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informacyjnym a organizacje factcheckingowe
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i analiza instytucji fact-checkingowych w wybranych
krajach. W dobie upowszechniającego się zjawiska fake news, do działań przeciwko szerzeniu się
dezinformacji na świecie postanowiły włączyć się niezależne organizacje fact-checkingowe poszczególnych
państw. Próbując powstrzymać szerzącą się dezinformację na świecie, można zaobserwować wdrażanie
wciąż nowych środków i metod. Według danych pochodzących z Duke Reporters’ Lab w czerwcu 2019
roku obecnych było 188 projektów w 60 krajach. Głównym celem fact-checkingowych organizacji jest
zwalczanie fake newsów oraz ochrona społeczeństwa przed niezweryfikowanymi i zmanipulowanymi
treściami.
Słowa-klucze: fałszywe wiadomości, fałszywe nagrania, weryfikacja faktów, społeczeństwo informacyjne

Abstract
Fake news in the information society and fact-checking organisations.
The purpose of this article is to present and analyse the independent fact-checking institutions of
individual countries.In the era of the more and more prevalent phenomenon of fake news, the independent
fact checking organisations of individual countries have decided to join the action against the spread of
disinformation in the world. Analysing attempts to stop disinformation spreading in the world, we can
observe the implementation of ever newer means and methods.
According to the Duke Reporters’ Lab, there were 188 fact-checking projects active in 60 countries in
June 2019. The main goal is to combat fake news and protect society against unverified and manipulated
content.
Keywords: fake news, deep fakes, fact-checking, information society
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I.

KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Przejawem współczesnego życia społecznego staje się możliwość szybkiej ekspansji
informacji. Transformacji uległa nie tylko koncepcja nowych mediów i związanych z nią
technologii,

ale

i

świadomość

społeczna.

Funkcjonowanie

człowieka

w

sytuacji

nowomedialnej komunikacji determinują normy i rodzaje struktur społecznych obecnych
w mediach. Kapitał ludzki zdaje się odpowiadać kierunkom penetracji nowych mediów.
Kondycja kultury mediów jest jednak zależna od świadomości ich użytkowników.
Obserwując współczesne, cyfrowe pokolenie, można zadać pytanie: czy jest świadome
zagrożeń wynikających z dostępu do Internetu? Obieg informacji, a co za tym idzie,
autentyczność prezentowanych treści, weryfikacja wiadomości (czasem ich niemożność) czy
kontrola

w

sektorze

tych

mediów

jest

istotnym

komponentem

społeczeństwa

informacyjnego.
Lata 90. XX wieku to okres, w którym rozpowszechnił się Internet. Stał się
dominującym medium masowym, a przede wszystkim przyczynił się do zmian w wielu
dziedzinach i segmentach działalności człowieka. Jednak to rok 1963, wskazuje się jako
symboliczną datę, stworzenia i rozpowszechnienia przez Tadeo Umesao terminu
„społeczeństwa informacyjnego”1. W latach 70 XX wieku można było zauważyć skłonność
do popularyzowania zjawiska przez dwóch autorów: Kenichi Koyama i Yuiji Masuda2.
Specyfika rozumowania społeczeństwa informacyjnego oraz zastosowanie nowych
technologii przez ludzi implikuje niezbędne dane z zakresu różnych dyscyplin. W ekonomii,
gospodarce czy właśnie w aktach komunikacyjnych. Informacja jest formą komercjalizacji
świata oraz stanowi dychotomię pomiędzy przypadkowością a koniecznością. Rola
informacji sprowadzać się może także do strategii decyzyjnych, które regulują sektory
polityczne i gospodarcze, ale i w pewnym stopniu charakteryzuje współczesnego
użytkownika nowych mediów. Dążenie do konceptualizacji tego zjawiska przyczynia się do
formułowania oddolnych określeń. Warto wskazać chociażby na „Globalną wioskę”
(McLuhan), „Społeczeństwo trzeciej fali” (Toffler), „Społeczeństwo sieciowe” (Castells),
„Społeczeństwo

cybernetyczne”

(Sienkiewicz),

„Społeczeństwo

postmodernistyczne

(Etzoni), „Społeczeństwo postkapitalistyczne” (Drucker, Dahrendorf) i wspomniane
wcześniej- społeczeństwo informacyjne (Umesamo, Masuda)3.
Synonimiczność używania określeń, a później mnogość prób usystematyzowania
i wskazania wspólnych cech zjawiska wynikała być może z tego, iż każde z pojęć zawierało
inne informacje. Obecnie kluczowym elementem wydaje się ewoluowanie zjawiska i jego
1M.

Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, s. 79-80.
s. 80.
3M. Szpunar, Społeczeństwo informacyjne,
[http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2006/mszpunar_spoinformacyjne.pdf, [dostęp:
15.03.2019].
2Ibidem,
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rozwój w przestrzeni multimedialnej. Współcześnie, rola informacji, wzrost społecznogospodarczy oraz dynamiczny rozwój nowych technologii jest ze sobą ściśle skorelowany.
Co oznacza, że można mówić o kształtowaniu się odmiennej jednostki cywilizacyjnej4.
Uzupełniającą definicję proponuje Kazimierz Krajewski, który twierdzi, że:
„społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo zarówno szerokiego dostępu do informacji,
jak i faktycznej partycypacji w systemach informacyjnych, czyli w tak zwanej sieci.
Informacja staje się podstawowym dobrem i czynnikiem społecznego rozwoju. Sama
informacja i dostęp do niej stanowią czynniki samookreślania się członka społeczeństwa”5.
Internet zdemokratyzował przepływ informacji. W ramach nowej systemowości dostęp do
informacji i wzmożona interaktywność jest obecnie tak permanentnym zjawiskiem, że coraz
powszechniejsze staje się określenie „społeczeństwa informacyjnego” w odniesieniu do osób
korzystających z Internetu. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mianem
społeczeństwa informacyjnego można określić: „społeczeństwo mediów, będących z jednej
strony elementem szerszego, zintegrowanego sektora telekomunikacyjno-informatycznego,
a z drugiej - otwartego, światowego systemu mediów, cechującego się nieskrępowanym
przez granice przepływem treści komunikowania i elementów kultury”6. Zmiany jakie
zachodzą wskutek powstawania nowych rozwiązań technologicznych przejawiają się
w formach organizacji pracy czy wszelkiego rodzaju działalności społecznej. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji już ponad dwadzieścia lat temu wskazywała na to, iż: „społeczeństwo
staje się informacyjnym, gdy osiąga stopień rozwoju skali i skomplikowania procesów
społecznych i gospodarczych, społeczeństwem wymagającym zastosowania nowych technik
gromadzenia, przetwarzania i użytkowania olbrzymiej masy informacji generowanej przez
owe procesy”7.
Rysunek 1. Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery

4M.

Szpunar, Społeczeństwo informacyjne,
http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2006/mszpunar_spoinformacyjne.pdf, [dostęp:
15.03.2019].
5K. Krajewski, Osobowa podmiotowość i wspólnota a społeczeństwo informacyjne, w: Ethos, nr 69-70,
Lublin 2005, s. 50.
6Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, Warszawa 1997,
http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr1997/spr1997_zal_spoleczenst
wo.pdf, [dostęp: 15.03.2019].
7Ibidem.
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Rysunek 1. pokazuje wzrost roli informacji w społeczeństwie, który można
zaobserwować dzięki przeanalizowaniu badań dotyczących wskaźników wyposażenia
gospodarstw domowych w komputery. W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu
posiadało 82,7% gospodarstw domowych, z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata.
Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim
zwiększył się on o 0,9 p. proc., a z 2015 r. – o 4,8 p. proc.8.
W związku z pojawieniem się nowych platform dostępu do cyberprzestrzeni, liczba
osób korzystających z Internetu wzrasta. W 2018 roku wyniosła bowiem 77,5%, tj. o 1,6 p.
proc. więcej niż poprzednim roku. Z kolei regularnie (co najmniej raz w tygodniu)
z Internetu korzystały – 74,8%, badanych tj. o 2,1 p. proc. więcej niż w 2017 r. Odsetek
przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do Internetu wyniósł z kolei 95,0%,
natomiast posiadających Internet mobilny – 67,6%9.
Rysunek 2. Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych.

Można stwierdzić, iż współczesne pokolenie, nazywane często cyfrowym jest
z każdej strony otoczone światem maszyn, technologicznych wynalazków, przemieszcza się
w kulturze ekranów. Jednak owe rozwiązania redukują zdolność oddzielania fikcji od
faktów. Dla użytkowników multimediów, świat wirtualny jest pewnego rodzaju symulacją
obrazu świata. Największe zmiany, które można wciąż obserwować, zachodzą w sferze
audiowizualności, czyli medium, dominującym w erze interaktywności10. Andrew Keen
twierdzi, że osoby, które niekoniecznie posiadają wiedzę lub nie są profesjonalistami
w jakiejś dziedzinie, dosyć często podporządkowują sobie ludzi, gdyż spełniają funkcje
autorytetu, czyli cieszą się powszechnym uznaniem, sympatią innych użytkowników

8Społeczeństwo

informacyjne w Polsce w 2018 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-wpolsce-w-2018-roku,2,8.html, [dostęp: 16.03.2019].
9Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-wpolsce-w-2018-roku,2,8.html, [dostęp: 16.03.2019].
10Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego, Kraków 2008, s.
260.
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(np. Youtuberzy). To oni są odpowiedzialni za kierunek zmian, który można współcześnie
zaobserwować w społeczeństwie11.
Społeczeństwo informacyjne posiada wiele charakterystycznych cech, które wraz z
rozwojem nowych technologii – szczególnie przypisywanych rozwojowi komputerówułatwia

