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Streszczenie
Przed Unią Europejską i wieloma państwami członkowskimi dwa intensywne wyborcze lata. W
obliczu nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i kilkudziesięciu innych głosowań
w poszczególnych krajach i uwzględniając negatywne doświadczenia innych państw na tym
polu, znacząco zintensyfikowano działania mające na celu przeciwdziałanie dezinformacji, która
może zakłócić demokratyczny proces wyborczy. I chociaż wyraźnym koordynatorem
podejmowanych w tym zakresie działań są instytucje europejskie, to wyjątkowo stanowczo
podkreśla się konieczność z jednej strony szeroko zakrojonej współpracy państw, struktur
unijnych i organizacji pozarządowych, ale z drugiej apeluje się do zwykłych użytkowników
nowych mediów, w tym zwłaszcza mediów społecznościowych o to, żeby to oni zjawili się na
pierwszym froncie walki z dezinformacją. To opracowanie opisuje najważniejsze kroki ze
związanych z Unią Europejską działań przeciwko dezinformacji.
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Abstract
The fight against disinformation in Europe – focused and coordinated or dispersed and
unorganized?
It will be two intense electoral years for the European Union and for many Member States. In the
face of the upcoming elections to the European Parliament and dozens of other votes in
individual countries, and also considering the negative experiences of other countries in this
matter, actions against disinformation have been significantly intensified. The reason is that
disinformation may disturb the democratic electoral process. Although the European institutions
are evident coordinators of the steps taken in this area, on the one hand the necessity of broad
cooperation between states, EU structures and non-governmental organizations is visibly
emphasized, but on the other hand, EU calls on the ordinary users of new media, especially social
media, to stand on the front line in the fight against disinformation. This paper presents the most
important steps of the EU-connected actions against disinformation.
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WPROWADZENIE
Będąc pojęciem doskonale znanym i funkcjonującym, można by rzec, od początków istnienia
ludzkich społeczności, dezinformacja w ostatnich latach przyjęła nie tylko nową formę,
związaną z jej funkcjonowaniem w przestrzeni internetowej, ale też w związku z tym
nieprzewidywalnie duży zasięg. Skala, w jakiej dezinformacja może teraz oddziaływać i
wszechstronność zagadnień, których może dotyczyć, powodują, że walka z tym zjawiskiem
okazuje się kwestią społecznie niebywale istotną. Tym samym temat ten musi jednocześnie
być przedmiotem dyskusji naukowej. W niniejszym artykule, po naświetleniu problemu,
przedstawione zostanie spojrzenie Unii Europejskiej na zagadnienie internetowej
dezinformacji, wraz z zaproponowanymi rozwiązaniami i narzędziami walki z tym
zjawiskiem. Prezentacja kroków podejmowanych w skali unijnej pozwoli na zakreślenie
przyjętego modelu działań i ocenę jego potencjalnej skuteczności.
Internet, który u początków swojego funkcjonowania postrzegany był jako najlepsze
narzędzie promocji wolności wypowiedzi i pogłębiania swobody wymiany idei, a wreszcie
jako szansa na prawdziwy rozwój demokracji uczestniczącej i zachęta do budowy realnego
społeczeństwa obywatelskiego, w ostatnich latach coraz częściej oceniany jest w kategoriach
wielkiego ryzyka, które należy w możliwie najbardziej efektywny sposób zminimalizować.
Ryzyko dotyczy celów, w jakich użyte zostały niebywale przecież atrakcyjne narzędzia, takie
jak media społecznościowe i czysto techniczne możliwości sieci internetowej. Niewłaściwe
użycie komputera z dostępem do internetu, kradzionego lub fałszywego konta
internetowego albo platformy internetowej może się zamienić w broń, przez którą
korzystanie z mediów społecznościowych i e-maila albo na przykład wysyłanie spamu
będzie niebezpieczeństwem nie tylko dla jednostek, ale także dla społeczeństwa jako
takiego1. Technologia sama w sobie nadal oczywiście pozostaje neutralna, ale te konkretne
sposoby jej wykorzystywania – już nie.
Wspomniane ryzyko w ostatnich kilku latach dało o sobie wyraźnie znać i na naszych
oczach stało się już czymś realnie istniejącym, mogącym dotknąć kwestii ważnych dla
każdego przeciętnego użytkownika internetu, ale nie tylko dla niego. Doniesienia o
zakłóceniach procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych oraz kampanii referendalnej w
Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu2, wskazały jasno – obywatelom i rządzącym – że z
pozoru błahe elementy internetowej codzienności, takie jak żartobliwe fałszywe konta w
mediach społecznościowych3, mogą w sposób rzeczywisty wpływać nie tylko na decyzje
wyborcze poszczególnych osób, ale w konsekwencji także na wyborczy wynik, a całość
może nie być żartem lub wybrykiem, a działaniami wypływającymi z obcego państwa4.

