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To jest wojna
Magda Piekarska

� Armie trolli, seryjna produkcja fake newsów, klikbajty jako oręże –
z wszechobecnych w internecie, powielanych bezrefleksyjnie kłamliwych informacji można się było śmiać do czasu, kiedy stało się jasne, że w tym wszystkim
nie chodzi o niewinną ściemę
Kiedy fenomen, sam w sobie stary jak świat, wybuchł kilka lat temu ze zwielokrotnioną siłą, niewielu zadawało sobie pytanie, skąd tak szerokim strumieniem
płyną do nas fake newsy. Więcej było śmichów–chichów z tych, co dzięki nim
uwierzyli, że Ziemia jest płaska, i filozoficznych rozważań o epoce postprawdy. Dziś nie sposób mówić o informacyjnych fałszywkach, biorąc w nawias zaplecze politycznej prokremlowskiej propagandy – w Polsce pisze o nim m.in.,
w kontekście sporów o aborcję, Klementyna Suchanow w książce To jest wojna
z kobietami, która niebawem się ukaże. W Czechach zajmują się tym zjawiskiem
tacy publicyści jak Jakub Kalenský i Ondřej Kundra. Problem dostrzegają rządy
wielu państw, próbuje mu się zaradzić w ramach struktur Unii Europejskiej.
Farmy trolli wypuszczają tysiące wrzutek o krzykliwych tytułach, które mają
sprawić, że po ich przeczytaniu staniemy po stronie Rosji w sporze z Ukrainą,
po stronie nienarodzonych w debacie o aborcji, przeciwko Unii Europejskiej
w dyskusji o przyszłym kształcie Europy. Słowa, słowa, słowa? Dziś wydają się
groźniejsze od jakiegokolwiek innego oręża: Rosyjskie spojrzenie na prowadzenie

nowoczesnej wojny wynika z teorii, że głównym polem walki jest myśl – to słowa Janisa Berzinse’a z Centrum Bezpieczeństwa i Badań Strategicznych Narodowej
Akademii Obrony Łotwy.
Dezinformacja kremlowska rzadko wytwarza słabe punkty i linie podziału w społeczeństwie. O wiele częściej wykorzystuje już istniejące konflikty – to już Jakub
Kalenský. I jest to najsmutniejszy wniosek z obserwacji świata w epoce fake
newsów – im bardziej podzielonym społeczeństwem jesteśmy, tym łatwiej nas
oszukać.
Kłopot w tym, że linie podziału tworzą dziś wyjątkowo gęstą siatkę. Do odwiecznych sporów – młodzi kontra starzy, bogaci przeciw biednym, konserwatyści i liberałowie – dochodzą te odzwierciedlające współczesne konflikty: swoi
i obcy, katolicy i ateiści, pro i antyaborcjoniści, myśliwi i przyjaciele zwierząt;
ci, którzy lekceważą kryzys klimatyczni i ci, którzy próbują mu przeciwdziałać
– każdy z tych punktów przecięcia tworzy pole do pojawienia się fake newsów.
Gdyby spytać redaktorów aeronet.cz, wrealu24.pl, opcjanaprawo.pl dlaczego zdecydowali się wspierać kremlowską propagandę, wielu z nich święcie
by się oburzyło. Na swoich stronach www podkreślają przecież „niezależność”,
twierdzą, że czerpią informacje z alternatywnych, czyli bardziej wiarygodnych
od mainstreamu źródeł, i że walczą z dezinformacją. – Przecież ja nawet nigdy w Rosji nie byłam! – zareagowała zapytana przez dziennikarza Wyborczej
Marta Szczecińska, specjalistka od PR–u z Kielc. W miejscowym parku technologicznym otworzyła firmę, która administrowała kilkudziesięcioma portalami
i fanpejdżami, powielającymi niezliczone fake newsy. Właścicielka, która poza
działalnością marketingową ma na koncie m.in. staż w Wyborczej była zaskoczona wątpliwościami natury etycznej – pod koniec wielu artykułów zamieszczała przecież adnotację, że wiadomości są nieprawdziwe. Tonem rozmowy
z dziennikarzem była oburzona – przecież ona na kłamliwych newsach robiła
tylko biznes.
Być może opisywany przez Ondřeja Kundrę Josef Beneš, biznesmen z Čkyně
na Szumawie, próbował również się odkuć, tyle że za upokorzenia doznane
od gangsterów, którzy go okradli. Za komuny słuchał Wolnej Europy, dziś wspiera prokremlowską propagandę. Poza domem porusza się tylko wytyczoną przez
bliskich trasą, z psami u boku. Bezpiecznie czuje się przed ekranem komputera,
administrując konto portalu aeronet.cz, na które wpływają hojne datki od użytkowników. Bo za fejki pan płaci i pani płaci – w dodatku z własnej, nieprzymuszonej woli. Z wiarą, że gdy wokół tyle kłamstwa, właśnie tu, na www.wyborcza24.pl, albo na oneto.pl dostaną sprawdzoną porcję newsów.
Dziś, kiedy fejki i fakty są przedstawiane tym samym językiem, kiedy godne
zaufania media i portale–krzaki toczą ze sobą wojnę na klikbajty o rozproszoną
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uwagę odbiorcy, najbardziej nawet fachowe poradniki odróżniania prawdy od
fałszu i całe oręże nowej terminologii, jakkolwiek potrzebne (polecam zawarte
tu teksty Bartłomieja Łódzkiego i Marka Chylińskiego), wydają się jednocześnie zawodne. Trudno z ich pomocą nadążyć za wartkim strumieniem, w którym
mieszają się prawda i fałsz. Potrzebna jest edukacja medialna w systemie szkolnictwa, ale niezbędne wydają się też prawne regulacje. Bo choć dziś pomysł
ścigania za fake newsy wielu może wydawać się absurdalny, to za jakiś czas,
kiedy kłamstwo powtórzone po tysiąckroć zyska rangę wiarygodnej informacji,
na to, żeby powiedzieć: „Stop. To nie tak!” może być już za późno.
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czeski Fejk
Ondřej Kundra
/przeł. Anna Wanik/

� Do furtki domu w szumawskiej miejscowości Čkyně podchodzi uśmiechnięty, starszy pan. Kiedy orientuje się, że ma do czynienia z dziennikarzami, zdąży tylko krzyknąć: Nie jestem zainteresowany rozmową z wami – zanim zatrzaśnie
drzwi. Można rozumieć jego wzburzenie. Do tej samej furtki zadzwonili przed
laty członkowie tzw. gangu Berdycha, żeby go okraść. Wówczas był zamożnym
przedsiębiorcą. Napastników aresztowano już dawno, Josef Beneš jest na emeryturze, przestał prowadzić biznes, ale napięcie z jego życia nie zniknęło.
Jakiś czas temu zaangażował się w prowadzenie prorosyjskiej strony dezinformacyjnej Aeronet, która stała się w Czechach symbolem szerzenia fake newsów. Beneš zajmuje się stroną finansową przedsięwzięcia. Być może za pośrednictwem Aeronetu Kreml i jego tajne służby próbują wpływać na wydarzenia
w Czechach. A emeryt z pogranicza jest tu tylko pośrednikiem – nad sobą ma
szefa, któremu regularnie oddaje pieniądze.

Związany w lesie
Beneš nie rozmawia z mediami, ale jego rodzina jest bardziej otwarta. Do furtki
podchodzą synowa i córka. Nie wzbraniają się przed rozmową. To, że ich teść

i ojciec może mieć powiązania z prorosyjskimi dezinformatorami, dla pań Beneš jest szokiem. Opowiadają, że za komunizmu słuchał Wolnej Europy i tuż
po aksamitnej rewolucji rozkręcał biznes przy granicy czesko–niemieckiej.
Na przejściu granicznym w miejscowości Strážný miał stoisko z papierosami,
potem założył firmę. Jego biznes zaczął szybko prosperować.
Echa tego sukcesu wciąż widać. Dom Beneša jest jednym z najbardziej
luksusowych w piętnastotysięcznej Čkyni. Bardziej niż szumawską chałupę architekturą przypomina zabudowę alpejską, wokół jest rozległa działka, nad nią
wzgórze porośnięte drzewami. Ten azyl przestał być bezpieczny w 1998 roku,
kiedy przed domem pojawiło się kilku mężczyzn z grupy znanej później jako
Gang Berdycha. Przestępcy założyli, że Beneš powinien mieć sporo gotówki
w domu i szli na pewniaka. Wylegitymowali się policyjnymi odznakami i przeprowadzili sfingowane przeszukanie, podczas którego „zabezpieczyli” prawie
dwa i pół miliona koron. Benešowi powiedzieli, że zawiozą go na przesłuchanie,
ale po drodze zboczyli do lasu i zostawili go tam przerażonego, przywiązanego
do drzewa. Uwolnił się dopiero po kilku godzinach i pobiegł do kolegi, skąd wezwał pomoc.
Trzy lata później, po procesie członków gangu, Beneš jeszcze rozmawiał
z dziennikarzami. W Telewizji Nova pojawił się w koszulce z portretem dysydenta Vladimíra Hučína, który zasłynął jako czeski łowca komunistów – na jej
antenie opowiadał o swoim wstrząsającym doświadczeniu. Potem zamknął się
w domu w Čkyni i definitywnie zamilkł. Teść po incydencie z gangiem Bedrycha
zaczął dziwnie się zachowywać, ostatnio mu się pogorszyło. Nie wychodzi często
z domu, narysowaliśmy mu plan, którędy ma iść koło rzeki ze swoimi psami i jak
wrócić. Na zewnątrz nie czuje się bezpiecznie, większość czasu spędza przed komputerem. Nie wiemy, co tam robi – mówi jego synowa.

Żeby nikt tego nie wziął
Josef Beneš dziś prowadzi podwójne życie: jedno, widzialne na zewnątrz i drugie, ukryte, związane z Aeronetem. To on zarządzą operacjami finansowymi na
rachunku w czeskim Fio banku (cz: Fio banka), na który regularnie wpływają pieniądze od fanów i sponsorów wspierających działanie strony. W założeniu konta
pomagał mu znajomy, zbiegiem okoliczności równolatek noszący to samo nazwisko – Jiří Beneš z pobliskiego miasteczka Vlachovo Březí.
Razem z Josefem zaczynaliśmy sprzedawać w miejscowości Strážné. Poprosił, żebym założył konto w Fio banku. Tłumaczył mi wtedy, że ma jakiś dług
wobec państwa i mogliby mu zabrać pieniądze, które tam będą przelewane –
wyjaśnia Jiří Beneš. Właścicielem rachunku Aeronetu jest wprawdzie do dzisiaj
Jiří Beneš, ale dysponentem, czyli osobą, która może z niego wybierać pieniądze
i przesyłać dalej, jest Josef.
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Zwykle raz na trzy miesiące znika z konta Aeronetu od siedmiu do dziewięciu tysięcy euro. Na te kwoty składają się tysiące drobnych wpłat czytelników
Aeronetu, którzy reagują na zamieszczane na stronie prośby o wsparcie strony,
bo w przeciwnym razie zniknie. Zdaniem administratorów, doprowadziłoby to
do zamknięcia jedynego wiarygodnego medium w kraju.
Datki czytelników spływające na konto strony internetowej są najczęściej
zatytułowane darowizna Aeronet albo dotacja i podziękowanie. Wszystkie ostatecznie trafiają do Marka Pešla, mieszkającego w Słowacji. Pieniądze wysyła mu
Josef Beneš, w transakcjach bankowych tytułując przelewy na działanie strony
internetowej i infrastruktury. Pešl wypłaca pieniądze w Trenczynie, w miejscowym oddziale Fio banku.
Jiří Beneš wie, że wspomaga Aeronet, jednak Pešla nie zna: Z Josefem raz
w roku przygotowują zeznanie podatkowe i mi je wysyłają. Wiem, że w Aeronecie występuje też jakiś Rosjanin. Jestem starym komunistą, więc mi to nie przeszkadza. Na
pytanie, kto zwykle robi zeznanie podatkowe i dlaczego zaryzykował, zakładając
na swoje nazwisko konto dla ludzi, o których nie wie zbyt wiele, Beneš już nie
odpowiada. Zamyka drzwi swojego domu we Vlachovo Březí, który po remoncie
jest jedną z lokalnych pereł architektury.