zdiagnozowanie

kondycji

współczesnego

społeczeństwa

informacyjnego

i umieszczenia pojęcia we właściwym kontekście12. Jak można zauważyć rozwój
technologiczny, umożliwił krystalizowanie cech, dzięki którym zjawisko staje się widoczne
dla użytkowników nowych mediów. Głównie mowa o sposobie zapoznawania się z daną
materią przez społeczności funkcjonujące w sferze mediów. Zjawisko upowszechnia się
chociażby w dziennikarstwie, gdzie nadawcy komunikatów zdają się informować o rzeczach
najistotniejszych dla owej linii redakcyjnej. Kolejnym novum w sferze aktywności
zawodowej dziennikarzy (szczególnie internetowych) jest możliwość szybkiej aktualizacji
danych oraz wykonywania pracy zdalnie. Przekraczane zostają bowiem wszelkie bariery
czasowe czy geograficzne. W tym ujęciu, społeczeństwo informacyjne obejmuje ludzi, którzy
bezpośrednio uczestniczą w konstytuowaniu się zjawiska, czyli mówiąc najprościej – mają
dostęp do Internetu. Są również nieco bardziej podatni na oddziaływania nowych mediów,
a wyrazem tego jest ich stale wzrastająca aktywność w Sieci. Kolejną cechą społeczeństwa
informacyjnego jest więc wzrost twórczości amatorskiej (intelektualnej) w Sieci oraz niejako
brak prywatności. Udostępniając zdjęcia lub wyrażając nasze opinie na platformach
społecznościowych, podświadomie zgadzamy się na przekazywanie informacji, które mogą
w przyszłości wykorzystane. Co istotne, dysponenci mediów umiejętnie posługują się coraz
to nowszymi narzędziami, tworząc atrakcyjny przekaz i osiągając przy tym sukces, którego
miarą jest wzrost popularności autorów.
Marian Golka zauważa, że społeczeństwo informacyjne przejawia nie tylko
tradycyjne cechy społeczeństw. Powstanie społeczeństwa informacyjnego wiąże się
przemianami, jakie zachodzą w mediach. Dziś, szczególnie można zaobserwować wzrost
znaczenia tzw. technologii intelektualnych, czyli analiz baz danych, które są podstawą do
podjęcia decyzji w niemal każdym sektorze- zarówno polityczno-gospodarczym jak
i społecznym. Dane stają się zasobami o strategicznym znaczeniu dla każdej firmy. We
współczesnym ujęciu społeczeństwo informacyjne bazuje na szybkości obiegu informacji.
Jest to niemal natychmiastowa reakcja i kontakt w czasie rzeczywistym. Kolejną cechą jest
uczestniczenie w wirtualnej rzeczywistości, które wiąże się z ogromnymi możliwościami
tworzenia, sterowania czy wprowadzania innowacji w sposobie prowadzenia biznesu.
Cechą nader ważną wydaje się wzrost różnorodności w sposobach wypowiadania się:
zdjęcia, film, multimedia, symulacja graficzna, hiperteksty, systemy wideokonferencyjne, czy

11A.
12D.

Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007, s. 98-99
Mcquail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, s.121
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wszelkiego rodzaju aplikacje dostępne dla niemal wszystkich konsumentów – to dzisiaj
najbardziej efektywne narzędzia do pracy i dystrybuowania informacji13. Oprócz
powyższych cech, autor dokonał jeszcze jednej klasyfikacji. Marian Golka wyróżnia takie
cechy jak:
1. „zalew informacji,
2. zanik wolności od nadmiaru informacji,
3. nieumiejętność selekcji informacji;
4. obecność informacji zniekształconych czy wręcz manipulacji oraz dezinformacji,
a przy tym niezdolność odbiorców do weryfikacji prawdziwości informacji;
5. przejście - w dużym stopniu - od przetwarzania informacji w umyśle człowieka do
ich przetwarzania w komputerze;
6. zmiany w morfologii życia społecznego we wszystkich niemal aspektach — czyli
ulotna choć powszechna sieciowość w kontaktach (choć ta nigdzie nie została
przekonująco zdefiniowana) zamiast hierarchii, a nawet zamiast realnych związków
społecznych (a więc ukryte współzależności, zmienny podział pracy, koordynacja
pozioma, zmienne granice organizacji itp.);
7. wytwarzanie się nowych podziałów, nowych form zróżnicowania społecznego
i nowych struktur społecznych;
8. zmiany w komunikowaniu się ludzi, a tym samym zmiany w funkcjonowaniu więzi
społecznych”14.
Społeczeństwo informacyjne dotyczy niemal wszystkich aspektów i obszarów życia.
Cyfryzacja oraz rewolucja przemysłowa, która obecnie ma miejsce na świecie, niesie jednak
szereg niebezpieczeństw dla współczesnych społeczeństw informacyjnych. Zaobserwowano
również wzrost skali cyberzagrożeń - w tym: przestępstw, rozpowszechniania pornografii
czy znęcania się nad innymi tzw. cyberbullying. Nowe media zrewolucjonizowały
rzeczywistość i funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego. Coraz trudniejszym
zadaniem staje się umiejętność filtrowania informacji i tym samym - odróżnienia
faktycznego stanu rzeczy od fikcji.

II.

FAKE NEWS I DEEPFAKES JAKO ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ

Wzrost popularności zjawiska fake news jest tożsamy z uznaniem przez wydawców
Słowników Oksfordzkich w 2016 roku za Słowo Roku terminu „post-prawda”15 oraz pojęcia

13M.Golka,
14Ibidem,

Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008, s. 84-85.
s. 86-87.
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„fake news” przez Collins Dictionary w 2017 roku16. Wówczas organizacje rządowe
i niezależne instytucje pozarządowe zaczęły podejmować działania w celu weryfikowania
prawdziwości dystrybuowanych treści.
Selektywność i stronniczość fałszywych treści jest szczególnie niebezpieczna
w przypadku kształtowania się opinii publicznej i poglądów politycznych. Ten
niezidentyfikowany przekaz jest w stanie skutecznie zdetronizować pojawiające się
wszelkiego rodzaju obiekcje, nieodpowiadające użytkownikowi, przy tym- dodatkowo
wzmacniając jego silnie ukształtowany pogląd. Rozprzestrzenianie fałszywych wiadomości
jest najczęściej rozpatrywane w kontekście kłamstwa. Warto odnieść się w tym momencie do
definicji kłamstwa zaproponowanej przez św. Augustyna. Autor uważał bowiem, że
kłamstwo jest wypowiedzią fałszywą, gdzie celem wypowiedzi jest wprowadzenie w błąd
odbiorcy. Mając na uwadze powyższą przesłankę, to wypowiedź jest kłamstwem, wtedy,
kiedy jest fałszywa, a także wtedy, jeśli została sformułowana z intencją oszukania
odbiorcy17.
Dyskursy powstałe wokół deep fake roją się od ustaleń i przewidywań dotyczących
kierunku ewolucji współczesnej kultury. Tak skonstruowane, zmanipulowane przekazy
medialne są doskonałym materiałem dla twórców szkodliwych treści. O sile zagadnienia
„deep fake” świadczy to, jak wiele jego podstawowych cech ma ścisły związek z ilością tak
dystrybuowanego materiału w przestrzeni wirtualnej. Stosując technikę opartą na sztucznej
inteligencji, twórcy mogą dowolnie łączyć istniejące już filmy, tworząc nowy konstrukt
audiowizualny. Polega to na nakładaniu istniejących obrazów, na materiały, które mają
zostać sfałszowane. Zacierają się tutaj rozmaite rozróżnienia, na przykład wideo może
przedstawiać osoby wypowiadające słowa, których w rzeczywistości nie wypowiedzieli18.
Działania opierające się na manipulowaniu obrazem stają się niebezpieczną, choć coraz
chętniej, wykorzystywaną strategią. W efekcie coraz trudniejszym zadaniem dla odbiorców,
staje

