere,
når deres indhold er faktatjekket, og vi har en
appelproces på plads for udgivere, der ønsker
at udgive en rettelse eller bestride en

Hvordan kan udgivere foretage en rettelse eller
bestride en bedømmelse?
Udgivere kan kontakte

faktatjekkers bedømmelse.

tredjepartsfaktatjekorganisationer direkte, hvis

Hvordan underrettes udgivere,

en faktatjekkers bedømmelse. Disse appeller

når deres indhold er bedømt?

foregår uafhængigt af Facebook.

Facebook sender notifikationer til
sideadministratorer, hvis deres indhold er
bedømt som falsk, ændret, delvis falsk eller
mangler kontekst. Hvis du er
sideadministrator, kan du også få adgang til
fanen Sidekvalitet for at se nylige faktatjek

de har rettet det bedømte indhold, for at anfægte

Hvordan påvirker faktatjek en side eller et
domænes samlede distribution?
Vi griber ind over for sider og domæner, der
gentagne gange deler eller offentliggør indhold,
som er bedømt som værende falsk eller ændret.

inklusive dato, bedømmelse og faktatjekartikel.

Sådanne sider og domæner vil opleve en reduceret

Hvad gør Facebook, når indhold er blevet

annoncering samt miste muligheden for at

faktatjekket?

registrere sig som nyhedsside på Facebook. Over

Når indholdet bedømmes som falsk eller

tid kan sider og domæner opnå samme

ændret af faktatjekkere, reducerer vi

distribution som tidligere og igen få mulighed for

distributionen markant og anvender vores

at tjene penge på indhold og annoncere, hvis de

stærkeste advarselsetiketter. Indhold, der er

stopper med at dele forkerte oplysninger.

bedømt som delvis falsk, indeholder nogle
faktuelle unøjagtigheder. Derfor reducerer vi
distributionen af dette indhold, men i mindre
grad end Falsk eller Ændret. For indhold, der
mangler kontekst, vil vi fokusere på at få vist
flere oplysninger fra vores faktatjekpartnere.
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distribution, miste muligheden for indtjening og

For at læse mere om udstedelse af en korrektion eller
anfægtelse, herunder skabeloner, som udgivere kan
bruge til at sende en appel til faktatjekkere, skal du
besøge fb.me/publisher-fact-check!
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LÆS MERE

Besøg FB.me/ThirdPartyFactChecking
for at læse mere om programmet, herunder:
•

Ofte stillede spørgsmål for personer og udgivere

•

Et interaktivt globalt kort over, hvor vi har faktatjek

•

Spørgesession med vores faktatjekpartnere

•

Nylige meddelelser om programmet
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