
 

                        

    

     
 

    

 

 
 

 
4. Evropske statistične igre: evropski finale 
 

TEMA VIDEA 

Informacije in dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, 

preplavljenem s podatki   

Statistične informacije so vsepovsod in večinoma je to nekaj dobrega. Na podlagi statističnih 

podatkov lahko na primer našo družbo bolje razumemo. Razprave so plodnejše, če imamo na 

voljo vsi enako zanesljive podatke. Na podlagi statističnih podatkov se lahko tudi odločamo in 

najdemo odgovore na različna vprašanja: kaj naj študiram, kakšno je stanje na trgu dela v različnih 

dejavnostih, kje so ljudje v povprečju bolj zadovoljni s svojim življenjem?  

Težava pa je, da so informacije, ki so na voljo, lahko tudi napačne ali nepopolne.  

Kako naj se odločimo, katerim informacijam naj zaupamo? Naj zaupamo vplivnežem ali 

YouTuberjem? Naj verjamemo politikom ali okoljskim aktivistom? Naj verjamemo vsem 

časopisom? Bi morali verjeti vsem statistikam? Pa uradne informacije? Jim lahko vedno 

zaupamo? 

Uradni statistični podatki so drugačni od drugih statistik. Objavljajo jih vladne službe ali druge 

javne ustanove kot javno dobro, dostopno vsem. Pri pripravi uradne statistike se glede kakovosti 

upoštevajo vnaprej določene zahteve, med katerimi sta tudi preglednost zbiranja statističnih 

podatkov in preglednost načina njihove obdelave.  

Ko boste pripravljali video, si zamislite, da so vas povabili v mladinsko organizacijo, da 

jim predstavite svoj video o tem, kolikšen problem ali izziv so lahko napačne informacije 

za družbo, in kakšno vlogo imajo lahko pri tem uradni statistični podatki.  

Teme se lahko lotite, kakor želite, lahko pa vam za izhodišče pomagajo tudi naslednja vprašanja:  

 Kakšne so lahko posledice napačnih informacij za ljudi ali družbo? Ali poznate primere 

dezinformacij v svoji državi, v Evropski uniji ali na mednarodni ravni? Kakšne so bile 

posledice? 

 Kakšna bi bila družba brez statističnih podatkov (npr. brez podatkov o brezposelnosti, 

brez podatkov o številu prebivalcev)? 

 Zamislite si razpravo brez splošnih dejstev (na primer predvolilno televizijsko soočenje, 

okroglo mizo). Kako bi potekala?  

Videoposnetek naj poleg vašega razmisleka o tej temi vsebuje tudi navedbo vseh virov in drugih 

v videu uporabljenih uradnih statističnih podatkov. 

 

 

 

 

 

 

 