się

zweryfikowanie

tego, co

zostało przedstawione

w

materiale. Autorzy

zniekształconych obrazów coraz chętniej i sprawniej wykorzystują dostępne narzędzia.
Istotne wydaje się tutaj wskazanie, iż stworzenie owych mistyfikacji, nie wiąże się
z wysokimi kosztami, co dodatkowo wpływa na zainteresowanie wśród potencjalnych
nadawców. Z kolei globalny zasięg i możliwości płynące z rozprzestrzeniania tego rodzaju
treści - które wydają się być nieograniczone - stają się stymulującym bodźcem do działania.
Jedną z konsekwencji tego zjawiska jest kształtowanie percepcji masowych odbiorców.

15Post-truth,

https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16, [dostęp:

18.03.2019].

Fake news słowem roku, https://www.collinsdictionary.com/word-lovers-blog/new/collins-2017word-of-the-year-shortlist,396,HCB.html, [dostęp: 13.03.2019]
17 R. Piechowicz, Kłamstwo, prawda i…, [w:] Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków 2009, s. 32
18 Deepfake, https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake, [dostęp: 11.04.2019]
16
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Mając do czynienia bowiem z tak dopracowanym, doskonale zsynchronizowanym
przekazem, coraz trudniej będzie można dostrzec (celową) ingerencję ze strony twórcy.
Mechanizm deep fakes stwarza liczne zagrożenia dla społeczeństwa. Niemal każdy
z obywateli może być ofiarą przerabianego materiału. Najczęściej są to jednak konkretne
osoby – w tym jednostki mające władzę, osoby popularne, celebryci19.
Rysunek 3. Kategorie osób zagrożonych deep fakes.

Przykładem ilustrującym zjawisko na arenie politycznej jest materiał z udziałem
Baracka Obamy. W przywoływanym wideo Barack Obama obraża swojego następcę –
Donalda Trumpa. Nagranie „You Won’t Believe What Obama Says In This Video”
opublikowane przez BuzzFeedVideo posiada 5,9 milionów wyświetleń20. Co istotne, wytwór
nowych mediów jest jednak celowym projektem, za który odpowiedzialny jest
współzałożyciel witryny BuzzFeed, czyli Jonah Peretti. Okazało się bowiem, iż w ramach
projektu, ukazującego skalę problemu jakim są deep fakes, zaangażowano amerykańskiego
reżysera Jordana Peele’go i producenta Jareda Sosę, aby mogli oni manipulować cyfrowo
przekazem, edytować materiał i podzielić się rezultatem tych wprowadzonych modyfikacji21.

19Robert

Chesney, Danielle Keats Citron, Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and
National Security, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3213954, [dostęp: 11.04.2019].
20You Won’t Believe What Obama Says In This Video,
https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0, [dostęp: 12.04.2019].
21David Mack, This PSA About Fake News From Barack Obama Is Not What It Appears,
https://www.buzzfeednews.com/article/davidmack/obama-fake-news-jordan-peele-psa-video-buzzfed
[dostęp: 12.04.2019].
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Sfabrykowane wideo zostało stworzone za pomocą narzędzi Adobe After Effects oraz łatwo
dostępnej aplikacji FakeApp, wykorzystującej sztuczną inteligencję do manipulowania
obrazem.

Kluczowym

elementem

było

zsynchronizowanie

dwóch

obrazów.