1
2

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/ [dostęp: 31.01.2019]
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/FinalRR.pdf [dostęp: 31.01.2019]

3

https://www.theguardian.com/media/2018/sep/10/russian-trolls-tweets-cited-in-more-than-100-uk-newsarticles [dostęp: 31.01.2019]
4
https://intelligence.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=396 [dostęp: 31.01.2019]
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DEZINFORMACJA ZAGROŻENIEM DLA PROCESÓW WYBORCZYCH

Nic więc zaskakującego w fakcie, że to właśnie przed intensywnym wyborczym okresem,
zarówno instytucje Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich – w tym
Polski – znacząco zintensyfikowały działania na rzecz walki z dezinformacją w internecie.
Jak wynika z informacji przekazywanych przez rząd, Polska skupia się na metodach
„miękkich”, takich jak edukowanie społeczeństwa w zakresie odbioru mediów i
promowanie właściwych wzorców5. Przed wyborami samorządowymi z 2018 roku
uruchomiona została – wpisująca się w ten model – strona bezpiecznewybory.pl. Została
podzielona na trzy sektory: dla wyborców, dla komitetów i dla komisji. I tak informacje
przekazane tamże dla komitetów to przede wszystkim przestrogi dotyczące możliwych
ataków na konta mailowe członków komitetów, prób wyłudzenia danych itp. W tej też sekcji
przedstawiono przykłady naruszeń procesów wyborczych z innych państw oraz metody
zgłaszania fałszywych kont w mediach społecznościowych. Zakładka dla komisji to z kolei
odesłanie do informacji przekazywanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Najbardziej
rozbudowaną częścią strony jest ta poświęcona wyborcom. Już na wstępie podkreślono, że
„do największych zagrożeń dla procesu wyborczego należą: dezinformacja (tzw. fake news),
zorganizowany trolling (kampanie nienawiści i oczerniania), boty udające prawdziwych
użytkowników”6, a jako możliwości uchronienia się przed tymi zagrożeniami wskazano trzy
zasady: „nie wszystko, co przeczytasz w Internecie, będzie prawdą; nie zakładaj, że
informacje są prawdziwe, tylko dlatego że szybko się rozprzestrzeniają (viral); nie daj się
podpuszczać osobom, które celowo prowokują bezproduktywne dyskusje i podburzają
nastroje (tzw. trolling)”7. Dodano też, że konieczne jest sprawdzanie wiarygodności konta,
które udostępnia jakąś informację oraz samej treści, która przy kilku prostych ruchach może
okazać się łatwa do zweryfikowania. Właśnie w związku z tym opisano mechanizm
zgłaszania nieprawidłowości administratorom z Facebooka i Twittera oraz zachęcono do
publicznego sygnalizowania w internetowych dyskusjach dostrzeżonych przez siebie
potencjalnych działań dezinformacyjnych i fake newsów.
Z powyższego wyłania się obraz administracji publicznej inicjującej pewne działania i
oczekującej, że świadomi odbiorcy mediów i użytkownicy mediów społecznościowych,
korzystając z właściwych narzędzi technicznych pełnić będą rolę sygnalistów, a operatorzy

5

https://www.press.pl/tresc/55512,ministerstwo-cyfryzacji-zapowiada-_miekka_-walke-z-fake-newsami
[dostęp: 31.01.2019]
6
https://www.bezpiecznewybory.pl [dostęp: 31.01.2019]
7
tamże
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mediów społecznościowych, wezwani przez użytkowników do interwencji, sprawa po
sprawie będą zwalczać kolejne ogniska dezinformacji.