Wpłynąć na wybory
Aeronet działa inaczej niż większość czeskich portali informacyjnych. Podczas
gdy pod zamieszczonymi na nich informacjami pojawiają się linki do agencji,
które weryfikują swoje materiały przed udostępnieniem, Aeronet nie podaje żadnych źródeł, a jego „newsy” trudno nazwać informacjami we właściwym sensie
tego słowa.
Najsłynniejszy z nich mówił o tym, że największy zysk z planowanego wydobycia litu na pograniczu Czech przypadnie koalicji rządzących socjaldemokratów. Spekulację Aeronetu podjęły tabloid Parlamentní listy oraz wyborcze
sztaby polityka ekstremisty Tomio Okamury i późniejszego premiera Andreja
Babiša. Twierdzenia niepoparte żadnymi dowodami doprowadziły przed wyborami parlamentarnymi w 2017 roku do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
sejmu, ČSSD (Czeska Partia Socjaldemokratyczna) musiała obalać oskarżenie
o kradzież bogactwa narodowego, w efekcie tracąc w wyborach kilka punktów
procentowych.
Aeronet próbował powtórzyć ten sukces tuż przed wyborami prezydenckimi
w 2018 roku, kiedy opublikował „świadectwo” na podstawie anonimowych źródeł – zgodnie z nim amerykański miliarder George Soros i czeski polityk Karel
Schwarzenberg mieli gromadzić w banku UniCredit tajne fundusze na poparcie
kontrkandydatów Miloša Zemana do fotela prezydenckiego. Soros, Schwarzen-
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berg i UniCredit Bank zaprzeczyli, określając rewelacje Aeronetu mianem wymysłów.
Aeronet określa swoją misję jako dziennikarstwo guerillowe (guerillovou žurnalistiku), a w roli największego wroga obsadza zachodnie media. Strona internetowa Aeronetu powstała w 2001 roku jako specjalistyczny portal dla amatorów lotnictwa. W kolejnych latach wstęp na nią miała zamknięta społeczność
hakerów, do której wejść można było zostać wyłącznie z polecenia obecnych
członków.
Aeronet był wtedy zarządzany przez administratora występującego pod
pseudonimem Dylan D’Angelo. Jego prawdziwe nazwisko to Marek Pešl i to on
jest kluczowa postacią Aeronetu. Możliwe, że kupił portal od pierwszego właściciela, „lotnika”, który stracił nim zainteresowanie albo nie udało mu się go rozkręcić w takim stopniu, w jakim zakładał.
Do zmiany Aeronetu z zamkniętego portalu w otwartą „stronę informacyjną” doszło 27 lutego 2014, kiedy na Krymie zaroiło się od rosyjskich żołnierzy,
w mundurach bez naszywek, którzy zajęli kluczowe obiekty. To wtedy D’Angelo
zdecydował, że Aeronet zacznie ukazywać się publicznie. Wtedy też zaczęły się
tam pojawiać pierwsze dezinformacje, nastawione głównie na wsparcie rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

Załatwię niemożliwe
Blok na przedmieściach słowackiego Trenczyna przy ulicy Armádná 12 niedawno przeszedł remont i błyszczy jasnożółtą farbą. Jest w nim kilkadziesiąt
mieszkań. Jedno z nich wskazał jako swój adres (na potrzeby Fio banku) Marek
Pešl. Podczas gdy w ukrytej społeczności hakerów i na Aeronecie występował
zawsze pod nickiem D’Angelo, na co dzień korzysta ze swojego prawdziwego
nazwiska.
Pamiętam go, bywał tu, ale od jakiegoś czasu go nie widziałem – mówi jeden
z jego trenczyńskich sąsiadów. Opisuje Pešla jako cichego człowieka, który
mówi po czesku i nie zwraca na siebie uwagi. Jednak tego, gdzie zniknął, ani
sąsiad, ani nikt inny z ulicy Armádnej 12 nie wie. Wypłaty z rachunku Aeronetu
wskazują jednak, że ciągle jest w mieście.
Pešl, obywatel czeski, zamieszkał na Słowacji po niedługim pobycie w Ameryce. Specjalista IT wrócił do Europy, kiedy nie zrobił w amerykańskiej Virginii
takiej kariery, jakiej się spodziewał. W Trenczynie zaczynał dziesięć lat temu
w startupie komputerowym Bluemont Software International. Zwracał się do
różnych inwestorów i oferował im „rewolucyjne patenty” do ochrony oprogramowania. Twierdził, że jego wynalazki są gotowe do użytku, w rzeczywistości
jednak więcej obiecywał, niż mógł faktycznie zaoferować.
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Był sprytnym manipulatorem, sprawiał wrażenie, że zna się na rzeczy lepiej
od innych, jednak jego biznes był pełen podstępów, konfliktów i kłopotów finansowych – wspomina jeden z jego ówczesnych pracowników z BLuemont. Ostatni
ślad interesów Pešla w Słowacji prowadzi do firmy Megaton Media zajmującej
się produkcją oprogramowania – po tym, jak się z nią rozstał, zniknęła z rynku.
Pešl żyje w konspiracji, w Trenczynie zmieniał kilkakrotnie mieszkania. Wiadomo, że urodził się w małej miejscowości Branišov, jego ojciec porzucił rodzinę,
a matka – jak podali krewni – zginęła tragicznie. Pešl był wychowywany przez
dalszą rodzinę. Szybko jednak opuścił rodzinną miejscowość i od tej pory nikt
z bliskich nie wiedział, co się z nim dzieje. Przestał się kontaktować z rodziną,
do której docierały tylko informacje, że wyjechał do Ameryki i że podobno potem
miał zamieszkać gdzieś w Europie.

Milczenie
Kiedy krewni Pešla zobaczyli jego zdjęcie paszportowe, nie poznali go. Możliwe,
że ktoś przywłaszczył jego tożsamość, a sam Pešl nie żyje. Tajne służby kilku
europejskich krajów zajmowały się w przeszłości przypadkami kradzieży tożsamości i przypisywały je strukturom mafijnym, powiązanym z tajnymi służbami
z Rosji.
Sprawa może też się okazać znacznie prostsza. W przeszłości wobec Pešla
orzeczono w Czechach kilka egzekucji komorniczych, przed którymi uciekał.
Niewykluczone, że długi spłacał z wpływów z Aeronetu. Jednocześnie może do
swojego biznesu z dezinformacjami wykorzystywać w różny sposób armię sfrustrowanych ludzi.
Aeronet pierwotnie miał konto w Air Banku. Zarządzał nim Marián Rohály,
robotnik–odlewacz z Havířova. On także wysyłał pieniądze Pešlowi. Rohály sam
siebie charakteryzował jako człowieka, który w obecnym systemie politycznym
czuje się jak niewolnik, narzekał, że po zapłaceniu podatków i ubezpieczenia zostaje mu w portfelu niewiele pieniędzy na normalne życie. Przestałem wierzyć
państwu i jego mediom – tłumaczył wcześniej. Nie chciał zdradzić, jak poznał
Pešla. Powiedział tylko, że kiedy szukał innych źródeł informacji, trafił na różne
alternatywne, prorosyjskie strony, z Aeronetem włącznie i postanowił pomagać
portalowi. Kiedy media opisały tę historię, Pešl przeniósł konto do Fio banku,
a w pośredniczeniu w przelewach zastąpił Rohálego Josef Beneš.
Dla Pešla Aeronet jest nie tylko dobrym biznesem, może się tu też realizować
intelektualnie. Większość artykułów na stronę pisze człowiek o pseudonimie VK
albo Vedoucí Kolotoče (kierownik karuzeli – tłum.). Ich styl i treść przypominają teksty, które pisał Pešl alias D’Angelo przed laty w zamkniętej społeczności
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hakerów – są przegadane i długie. D’Angelo punktował w nich swoje kiepskie
rodzinne zaplecze i opisywał frustrację po pobycie w Ameryce. W podobnym
tonie Aeronet pisze o USA.
Wciąż nie wiadomo, czy w tle Aeronetu jest wielka polityka, czy tylko jeden
człowiek, który traktuje portal jako źródło dochodów. Jednak Marek Pešl zostawia za sobą wiele śladów, które umożliwiają zbliżenie się do niego nawet laikom.
A jego osobą interesują się również tajne służby.

Nowa doktryna
W Czechach, na 4200 internetowych serwisów informacyjnych rozpowszechnianiem fałszywych informacji zajmuje się siedemnaście. Często w ich funkcjonowaniu pomagają obywatele czescy, ale nie wiadomo, kto za nimi stoi.
To za pośrednictwem tych portali zmyślone informacje przedostają się do opinii
publicznej.
W pierwszej kolejności należy wymienić portale: Nová republika, Vlastenecké noviny, Sputnik, Pravý prostor, AC24, Aeronet. To przez nie wycieka 67 procent zainfekowanych treści – mówi František Vrábel, który od lat zajmuje się analizą dezinformacji. Treść zależy od kontekstu. Podczas wyborów europejskich w roku 2019
dezinformatorzy koncentrowali się na podważaniu roli Unii Europejskiej i czeskiego w niej członkostwa; pomagało to partiom antysystemowym.
Manipulacja opinią publiczną stanowi część bardziej złożonych planów
Kremla. Walerij Gerasimow, naczelnik generalnego sztabu armii rosyjskiej, opisał je w artykule dla rosyjskiego pisma Kurier Wojskowo–Przemysłowy na początku 2013 roku: Doskonale prosperujące państwo może w ciągu kilku miesięcy
czy nawet dni zmienić się w arenę dzikich konfliktów zbrojnych, stać się ofiarą obcej
interwencji, pogrążyć w chaosie, katastrofach humanitarnych i wojnach domowych.
Aby doszło do rozpadu, nie potrzeba klasycznej, konwencjonalnej broni. Gerasimow mówi, że wystarczy wykorzystanie środków politycznych, ekonomicznych,
informacyjnych, humanitarnych i innych niewojskowych metod, włącznie z potencjałem protestacyjnym ludzi z kraju docelowego. Ów potencjał stymuluje właściwie ukierunkowana propaganda.
Podczas gdy celem propagandy nakierowanej do wewnątrz Rosji jest
szerzenie strachu i w ten sposób wzmacnianie pozycji Putina, dezinformacje
wypuszczane na zewnątrz rosyjskiej społeczności mogą odegrać ważną rolę
w nowej formie walki, którą Gerasimow nazywa wojną hybrydową. Rosja po
raz pierwszy na dużą skalę wykorzystała to narzędzie przeciwko Ukrainie. W tej
wojnie nie brali udziału umundurowani żołnierze ani jasno oznaczone jednostki
piechoty i lotnictwa, lecz lokalne oprychy, płatni zabójcy i jednostki specjalne
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armii rosyjskiej, które na miejscu prowadziły operacje w cywilnych ubraniach,
a Kreml długo zaprzeczał ich obecności. Ważną zmianę w strategii rosyjskich sił
zbrojnych jako pierwszy przeanalizował Janis Berzinse, dyrektor wykonawczy
Centrum Bezpieczeństwa i Badań Strategicznych Narodowej Akademii Obrony
Łotwy: Rosyjska wizja prowadzenia nowoczesnej wojny wynika z teorii, że głównym
polem walki jest myśl. Prowadzenie nowych wojen, ściślej wojen nowej generacji, będzie miało podstawę w wojnie informacyjnej i psychologicznej tak, żeby zdobyć przewagę nad wojskami nieprzyjaciela, przejąć kontrolę nad jego bronią, doprowadzając
do złamania moralnego i psychologicznego wojsk nieprzyjaciela i ludności cywilnej.
Głównym celem jest maksymalne ograniczenie ciężkich sił zbrojnych i wywołanie sytuacji, w której ludność wojskowa i cywilna wesprze napastnika, działając na szkodę
własnego rządu i państwa.
Ukraina przez kilka lat pozostawała w objęciach informacyjnych Kremla –
widzieliśmy, jak Rosja wypuszcza jedną informację za drugą, że Ukrainą rządzi
mafia. Po części była to prawda, ale Moskwa ją wyolbrzymiła. W mediach zachodnich i ukraińskich pojawiały się materiały opisujące upadek państwa, nakierowane przeciwko proeuropejskiej części politycznego spektrum.
Później, kiedy doszło do wojny z Ukrainą, w krajach Unii Europejskiej pojawił
się cały szereg anonimowych stron internetowych. Kreml śledzi również miękkie
cele: osłabienie elit politycznych, które forsują sankcje przeciw Rosji, relatywizację i jednocześnie poddawanie w wątpliwość wiarygodności informacji mainstreamowych mediów o rosyjskiej wojnie na Ukrainie, wzmocnienie głosów
prorosyjskich, manipulacje opinią publiczną. Stację telewizyjną Russia Today
stworzono specjalnie po to, żeby konkurowała z globalnymi mediami zachodnimi, takimi jak BBC World Service czy Deutsche Welle.
Russia Today na pozór przypomina zachodnie kanały: podobne czołówki, muzyczne motywy, wzbudzający zaufanie prowadzący. Program telewizji
jest jednak kontrolowany przez rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych,
we współpracy z tajnymi służbami. Stacja ewidentnie wspiera mocarstwowe
interesy Kremla. Podczas wojny w Gruzji w 2008 roku nieustannie na pasku informacyjnym i w wiadomościach powtarzano doniesienie, że w Osetii doszło
do ludobójstwa, mimo braku wiarygodnych dowodów i relacji. Kreml korzystał
z powielania tego fake newsa, ponieważ chciał oderwać Osetię od Gruzji. Wieści
o ludobójstwie dodawały tym staraniom politycznej wagi.
Kiedy Russia Today nadaje programy o politykach rosyjskich, jest im bardzo przychylna. Jakiś czas temu zadawali prezydentowi Putinowi pytania typu: „Panie prezydencie, opozycja jest stosunkowo słaba, jakiej opozycji pan by sobie życzył?” – mówi
Peter Pomerantsev, autor książki o fake newsach. Nic nie jest prawdą i wszystko
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jest możliwe. – Chwalenie stanowi krótszy fragment programu. Główna treść to tzw.
inne wiadomości, których nigdzie indziej nie można znaleźć w takiej liczbie. Regularnie pojawiają się programy o Nigelu Farage, który chciał wyprowadzić Wielką Brytanię
z Unii Europejskiej, swój program miał tu też Julian Assange. Sporo przestrzeni poświęca się teoriom na temat 11 września czy reportażom o ruchu protestacyjnym Occupy.
Stacja opłaca również Larry’ego Kinga, weterana amerykańskiego dziennikarstwa, po
tym jak skończył współpracę z CNN. To również daje wrażenie większej wiarygodności.
Tymczasem propaganda zostaje sprytnie ukryta pomiędzy wierszami.
W Czechach głosem Russia Today był dawny reporter telewizji Nova, Tomáš
Měšťan. Mówił, że początkowo chciał pracować dla telewizji amerykańskiej, kiedy jednak żadna ze stacji nie okazała zainteresowania, zwrócił się do drugiej
strony. Początkowo poprosił, aby Rosjanie sfinansowali jego projekt życia, czyli
film o Napoleonie. Russia Today nie była tym zainteresowana, w zamian dostał
jednak propozycję nagrywania materiałów filmowych. Nie wahał się ani chwili.
Nie lubię Unii Europejskiej, jednak nie jestem żadnym ideologiem. Praca dla Russia
Today to dla mnie kwestia finansowa – mówi reporter w swoim praskim mieszkaniu, w którym ma swoją montażownię.
Wcześniej Měšťan pracował dla Rosjan nieregularnie, potem coraz częściej
dostawał zlecenia. Jeździł za granicę, jednak najczęściej brał do ręki kamerę
w Czechach. Zlecenia przychodziły mailem, po angielsku – na ich podstawie
przygotowywał swoje reportaże. Często były to historie, które pokazywały konflikty w czeskim społeczeństwie, co umożliwiło Rosjanom interpretować je jako
chwiejne, niestabilne i niejednolite.