Po pierwsze, usta Peele’go zostały dołączone do oryginalnego materiału Baracka
Obamy. Następnie zastąpiono linię szczęki Obamy, linią, która poruszała się ruchami ust
Peele'go. Z kolei przy pomocy FakeApp wygładzono materiał i ostatecznie po 56 godzinach
przetworzono do finalnej wersji22. Odbiorcy obcując z materiałem, nie do końca mogą
zdawać sobie sprawę, iż mają do czynienia ze sfałszowanym przekazem audiowizualnym.
Historia kończy się jednak w momencie, gdy pojawia się J.Peele. Skłania on ludzi do
zachowania większej czujności w przypadku źródeł, które pojawiają się w Sieci. Jest to o tyle
niebezpieczny rodzaj deep fakes, bowiem może powodować oburzenie publiczne,
prowadzić do błędnych konotacji, które w rezultacie mogą stać się niesprawiedliwą oceną
postawy i zachowań atakowanej ofiary. Zniekształcanie obrazu i dźwięku w epoce nowych
mediów staje się niezwykle proste. Tworzenie filmów, sprawiających wrażenie, iż to
światowi przywódcy wypowiadają się w sposób skandaliczny czy niewłaściwy, może
wpływać na postrzeganie rzeczywistości przez społeczeństwo. A dodatkowo, podsycać
nieufność wobec władzy w kraju.
Dynamiczny rozwój technologii wiąże się również ze spadkiem zaufania w stosunku
do tego, co jest widoczne w mediach cyfrowych. Jednocześnie pozwala to osobom cieszącym
się powszechnym uznaniem, mającym niejako władzę, wiele zyskać. Mogą oni wykorzystać
ten rodzaj sfałszowanej informacji jako dowód, np. w celu zaszkodzenia konkretnej osobie.
KATASTROFA SAMOLOTU BOEING 737 MAX 8
Nieco innym przykładem fałszywej formy, potwierdzającej jednak tezę –
o skuteczności i szybkości rozpowszechniania się dezinformacji, ale i konieczności
zrzeszania instytucji ds. zwalczania fałszywych komunikatów, jest przykład nagrania
przedstawiającego katastrofę Ethiopian Airlines. Samolot rozbił się kilka minut po starcie
w pobliżu Addis Abeby 10 marca 2019 roku. Wszyscy zginęli23. Niemal kilka godzin później
w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które rzekomo miało przedstawiać
tragiczne zdarzenie. Początkowo spontaniczna akcja przerodziła w celowe przedsięwzięcie,
którego najważniejszym czynnikiem wydaje się być osiąganie korzyści materialnych.
Film, który został tak licznie rozpowszechniony w Sieci, nie miał nic wspólnego
z katastrofą z 2019 roku. Okazało się, iż nagranie przedstawiało wypadek samolotu

22https://www.buzzfeednews.com/article/davidmack/obama-fake-news-jordan-peele-psa-video-

buzzfed [dostęp: 12.04.2019].
23BBC, Ethiopian Airlines: 'No survivors' on crashed Boeing 737, https://www.bbc.com/news/worldafrica-47513508, [dostęp: 13.04.2019].
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towarowego Boeing 747-400 obsługiwanego przez National Airlines w Afganistanie
i pochodziło z dnia 29 kwietnia 2013 roku.
Podobnie zresztą zaczęły działać inne podmioty. Na swoich profilach na Facebooku
publikowały bowiem nagrania, przedstawiające sytuację z pokładu samolotu. Jednym,
niezwykle emocjonującym nagraniem postanowił podzielić się Girmay Birhane. Wideo
prezentowało przerażonych pasażerów w maskach tlenowych. W tle było słychać krzyki
i płacz dzieci. O efektywności Facebooka - jako narzędzia służącego do relacjonowania
wydarzeń- może świadczyć zasięg rozpowszechnianych materiałów. Wideo miało 38 tysięcy
wyświetleń i zostało ponad 500 razy udostępnione w mediach społecznościowych24. Warto
jednak dodać, iż organizacja fact checkingowa - Africa Check postanowiła zweryfikować
wideo. Następnie potwierdziła informacje o fałszywości materiału25.
KONIEC FACEBOOKA?
Internet okazuje się być nie tylko doskonałym miejscem dla osób o podobnych
poglądach, ale i przestrzenią, w której istnieje wysokie ryzyko bezrefleksyjnego
polaryzowania fałszywych informacji. Jeśli chodzi o nagranie, w którym Mark Zuckerberg
ogłosił koniec działalności platformy, to wzbudził on wiele emocji nie tylko w życiu
wirtualnym. Ten niekontrolowany przepływ treści spowodował, że mając do czynienia po
raz pierwszy z materiałem, użytkownicy mogli mieć problem z zarejestrowaniem kilku
istotnych rzeczy, które wskazywałyby na to, iż mają oni do czynienia z celowo
zmodyfikowanym obrazem. O ile, materiał początkowo może wyglądać wiarygodnie, to po
przeanalizowaniu kilku szczegółów, można zaobserwować, iż film jest mistyfikacją. Przede
wszystkim jeśli wziąć pod uwagę źródło opublikowanego materiału, to okazuje się, iż film
nie pojawia się na żadnej oficjalnej stronie związanej ani z właścicielem platformy, ani
z samym Facebookiem. Ponadto wideo zostało stworzone przez Bayview Drive Films, którzy
opublikowali film na YouTube- 1 kwietnia 2018 roku, czyli w Prima Aprilis, co dodatkowo
może obniżać autentyczność prezentowanego materiału. Co ciekawe, film uzyskał 61 735
tysięcy wyświetleń na YouTube. Ponadto, wielu użytkowników w komentarzach
podkreślało, iż należy dokładniej przyjrzeć się ruchom ust Zuckerberga, które zostały
cyfrowo zmanipulowane. W tym wypadku również istotne było zsynchronizowanie dwóch,
niezależnych elementów. Przede wszystkim dostosowano ruch jego ust, do dźwięku, który
docelowo wykorzystano w sfabrykowanym nagraniu, zapowiadającym usunięcie portalu
społecznościowego26. Interesujący jest fakt, iż oryginalne wideo zostało opublikowane we
wrześniu 2017 roku na oficjalnej stronie Zuckerberga na Facebooku. Film przedstawiał
24https://www.facebook.com/bg.shallka/videos/2751301208244150/[dostęp:

13.04.2019].
https://africacheck.org/spot-check/viral-video-not-of-final-moments-before-ethiopianairlines-tragedy/[dostęp: 13.04.2019].
26Dan Evon, Did Mark Zuckerberg Announce That He’s Closing Facebook?,
https://www.snopes.com/fact-check/mark-zuckerberg-closing-facebook/ [dostęp: 13.04.2019].
25Africacheck,
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wówczas Marka Zuckerberga, mówiącego o rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie
w 2016 roku.
Podsumowując, deep fakes charakteryzują się tym, że za pomocą zaledwie kilku
narzędzi można stworzyć materiał, z nieograniczonymi możliwości edytowania, a następnie
dystrybuować licznymi kanałami komunikacyjnymi w Internecie.