WALKA Z DEZINFORMACJĄ – PODEJŚCIE UNIJNE

Analogicznie do polskich okoliczności wzrostu publicznego zainteresowania kwestią
dezinformacji w internecie, na arenie unijnej zaczęło się dyskutować na ten temat
szczególnie głośno i dobitnie w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu
Europejskiego, w maju 2019 roku. Obserwując doświadczenia państw członkowskich,
przedstawiciele instytucji unijnych chcą uniknąć zaburzeń procesu wyborczego i
późniejszych oskarżeń pod adresem całego Parlamentu Europejskiego i wszystkich
deputowanych z poszczególnych państw członkowskich. Podczas konferencji w Parlamencie
Europejskim pt. „Fact checking in the EU”, we wrześniu 2018 roku, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani mówił wprost, że w kontekście dezinformacji
„Europa jest pod atakiem”, a działania w obronie demokratycznych mechanizmów są
konieczne8.
Według najnowszych badań 83% Europejczyków uważa, że fałszywe informacje
stanowią zagrożenie dla demokracji9. Statystyczni obywatele Unii Europejskiej dostrzegają
również ryzyko związane z dezinformacją lub innego rodzaju internetowymi metodami
wpływu na wynik wyborczy. Według badania Eurobarometr z listopada 2018 roku to
właśnie dezinformacja i wprowadzanie w błąd w internecie są czynnikami, które w okresie
przedwyborczym martwią najbardziej – zarówno w grupie wszystkich badanych w UE
(73%), jak i pytanych w Polsce (66%)10. Drugą kwestią, która w podobnym stopniu niepokoi
respondentów jest prawdopodobieństwo, że dane osobowe, które ludzie zostawiają w
internecie są wykorzystywane do dopasowywania im wiadomości politycznych,
uniemożliwiając swobodną i sprawiedliwą konkurencję między partiami politycznymi (UE –
47%, PL – 64% badanych). Trzecim problemem, który wyraźnie wskazuje na zawiłość tej
dyskusji, jest fakt, że 55% w grupie wszystkich badanych w UE oraz 59% badanych w Polsce
odpowiedziało, że martwi ich ograniczanie i cenzurowanie dyskusji politycznych w
internetowych serwisach społecznościowych. Ta ostatnia wątpliwość znajdzie odbicie w
obostrzeniach dotyczących walki z dezinformacją.

8

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-fact-checking-in-eu-tajani-gabriel_I160739-V_v [dostęp:
31.01.2019]
9
https://data.europa.eu/euodp/pl/data/dataset/S2183_464_ENG [dostęp: 31.01.2019]
10