Tylko na papierze
Zachód z Czechami włącznie nie powinien być bezbronny wobec kampanii
dezinformacyjnej Kremla. Jeśli chodzi o sytuację wewnątrz Unii Europejskiej, tematami propagandy powinny w większym stopniu zajmować się tajne służby – demaskować anonimowych administratorów propagandowych mediów, sprawdzać, czy
ich działania nie są sprzeczne z ustawą, czy nie stoją za nimi oligarchowie z kryminalną przeszłością. Zaś w mediach zachodnich powinni pracować specjalni redaktorzy, którzy pilnowaliby, żeby nie dostawały się do nich fake newsy – mówi Peter
Pomerantsev.
Pomysły na uzdrowienie sytuacji pozostają jednak na papierze. W ramach
struktur UE powstał wprawdzie dział komunikacji strategicznej, który ma zwalczać antyzachodnią propagandę, jednak funkcjonuje bardzo mozolnie. W Czechach problemem zajmuje się nieregularnie kilka mediów, think–thanków jak
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np. Evropské hodnoty (Wartości Europejskie – tłum.), czy The Prague Security
Studies Institute i organizacja pozarządowa Člověk v tísni (Człowiek w potrzasku – tłum.), jednak bez większego zainteresowania ze strony elit.
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Alianse
ultrakonserwatywne
[jak powstał
Światowy Kongres
Rodzin]
K l e m e n t y n a S u c h a n ow

(Fragment pochodzi z przygotowywanej do publikacji książki To jest wojna z kobietami Klementyny Suchanow, w której autorka analizuje m.in. wpływ kremlowskiej propagandy na antyaborcyjną narrację, która w ostatnich latach pojawiła
się równolegle w wielu miejscach na świecie. Z wykorzystaniem fake newsów,
ogromnych budżetów, ze wsparciem setek portali fabrykujących niesprawdzone
informacje, z udziałem powoływanych do życia organizacji o niejasnym finansowaniu nad naszymi głowami toczy się batalia o ultrakonserwatywny kształt
przyszłego świata, w którym rola kobiet będzie ulegała postępującej marginalizacji).

W latach 90. Rosja otworzyła się na świat, ale w służbach wywiadowczych istniała tradycja, według której nie mogąc werbować cudzoziemców w potencjalnie
nieprzyjacielskich krajach, oficerowie wywiadu operacyjnego poszukiwali i znajdowali inne sposoby na nawiązanie kontaktów z osobami, które ich interesowały. (…)
Dużo uwagi poświęcano studentom na radzieckich uczelniach oraz specjalistom,
którzy przyjeżdżali do ZSRR w składzie delegacji zagranicznych – jak opisywał to
były oficer radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, Wiktor Suworow.1 Zaczęło
się od rosyjskich socjologów z Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa.
Anatloij Antonow nawiązał najpierw korespondencyjny kontakt z amerykańskim
socjologiem, Allanem Carlsonem, należącym do ultrakonserwatywnych kręgów
ewangelickiego kościoła luterańskiego, autorem książki, która głosiła, że feminizm i homoseksualizm doprowadzają do depopulacji Stanów Zjednoczonych
oraz do kryzysu rodziny (Family Questions. Reflections on the American Social Crisis). Zapytałam mailowo Carlsona, czy nie był zdziwiony, kiedy otrzymał zaproszenie od Antonowa na przyjazd do Moskwy. Odpowiedział: Tak, byłem zdziwiony,
kiedy dostałem zaproszenie pod koniec 1993 lub na początku 1994 roku od prof.
Antonowa, by przyjechać do Rosji. Ucieszyłem się, gdy się dowiedziałem, że zdobyli
egzemplarz Family questions i że uznali moje rozumowanie za odpowiadające
rosyjskiej sytuacji. (…)
Jego przyjazd mógł być KGB–owską inicjatywą. Na pewno jednak nie mógł
pojawić się w Moskwie niezauważony i z pewnością był obserwowany. Niedawno Carlson upublicznił dziennik z tej wizyty.2 (…) Przyznał, że kontakt ze strony
Rosjan pojawił się „out ot the blue”, niespodziewanie. W dzienniku opisał cały
przebieg wizyty w Moskwie w 1995 roku. (…) Carlsona przyjmuje Anatolij Antonow, który jest profesorem i szefem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Carlson łączy zapis treści rozmów z opisem wrażeń
dotyczących postaci i miejsc. Mamy więc opis domu studenckiego, w którym
dostaje pokój z dzieloną łazienką i wodą, której nie da się pić. Jest też uciekający
karaluch. Antonow zostaje przedstawiony jako miły mężczyzna, lat 55, o lekko
kulawym angielskim. Zajmuje się troskliwie Carlsonem, jego zainteresowanie moją
pracą jest, jak się zorientowałem, autentyczne. Panowie szybko przechodzą do
sedna sprawy. Antonowa niepokoi sytuacja demograficzna Rosji, ale jego opinia na temat aborcji jest złożona. Rosyjski profesor tłumaczy, że nazwanie morderczyniami 90 proc. populacji kobiet, która ma za sobą doświadczenie aborcji
byłoby teraz trudne. Średnia długość życia mężczyzn spadła do 57 lat. Jeśli obecne
1

Szpieg, czyli podstawy szpiegowskiego fachu, op. cit., s. 89.

Michel Casey, Russians and the American right started plotting in 1995. We have the notes
from the first meeting, “ThinkProgress”, 19 czerwca 2018, https://thinkprogress.org/history–of–christian–fundamentalists–in–russia–and–the–us–a6bdd326841d/.
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liczby utrzymają się przez następnych 25 lat, to ludność Rosyjskiej Federacji spadnie
o połowę! – alarmował Rosjanin. (…)
Carlson przyjechał do Moskwy z innego niż mój świata, chociaż są i cechy
wspólne. Temat walki z aborcją nie schodził w Stanach z czołówek gazet. Antyaborcjoniści nie mieli dobrej prasy. Okres od 1977 do 1988 roku nazwano
wręcz „epidemią przemocy antyborcyjnej”, wymierzonej przeciwko klinikom
aborcyjnym, lekarzom i personelowi. National Abortion Federation zgłosiła wtedy 222 wtargnięć do klinik, 220 aktów wandalizmu, 216 alarmów bombowych,
65 razy grożono śmiercią, doszło do 46 napadów i pobić, 20 włamań i 2 porwań.3
Toczyła się wtedy sprawa Rachelle „Shelley” Shanon, która w sierpniu 1993 roku
pod kliniką aborcyjną próbowała zastrzelić lekarza, Georga Tillera. Nie udało
się jej, postrzeliła go tylko w ramię i została złapana jeszcze tego samego dnia.
(…) Założona w 1982 roku organizacja antyaborcyjna, do której należała Shanon nazywała się Army of God, Armią Boga, bo bóg jest jej generałem. Armia
Boga jest odpowiedzialna za wiele napadów, polowań na lekarzy dokonujących
aborcji, zabójstw (broń palna lub dźganie nożem), porwań i ataków bombowych.
Wciąż działa. (…)
Nic dziwnego, że w czasie, gdy Carlson wybierał się do Moskwy, amerykańskie środowiska antyaborcyjne wydawały się skompromitowane. (…) Jaka była
perspektywa Antonowa? Była to dla niego szansa na przydanie sobie ważności.
To okres, kiedy wszystko, co amerykańskie – niedawno wrogie – było w Rosji
modne. Może już wtedy KGB uzyskało kolejny kanał do wejścia w społeczeństwo amerykańskie, tak jak wcześniej udało się to z kanałem faszystowskim,
a później uda się z Trumpem. Interes w tym aliansie dostrzegała i jedna i druga
strona.
W trakcie tej wizyty powstał pomysł stworzenia Światowego Kongresu Rodzin, World Congress of Families (WCF). Carlson opowiada mi mailowo o inicjatywie: Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu 1995 roku z Antonowem, [Wiktorem]
Medkowem i [Iwanem] Szewczenko. Rzucili ideę Kongresu; to pasowało do tego,
o czym sam myślałem. Rozmowa rozwinęła się u artysty i prezesa Prawosławnego Bractwa Naukowców i Specjalistów (The Orthodox Brotherhood of Scientists
and Specialists, FAVOR), Szewczenki, od którego Carlson usłyszał – jak notuje
w dzienniku – że „chce pogadać o pewnym interesie”. Carlson pisze: Szukał
pomocy w zorganizowaniu i rekrutacji uczestników międzynarodowej konferencji
o planowaniu rodziny, która miała się odbyć tego lata w prawosławnym klasztorze,
niedaleko Moskwy. Odpowiedziałam, że ja też myślałem o zwołaniu konferencji po-

D. A. Grimes, J. D. Forrest, A. L. Kirkman, B. Radford, An Epidemic of Antiabortion Violence
in the United States, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1957842.
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dobnych grup ‚pro–family’ z całego świata, która byłaby rodzajem nieformalnego
Kongresu Rodzin (...)”.
(…) Po wizycie w Moskwie Carlson udał się jeszcze do Pragi, gdzie spotykał
się z Pavlem Bratinką, czeskim wiceministrem spraw zagranicznych. Jak pisze w dzienniku podróży: W pewnym momencie Bratinka powiedział, że Republika
Czeska będzie musiała pozbyć się swoich rolników, żeby wejść do wspólnoty europejskiej. Jakiś chochlik podpowiedział mi odpowiedź, że może Czesi zrobiliby lepiej,
gdyby zostawili swoich rolników i pozostali poza Unią Europejską. Był przerażony
tą myślą. Pierwszy kongres odbędzie się właśnie w Pradze w 1997 roku. Zostanie sfinansowany głównie dzięki zabiegom Carlsona. Pomimo zaangażowania
Rosjan i gęstej sieci międzynarodowych powiązań, w zarządzie WCF zasiadają
sami Amerykanie.
Od razu po upadku ateistycznego komunizmu konserwatywne organizacje
amerykańskich ewangelików próbowały się osadzić w nowej Europie. Oprócz
towarzystwa tworzącego WCF duchową pustkę Rosjan zaczęły zapełniać także
inne organizacje religijne. Niektóre pojawiały się w Rosji, ale warunki tam panujące – biurokracja i korupcja, zmuszały je do przeniesienia się, jak w przypadku Human Life International (HLI) do Polski, z zadaniem pracy na wschodzie.
Ale udało się założyć w Moskwie biuro ewangelickiej organizacji prawniczej.
Powstałe w Stanach w 1990 roku American Center for Law and Justice (ACLJ)
otworzyło równolegle siedzibę w Strasburgu European Center of Law and Justice (ECLJ) i w Moskwie, Slavic Center of Law and Justice (SCLJ). W Stanach
bronią między innymi prawa antyaborcyjnych aktywistów do wygłaszania mów
pod klinikami aborcyjnymi. Walczą też ze strefami buforowymi przed nimi. ACLJ
było blisko WCF, ale oprócz nich pojawiały się różne sekty i Rodzina.
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Instrukcja obsługi
fake newsa
Marek Chyliński

� Antoniusza magicznym napojem pozbawiono rozumu, wojskom jego
wydaje rozkazy egipski eunuch, a główne dowództwo spoczywa w rzeczywistości
w rękach Harmiony, garderobianej Kleopatry oraz jej fryzjerki. Co to Państwu przypomina? Internetową fałszywkę? Doskonale. To jeden z pierwszych fake newsów
wykorzystanych dwa tysiące lat temu w ogniu walki politycznej. Takie zarzuty
stawiał na trybunach w Rzymie Oktawian, wszczynając krótką, ale ostrą kampanię przeciwko swoim wrogom. A ponieważ słowa są ulotne, cesarz nakazał
wybić jeszcze hasła na monetach w stylu dzisiejszych tweetów.
Fałszywe wiadomości nie są nowym zjawiskiem. Plotki, pogłoski, łgarstwa,
teorie spiskowe, wiadomości zwodnicze, ale nie całkowicie fałszywe, mylne połączenia faktów, są nieodłącznym elementem ludzkiej komunikacji. Za to kaczki
dziennikarskie, to już wyższa szkoła fałszu. Jedna z hipotez mówi, że Marcin Luter zamiast słowa Legende omyłkowo napisał Lugende, co dla niemieckiego ucha
brzmiało, jak oszukańcza, kłamliwa kaczka (Luge–Ente). Inna zakłada, że kłamstwa
nazywane kaczkami pojawiły się pod koniec XVII wieku, kiedy redaktorzy niemieckich gazet zaczęli zaznaczać wypaczone fakty literami NP, to znaczy Non testatur
(nie potwierdzono). Skrót NT brzmiał jak Ente, czyli po niemiecku kaczka.

