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1. Sarrera 

 

Informazioz inguratuta bizi gara gaur egun, informazioa hainbat bidetatik eta formatu askotan iristen 

baitzaigu: Internet, komunikabideak, sare sozialak, beste pertsona batzuekin izandako elkarrizketak, 

hitzaldiak, txutxu-mutxuak, eta abar. Baina egiazkoa al da jasotzen dugun informazioa guztia? Sinetsi 

egin behar dugu iristen zaigun informazio guztia? Gai izango zinateke identifikatzeko ea jasotzen 

duzun informazioa egiazkoa edo faltsua den? 

 

Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko Psikologiako departamentuko talde batek 2017an eginiko 

ikerketa batean ondorioztatu zuen espainiarren % 86k arazoak zituela albiste faltsuak identifikatzeko. 

Datu hori nahiko kezkagarria da, oso garrantzitsua baita eskuartean dugun informazioa ondo ulertzea, 

batetik, gizarte demokratiko batean gure eskubideak erabiltzeko, bestetik, guregan eragina duten 

erabakietan parte hartzeko eta eragiteko, eta, azkenik, gizarte aktibo eta kritiko bateko herritarrak 

izateko. 

 

Informazio-gehiegikeriak markatutako garai honetan milioika edukitara erraz iristearen ondorioz, 

benetako arazo bihurtu dira informazio faltsuak edo fake newsak, informazio-tsunamiak zaildu egiten 

baitu egia eta gezurra bereiztea; nahasmendua eta asetasun-sentsazioa sortzen du, eta, ironikoki, 

desinformazioa eragiten du. 

 

Informazio faltsuak detektatzea, ordea, ez da erraza, batez ere hainbeste informazioz inguratuta 

gaudenean. Gainera, Internet bidez, erraz bihur daiteke edonor eduki-sortzaile, eta ziztuan zabaltzen 

dira informazio faltsuak, kontrastatu gabeak edo, are okerrago, guztiz asmatuak. Informazio faltsuak, 

gainera, nahita sortu eta zabaldu daitezke, gai jakin bati buruz herritarrek duten iritzia baldintzatzen 

saiatzeko. Beraz, informazioa iragazteko erantzukizuna du gutako bakoitzak. Horretarako, funtsezkoa 

da norberaren irizpideak baliatuz informazioa egiazkoa edo faltsua den bereizten lagunduko diguten 

trebetasunak eskuratzea. Eta horretan datza pentsamendu kritikoa, iristen zaigun informazioa 

zalantzan jartzen jakitea eta eskura ditugun tresnak baliatzea informazio hori egiazkoa den ala ez 

ziurtatzeko. Pentsalari kritikoa izateko, eszeptizismoz erreparatu behar zaie erabateko ziurtasunari eta 

baieztapenari, eta aldi berean, informazio faltsuak eta ebidentzietan oinarritutako informazio 

arrazoituak bereizten ikasi behar da. 

 

Hori da, hain zuzen ere, eskuartean duzun txosten honen xede nagusia: pentsamendu kritikoa 

sustatzeko eta jasotzen dugun informazioa egiazkoa den identifikatzeko erremintak aurkeztu, eta 

erabiltzen erakustea.  


