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De burgemeester van Berlijn, Franziska Giﬀey, dacht afgelopen vrijdag
een videogesprek te hebben met de burgemeester van Kiev Vitali
Klitschko, maar het gesprek werd afgebroken omdat het zou gaan om
een deepfake-video.
Dat meldde het oﬃciële Twitter-account van burgemeester Giﬀey (SPD) achteraf.
Deepfake is een techniek voor het samenstellen van menselijke beelden op basis
van artiﬁciële intelligentie. De gemanipuleerde videobeelden, waarbij bijvoorbeeld
een pratend persoon is te zien, zijn soms niet van echt te onderscheiden.
Het verloop van het gesprek tussen Klitschko en Giﬀey en de onderwerpen die
werden aangedragen veroorzaakten argwaan aan de Berlijnse kant, aldus de
verklaring op Twitter. Zo vroeg 'Klitschko' of de autoriteiten in Duitsland ervoor
konden zorgen dat vooral jonge Oekraïense mannen naar Oekraïne konden
terugkeren om te vechten. Ook vroeg hij of Berlijn kon adviseren over het
organiseren van een dag voor LHBTI'ers in Kiev. "Met oog op de oorlog was dat
meer dan vreemd", aldus een woorvoerder van burgemeester Giﬀey tegen ZDF. Na
ongeveer een half uur werd het gesprek vanuit Duitse kant beëindigd. "Het
behoort helaas tot de realiteit, dat de oorlog met alle middelen wordt gevoerd,
ook online", reageerde Giﬀey. De burgemeester van Madrid zou onlangs hetzelfde
zijn overkomen.
De Oekraïense ambassadeur in Duitsland Andrij Melnyk bevestigde later dat het
niet om de echte Klitschko ging. Wie er wel achter het gesprek zat, en waarom, is
nog onduidelijk. De veiligheidsdienst is ingelicht. Een onderzoeksjournalist van
de regionale omroep RBB analyseerde het videogesprek en concludeert dat het
mogelijk eerder om een cheapfake ging. Hij denkt niet dat er kunstmatige
intelligentie aan te pas kwam, maar dat beelden van een ouder interview zijn
gebruikt. De teksten werden door een tolk vertaald, dus mogelijk was er geen
geavanceerde technologie nodig om Giﬀey te foppen. Leer meer bij ZDF
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Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit
einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich
um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet.
https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb
— Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022
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