A co z fake newsami? Czy nowa odsłona dezinformacji wynika po prostu z naturalnej ludzkiej skłonności do „poszerzania rzeczywistości” i zmyśleń, czy ma też
głębsze podłoże w postaci dramatycznej zmiany struktury wytwarzania i dystrybucji zasobów informacyjnych na przełomie XX i XXI w.? Racjonalne jest uznanie obydwu tych powodów z zastrzeżeniem, że eskalacja informacyjnego fałszu
wynika przede wszystkim z utraty monopolu informacyjnego przez profesjonalne
media. Konsekwencją demokratyzacji infosfery jest ignorowanie podstawowych
zasad konstrukcji przekazów – dokładności, przejrzystości, obiektywizmu, niezależności, zaufania do źródeł informacji, reagowania na obawy odbiorców, poprawiania błędów, a ponad wszystko odpowiedzialności. W tych warunkach doszło
do zalania ekosystemu informacji, zwłaszcza mediów społecznościowych, wiadomościami skażonymi fałszem, inforozrywką, narracją spłycającą fakty, a poszerzającą pole spekulacji i prawdopodobieństwa (informacja powinna je redukować!), podnoszącą stopień nieuporządkowania systemu komunikacji. Dowodem
na logiczne rozproszenie i zamęt jest oksymoron – fake news – wyjątkowo rażąca
figura retoryczna łącząca wyrazy o przeciwnych znaczeniach. Pierwsza część odnosi się do kłamstwa, wprowadzania w błąd, natomiast druga do wiadomości, której
istota polega na przekazaniu czegoś nowego, ważnego, co ma zredukować niepewność, ograniczyć pole probabilistyczne. Pierwszy element zaprzecza drugiemu. Fałsz przeczy powiadomieniu. Określenie medialnej fałszywki jest nielogiczne
i powinniśmy go unikać lub zastąpić innym.
Anomalie w funkcjonowaniu rynków informacji spowodowane działaniami człowieka i nowoczesnej technologii wywołują zrozumiałe zaniepokojenie organizacji
międzynarodowych, rządów, przedstawicieli nauki i oczywiście firm internetowych.
W 2016 r. stało się jasne, że infrastruktura informacyjna online jest całkowicie nieodporna na dezinformację i nie przewiduje nawet najprostszych mechanizmów sprawdzania faktów i obalania ewidentnych kłamstw. Część ekspertów wyraziła wówczas
opinię, że skoro technologia umożliwiła eksplozję fałszu, to również dzięki niej ludzie
poradzą sobie z jego ekspansją. Wydaje się jednak, że nawet najdoskonalsze technicznie narzędzia nie zastąpią ludzi i nie zwolnią ich z odpowiedzialności za ocenę
i selekcję informacji. Wątpliwości zostały rozwiane, gdy Google uruchomił ClaimReview Markup, program weryfikacji artykułów oznaczonych tagiem Fact-checking
i ewentualnego ich usuwania, jeśli okazałyby się nieprawdziwe. Rozczarowanie to
delikatna ocena jeśli chodzi o efekty jego działania.

Zasady czynią gracza, a gracz nadaje sens zasadom
Fake news jest wiadomością fabrykowaną celowo, w określonej intencji – najczęściej jest nią wywołanie zainteresowania i manipulacja. Ale to nic nowego, gdyż wspomniane już plotki, pogłoski, teorie spiskowe, miały takie samo
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zadanie. Próbując zatem rozszerzyć powyższą definicję, przyjęliśmy, że fake
news oznacza wiadomość nieprawdziwą, wprowadzającą w błąd, która nie
odpowiada faktom, jest niedokładna, kłamliwa, zmanipulowana lub podana
w niewłaściwym kontekście. Ważną i niestety często pomijaną jej cechą jest
dynamika (natarczywość) rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości, która
wynika z intencji nadawcy – uniemożliwienia rzeczowej analizy i hierarchizacji,
ale przede wszystkim automatyzacji rozpowszechniania informacji. Wszystko
to prowadzi nas do wniosku, że współczesne media nie są tylko urządzeniami
do przenoszenia treści, ale wywierają wpływ na kulturę, w tym na generowanie
i odczytywanie rzeczywistości.
Każde medium tworzy własną metaforę epistemologiczną, odrębne sposoby
nadawania znaczeń i definiowania prawdy. Media nie są już prostym pasem
transmisji komunikatów i znaczeń, lecz stają się rodzajem rezonansowego
pudła, dzięki któremu prawda brzmi lepiej, jeśli jest wzmocniona i pogłębiona.
Jeżeli nie otrzyma właściwej oprawy, nie zostanie uznana.
Przestrzeń komunikacji masowej i świat mediów zmieniły się diametralnie.
Wśród dostawców treści pojawili się amatorzy mający do dyspozycji nowe
kanały komunikacji. Dziś przepływem informacji sterują algorytmy, a istota
przemysłów informacyjnych polegająca na dochodzeniu do stanu faktycznego
za pomocą zestawiania ze sobą faktów i ukazywania różnych wersji wydarzeń,
ciąży ku poznaniu zapośredniczonemu, mechanicznemu, często pozazmysłowemu. Mainstreamowe media nie wyznaczają już reguł gry opartej na poszukiwaniu i udostępnianiu treści. Nowe zasady czynią gracza, a gracz nadaje
sens zasadom. Dlatego technologia dyktuje własne warunki. Cechą teraźniejszości jest nadsubiektywność prawdy. Sens przekazom nadaje nie tylko treść,
ale i technika. Dzięki niej informacja jest nie tylko przekazywana, ale i kształtowana. Przyczyn zakłóceń informacyjnych należy poszukiwać w naturze współczesnych mediów – modularności, wariancyjności, automatyzacji, dialogiczności,

Wojna pod niebieską flagą
Plaga fałszywych wiadomości zalewająca środowisko informacyjne zaniepokoiła
ONZ. Analizując zagrożenia, wyzwania i konieczne zmiany dla świata, fake newsami zajęła się UNESCO, agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych wspierająca
współpracę międzynarodową w kulturze, sztuce i nauce. W 2018 r. pod jej auspicjami przygotowano podręcznik zatytułowany Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training (Dziennikarstwo, fałszywe
wiadomości i dezinformacja. Podręcznik do nauki dziennikarstwa i ćwiczeń). Guy
Berger, dyrektor UNESCO ds. Wolności Słowa i Rozwoju Mediów, komentuje: Ten
podręcznik zawiera spostrzeżenia i porady ekspertów z całego świata, pozwalające
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rzucić światło na zanieczyszczenie ekosystemu informacji i wyjaśnić, czy „fałszywe
wiadomości” są dziś czymś więcej niż etykietą wprowadzających w błąd informacji, ukrytych i rozpowszechnianych jako wiadomości, czy też jest to raczej emocjonalny oręż używany do podważania i dyskredytowania autorów wiadomości, w tym
dziennikarzy? Redaktorki tomu, Julie Posetti z Instytutu Studiów Dziennikarskich
na Uniwersytecie w Oksfordzie i Cherilyn Ireton, dyrektor wykonawczy World
Editors Forum, używają wojennej retoryki pisząc o broni informacyjnej, walce
i obronie wolnego świata przed wszechmocnymi manipulatorami, takimi jak prezydenci Trump w USA i Duterte na Filipinach oraz zwodniczymi spin doktorami
i firmami, w rodzaju Cambridge Analytica. Pierwszym celem informacyjnej wojny
są dziennikarze i to do nich książka jest adresowana. Wydaje się jednak, że to
nie dziennikarze odpowiadają za obecną pandemię, w każdym razie nie oni są
jej ogniskiem zapalnym. Właściwym adresatem podobnych opracowań powinni
być odbiorcy i użytkownicy mediów, miliony prosumentów, rzadko nastawionych krytycznie i refleksyjnie, którzy nie zawsze potrafiąc właściwie odbierać,
analizować i interpretować komunikaty, współtworzą środowisko, w którym bogactwo informacji wytwarza niedobór uwagi. Co gorsza, jedynie część z nich,
zdezorientowanych narastającym chaosem, chcąc zrozumieć naturę zagrożeń
i przeciwstawić się im, odczuwa potrzebę edukacji medialnej. Psychologowie
przekonują, że powinna się ona zaczynać już na wczesnym etapie przedszkolnym (!). W przeciwnym wypadku żaden wysoki komisarz ONZ nie jest w stanie
uwolnić ludzkości od fałszywek, ani z pomocą, ani bez pomocy dziennikarzy.
Spróbujmy zatem podjąć próbę przygotowania skróconej instrukcji obsługi
fałszywych informacji.

Lekcja pierwsza: Źródła głupcze!
Którym przekazom możemy zaufać, a którym nie? Jak rozpoznawać fałszywki?
Jak sobie z nimi radzić? Jakie są skuteczne techniki służące do odkrywania źródła
dezinformacji? Pozornie wszystko wydaje się jasne. Clickbaiting, farmy fake’ów
w Macedonii, niezauważalne literówki i przestawienie szyku wyrazów w adresie
strony www, niezaufane źródła. Niestety, to zbyt prosta recepta. Co zrobić, kiedy
fałszywą informację przekazują czołowe media? 19 lipca 2019 r., Interia pl. i Polska
Agencja Prasowa podały, że Adam Słodowy, autor programu telewizyjnego Zrób
to sam, nie żyje. (www.pap.pl/.../news%2C485719%2Cw–wieku–95–lat–zmarl–
adam–slodowy.html). Rodzina prezentera zdementowała kłamstwo, na które
dały się nabrać inne „poważne” redakcje. Informację o śmierci Adama Słodowego
mieliśmy z dwóch niezależnych źródeł – tłumaczyli wpadkę dziennikarze. Niestety, nie ujawnili, o jakie źródła chodzi, ani nie wyjaśnili dlaczego nie skontaktowali
się z rodziną prezentera. Rzetelny przekaz wiąże się z obowiązkiem wskazywania
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źródeł, z których pochodzą informacje. Powoływanie się na źródła, konfrontowanie ich ze sobą służy zabezpieczaniu własnej reputacji w razie ujawnienia nieścisłości. Wiarygodność jest asekurowana przez źródła!
Autor nie może ukrywać niepotwierdzonych faktów lub własnych przypuszczeń za określeniami typu: w otoczeniu prezesa mówi się... lub bliski współpracownik premiera utrzymuje.... Cytaty z wypowiedzi muszą być wyraźnie zaznaczone,
aby odbiorcy mogli ocenić, skąd pochodzą i na tej podstawie ocenić ich wiarygodność. Referencyjność źródła jest ważnym kryterium oceny wiadomości.
Stwierdzenia typu większość z nas sądzi, czy zdaniem co drugiego Polaka, obnażają słabość researchu, podobnie jak kamuflaż i ubarwianie przekazu czy przytaczanie faktów o charakterze uzupełniającym, ilustrującym, wykorzystującym
wybrane tendencyjnie przykłady. Przekazywane fakty muszą odzwierciedlać
okoliczności i rzeczywisty czas, w którym miały miejsce. Projekcja rzeczywistości, podobnie jak rekonstrukcja, muszą być dokładnie oznaczone. Większość
fałszywek zawiera wszystkie wymienione mankamenty. Pięć zasad heurystyki,
które służą ocenie wiarygodności źródeł to reputacja, rekomendacje, forma, naruszenie, intencje. Większość fejków zostałaby zdemaskowana, gdyby uwzględnić tylko część tych kryteriów.

Lekcja druga. Odróżniaj informacje ważne od nieważnych

Rysunek 1. Kryteria wartości informacji. Źródło: Marek Chyliński, Poszukiwanie informacji
w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015.