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/survey
ky/2198 [dostęp: 31.01.2019]
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Na marginesie tego opracowania zostawić należy pod względem przedmiotowym
treści wprost sprzeczne z prawem, na przykład zniesławiające lub będące mową nienawiści,
ponieważ odpowiedzialność za nie – zarówno w przepisach krajowych, jak i europejskich –
jest uregulowana odrębnie, a pod względem podmiotowym – inne niż organy Unii
Europejskiej podmioty działające na terenie starego kontynentu i zajmujące się – głównie lub
między innymi – walką z dezinformacją, takie jak Rada Europy, OBWE, organizacje
dziennikarskie i oddolne organizacje zajmujące się fact-checkingiem11.
Jeżeli zaś chodzi o działania prowadzone przez same instytucje unijne, lub pod ich
auspicjami, otwarciem intensyfikacji walki z dezinformacją online było rozpoczęcie
działalności – z początkiem 2018 roku – Grupy Wysokiego Szczebla do spraw Fake news i
Dezinformacji Online. Po konsultacjach z przedstawicielami środowiska medialnego i
społeczeństwa obywatelskiego12, w marcu 2018 roku Grupa opublikowała raport „A multidimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on
fake news and online disinformation”13. Dezinformację zdefiniowano jako „wszelkie formy
nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji stworzonych,
prezentowanych i promowanych w celu zamierzonego spowodowania szkody publicznej
lub dla osiągnięcia zysku” i wyraźnie zaznaczono, że w dyskusji o tym problemie winno się
używać właśnie pojęcia dezinformacja, a nie samych fake news, ponieważ drugie z tych
pojęć z jednej strony wskazuje na pewną wycinkowość problemu, a z drugiej zostało już
zagospodarowane w dyskursie publicznym jako pojęcie-wytrych, opisujące raczej
dziennikarski błąd lub informację, z którą nie jest nam po drodze, a nie wiadomość wprost
fałszywą. Za kroki, które pozwolą na realizację tytułowego wielowymiarowego podejścia do
kwestii dezinformacji online, uznano: zwiększenie transparentności wiadomości online
(poprzez zgodne z ochroną prywatności monitorowanie mechanizmów obiegu informacji),
propagowanie edukacji medialnej i krytycznej oceny informacji, wyposażenie
użytkowników i dziennikarzy w narzędzia pozwalające na ich zaangażowanie w walkę z
dezinformacją, ochronę różnorodności i zrównoważonego rozwoju krajobrazu mediów
informacyjnych w Europie, oraz promowanie stałych badań nad dezinformacją w Europie w
celu ustawicznego dostosowywania działań do zmieniającej się sytuacji.
W lutym 2018 roku Komisja Europejska, w zaleceniach dotyczących wyborów do
Parlamentu Europejskiego, zaleciła państwom członkowskim przygotowanie zestawu
najlepszych praktyk w określaniu zagrożeń dla przebiegu wyborów w postaci cyberataków i
dezinformacji, przeciwdziałaniu takim zagrożeniom i zarządzaniu nimi14.

11

patrz m.in. Alicja Jaskiernia, Monitoring wolności mediów w Europie, Warszawa 2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-fake-news-and-onlinedisinformation [dostęp: 31.01.2019]
13
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-onlinedisinformation [dostęp: 31.01.2019]
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:045:FULL&from=PL
[dostęp:
31.01.2019]
12
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Do definicji dezinformacji, ze wspominanego raportu Grupy Wysokiego Szczebla do
spraw Fake news i Dezinformacji Online, odwołano się w komunikacie Komisji Europejskiej
z kwietnia 2018 roku, zatytułowanym: „Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście
europejskie”15. W dokumencie dodano jednak, że są nią informacje nieprawdziwe,
niedokładne lub wprowadzające w błąd, ale możliwe do weryfikacji. Już we wstępie
podkreślono też, że unijna demokracja opiera się właśnie na istnieniu wolnych i
niezależnych mediów, a wszelkie próby regulacji muszą się odbywać z poszanowaniem i
uwzględnieniem tego faktu. Konieczność nowych działań jest jednak, jak zaznaczono,
oczywista, chociażby przez fakt, że o ile prasa, radio i telewizja podlegają ścisłym unijnym i
krajowym regulacjom, o tyle przestrzeń internetu spod przepisów tych się wymyka. W
dokumencie zidentyfikowano ponadto trzy etapy funkcjonowania dezinformacji online: jej
utworzenie, nagłośnienie w mediach społecznościowych i innych mediach internetowych
oraz rozpowszechnienie przez użytkowników. Proponowana odpowiedź na dezinformację,
by być skuteczną, musi więc – jak podkreślono – obejmować wszystkie te trzy stadia i
polegać na poprawie przejrzystości mechanizmów obiegu informacji w internecie,
promowanie różnorodności w celu umożliwienia wypracowywania przez odbiorców
własnego punktu widzenia, wspieranie wiarygodności źródeł (przez system weryfikacji,
uwierzytelnianie nadawców i działalność sygnalistów) oraz na opracowaniu działań
integracyjnych, angażujących szeroki wachlarz specjalistów i wymuszających współpracę.
Uszczegóławiając, po pierwsze, w ramach budowy bardziej przejrzystego internetowego
ekosystemu, Komisja Europejska zapowiedziała działania w celu szybkiego i skutecznego
działania platform internetowych na rzecz ochrony użytkowników przed dezinformacją,
wzmocnienia weryfikacji faktów, zbiorowej wiedzy i zdolności do monitoringu w zakresie
dezinformacji, wspierania odpowiedzialności w internecie (przez identyfikowalność źródła)
i wykorzystania do walki z tym zjawiskiem nowych technologii. Po drugie, w zakresie
wspierania edukacji i umiejętności korzystania z mediów, Komisja zadeklarowała
przeznaczenie środków finansowych na programy związane z media literacy i o to samo
zaapelowała do państw członkowskich. Po trzecie, zapowiedziano wsparcie dla wysokiej
jakości dziennikarstwa jako istotnego elementu demokratycznego społeczeństwa, poprzez
konkursy na pomoc finansową i wsparcie inicjatyw promujących wolność i pluralizm
mediów. Po czwarte wreszcie, Komisja Europejska zapowiedziała zwalczanie wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń wynikających z dezinformacji poprzez komunikację strategiczną,
między innymi dziki grupie zadaniowej East Stratcom, która zajmuje się prowadzonymi
przez Rosję kampaniami dezinformacyjnymi16.
W powyższym komunikacie KE zadeklarowała wsparcie opracowania kodeksu
postępowania dla platform internetowych i branży reklamowej. Ten podpisano w

