
ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ
ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 
ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਵਧੇਰੇ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 
ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 

ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰ

ਪੱਖਪਾਤ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕੋ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਨ ਅਕਸਰ 
ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਪੱਖਪਾਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਿਤ 
ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ? 
ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ (FAIR) 
ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈੱਟ ਬਾਰੇ 
ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਬਾਇਸ/ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਇਕ 
ਸੁਤੰਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 
ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 
ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣ 
ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

1    ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ

2    ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ

3  

4    ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਜਾਂ 
ਡਿਜੀਟਲ, ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 
ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਦੱਸਦੇ ਕਿ, ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਜੋ 
ਕਿ ਇਕ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
 
ਪਰ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ 
ਹਨ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 
ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ 
ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ 
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 
ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਨਿੰਦਾਤਮਕ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਟੈਕਸਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ



ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੌਟਸ

ਰੁੱਕੋ

ਸੋਚੋ

ਜਾਂਚੋ

ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ "ਨਕਲੀ ਖਬਰਾਂ"

ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 
ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਲੈਬ੍ਰਟੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ  ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। 

ਤੁਸੀਂ "ਬੌਟਸ" ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ 
ਖਾਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁੱਕਣ ਅਤੇ 
ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 100% ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
 
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ 
ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
 
ਲੇਖ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਵਿਚ ਕੌਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ 
ਕਰੋ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਨੋਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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engagedemocracy.ca/election-handbook ‘ਤੇ ਹਵਾਲੇ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।

ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

rਹਫਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 
ਪੜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ।

42%

45%

40%

ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਟਸ ਹਨ:

ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ:

ਟਵਿੱਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ 
ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਬੌਟਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ 
ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਵਿਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ।[ ]