Wskazane na rysunku 1. czynniki, takie jak aktualność (czas), ciągłość, centralność, dynamika, personalizacja, relewancja i bliskość wyznaczają wartość
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informacji. Jeżeli potrafimy zidentyfikować czynniki określające wartość informacji, łatwiej rozpoznać fałszywki imitujące rzetelne informacje. Najważniejszym kryterium informacji jest czas determinujący aktualność i ciągłość wydarzeń. Ciągłość wiąże się również z tematyzacją (konsonansem) oznaczającą,
że tematy, o których informują media, mają pierwszeństwo przed tymi, które nie
znalazły się w agendzie. O ile bliskość jest wyznaczona dystansem geograficznym, społecznym i kulturowym, jaki dzieli wydarzenie od odbiorcy, to relewancja
(istotność), determinowana jest znaczeniem jakie dla odbiorcy ma informacja
o wydarzeniu i w jakim stopniu go dotyczy. Zauważmy, że wiele fałszywek deformuje rzeczywistość zwłaszcza w warstwie czasowej.
Centralność to ranga regionu świata, państwa, narodu, którego dotyczy
wydarzenie, zaś dynamika oznacza stan braku statyczności, zaskoczenie i intensywność. Takie wydarzenia lokują się zawsze na wyższych stopniach informacyjnej hierarchii. Są idealnym tworzywem fałszywek. Kolejnym czynnikiem
jest wartościowanie. Pozytywna lub negatywna wymowa wydarzenia decyduje
o jego randze. Wiadomość o charakterze negatywnym (bad news) zdecydowanie wypiera w medialnej hierarchii informację o wydźwięku pozytywnym (good
news). I wreszcie personalizacja. Ludzie pragną dowiadywać się o innych ludziach, dlatego najczęściej w centrum każdego wydarzenia stoi człowiek, a wydarzenie zyskuje tak zwane human touch. Wymienione czynniki dotyczą w równym stopniu informacji posiadających realną wartość użytkową (ekonomiczną),
jak i informacji sfałszowanych, zniekształconych, zdeformowanych, czyli bezwartościowych.

Lekcja trzecia. Nie przyjmuj niczego bez uzasadnienia
Czcigodny prekursor lub pionier teorii poznania, angielski filozof William Ockham (ten od słynnej brzytwy nazwanej jego imieniem), nawoływał, by nie mnożyć istnień i bytów ponad miarę, nie tworzyć fikcji i tłumaczyć fakty jak najprościej. Wskazał jedyną drogę poznania adekwatną dla świadomego odbiorcy. Nie
wolno przyjąć niczego bez uzasadnienia, że ono jest, musi ono być oczywiste albo
znane na mocy doświadczenia (...). Intuicja była dla Ockhama podstawą wszelkiego poznania. Ona miała pozwalać badaczowi doznawać rzeczy i posługiwać się
znakami do ich opisu. Nakazuje sprawdzać, rezygnować z domniemań, pozorów, fałszywych interpretacji, namnażania rzeczywistości. Ale intuicja pomaga
także rozpoznać fałsz.
Pomocne w rozbudzaniu nieufności w obchodzeniu się z informacją są uwagi Kartezjusza.
Pierwszym było nie przyjmować nigdy żadnej rzeczy za prawdziwą, zanim jej
nie poznam z całą oczywistością, jako takiej: to znaczy unikać starannie pośpiechu

24

i uprzedzeń i nie obejmować swoim sądem niczego poza tym, co się przedstawi
memu umysłowi tak jasno i wyraźnie, iż nie miałbym żadnego powodu podania tego
w wątpliwość (ograniczone zaufanie). Drugim – podzielić każde z rozpatrywanych
zagadnień na tyle cząstek, na ile się da i ile będzie tego wymagać lepsze rozwiązanie. (analiza!). Trzecim – prowadzić myśli po porządku, zaczynając od przedmiotów
najprostszych i najłatwiejszych do poznania, aby następnie wznosić się pomału, jak
gdyby po stopniach, aż do poznania bardziej złożonych; należy się przy tym domniemywać prawidłowych związków nawet między tymi, które nie tworzą naturalnego
szeregu. Ostatnim – czynić wszędzie wyszczególnienia tak dokładne i przeglądy tak
ogólne, abym był pewny, iż nic nie opuściłem (René Descartes, Rozprawa o metodzie, Warszawa 1970)

Lekcja czwarta. Rutynowo sprawdzaj fakty
Sprawdzanie faktów nie podlega ścisłym regułom naukowym. Jest rutynową
czynnością, której istotą jest skrupulatna analiza, zbliżająca badacza do prawdy.
Każda dziedzina nauki ma własną metodologię, tzw. metodologię szczegółową,
lecz wszystkie podlegają uniwersalnym zasadom procesu badawczego.
Sprawdzanie faktów funkcjonujących w przestrzeni komunikacyjnej koncentruje się na kontroli wieloelementowych twierdzeń, których prawdziwość można
zweryfikować wykorzystując procedury i narzędzia, o których piszemy poniżej. Zaznaczmy od razu, że sprawdzanie nie obejmuje oceny prawdziwości lub
słuszności opinii i poglądów.
Samo sprawdzanie faktów nie jest rozwiązaniem doskonałym. Przede
wszystkim dlatego, że fakty są konstruowane, uporządkowywane i czasem znacząco przeformułowywane w strukturach narracyjnych. Artykuł może być więc
stuprocentowo dokładny, a mimo to pomijać ważny kontekst albo ignorować
pewne okoliczności. Prawdziwy obraz jakiegoś wycinka rzeczywistości nie jest
niczym więcej niż zbiorem pewnych faktów, dobranych neutralnie. Zarówno
starannie zaprojektowany projekt naukowy, jak i codzienne poznanie intuicyjne,
prowadzić musi badacza do wyjaśniania i interpretacji faktów i zjawisk, dzięki którym odkrywa i opisuje rzeczywistość zmysłową. Skoro warunkiem tego,
by odbiorca miał możliwość wyrobienia sobie zdania na temat opisywanych
zjawisk jest precyzja i bezstronność relacji z wydarzenia lub jego rekonstrukcji,
to budując przekazy, ich autorzy powinni respektować zasadę neutralności,
oznaczającą, że w żaden sposób nie powinni próbować wpływać na jego przebieg. Michel Foucault nazwał to dążeniem do neutralności i przezroczystości
języka. Celem każdego badania powinno więc być ogólne poznanie i zrozumienie danego faktu lub zjawiska, jego analiza i opis i wreszcie wyjaśnienie, dzięki
któremu odkrywane są związki przyczynowe pomiędzy zdarzeniami.
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Rysunek 2. Badanie prawdziwości informacji – sprawdzanie i weryfikacja faktów

Źródło: Na podstawie Ch. Ireton, J. Posetti, Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training, Paris 2018.

Lekcja piąta. Kilka błędów, których sobie
nie uświadamiasz, ale musisz unikać
Bł ąd kon fi rmac j i
Wbrew przekonaniom zwolenników bańki informacyjnej i indywidualnego ekosystemu informacji, opisanych przez Eli Parisera, tendencja do filtrowania strumienia
wiadomości oraz wybierania informacji zgodnych z własnymi przekonaniami
i światopoglądem, wcale nie pojawiła się wraz z algorytmami i personalizacją
wyszukiwań w Google’u i Facebooku. To, że preferujemy niektóre przekazy,
a inne odrzucamy, albo dostrzegamy jedynie to, co potwierdza słuszność naszego punktu widzenia, wynika m.in. z koncepcji myślenia jednotorowego i tzw.
błędu konfirmacji. Wedle nich nasze wybory nie są podyktowane chęcią osiągnięcia konkretnego celu, lecz potrzebą wspierania własnych przekonań. Mechanizm ten odnosi się również do fałszywych wiadomości, które nawet silniej
niż prawdziwe, mogą wzmacniać postawy i opinie. Szczególnie jaskrawo zjawisko to rysuje się, gdy treści i tematy są obciążone emocjonalnie, dotyczą spraw
religii i wiary, orientacji seksualnej. Debata na temat uchodźców spowodowała, że w wielu krajach europejskich pojawiły się fałszywe raporty i relacje, które
nadsyłali rzekomi „naoczni świadkowie” dramatycznych wydarzeń. Nawet jeśli
wiadomość okazywała się wierutną bzdurą, sprawa zaczynała żyć własnym
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życiem, wymieniano opinie, dochodziło do polaryzacji postaw. Błąd konfirmacji
popełniamy niezależnie od wykształcenia, światopoglądu, statusu społecznego.
Z mot y wowan e p oznan i e
Zmotywowane poznanie polega na nieświadomej skłonności do przetwarzania
informacji na wnioski, które odpowiadają ukrytym, bądź jawnym motywom. Jeżeli komentator meczu będzie sprzyjał drużynie, której kibicujemy, wytykał błędy
sędziego działające na niekorzyść „naszego” zespołu, podświadomie uznamy,
że sędzia jest nieobiektywny i źle prowadzi mecz. Emocjonalna ocena weźmie
górę, a lojalność wobec swoich doprowadzi do zafałszowania rzeczywistości.
Na takim mechanizmie oparta jest część fałszywek adresowanych do konkretnego odbiorcy, które mają wzmocnić motywy, którymi kieruje się dokonując wyborów.
H e u ryst y ka do s t ęp no ś c i
Dzięki tak zwanej heurystyce kognitywnej prawdopodobieństwo przyjęcia i pozytywnej oceny jakiegoś twierdzenia wzrasta wraz ze wzrostem liczby doświadczeń. W eksperymencie przeprowadzonym przez Lisę Fazio w Vanderbilt University, uczestnicy zostali poproszeni o powtórzenie zdania, że hinduski strój sari
jest tym samym, co spódniczka, którą zakładają Szkoci, czyli kilt. Zdanie brzmiało dosłownie: „Sari to kilt”. Ci, którzy powtórzyli je sześć razy, wierzyli w jego
prawdziwość, ci którzy tylko raz uznali, że to rażący fałsz. Zgodnie z zasadą, że
kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą, działa propaganda, ale też
przygotowywane są brudne kampanie polityczne, na przykład te wobec Baracka
Obamy czy Hillary Clinton. Tak działają fejkowe farmy.
***
Z fałszywkami jest jak z kulami we flipperze – są szybkie i trudno nimi sterować. A do tego są odbijane przypadkowo i nigdy nie wiadomo, gdzie trafią.
Czasem nabierają niespodziewanej dynamiki i gracz traci nad nimi kontrolę.
Środowisko informacyjne to gigantyczne pole gry, po którym krążą tysiące kul
oraz ich imitacji, a nadawcy i odbiorcy występują w rolach graczy. Tych zainteresowanych rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości przybywa. Chcą
zdobywać uwagę, kierować opinią publiczną, generować sztuczny ruch w sieci,
uzyskiwać przychody z reklam. Uczestnicząc w tej grze, musimy zaakceptować obecne zakłócenia i przyjąć, że komunikacja to coś więcej niż transmisja
sygnałów i konsumpcja wiadomości. Dziś oznacza aktywną wymianę myśli,
w której pojawiają się również fałszywe fakty, z których część nigdy nie zostaje
wychwycona.
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Jak skutecznie
walczyć
z dezinformacją
Jakub Kalenský
/ p r z e ł . Tom a s z G r a b i ń s k i /

� Funkcjonowanie prokremlowskiej kampanii dezinformacyjnej zostało
opisane w setkach tekstów.1 Opinia publiczna ma dostęp do bazy danych zawierającej tysiące konkretnych przykładów dezinformacji w kilkudziesięciu języ-

Zob. na przykład bardziej strategiczne teksty tu: https://euvsdisinfo.eu/commentary–
means–goals–and–consequences–of–the–pro–kremlin–disinformation–campaign/,
tu: https://euvsdisinfo.eu/the–strategy–and–tactics–of–the–pro–kremlin–disinformation–campaign/ i tu: https://euvsdisinfo.eu/methods–of–foreign–electoral–interference/; czy też regularnie publikowane aktualności i analizy tu: https://medium.com/dfrlab,
tu: https://disinfoportal.org/ oraz tu: https://euvsdisinfo.eu/news/. Lista odniesień do dalszej literatury zob.: https://euvsdisinfo.eu/reading–list/

1

kach.2 Część artykułów zawiera zalecenia, jak reagować na taką formę agresji.3
Do tej pory brakuje jednak opracowań poświęconych strategii przeciwdziałania.
W wielu pracach znajdziemy wskazówki, podpowiadające, jak reagować na
agresję dezinformacyjną – często jednak to tylko zestaw pomysłów niepołączonych wspólną strategią.
Jeden pomysł czy przypadkowy zestaw kilku nie rozwiąże problemu zorganizowanej agresji dezinformacyjnej. Po pierwsze, problem jest zbyt rozległy
i nie da się go wyeliminować za pomocą jednego triku – pomóc tu może jedynie koherentna strategia obejmująca rządy, biznes oraz sektor pozarządowy
i społeczeństwo obywatelskie. Po drugie, agresorzy obserwują reakcje zaatakowanych grup i dostosowują swoje strategie do podejmowanych przez ofiary
działań obronnych.
W poniższym tekście spróbujemy zaproponować strategiczne podejście
do walki ze zorganizowaną kampanią dezinformacyjną.