Brak podstawowych

kompetencji użytkowników, zdolności filtrowania i weryfikowania źródeł informacji, mogą
przyczyniać się do procesu rozprzestrzeniania się fałszywych materiałów w Sieci, a co za
tym idzie – rezultatem tych działań jest szeroki wachlarz dostępnych w Internecie
sfabrykowanych obrazów. Oczywiście w tym ujęciu można wyróżnić jeszcze jedno
niebezpieczeństwo, mianowicie - zniekształcają dotychczas przyjętą perspektywę i
konstruują nową rzeczywistość społeczną.

III.

POJĘCIE „FACT CHECKINGU”

Fake newsy, ale i deep fakes stały się na tyle istotnym problem w dyskursie
medialnym i społecznym, że w wielu krajach podjęto inicjatywy mające na celu walkę
z rozprzestrzenianiem się dezinformacji w Sieci. Jednym z rodzajów takich działań,
uniemożliwiających pogłębianie się procesu dezinformowania, staje się zastosowanie metod
weryfikacji faktów i tym samym tworzenia instytucji fact-checkingowych.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Duke Reporters 'Lab, w 2019 roku wyróżnić
można 188 projektów fact-checkingowych w ponad 60 krajach27. Kluczowym przejawem
działalności jest przede wszystkim budowanie świadomości społecznej oraz identyfikowanie
fałszywych wiadomości i źródeł publikujących spreparowane informacje28.
Do walki z fałszywymi wiadomościami włączyli się wydawcy: Facebook, Google, czy
Twitter. Do ich zadań należy przede wszystkim lokalizowanie i usuwanie fałszywych kont,
dostosowanie algorytmów wyszukiwarek w celu promowania wartościowych treści,
zmniejszenie opłacalności publikowania nieprawdziwych informacji oraz wzmocnienie
współpracy z organizacjami, dostarczającymi sprawdzonych wiadomości29. Za weryfikację
treści umieszczanych w mediach coraz częściej odpowiedzialne są niezależne organizacje
pozarządowe. Instruują oni bowiem dysponentów mediów, w jaki sposób powinni korzystać

27M.Stencel,

Number of fact-checking outlets surges to 188 in more than 60 countries,
https://reporterslab.org/number-of-fact-checking-outlets-surges-to-188-in-more-than-60-countries/,
[dostęp: 11.06.2019].
28Fact-checking, https://factcheckni.org/explainers/what-is-fact-checking-and-why-is-it-important/,
[dostęp: 10.03.2019].
29Fake news i dezinformacja w świecie nowych mediów,
https://cyberpolicy.nask.pl/cp/analizy/97,Fake-news-dezinformacja-w-swiecie-nowych-mediow.html,
[dostęp: 12.03.2019].

28

Naukowy Przegląd Dziennikarski

3/2019

Journalism Research Review Quarterly
z platform internetowych i dekodować przekazy medialne oraz zapewniają zestaw
narzędzi do sprawdzania faktów.
WIELKA BRYTANIA
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje pozarządowa, niezależna organizacja FullFact, która
zajmuje się kontrolowaniem faktów umieszczonych w kanałach informacyjnych30.
Atrakcyjne dla użytkownika wydaje się oferowanie przez brytyjskie stowarzyszenie,
darmowych narzędzi, umożliwiających dostęp do wiarygodnych informacji. Istotne jest
również udzielanie pomocy i porad w weryfikacji treści.
Rysunek 4. Przykład weryfikowania treści przez FullFact.

Powyższy przykład dotyczył wypowiedzi prezydenta Francji- Emmanuela Macrona,
który miał powiedzieć, iż Wielka Brytania będzie mogła pozostać w Unii Europejskiej tylko
i wyłącznie wtedy, kiedy przyjmie euro jako swoją walutę. Ambasada Francji w Londynie
zaprzeczyła tym informacjom, natomiast post z domniemanymi wymaganiami francuskiego
prezydenta został udostępniony ponad 16 tysięcy razy na Facebooku. Co istotne, pracownicy
FullFact dostarczają niezbędnych danych, pozwalających dokonać rzetelnej oceny przez
użytkowników. Istotnym kryterium, w celu potwierdzenia też, stanowi wartość
merytoryczna oraz wiarygodność przywoływanych źródeł.
Drugim narzędziem, służącym do wykrywania fałszywych informacji w Wielkiej
Brytanii jest system Factmata, który stosuje sztuczną inteligencję. Algorytmy są
wykorzystywane do tego, aby dowiedzieć się, czym cechują się różnego rodzaju
nieprawdziwe treści, a następnie same je wykrywają. Narzędzie przekazuje najważniejsze
30FullFact,

