
ANG KAPANGYARIHAN AY SA IYO

PAANO TUTUKUYIN 
ANG MAY PAGKILING 
AT MGA HUWAD NA 

MAS MAHIRAP NA 
MAKILALA ANG 
PAGKILING KUNG IKAW 
AY KUMUKUHA 
LAMANG NG MGA 
BALITA MULA SA ISANG 
PINAGMULAN.

ISANG PANIMULANG AKLAT SA PEDERAL NA HALALAN

ANG PAGKILING AY HINDI 
PAREHO SA PAGKAKALAT 
NG HINDI TOTOONG 

IKaraniwan ay isang mabuting pagsasanay na 
magsiyasat ng maraming mga pinagmulan na 
sumasaklaw sa parehong kuwento at tingnan 
kung ano ang mga pagkakaiba.
 
Ang pagkiling ng media ay isang bagay na dapat 
mong malaman. Ang pagkilala dito ay 
makakatulong sa iyo na maging mas mahusay na 
kaalaman. Ang pagkiling ay lumalabas sa 
maraming mga anyo. Narito ang mga ilang bagay 
na dapat mong pag-ingatan:

Hindi nakatitiyak kung ang pinagmumulan ng 
balita ay may pagkiling? Huwag mag-alala. 
Maaari mong gamitin ang FAIR na listahan 
bilang isang gabay. Kung ikaw ay nag-aalala sa 
pinagmulan ng media sa kabuuan, ang Media 
Bias/Fact Check ay isang malayang website na 
nagpapahintulot sa iyo na maghanap para sa 
anumang paglalathala upang maintindihan ang 
pampulitikong pagkiling nito, at kung ito ay may 
isang kasaysayan ng pagiging balanse sa 
pag-uulat nito.

1   Mga ulo ng balita na hindi tumutugma sa
   nilalaman

2   Pagkiling na nasa matinding wika at tono

3  

4   Pagbibigay-diin sa ilang mga kuwento

Mapapansin mo na ang mga ilang pinagmulan ng 
media, maging inilimbag o digital, ay may posibilidad 
na kumiling sa isang pampulitikong tala ng pag-uusa-
pan, hal. sila ay mas progresibo, konserbatibo, o tumu-
tulak para sa mga partikular na isyu tulad ng pagbaba-
go ng klima.
 
Ang mga pinagmulan ng media ay dapat na makilala 
ang kaibhan ng opinyon mula sa balita. Kapwa ay 
lehitimo. Nguni’t kung minsan ang mga pinagmulan ng 
media ay hindi nagsasabi sa iyo ng kung ano ang ano. 
Mag-ingat para sa mga piraso ng opinyon na walang 
katotohanan at maging maingat sa mga piraso ng 
balita na parang nakikipagtalo ng opinyon.
 
Nguni’t, hindi ito ang palaging kaso. Maraming mga 
mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng mga balita na 
nagdadaan sa mahigpit na proseso ng pagsusuri sa 
katotohanan. Ang karamihan sa mga pangunahing 
pinagmulan ng balita sa Canada ay nagkakaroon ng 
kanilang sariling espesyal na mga artikulo ng pagsusuri 
ng katotohanan tungkol sa mga anunsyo at mga 
pahayag ng mga pampulitikong partido at mga pinuno. 
Maaari mong gamitin ang mga ito upang malaman 
kung ang mga anunsyo na nakikita mo ay totoo.

Paggamit ng mga larawan na hindi 
kanais-nais, o hindi tumutugma sa teksto



Mga Hindi Totoong Balita, Mga 
Salaysay, at mga Bots

Huminto

Isipin

Suriin

Ito ay hindi lamang iyong mga kaibigan na nagbabahagi ng mga 
potensyal na “mga hindi totoong balita”
 
Maaaring mang nakakatuwa ang social media, maaari rin maging medyo 
kakaiba ang mga bagay-bagay. Ang mga tao ay maaaring gumawa ng 
mga hindi totoong social media account na idinisenyo upang 
magmukhang katulad ng ibang tao - tulad ng isang sikat na tao, 
kumpanya, o pulitiko. Sila ay maaaring magkaroon ng tamang larawan o 
naka-display na pangalan, nguni’t kapag naghukay ka nang medyo mas 
malalim ito ay ibang tao na nagpapanggap bilang sila. Hindi cool.
 
Maaari ka ring makatagpo ng “bots” – mga account na ginawa at 
pinatatakbo ng mga programa ng kompyuter na idinisenyo upang 
magmukhang kapareho ng tunay na mga tao at maaaring mag-post ng 
nilalaman, muling magbahagi, o magpadala ng mga mensahe.

Kung ang isang bagay na iyong 
binabasa ay nagpahinto sa iyo at 
nagpakamot sa iyong ulo, mayroong 
napakabilis at mga praktikal na paraan 
na maaari mong siyasatin sa isang 
pinagmulan ng balita kung ikaw ay 
hindi 100% nakatitiyak tungkol dito.
 
Ang unang bagay na dapat alalahanin 
ay dapat mong hanapin ang pinanggal-
ingan, hindi ang mismong kuwento. 
Saan ito nanggaling? Kilala mo ba ang 
tao o ang website?
 
Hanapin ang pinagmulan ng artikulo, at 
kung ito ay mukhang hindi pamilyar, 
basta kopyahin at idikit ito sa isang 
search engine. Ang mga website na 
tulad ng Wikipedia at Snopes ay mga 
mapagkakatiwalaang pinagmumulan 
na madalas na lumalabas kung ikaw 
ay naghanap para sa isang 
organisasyon.

Newswise.ca
Bemediasmart.ie
Newsliteracy.ca

Kumuha ng mga sipi, mga link at higit pa sa
engagedemocracy.ca/election-handbook

Upang patunayan ito, kami ay nagtanong sa
paligid at natagpuan na

ng mga tao ay nadama na sila ay nagbabasa ng mga 
balita sa online araw-araw o ng kahit minsan sa isang 
linggo na may sadyang hindi totoong kaalaman dito.

ay nadama na nakatagpo sila ng nakalilinlang o may 
pagkiling na kaalaman araw-araw o hindi bababa sa 
isang beses sa isang linggo.

ay nakapagbasa ng nagpapasiklak o sadyang 
nakakagalit na nilalaman ng hindi bababa sa isang 
beses man sa isang linggo, kung hindi araw-araw.

42%

45%

40%

IYON AY NAPAKARAMING BOTS:

Mga 
karagdagang 
mapagkukuna

Ang twitter sa partikular ay may napa-
karaming bots. Sa katotohanan, sa mga 
ilang pagtatasa mayroong 48 milyong 
bots sa platform, mahigit sa 1 sa 10 ng 
lahat ng mga talaan.[ ]