15

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&qid=1549092614009&from=PL [dostęp: 31.01.2019]
16
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/2116/questions-and-answers-about-east-stratcomtask-force_en [dostęp: 31.01.2019]
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październiku 2018 roku i wiąże on jedynie jego sygnatariuszy, a są nimi m.in. Facebook,
Twitter, Google i Mozilla. Twórcy dokumentu, jak sami zapewniają, obok konieczności
przeciwdziałania i reagowania na dezinformację, podkreślają też wagę swobody
wypowiedzi i tłumaczą, że walka z dezinformacją powinna zawsze odbywać się z
poszanowaniem wolności prasy oraz ochrony otwartego i demokratycznego charakteru
internetu17. W samym kodeksie sygnatariusze dostrzegają rolę, jaką muszą odegrać w
dostarczeniu rozwiązań problemu dezinformacji i deklarują działania w jedenastu
obszarach: 1. wprowadzenia zabezpieczeń przeciwko dezinformacji; 2. zmniejszenia
zyskowności działań dezinformacyjnych; 3. zapewnienia przejrzystości mechanizmów
wyświetlania reklam politycznych; 4. implementacji i promocji rozsądnych zasad przeciwko
wprowadzaniu w błąd; 5. wzrostu skuteczności zamykania fałszywych kont i odróżniania
działalności botów od zwykłych interakcji między użytkownikami; 6. postępowania
proporcjonalnego i zgodnego z prawem do poszanowania życia prywatnego; 7.
priorytetyzacji – w zgodzie z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyświetlania
informacji autentycznych i wiarygodnych, z jednoczesnym brakiem zobowiązania do
usuwania lub blokowania legalnych treści, wyłącznie na podstawie tego, że są one uważane
za „fałszywe”; 8. zapewnienia przejrzystości poprzez informowanie o mechanizmach
wyświetlania reklam politycznych i przez funkcjonowanie wskaźników potwierdzających
tożsamość źródła oraz wiarygodność jego i samej informacji; 9. zmniejszenia widoczności
elementów dezinformacji poprzez większą ekspozycję treści zweryfikowanych; 10.
zapewnienia użytkownikom łatwego dostępu do różnych źródeł oraz możliwości zgłaszania
dezinformacji; 11. udostępniania przedstawicielom nauki danych do niezależnych badań18.
W dołączonym do kodeksu wykazie już istniejących dobrych praktyk, umieszczono
odnośnikami do regulaminów poszczególnych operatorów i informacje o efektach
zastosowania tych regulacji. Ponadto, sygnatariusze kodeksu zgodzili się na okresowe
raportowanie Komisji Europejskiej postępu prac i na poddanie się jej ocenie. I tak w styczniu
do KE dotarły pierwsze sprawozdania19. Komisja przyjęła do wiadomości poczynione przez
operatorów postępy, ale jednocześnie wezwała ich do zwiększenia wysiłków, m.in. w
zakresie współpracy z grupami fakt-checkingowymi, wyrównania dostępności nowych
narzędzi we wszystkich państwach członkowskich i większego nacisku na działania
prewencyjne20. Do maja 2019 roku, czyli do czasu wyborów do Parlamentu Europejskiego,
KE będzie monitorować przestrzeganie kodeksu kierunkowo, pod względem zabezpieczenia
przebiegu kampanii i procesu wyborczego. Jednocześnie KE zapowiedziała, że jeżeli
rozwiązania kodeksowe i ich realizacje nie okażą się wystarczająco efektywne, będzie ona
mogła wystąpić z nowymi propozycjami, w tym regulacyjnymi.