https://fullfact.org/[dostęp: 12.03.2019].
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elementy skutecznego działania z niebezpieczeństwami w Internecie. System dostrzega
i monitoruje przepływające w Sieci treści, w celu zwalczania zagrożeń i zapewniania
ochrony społeczeństwu przed rozprzestrzenianiem się fałszywych przekazów. Autorzy
definiują fałszywe wiadomości jako: „strony internetowe lub artykuły świadomie
propagujące błędne informacje w celu oszukania innych osób lub dla celów rynkowych”31.
Warto dodać, iż definicja fałszywych wiadomości nie obejmuje stron zawierających satyrę
czy elementów fikcji.
STANY ZJEDNOCZONE
Spośród wielu stron internetowych poświęconych walce z dezinformacją, można
wyróżnić amerykańską stronę Snopes.com, która została stworzona przez Davida i Barbarę
Mikkelson w 1994 roku. Za najważniejszy cel witryny uznaje się obalanie szeroko
rozpowszechnianych plotek czy panujących w społeczeństwie błędnych przekonań. Strona
była powołana przez media informacyjne oraz inne strony w tym m.in.: CNN, The New
York Times czy Forbes. Portal Snopes.com współpracował także do początku 2019 roku
z Facebookiem32. Obecnie skupia się na rzetelnym weryfikowaniu informacji i tworzeniu
raportów, które są wykorzystywane przez kanały informacyjne na świecie33.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Alexa Internet, prawie 74%
użytkowników odwiedzających witrynę pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto
witrynę odwiedzają obywatele lub osoby zamieszkujące na terenach Kanady(4,4%), Wielkiej
Brytanii (3,8%), Australii (2,2% i Japonii (1,4%)34. Z kolei Similarweb.com podaje, iż łączna
liczba odwiedzin w lutym 2019 roku wyniosła 19.200.00035. Analiza SimilarWeb.com
wskazała również, że większość użytkowników przekierowywanych na witrynę Snopes.com
jest przekierowywana z takich stron jak: feedly.com, my.yahoo.com, en.wikipedia.org,
inoreader.com, fark.com. Świadczyć to może o tym, że użytkownicy Snopes.com są
zainteresowani weryfikowaniem treści z kategorii: wiadomości, media, sztuka, rozrywka,
biznes i przemysł. Miejscami, do których odbiorcy witryny Snopes.com zostają
oddelegowani,

są

takie

portale

jak:

Twitter,

Apnews,

YouTube,

Brennancenter,

News.com.au. Czytelnicy Snopes.com mają możliwość zatem zetknięcia się bezpośrednio z
poruszanymi
w artykułach doniesieniami lub błędnymi informacjami. Artykuły na witrynie Snopes.com

31Factmata,

https://factmata.com/technology.html [dostęp: 12.03.2019].
Key fact-checkers stop working with Facebook, https://www.bbc.com/news/technology47098021 [dostęp: 13.03.2019].
33Snopes.com, https://en.wikipedia.org/wiki/Snopes [dostęp:13.03.2019].
34Analiza Alexa Internet, https://www.alexa.com/siteinfo/snopes.com [dostęp: 13.03.2019].
35Analiza Similarweb, https://www.similarweb.com/website/snopes.com#overview [dostęp:
13.03.2019].
32BBC,
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są bowiem tak skonstruowane, aby odbiorca mógł swobodnie nawigować po stronie
i w razie chęci zajrzenia do oryginalnego wpisu, mógł bez problemu to zrobić i przejść np.
do Twittera.

Kolejnym, budzącym zainteresowanie

czytelników,

serwisem weryfikującym

pojawiające się informacje online, jest witryna Factcheck.org. Strona FactCheck.org działa od
grudnia 2003 roku. Brooks Jackson - były reporter Associated Press, Wall Street Journal
i CNN, dołączając do Annenberg Public Policy Center stworzył projekt, którego głównym
celem jest sprawdzanie wiarygodności pojawiających się treści. Większość zweryfikowanych
informacji obejmuje działalność polityczną, w tym – sprawdzane są wypowiedzi
polityków36. Serwis szczególnie koncentruje się na odbiorcach komunikatów. Czytelnik ma
dostęp do informacji, których rzeczywiście szuka. Użytkownicy także mają możliwość
zadania pytania, którego prawdziwość została potwierdzona lub obalona i opublikowana na
stronie37. Co ważne, witryna posiada kilka podkategorii. Przede wszystkim istnieje
uporządkowany spis tematów, które zostały zbadane przez autorów serwisu. Co więcej,
w

odpowiedzi

można

znaleźć

odsyłacz

do

pełnej

wersji

artykułu38.

Kolejnym,

interaktywnym elementem strony jest możliwość odniesienia się przez czytelnika do
wcześniej już weryfikowanych treści. Każdy odbiorca może napisać e-maila- zgadzając się
lub odrzucając stanowisko przyjęte przez redakcję Factcheck.org39.
Rysunek 5. Snopes.com a Factcheck.org.

36FactCheck,

https://en.wikipedia.org/wiki/FactCheck.org [dostęp: 14.03.2019].
https://www.factcheck.org/askfactcheck/ [dostęp: 14.03.2019].
38Hot topics, https://www.factcheck.org/hot-topics/ [dostęp: 14.03.2019].
39Factcheck – mailbag, https://www.factcheck.org/factcheck-mailbag/ [dostęp: 14.03.2019].
37Askfactcheck,
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Jak się okazuje, użytkownicy zdecydowanie chętniej odwiedzają Snopes.com niż
Factcheck.org. Całkowita liczba odwiedzin w przypadku Snopes.com waha się pomiędzy
19,200,000 a 31,600,000, natomiast jeśli chodzi o Factcheck.org liczba odsłon oscyluje wokół
2,250,000 a 2,800,000. Zaobserwowana jednostajność w danych w przypadku Factcheck.org
może sugerować, iż serwis posiada stałe grono odbiorców.
POLSKA
W dobie cyfryzacji mediów, niemal każdy użytkownik może stać się twórcą –
aktywnie uczestniczyć w wirtualnej debacie i propagować swoje poglądy na dany temat.
Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do rozpowszechniania się i dystrybuowania
błędnych informacji. Kluczowym elementem, w walce z dezinformacją w Polsce, jest zatem
wzrost

wiarygodnych

źródeł

informacji

oraz

instytucji

monitorujących

przepływ

wiadomości w Internecie. Przykład stanowi uruchomiony w październiku 2018 roku portal
www.konkret24.tvn24.pl, którego celem jest zweryfikowanie informacji pojawiających się
w Internecie. Portal fact-checkingowy stanowi część działu portali informacyjnych TVN.
Projekt jest współfinansowany przez Grupę TVN i Discovery Polska oraz Google w ramach
programu Digital News Initiative Fund, natomiast koordynatorką przedsięwzięcia jest
dziennikarka – Beata Biel40.
Rysunek 6. Zrzut ze strony portalu konkret24.tvn24.pl.
40N.