Cztery linie obrony
Istnieje wiele sposobów walki z dezinformacjami Kremla i niemal każdy kraj europejski podejmuje własne w zależności od znajomości problematyki, systemu
prawnego, woli politycznej oraz stopnia aktywności społeczeństwa obywatelskiego.
Wśród wielu można zidentyfikować cztery podstawowe:
1. Dokumentacja zagrożeń w celu lepszego ich zrozumienia
2. Zwiększanie świadomości
3. Niwelowanie słabych punktów wykorzystywanych przez agresorów
4. Karanie agresorów. To najdelikatniejsza kwestia z politycznego punktu widzenia, najczęściej też pomijana, mimo że właśnie ona dałaby szansę na powstrzymanie agresji informacyjnej lub na jej znaczące ograniczenie.
W każdym z tych czterech strategicznych aspektów mogą być aktywne rządy, biznes oraz sektor pozarządowy i non–profit. I każdy może być realizowany
za pomocą wielu różnych kroków taktycznych.
W realizacji części z nich lepiej sprawdzą się rządy, które mogą sprawniej
koordynować strategię państwową, mają też większe możliwości finansowania
i rozwiązywania tych problemów, które nie skupiają uwagi mediów. W innych
działaniach poradzą sobie lepiej przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, którzy nie mając takich ograniczeń jak administracja państwowa, mogą
2

https://euvsdisinfo.eu/disinformation–cases/

Zob. na przykład prace znajdujące się na tej liście: https://euvsdisinfo.eu/reading–list/
recommendations/
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alarmować o nadużyciach z większą stanowczością. Niektóre zadania znajdują
się w kompetencjach mediów, które ponoszą sporą część odpowiedzialności
za poziom przekazu informacyjnego. Część działań musi podjąć biznes, łącznie z gigantami technologicznymi zarządzającymi sieciami społecznościowymi
oraz wyszukiwarkami.
Niezależnie od podejścia należy pamiętać o tym, że sięgnięcie po jedną lub
dwie strategiczne linie obrony nie wystarczy. Dokumentowanie i komunikowanie zagrożeń może zwiększyć wiedzę ekspercką oraz ogólną świadomość społeczną, nie pomoże jednak usuwać zagrożeń. Przypomina to sytuację, w której
wprawdzie dokumentuje się liczbę napadów oraz ostrzega mieszkańców, ale nie
radzi się im, jak mogą się przeciwstawić napastnikom.
Bez kompleksowego podejścia zawierającego wszystkie cztery linie obrony
możemy wprawdzie poprawić poziom odporności na wirusa dezinformacji, ale
nie powstrzymamy go przed rozpowszechnianiem, atakowaniem każdego dnia
nowych ofiar i tworzeniem kolejnych mutacji.
A warto mieć na uwadze, że prokremlowska machina dezinformacyjna umie
bardzo dobrze reagować na stawiane przez nas bariery i szuka nowych słabych
punktów do ataku.

Dokumentacja zagrożeń
Na poziomie europejskim zajmuje się tą pracą East StratCom Task Force oraz
kampania EUvsDisinfo. Ten zespół zbiera przykłady dezinformacji prokremlowskich z rosyjskich mediów państwowych oraz ich przejawy w innych elementach
kampanii dezinformacyjnej.4 Choć baza danych liczy już ponad 6000 przykładów,5 to niektóre języki są nadal niewystarczająco reprezentowane. A ponieważ
budżet tego zespołu jest skandalicznie mały, najszybszy rozwój zapewniłaby
mu współpraca z rządami poszczególnych państw i działającymi w nich organizacjami pozarządowymi, co pozwoliłoby na aktualizację bazy danych o przykłady dezinformacji z kolejnych krajów.
Zwykle zagrożenia są dokumentowane przez tajne służby albo zespoły
do spraw komunikacji strategicznej umocowane przy kancelariach premierów
lub w poszczególnych ministerstwach. Jednak te działania są niezwykle rzadko
w pełni koordynowane, rzadko też widać ich spójne rezultaty, które mogłyby być
wykorzystywane przez opinię publiczną.
Dokumentacja zagrożeń jest konieczna, bez niej nie można wykonać kolejnego ruchu. Jej idealnym rezultatem byłaby aktualizowana na bieżąco baza
4

https://euvsdisinfo.eu/about/

5

https://euvsdisinfo.eu/disinformation–cases/
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danych, która dałaby nam wiedzę o tym, ile kanałów jest kontrolowanych przez
dezinformatorów (bezpośrednio lub pośrednio), ile wiadomości dziennie wypluwają i do ilu odbiorców docierają. Do tego potrzebne są jednak szeroki monitoring mediów – tradycyjnych, nowych i społecznościowych – oraz regularne
badania opinii publicznej, które pokazałyby, ile osób wierzy w dezinformacje i jak
ta liczba zmienia się w czasie.
Dzięki pełnemu monitoringowi kanałów dezinformacyjnych działającemu
w trybie „real–time” uzyskalibyśmy też mechanizm ostrzegania w porę przed
nowymi atakami dezinformacyjnymi. Pojawienie się nagłego wzrostu liczby
dezinformacji na konkretny temat, o konkretnej osobie lub miejscu pozwoliłoby
na wykrywanie nowych kampanii.
Niestety, po pięciu latach od uruchomienia kremlowskiej agresji dezinformacyjnej nie dysponujemy takim narzędziami.

Zwiększanie świadomości zagrożeń
Wspomniany East StratCom regularnie publikuje artykuły na temat kampanii
dezinformacyjnych, organizuje briefingi dla dziennikarzy oraz szkolenia dla zainteresowanych osób. Podobne szkolenia organizuje też NATO StratCom Center
of Excellence w Rydze, które w swojej działalności wydawniczej koncentruje się
na szczegółowych studiach przeznaczonych dla grup ekspertów.6
W różnych krajach Europy znajdziemy wiele zespołów, które szkolą pracowników administracji państwowej i starają się zwiększyć świadomość zagrożeń.
W Szwecji bardzo dobry przykład stanowi agencja MSB,7 z kolei w Czechach
podobną pracę prowadzi Centrum boje s terorismem a hybridními hrozbami
(Centrum ds. Walki z Terroryzmem i Zagrożeniami Hybrydowymi).8
Kolejny przykład stanowi wojskowy StratCom na Litwie. Na podstawie jednej analizy przypadku możemy zobaczyć, jak odpowiednio przeszkolone administracja państwowa i samorządy mogą być efektywne w walce przeciwko
kampanii dezinformacyjnej. W 2016 roku w Niemczech wybuchła kampania
znana jako „sprawa Lisy”, która wywołała protesty tysięcy osób przeciwko polityce Angeli Merkel.9 Rok później dezinformatorzy podjęli próbę przeprowadzenia
bardzo podobnej kampanii na Litwie, ale zakończyło się to fiaskiem10 – przede
6

https://www.stratcomcoe.org/

7

https://euvsdisinfo.eu/in–sweden–resilience–is–key–to–combatting–disinformation/

8

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Against_Terrorism_and_Hybrid_Threats

9

https://www.bbc.com/news/blogs–eu–35413134

https://www.dw.com/en/why–the–fake–rape–story–against–german–nato–forces–
fell–flat–in–lithuania/a–37694870
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wszystkim dlatego, że odpowiednie urzędy zostały właściwie przeszkolone.
Rezultatem było to, że pierwsza informacja w mediach nie dotyczyła rzekomego gwałtu na nieletniej, jak w Niemczech, ale kolejnego ataku informacyjnego.
Był to wspaniały przykład zneutralizowania dezinformacji, zanim jeszcze miała
szansę pojawić się w obiegu.
Do osiągnięcia takiego rezultatu potrzebne są bardzo dobrze i regularnie
szkolone administracja państwowa i samorządy oraz prowadzony na wysokim
poziomie monitoring toksycznych źródeł w czasie rzeczywistym. Niestety, w Europie nie ma wielu krajów, które byłyby tak zaangażowane na tym polu jak Litwa.
Nie można polegać tylko na komunikacji rządu i czynników oficjalnych.
W działania na rzecz zwiększania świadomości zagrożeń należy włączyć innych
rozpoznawalnych rzeczników – polityków, dziennikarzy, naukowców czy celebrytów. Dzisiejsze środowisko informacyjne jest rozproszone i należy znajdować takich rzeczników, którzy będą umieli dotrzeć także do odbiorców, których
nie przekonają rząd czy czynniki oficjalne. Jako przykład można znów podać
Litwę i pojawiający się regularnie program telewizyjny ośmieszający rosyjską
propagandę.11 Albo młodego czeskiego Youtubera, który kształci tysiące swoich
followersów na temat edukacji medialnej i fake newsów.12
Rządy i biznes mogą też wspierać finansowo organizacje non–profit, które
prowadzą tego typu działalność i często – dzięki bardziej agresywnej komunikacji – osiągają lepsze rezultaty u opinii publicznej. Powinno być dla nas ostrzeżeniem, że podmioty, które wykonują tak istotną pracę, skarżą się na brak finansów.13

Niwelowanie słabych stron
Dezinformacja kremlowska rzadko wytwarza nowe słabe punkty i linie podziału
w społeczeństwie. O wiele częściej stosowanym mechanizmem jest wykorzystywanie tych już istniejących. Łagodzenie i niwelowanie tych słabych punktów
jest jednym ze sposobów zmniejszenia efektywności kampanii dezinformacyjnych.
Duża część tej pracy jest wykonywana w ramach pierwszych dwóch linii
obrony – sumiennego dokumentowania i odpowiedniego komunikowania, które
zwiększa świadomość opinii publicznej na temat operacji dezinformacyjnych.
11
https://www.voanews.com/europe/baltics–russian–media–use–online–humor–
combat–propaganda

https://hlidacipes.org/hvezda–youtube–kovy–uz–nesbira–jen–klikance–se–statisici–fanousku–v–zadech–dela–osvetu–o–mediich/

12

https://disinfoportal.org/euelections2019–the–eu–must–take–disinformation–seriously/
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Nie można jednak polegać tylko na ekspertach do spraw komunikacji. Strukturalne słabe punkty wymagają udziału różnych specjalistów.
Jednym ze słabych punktów wymagających poprawy jest edukacja medialna. W krajach północnej Europy jest prowadzona na wysokim poziomie. Tam
lokalne mutacje Sputnika nie były w stanie zdobyć wystarczającej publiczności
i po pewnym czasie zakończyły działalność.14 Jako najlepszy przykład najczęściej podaje się Finlandię.15
Z drugiej strony należy podkreślić, że efekty edukacji medialnej są często
przeceniane. Po pierwsze, potrzebne jest synergiczne oddziaływanie wielu niezależnych od siebie instytucji, które musi potrwać kilka dekad, żebyśmy osiągnęli pożądane efekty. Tymczasem potrzebujemy ich o wiele szybciej. Po drugie,
jeśli agresorzy nie będą mogli wykorzystać jednego ze słabych punktów, znajdą
sobie inny. W przypadku państw z północy może to być nasilenie cyberataków,
manipulowanie dyskusjami pod artykułami w opiniotwórczych mediach, albo
szykanowanie osób, które zwracają uwagę na kremlowską kampanię dezinformacyjną. Najgorszy przykład takiego szykanowania w całej Unii Europejskiej,
który ma też skutki sądowe, widzieliśmy właśnie w Finlandii na przykładzie
dziennikarki Jessikki Aro.16
Kolejnym słabym punktem wymagającym naprawy jest środowisko sieci
społecznościowych. Są one jednym z amplifikatorów i multiplikatorów kampanii
dezinformacyjnej, choć nie jedynym. Należy też stwierdzić, że sieci społecznościowe są tylko bronią – wprawdzie bardzo silną – ale kto inny naciska jej spust.
To nie sieci społecznościowe wymyślają kampanie dezinformacyjne, produkują je i organizują – są tylko narzędziem, które można wykorzystać do rozpowszechniania dezinformacji.
Od sieci społecznościowych i wyszukiwarek możemy wymagać jasnego
oznaczenia notorycznie dezinformujących źródeł. Podobnie podchodzimy do
wyrobów tytoniowych – palaczowi nikt nie zabrania palenia papierosów, jest
tylko ostrzegany, że zawierają one substancje, które niszczą zdrowie nie tylko
jemu, ale też otoczeniu. W podobny sposób źródła dezinformacji powinny zejść
na dalszy plan w wynikach wyszukiwania.
Jeśli przedstawiciele platform twierdzą, że nie mogą decydować o tym, jakie
źródła są dezinformacyjne, a jakie nie – mogą się skonsultować z instytucjami
i organizacjami, które od kilku lat zajmują się tą problematyką. W 2019 roku nie

14

https://euvsdisinfo.eu/in–sweden–resilience–is–key–to–combatting–disinformation/

15

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland–fake–news–intl/

16

https://www.bbc.com/news/world–europe–45902496
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da się niczym wytłumaczyć faktu, że YouTube w swoich „recommendations”
poleca notorycznie zakłamane media.17
Nawet w tym przypadku jednak nie można oczekiwać, że nacisk na sieci społecznościowe okaże się zbawienny. Jak pokazuje rozwój sytuacji w minionym
roku, dezinformatorzy umieją sprawnie dostosować się do sytuacji, w której
sieci społecznościowe podjęły zdecydowane kroki przeciwko ich działaniom.18
Kolejnym słabym punktem wykorzystywanym przez dezinformatorów są
linie podziału między poszczególnymi grupami społeczno-ekonomicznymi
– młodszym a starszym pokoleniem, dużymi miastami a prowincją, lepiej a gorzej zarabiającymi, populacją większościową a różnymi mniejszościami religijnymi, etnicznymi i rasowymi. Niwelowanie lub zacieranie tych linii podziału
zmniejszy pole, na które mogliby wkroczyć dezinformatorzy. Z drugiej strony
każdy, kto wykorzystuje linie podziału i próbuje je pogłębiać, szykuje grunt dla
operacji dezinformacyjnych.
Do likwidowania słabych punktów wykorzystywanych przez dezinformatorów mogą przyczynić się wszyscy – rządy, organizacje pozarządowe, politycy,
tradycyjne i nowe media, liderzy opinii, biznes prywatny, uczelnie itd.