17
18

https://eaca.eu/wp-content/uploads/2018/09/Statement-CoP.pdf [dostęp: 31.01.2019].
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation [dostęp: 31.01.2019].

19

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-results-eu-code-practice-against-disinformation
[dostęp: 31.01.2019].
20
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_en.htm [dostęp: 31.01.2019].
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Odchodząc od kwestii samoregulacyjnych i samego zagadnienia przeciwdziałania
dezinformacji, wśród innych czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego
przebiegu procesu wyborczego Komisja Europejska wymieniła m.in. większą przejrzystość
finansowania umieszczanych w internecie reklam politycznych, ochronę wewnętrznych
systemów informatycznych i kary finansowe za naruszenie przepisów dotyczących ochrony
danych w celu świadomego wpływania na wyniki wyborów europejskich21.
Przełożenie szerokich planów Komisji Europejskiej – w związku z walką z
dezinformacją – na zapowiedzi konkretnych działań miało miejsce w opublikowanym na
początku grudnia 2018 roku „Planie działania na rzecz zwalczania dezinformacji”22. Była to
odpowiedź na wezwanie Rady Europejskiej z czerwca 2018 do przygotowania planu
działania zawierającego „konkretne propozycje dotyczące skoordynowanej reakcji UE na
wyzwania związane z dezinformacją”23 i na ponowny apel RE, z października 2018 roku, o
środki mające na celu „ochronę systemów demokratycznych Unii i zwalczanie
dezinformacji, m.in. w kontekście zbliżających się wyborów europejskich, z pełnym
poszanowaniem praw podstawowych”24. Zaznaczono, że pomysły musiały i muszą być
pilnie realizowane ze względu nie tylko na fakt samych wyborów do Parlamentu
Europejskiego, ale także przez wzgląd na to, że do 2020 roku obywatele państw
członkowskich zagłosują łącznie ponad 50 razy w różnych wyborach, a procesy wyborcze
muszą przebiegać bez poważniejszych zakłóceń. W ramach czterech filarów (zwiększenie
zdolności instytucji Unii do wykrywania, analizowania i ujawniania dezinformacji;
wzmocnienie skoordynowanej i wspólnej reakcji na dezinformację; mobilizowanie sektora
prywatnego do zwalczania dezinformacji; podnoszenie świadomości i zwiększanie
odporności społecznej), Komisja Europejska zaplanowała wzmocnienie grup zadaniowych
ds. komunikacji strategicznej, utworzenie w państwach członkowskich systemu wczesnego
ostrzegania przed dezinformacją, kontrole przestrzegania kodeksu postępowania w zakresie
zwalczania dezinformacji i organizację Tygodnia Umiejętności Korzystania z Mediów w
marcu 2019 roku.
Do Planu działania dołączono jednocześnie sprawozdanie z dotychczasowej realizacji
komunikatu pt. „Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”, w którym
odnotowano m.in. funkcjonowanie SOMA, czyli obserwatorium społecznego zajmującego
się dezinformacją i analizą mediów społecznościowych25, współpracę oddolnie powstających
podmiotów weryfikujących fakty i rozpowszechnienie nowoczesnych narzędzi do
sprawdzania informacji. W zakresie ściśle sytuacji wokół wyborów do Parlamentu