Bochyńska, TVN będzie walczył z fake newsami. Wystartował Konkret24, szefową Beata Biel,
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/konkret-24-beata-biel-fact-checking-tvn [dostęp: 16.03.2019].
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Konstrukcja strony podzielona jest na osiem kategorii tematycznych: Najnowsze,
Polska, Świat, Polityka, Nauka, Zdrowie, Rozrywka oraz Mity. Newsy są uporządkowane
w kolejności od najnowszego do najstarszego w wybranej sekwencji. Tytuły są proste zazwyczaj oddzielają informacje fałszywe od prawdziwych. Ważnym elementem są zdjęcia,
dołączone do prezentowanych materiałów, które stanowią uzupełnienie treści. Portal
umożliwia również bezpośredni kontakt się z redakcją, co jest pomocne dla czytelników
w kwestii wyrażania własnej opinii na dany temat. Co więcej, na stronie jest „lupka”, która
pozwoli szybko przejść do interesującej odbiorcy frazy. Wśród dotychczas udostępnionych
materiałów znaleźć można m.in.: „Wpadka premiera. Mieszkańcy Błonia nie muszą wstawać o 5,
by dotrzeć do Warszawy na 8.”, „Ludzie, którzy nigdy nie istnieli. Stworzyła ich sztuczna
inteligencja” czy „Gorąca kawa z McDonald's, oparzenie i 2,9 miliona dolarów odszkodowania”41.
W niemal każdym artykule niezbędnym kryterium weryfikowania treści jest wartość
merytoryczna przytaczanych źródeł. Autorzy zdają sobie sprawę, iż tak rozbudowany
materiał również wpływa korzystnie na odbiór i wiarygodność prezentowanego stanowiska.
Nie brakuje zatem licznych infografik, tabeli czy odsyłaczy do różnego rodzaju form
audiowizualnych oraz tekstowych.
Kolejnym przykładem aktywnego działania na rzecz zwalczania fałszywych
wiadomości w Polsce jest portal Demagog.org. Portal Demagog.org.pl specjalizuje się
w weryfikowaniu wypowiedzi polityków w przestrzeni publicznej. Głównym celem jest
uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach i możliwości manipulowania opinią publiczną
przez polityków. Wzajemne oskarżenia, szerząca się mowa nienawiści czy wreszcie brak
zaufania do władzy – to tylko jedne z nielicznych czynników, które mogą rzeczywiście
41Konkret24,

https://konkret24.tvn24.pl/ [dostęp: 16.03.2019].
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utrudniać odróżnianie fałszywych treści od prawdziwych. Autorzy stawiają sobie za cel
także kontrolowanie przepływających wypowiedzi polityków. Szczególną rolę odgrywa
tutaj narzędzie jakim jest „fact-check”. W oparciu o zgromadzone dane, można
zakwalifikować wypowiedzi uczestników według określonych kategorii: prawda, fałsz,
manipulacja oraz nieweryfikowalne42.

IV.

ZAKOŃCZENIE

Zaprezentowane powyżej przypadki pokazują, iż systematycznie rośnie rola
Internetu i działań związanych z rozprzestrzenianiem nieprawdziwych informacji w Sieci w
społeczeństwie informacyjnym. Aktywność ta zaś może sprzyjać, w porównaniu z oralną
formą przekazu, szerzeniu się dezinformacji w przestrzeni publicznej. Komunikat
przekazywany za pośrednictwem nowych mediów zdaje się być intensywniejszy (przede
wszystkim w formie) i zdecydowanie szybciej akceptowany przez dysponentów mediów,
stając się również dochodowym źródłem dla twórców zmanipulowanych obrazów. W erze
fake newsów koniecznością wydaje się zatem upowszechnianie wszelkiego rodzaju praktyk
filtrowania i weryfikowania treści za pomocą narzędzi fact-checkingowych, w celu
minimalizowania ekspansji fałszywych form przekazu. Świadomość, że przekazy są
zaprojektowane w taki sposób, aby wywołać emocjonalną reakcję, która w rezultacie zmusza
użytkowników mediów do kliknięcia w dany link wydaje się kluczowa, aby walczyć
z rozprzestrzenianiem się wirusowych materiałów. Analizowane przykłady deepfakes
dotyczące osób publicznych, istotnych zdarzeń czy polityków świadczą o nieograniczonym
potencjale cyfrowych, wizualnych metod, które determinują postrzeganie rzeczywistości.
Dlatego też samo zjawisko deepfakes, charakteryzujące się stosowaniem wszelkich technik,
opartych na sztucznej inteligencji, może wywoływać negatywne efekty w społeczeństwie
informacyjnym. Przedstawione przykłady deepfakes pozwalają również stwierdzić, że
istnieje silna potrzeba weryfikowania wiadomości przez instytucje fact-checkingowe.
Omówienie działalności powyższych organizacji i ich stron fact-checkingowych stanowi
próbę przybliżenia, ale uporządkowania wiadomości na temat narzędzi weryfikujących
informacje, niezbędnych w dobie fake news.

42Demagog,

http://demagog.org.pl/ [dostęp: 27.03.2019].
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