Karanie agresora
Wszystkie wyżej wymienione linie obrony są konieczne, jednak niewystarczające do powstrzymania agresji informacyjnej. Agresja leży w naturze agresora, zatem jeśli poprawimy jakieś słabe punkty, będzie próbował znaleźć inne. Dlatego
należy go powstrzymać i udaremnić mu dalszą działalność.
W tym celu często nawet nie trzeba tworzyć nowych ustaw i reguł. W wielu
przypadkach wystarczy skorzystać z narzędzi, które mamy już pod ręką.
Należy głośno nazywać i kompromitować (name and shame) tych, którzy
uczestniczą w prokremlowskiej kampanii dezinformacyjnej, niezależnie od tego,
czy robią to świadomie, czy też nie. Jeśli ktoś powtarza wielokrotnie obalone
kłamstwa Kremla na temat Ukrainy, Syrii, UE, MH17, albo o Rosji jako rzekomym
obrońcy tradycyjnych wartości przed zwyrodniałym Zachodem – należy to jasno określić jako rezultat kremlowskiej kampanii dezinformacyjnej. Tutaj mogą
interweniować zarówno media jak i politycy, organizacje non–profit, naukowcy
i inni.

17
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/26/youtube–recommended–
russian–media–site–above–all–others–analysis–mueller–report–watchdog–group–
says/?utm_term=.b98692da9a61
18

https://disinfoportal.org/a–change–of–tactics–blurring–disinformations–source/
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Na propagandystów należy nałożyć sankcje i regularnie rozszerzać listę podlegających im osób o kolejnych zaangażowanych w kampanie dezinformacyjne.
To absurd, że UE nałożyła do tej pory sankcje tylko na Dmitrija Kiseljowa, natomiast Władimir Sołowjow, który propaguje nienawiść wobec Europy przez kilka
wieczorów w tygodniu, swobodnie korzysta ze swoich nieruchomości nad Lago
di Como.19 Na to, by trafić na listę sankcjonowanych zasługują setki notorycznych kłamców i dezinformatorów. Rozpocząć można od tych, którzy otrzymali od Władimira Putina medale za kłamstwa na temat aneksji Krymu.20 Osoby,
które propagują kłamstwa i nienawiść do świata demokratycznego w celu jego
zniszczenia, nie powinny jednocześnie korzystać z przywilejów, które ten świat
oferuje.
W podobny sposób powinny też zostać poddane sankcjom firmy, które biorą udział w propagowaniu dezinformacji, czyli prokremlowskie pseudomedia
– co skutkowałoby na przykład tym, że zachodnie firmy nie mogłyby się reklamować w mediach dezinformacyjnych. To, że zachodnie firmy znajdują się
wśród największych reklamodawców w rosyjskich mediach państwowych, czyli
fabrykach antyzachodniej propagandy i nienawiści, budzi zdumienie.21
Politycy europejscy powinni zdecydowanie odmawiać wywiadów oraz akredytacji pseudomediom dezinformacyjnym, nie udzielać im wypowiedzi, nie odpowiadać na ich pytania – i w ten sposób jasno pokazywać, że nie uważają je
za środki przekazu (co byłoby w zgodzie ze stanowiskiem pseudomediów, które
określają się jako narzędzia wojny informacyjnej22).
W wielu krajach można wykorzystać istniejącą legislatywę, na przykład przepisy dotyczące nawoływania do nienawiści wobec grupy osób, wywoływania
fałszywych alarmów, nawoływania do przemocy i agresji, podżegania do wojny,
czy powodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.23 Niektóre pań-

https://belsat.eu/en/news/russian–propagandist–solovyov–notorious–for–demonizing–west–buys–como–lake–villas/
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https://www.rferl.org/a/putin–awards–journalists–objective–crimea–coverage/25373844.html
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https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/20/661678–reklamiruemim–
tinkoff–bank
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https://disinfoportal.org/testimony–jakub–kalensky/

Zob.: https://www.politico.eu/article/eu–court–backs–lithuania–in–tv–hate–
speech–case/, lub: https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/latvian–broadcast–regulator–hits–russian–channel–with–3–month–ban.a307942/, a także: https://www.rferl.
org/a/lithuania–expels–chief–editor–of–sputnik–local–branch/29968909.html
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stwa w celu ograniczania narzędzi agresji dezinformacyjnej mogą korzystać też
z regulatorów rynku mediów.24
W celu zidentyfikowania tych, którzy najbardziej zasługują na ukaranie za
agresję dezinformacyjną, potrzebne są oficjalne śledztwa. W tej kwestii Europa
pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi (tu wzorem może być Robert Mueller), choć ma o kilka lat dłuższe doświadczenia z agresją informacyjną Kremla.
Jeśli mamy ukarać atak na naszą demokrację, potrzebne jest regularne śledztwo. Z kolei brak takich działań pokazuje agresorowi, że może bezkarnie kontynuować swoje operacje.
Potem jednak nie możemy się dziwić, że kontynuuje on swoje ataki dezinformacyjne i nieustannie je udoskonala. I temu, że kolejni agresorzy przejmują jego
broń.25 Twarde i bezkompromisowe karanie najgorszego agresora informacyjnego naszych czasów26 stanowiłoby sygnał dla potencjalnych naśladowców, że
kraje demokratyczne nie będą tolerować takiej presji.

https://www.reuters.com/article/us–britain–russia–ofcom/uk–media–watchdog–
says–russian–broadcaster–rt–broke–impartiality–rules–idUSKCN1OJ1D2

24

25
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/25/its–not–just–russians–
anymore–iranians–others–turn–up–disinformation–efforts–ahead–vote/
26
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37

Fake news
i dezinformacja
– w poszukiwaniu
antidotum
B a r t ł om i e j Ł ó d z k i

Fake news i dezinformacja – podstawowe zagadnienia
Komunikowanie międzyludzkie w dobie mediów cyfrowych znacząco się
zmienia. Dzięki nowym technologiom lawinowo rośnie ilość generowanych
danych i wytwarzanych informacji. Powstają również kolejne kanały i narzędzia,
ułatwiające odbiór informacji. Z jednej strony, proces ten jest wielką zmianą
cywilizacyjną przyczyniająca się do wzrostu wiedzy, z drugiej zaś, może nieść
ogromne zagrożenia. Wynikają one z faktu wypełniania kanałów nieprawdziwą,
trudną do zweryfikowania i szerzącą się na masową skalę zawartością. Celem
niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy istnieją skuteczne
środki zaradcze związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji
(fake news) i przybliżenie podejmowanych już działań.

Każdego roku obserwuje się nasilenie zjawiska fake news i zakresu jego
oddziaływania. Zdaniem unijnych ekspertów wysokiego szczebla, którzy doradzają Komisji Europejskiej, rozpatrywanie problemu przez pryzmat wyłącznie
niesprawdzonych informacji jest niewystarczające. Ich rozpowszechnianie prowadzić może bowiem do problemów o szerszej skali oddziaływania. Mowa tu
o dezinformacji. Rozumiana jest ona jako proces rozpowszechniania fałszywych,
niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji, stworzonych, zaprezentowanych i rozpowszechnianych dla zysku lub rozmyślnego spowodowania szkody
publicznej. Eksperci zwracają uwagę, że zjawisko to w efekcie końcowym oddziałuje szkodliwie na procesy demokratyczne, wartości i obowiązujące w społeczeństwach normy. Obserwuje się też ich wykorzystanie w celu oddziaływania
na inne dziedziny życia, jak nauka, edukacja, kwestie zdrowotne czy finanse.
Skala zjawiska i jego konsekwencje w dużej mierze wynikają z motywów tworzenia i sposobów dystrybucji nieprawdziwych informacji. Claire Wardle na podstawie analizy tych czynników zaproponowała siedem typów dezinformacji. Jej
zdaniem najmniej groźną formą jest satyra (parodia). Materiały tego typu z założenia nie mają wyrządzić nikomu krzywdy. Służą jednak nagłaśnianiu tematów wywołujących śmiech. Przykładem są wszelkiego rodzaju memy. W dalszej
kolejności Wardle wskazuje fałszywe (błędne) połączenia. To przypadki, kiedy
nagłówki, wizualizacje (grafika) lub podpisy nie odzwierciedlają zawartości artykułów. Kolejną kategorię tworzą treści wprowadzające w błąd. Ich celem jest
wykorzystanie informacji w celu sprowokowania problemu lub nagłośnienia
danej kwestii bądź podmiotu. Niekiedy występowanie takich treści jest konsekwencją niskiego poziomu dziennikarstwa a nie celowego działania. Wardle
wskazuje też na przypadki fałszywego (błędnego) kontekstu. Dotyczy to sytuacji,
kiedy prawdziwa zawartość (treść) jest opatrzona fałszywym kontekstem. Inną
kategorię stanowi tzw. „impostor”. Obserwuje się go w sytuacji, gdy w treści artykułu znajdują się dane podszywające się pod prawdziwe źródła (najczęściej
jest to imitacja stron gazet). Ostatnie dwa rodzaje dezinformacji reprezentują
najbardziej dokuczliwe treści. Zmanipulowana zawartość występuje, kiedy oryginalne (prawdziwe) informacje lub zdjęcia są modyfikowane celem dokonania
oszustwa. I wreszcie informacje o całkowicie sfabrykowanej zawartości. To przypadek, kiedy sto procent zawartości jest fałszywa, a dystrybucja fake newsa ma
na celu wprowadzanie w błąd i działanie na szkodę.
Cytowana badaczka konstruuje też macierz dezinformacji odzwierciedlającą ekosystem komunikowania. Autorka zestawia cele, jakim służą poszczególne
typy fake news. Z wykazu jasno wynika, że wykorzystanie większości z nich niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Niski poziom profesjonalizmu
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dziennikarskiego, prowokacje, wpływ polityczny czy propaganda to główne cele
i przyczyny tworzenia takich materiałów.
Macierz dezinformacji wg C. Wardle
satyra/
parodia

słabe
dziennikarstwo
parodia

błędne
połączenia

treści
wprowadzające
w błąd

fałszywy
kontekst

√

√

√

√

zmanipulowana
zawartość

sfabrykowana
zawartość

√

√

√

√

√

√

√

prowokacja

√

podsycanie
stronniczość

podszywanie
się pod
prawdziwe źródła

√

√
√

√

wpływ
polityczny

√

√

propaganda

√

√

zysk

√

Skala zanieczyszczenia ekosystemu informacyjnego
Jak podkreśla Wardle (2017), ekosystem informacyjny jest bardzo zanieczyszczony. Celem zweryfikowania powyższego sformułowania autorka przeprowadziła własną analizę. Przy pomocy narzędzia BuzzSumo przeprowadzono badanie, które miało wykazać liczbę artykułów w światowych mediach, w których
pojawiło się pojęcie fake news. Wyniki są jednoznaczne. W okresie dwunastu
miesięcy (lipiec 2018– lipiec 2019) opublikowano ponad 170 tysięcy tekstów,
które wywołały ogromne zaangażowanie odbiorców. Polubienia, komentarze lub
dalsze udostępnienia w mediach społecznościowych sięgnęły blisko 118 milionów reakcji. Większość z nich pojawiła się na Facebooku i Twitterze. Przyglądając się danym cząstkowym, wyraźnie widać, że nie było miesiąca, w którym by
nie pisano lub odwoływano do fake news.
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Liczba artykułów zawierających sformułowanie fake–news i zaangażowanie
odbiorców w czasie (lipiec 2018 – lipiec 2019)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BuzzSumo

Drugie badanie wykonane przy pomocy narzędzia Brand24 dowodzi, że
najwięcej materiałów o fake–news w mediach społecznościowych pochodzi
ze Stanów Zjednoczonych. Jednego miesiąca (czerwiec–lipiec 2019) opublikowano tam blisko 12 tysięcy wpisów, które dotarły do ponad 20 milionów
odbiorców. Kolejnymi państwami z wysokimi wskaźnikami są Wielka Brytania
i Brazylia, gdzie opublikowano średnio po 1,8 tysiąca materiałów, które trafiły
odpowiednio do 7,6 i 1,6 miliona użytkowników mediów społecznościowych.
Najaktywniejsze lokalizacje ze wzmiankami o fake news i liczba potencjalnych
odbiorców (czerwiec – lipiec 2019)
Kraj

Liczba wzmianek

Liczba odbiorców

1

Stany Zjednoczone

11809

20 mln.

2

Wielka Brytania

1805

7,6 mln.

3

Brazylia

1768

1,6 mln.

4

Indie

1513

9,5 mln.

5

Włochy

1397

4,3 mln.

6

Kanada

1161

1,2 mln.

7

Argentyna

581

2,2 mln.

8

Australia

424

260 tys.

9

Francja

406

586 tys.

10

Nigeria

367

452 tys.