21

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0637&qid=1548932210099&from=PL [dostęp: 31.01.2019].
22
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&qid=1548891127114&from=PL [dostęp: 31.01.2019].
23
https://www.consilium.europa.eu/media/35952/28-euco-final-conclusions-pl.pdf [dostęp: 31.01.2019].
24
25

https://www.consilium.europa.eu/media/36792/18-euco-final-conclusions-pl.pdf [dostęp: 31.01.2019].
http://www.disinfobservatory.org [dostęp: 31.01.2019].

50

Naukowy Przegląd Dziennikarski

Nr 1/2019

Journalism Research Review Quarterly

Europejskiego zasygnalizowana została działalność Agencji Unii Europejskiej ds.
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji i Grupy Współpracy NIS. W lipcu 2018 roku opublikowano
kompendium na temat cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do technologii wyborczych26. To
skierowane do komisji wyborczych opracowanie ukazuje specyfikę przeprowadzania
wyborów do PE oraz dostarcza wskazówki i przykłady dotyczące zarządzania ryzykiem w
bezpieczeństwie cybernetycznym, od momentu rejestracji kandydatów, przez kampanię, aż
po ogłaszanie wyników wyborów.
Działania Unii Europejskiej w ramach walki z dezinformacją częściowo zostały
poddane krytyce. Wątpliwości budzi potencjalna możliwość nadużywania pojęcia
„dezinformacja” i stosowania go do materiałów po prostu niewygodnych lub mniej
popularnych. Europejska Federacja Dziennikarzy podkreśla, że Komisja Europejska powinna
zająć jasne stanowisko i zapewnić, że strategia KE wobec dezinformacji nie będzie
prowadzić do ograniczania wolności prasy i swobody wypowiedzi27. Zdaniem organizacji
dziennikarskiej istnieją podstawy, by obawiać się, że zgodne z prawem publikacje będą
oceniane pod kątem treści, a na podstawie – zakładając teoretycznie – nadużycia stosowania
pojęcia „dezinformacja” ich dalsza dystrybucja nie będzie możliwa. Ponadto, Europejska
Federacja Dziennikarzy z jednej strony docenia fakt, że Komisja Europejska wzywa państwa
członkowskie do wspierania dziennikarstwa jakościowego w celu zapewnienia
pluralistycznego i zróżnicowanego środowiska medialnego, ale z drugiej strony wyraża
swoje
wątpliwości
względem
stosowania
samego
pojęcia
„dziennikarstwo
wysokojakościowe”, bo jak tłumaczy, to także może stanowić pole do nadużyć. Powyższe
argumenty, wychodzące ze strony części środowiska dziennikarskiego, należy ocenić w
kontekście innego postulatu, głoszącego, że fake news – które uznać powinniśmy za element
dezinformacji – to najlepsza rzecz, jaka mogła się przytrafić dziennikarstwu28. Zdaje się, że
przecież to właśnie konieczność wieloetapowej weryfikacji informacji i funkcjonowanie w
morzu doniesień sprzecznych z prawdą i często po prostu niewystarczająco dobrych pod
względem warsztatowym, to szansa dla najlepszych przedstawicieli tej profesji i najbardziej
wiarygodnych redakcji na udowodnienie, że media społecznościowe nigdy nie zastąpią
profesjonalnych dziennikarzy, a ich praca – mimo rozwoju nowych mediów – nadal jest
niebywale istotnym elementem krajobrazu społecznego.

26

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group [dostęp: 31.01.2019].

27

https://europeanjournalists.org/wp-content/uploads/2018/06/resolutions-final-1.pdf [dostęp: 31.01.2019]
Charlie
Beckett,
‘Fake
news’:
the
best
thing
that’s
happened
to
journalism,
http://blogs.lse.ac.uk/polis/2017/03/11/fake-news-the-best-thing-thats-happened-to-journalism/
[dostęp:
31.01.2019]
28
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STRATEGIA UNIJNA – PODSUMOWANIE

W orędziu o stanie Unii, z września 2018 roku, przewodniczący Komisji Europejskiej, JeanClaude Juncker, przekonywał, że w kwestii obrony wolnych i uczciwych wyborów KE musi
działać skutecznie i transgranicznie, ponieważ w przeciwnym wypadku proces wyborczy w
skali całej Unii Europejskiej może paść ofiarą manipulacji „ze strony państw trzecich lub –
tak, to też się zdarza – interesów prywatnych”29. I chociaż na przykład Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny postuluje inicjatywy daleko idące, takie jak „rozważenie
możliwości stworzenia platformy internetowej opartej na partnerstwie publicznoprywatnym gwarantującym użytkownikom prywatność”30, która miałaby być alternatywą
dla obecnych gigantów z tego sektora, to – jak wynika z analizy omówionych wcześniej
działań przeciwko dezinformacji – UE postawiła się w innej roli. Ta rola to postać inspiratora
i koordynatora podejmowanych kroków, bo to nie na bezpośrednie działania instytucji
unijnych, a na odpowiednią postawę społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego
położony został największy nacisk. Instytucje unijne mają zadbać o edukację i ogólne
ukierunkowanie dyskusji, ale to zwykli użytkownicy internetu i platformy internetowe
zostali wezwani do codziennych działań. To oni, jako znajdujący się prawdopodobnie
najbliżej przykładów dezinformacji online – są w stanie najwcześniej dostrzec zagrożenie i
zgłosić je we właściwe miejsce, a jednocześnie samodzielnie interweniować, na przykład
zabierając głos w dyskusji itp. Właściwa aktywność użytkowników ma być efektem edukacji
medialnej, a oczekiwane działania platform internetowych skutkiem inspirowanej przez
Unię Europejską samoregulacji.
Europejska walka z dezinformacją przybrała więc model mieszany. Jest z jednej strony
skupiona, ponieważ podmioty organizacyjne, które ją prowadzą, zrzeszają się dla łatwiejszej
współpracy, ale z drugiej – rozproszona, ze względu na mnogość frontów, na których
podejmowane są działania. Proces ten jest też częściowo skoordynowany, ponieważ właśnie
rolę koordynatora odgrywają instytucje unijne, a z drugiej – niezorganizowany, bo w taki
właśnie sposób działają autonomiczne jednostki, czyli poszczególni użytkownicy, którzy
decydują się na prostowanie i sygnalizowanie dezinformacyjnych doniesień.
W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego, ze względu na ich skalę i
transgraniczność, zakłócenia w jednym zaledwie państwie członkowskim mogą odbić się na
całych wyborach, podważyć wiarygodność wyników i mandat wybranych
eurodeputowanych. Z tych samych względów są doskonałym celem dla autorów
dezinformacji31. Szeroko zakrojone akcje dezinformacyjne – jak można przypuszczać – coraz

29

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_pl.pdf [dostęp: 31.01.2019]

30

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1549092614009&uri=CELEX:52018AE2425 [dostęp:
31.01.2019]
31
https://www.politico.eu/article/europe-most-hackable-election-voter-security-catalonia-european-parliamentdisinformation/ [dostęp: 31.01.2019]
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częściej nie będą już powielać istniejących mechanizmów32, a pojawiać się będą w formach
coraz nowszych i coraz trudniejszych do przezwyciężenia. Stąd jedynie działania niezwykle
elastyczne mogą odnieść realny skutek, czyli uchronić mechanizmy demokratyczne przed
naruszeniami i podtrzymać zaufanie obywateli do instytucji publicznych, zarówno w Unii
Europejskiej, jak i w każdym z państw członkowskich.

32

https://www.nytimes.com/2019/01/31/technology/twitter-disinformation-united-statesrussia.html?rref=collection%2Fnewseventcollection%2Frussian-election-hacking [dostęp: 31.01.2019]
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