20

Polska

222

280 tys.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Brand24
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Fact–checking – monitoring i kontrola dezinformacji
Przy takiej liczbie danych należy powrócić do pytania postawionego we wstępie artykułu: czy istnieją skuteczne środki zaradcze związane z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Skala
zjawiska, z jaką mamy do czynienia, wywołuje reakcje na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, krajowej administracji państwowej i na arenie międzynarodowej. Do przeciwdziałania fake news włączają się organizacje non profit, jak
i podmioty medialne. Ich działalność to długi, wieloetapowy proces. Pierwsze
działania związane z walką dezinformacją i wykrywaniem nieprawdziwych
informacji (fact–checking) pojawiły się w Stanach Zjednoczonych na początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Profesjonalne organizacje zajmujące się wyłącznie weryfikacją faktów powstały w połowie lat dwutysięcznych. Ich struktury tworzyli głównie przedstawiciele mediów. Głównym obszarem działania był
monitoring wydarzeń politycznych i wypowiedzi aktorów politycznych. Przykładem jest FactCheck.org uruchomiony w 2003 roku.
Współcześnie rozwijają się dwie grypy inicjatyw fact–checkingowych, tak
zwany model newsroom’u (medialny) i NGO (organizacji pozarządowych).
Pierwszy z nich reprezentowany jest przez dziennikarzy i redakcje mediów tradycyjnych. Jego początki obserwowane były w Europie Zachodniej. Od kilku
lat podobne inicjatywy realizowane są również przez podmioty medialne w innych regionach świata. Ich liczba jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku
działań organizacji non–profit. Biorąc jednak pod uwagę skalę oddziaływania,
projekty te odgrywają bardzo ważną rolę. Jedną z cech charakterystycznych,
a zarazem pewnym problemem jest powiązanie z kapitałem podmiotów medialnych, co może, choć nie musi, wskazywać na wpływ linii programowej podmiotów medialnych na działalność newsroomów.
Model NGO tworzą organizacje pozarządowe zajmujące się umacnianiem
instytucji i procesów demokratycznych. Współpracują one z mediami, często
zatrudniają też aktualnych lub byłych reporterów. Stały się symbolem Europy
Środkowo–Wschodniej, ale występują też w innych krajach, np. we Włoszech,
Wielkiej Brytanii czy Francji. Pojawienie się inicjatyw fact–checingowych w Europie Środkowo–Wschodniej często wiązało się z sytuacją społeczno–polityczną
danego kraju. Na Bałkanach powstały one w wyniku konfliktów społecznych
w latach dziewięćdziesiątych. Serbski Istinomer (prawd–o–metr) miał za
zadanie monitorowanie wydarzeń i obietnic politycznych składanych w okresie
przemian. Na Ukrainie motorem do powstania takich inicjatyw była sytuacja
związana z Majdanem i aneksją Krymu. Skala dezinformacji wymagała stałego
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monitoringu. Organizacje w modelu NGO wyróżniają się większą niezależnością
i brakiem ograniczeń związanych z linią programową czy modelem biznesowym
firm medialnych. Utrzymują się z grantów i datków swoich czytelników.
Wybrane projekty w modelu newsroom’u
Rok powstania Kraj

Nazwa

2005

Wielka Brytania

FackCheck prowadzony przez zespół Channel 4
News

2008

Francja

Libération’s Désintox

2009

Francja

Le Monde’s Les Décodeurs

2011

Wielka Brytania

Reality Check (The Guardian)

2012

Niemcy

Münchhausen–Check (Der Spiegel)

2012

Niemcy

Faktomat (Die Zeit)

2012

Niemcy

ZDFcheck (ZDF)

Szwecja

Metro

2012

Dania

Detektor

2015

Wielka Brytania

Reality Check (BBC)

2017

Polska

Konkret24 (TVN24)

Wybrane projekty w modelu NGO
Rok powstania

Kraj

Nazwa

2009

Serbia

Istinometr przy the Center for Research,
Transparency and Accountability (CRTA)

2010

Słowacja

FactCheck

2013

Gruzja

FactCheck

2014

Finlandia

Faktbaari

2014

Polska

Demagog

2014

Ukraina

StopFake

2016

Polska

Okopress

2016

Ukraina

FactCheck
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O istotności problemu dezinformacji w sieci mogą też świadczyć działania
podejmowane przez struktury państwowe i międzynarodowe. W 2015 roku powołana została między innymi grupa zadaniowa mająca na celu monitoring
działań dezinformacyjnych prowadzonych przez Rosję na terenie Unii Europejskiej (East StratCom Task Force). Zespół ekspertów od listopada 2015 cotygodniowo przygotowuje The Disinformation Review. Pojawiają się tam artykuły
zawierające propagandę prokremlowska, która przedostała się do międzynarodowych mediów. Autorzy publikują analizy, skupiając się na materiałach, które
zostały zidentyfikowane jako częściowo zniekształcone lub fałszywe. Przegląd
jest głosem ekspertów i współpracowników East StratCom i formalnie nie reprezentuje oficjalnego stanowiska UE. Wyniki badań dostarczane są do subskrybentów drogą mailową w języku angielskim lub rosyjskim. Publikowane są też
na Twitterze i Facebooku.
Do walki z dezinformacją włączają się również agendy rządowe. Przykładowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec utworzyło centrum ds. zwalczania fałszywych informacji i mowy nienawiści w sieci. Jak donosi Deutche
Welle uchwalona przez Bundestag ustawa o mediach społecznościowych zobowiązuje takie przedsiębiorstwa jak Facebook czy Twitter do usuwania postów zawierających treści karalne. (…) Niemiecka ustawa nie przewiduje jednak automatyzmu.
Warunkiem jest skarga np. osoby, która została publicznie obrażona lub znieważona
na Facebooku. Wnoszenie skarg ma zostać uproszczone. Przedsiębiorstwa zostały
bowiem zobowiązane do profesjonalnej obsługi skarg klientów. Ponadto skarżący
mogą powoływać się na podstawę prawną. Prawna ochrona osób fizycznych obejmować ma także z niewielkimi różnicami także instytucje i sądy. Facebook i inne
przedsiębiorstwa muszą wyznaczyć specjalnego pełnomocnika do kontaktów z takimi instytucjami.
W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej przy
Centrum przeciw terroryzmowi i zagrożeniom hybrydowym powołano na początku 2017 roku specjalną komórkę mającą na celu weryfikowanie informacji
i udowadnianie fałszywości treści. Działania te były niezbędne, gdyż na terenie
Czech wykryto około dwudziestu serwisów internetowych w języku czeskim
finansowanych przez Rosję. (MSW Republiki Czeskiej, 2017). Warto dodać, że
w Polsce również istnieje podobny problem. Specjaliści z Okopress.pl zidentyfikowali ponad dwadzieścia stron w języku polskim, które przyczyniają się dezinformacji, a zamieszczane tam treści propagują rosyjską propagandę.

Osoba prywatna wobec dezinformacji
W sieci dostępnych jest wiele poradników poświęconych zagadnieniu, jak korzystać z zasobów internetu, by nie paść ofiarą nieprawdziwych informacji. Warto
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po nie sięgnąć, by być bardziej świadomym użytkownikiem. Do najczęściej wymienianych wskazówek należy zwracanie uwagi na detale – czy dany artykuł
posiada podpisanego autora, informacje o redakcji i datę publikacji. Warto dokładnie przyjrzeć się też adresowi strony – czy na pewno prowadzi do konkretnego medium/redakcji, czy tylko ją imituje. Informacje należy także sprawdzać
w kilku źródłach. Z pomocą przychodzą też proste narzędzia jak image.google.pl
(lub .com). Za ich pomocą można zweryfikować, czy dane zdjęcie nie pojawiało
się w sieci wcześniej i czy nie było powiązane zupełnie z innym tematem lub
miejscem.
Bardziej zaawansowani użytkownicy powinni sięgnąć po aplikacje, które weryfikują, jakie informacje są gromadzone na ich temat, w jaki sposób algorytmy
dobierają artykuły (bańka informacyjna) lub kto finansuje treści polityczne, które
wyświetlają w mediach społecznościowych (WeVerify, GDI, WhoTarges Me, Facebook Tracking Exposed, AlgoTransparency).
Do pogłębienia wiedzy o tym, jak działają instytucje fact–checkingowe,
w których krajach występują, a przede wszystkim jakie treści są sprawdzane,
polecam także lekturę stron międzynarodowej sieci „The International Fact–
Checking Network (IFCN)”.
Źródła:
A Field Guide to “Fake News” and Other Information Disorders, (2017), https://fakenews.publicdatalab.org/
EU DisinfoLab, Initiatives vs. Disinformation (2019), https://www.disinfo.eu/2019/07/05/
initiatives–vs–disinformation
Graves, L. Cherubini, F. (2016), The Rise of Fact–Checking Sites in Europe, http://www.digitalnewsreport.org/publications/2016/rise–fact–checking–sites–europe/
Mierzyńska A. (2018), Rosyjską propagandę szerzą polskie portale. Znaleźliśmy 23 takie
witryny!,
https://oko.press/rosyjska–propagande–szerza–polskie–portale–znalezlismy–23–takie–witryny/
Scholz K.–A., Dudek B. (2017), Bundestag uchwala kontrowersyjną ustawę o mediach społecznościowych, https://www.dw.com/pl/bundestag–uchwala–kontrowersyjn%C4%85–
ustaw%C4%99–o–mediach–spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych/a–39495182
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Podręczny słownik
epoki postprawdy
Z b y s z k o F INGAS

Bańka filtrująca – zjawisko polegające na działaniu algorytmów wyszukiwania i wyświetlania treści, które sprawia, że użytkownik otrzymuje zawężone,
dopasowane do swoich preferencji informacje. Algorytmy najpopularniejszych
stron internetowych analizują wcześniejsze działania użytkownika (kliknięcia,
polubienia, czas spędzony na stronie lub w odnośniku z niej) i tak dobierają wyświetlane mu treści, aby były „trafne”, co często oznacza po prostu „lubiane”.
Eli Pariser, który jako pierwszy opisał to zjawisko, nazwał je indoktrynacją naszymi własnymi ideami, i choć trwają dyskusje na temat skali i szkodliwości
zjawiska, to dotyka ono szczególnie tych osób, które dużo czasu spędzają na
przeglądaniu i wyszukiwaniu treści.
Bańka informacyjna (echo chamber) – zjawisko pokrewne bańce filtrującej, jednak dotyczy raczej kwestii psychosocjologicznych, które dobrze opisuje angielska nazwa zjawiska. Nasze poglądy, postawy i idee zostają
wzmocnione przez treści dobrane na podstawie ujawnionych w internecie preferencji. Przypomina to dyskusję w komnacie z echem, kiedy to, co mówimy, wraca do nas nieco zniekształcone i często wzmocnione. Zjawisko to może mieć

niepokojące skutki w postaci podzielenia Internetu na pozbawione wzajemnego
styku bańki. W dalszej konsekwencji postępować będzie polaryzacja postaw
społecznych i zaniknie kontakt między adwersarzami w dyskursie politycznym.
Bias – słowo to powoli wchodzi do języka polskiego, jest synonimem stronniczości lub uprzedzenia. W szerokim rozumieniu w taki sposób łączy w sobie
kilka różnych błędów poznawczych, aby odbiór rzeczywistości pasował do
wcześniej ustabilizowanych postaw i przekonań. W mediach oznacza świadome i systematyczne faworyzowanie jednego stanowiska, ideologii lub instytucji.
Bot – program wykonujący proste, automatyczne czynności w zastępstwie
człowieka, na ogół dużo szybciej. Boty odpowiadają za ponad połowę aktywności w internecie, która polega głównie na skanowaniu stron, analizie treści i charakterystyce pozwalającej uporządkować je na potrzeby silnika wyszukiwania
(np. Google). W kontekście fake newsów i dezinformacji, boty często wykonują
czynności polegające na wrzucaniu identycznych treści na dużą ilość stron i serwisów, przy czym zwykle podszywają się pod prawdziwych użytkowników. Boty
mogą również być używane do rozsyłania spamu, masowego rejestrowania się
w różnych serwisach Internetowych, a nawet do atakowania przepustowości
stron, żeby spowodować ich czasowe odłączenie. To właśnie przez boty zdarza
się, że musimy wykonać prostą czynność, która ma pokazać, że nie jesteśmy
botem, np. gdy coś kupujemy lub zakładamy konto.
Clickbait – dosłownie przynęta na klika. Krzykliwe tytuły lub banery, które
mają skłonić użytkownika do kliknięcia i wejścia na stronę. W kontekście prasy
i serwisów informacyjnych są to na ogół krzykliwe, sensacyjne tytuły artykułów,
które okazują się wydmuszką. Za przykład mógłby służyć klasyczny żart, gdzie
tytuł mówi, że w Moskwie rozdają samochody, a po kliknięciu okazuje się, że
nie samochody, lecz rowery, i nie rozdają, lecz kradną. Jeżeli jednak kliknęliśmy
w link, clickbait zdał egzamin, wejście na stronę zostało odnotowane i wpływy
z reklam minimalnie rosną.
Deepfake – technika obróbki filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Polega na nakładaniu ruchomych obrazów na obrazy źródłowe, co daje możliwość tworzenia fałszywych, ale przypominających do złudzenia prawdziwe
zapisów wypowiedzi i działań w formie video. Technika wykorzystywana do
budowania nieprawdziwych wypowiedzi polityków oraz do nakładania postaci
celebrytów na sylwetki aktorów w filmach pornograficznych. Stworzenie tak realistycznych filmów wymaga dużych nakładów pracy, ale sama możliwość ich
tworzenia jest niepokojąca, szczególnie w kryzysowych momentach, kiedy dementi może pojawić się zbyt późno, by przeszkodzić autorom fałszywek w osiągnięciu celu.
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Dezinformacja – zamierzony i konsekwentny przekaz nieprawdziwych informacji w celu osiągnięcia różnych celów. Na ogół jest to działanie na szkodę
konkretnej jednostki, grupy, bądź sprawy. Kampania dezinformacyjna zwykle
zakłada atak na opinię publiczną, prowadzony wieloma kanałami, z których najważniejszym są media społecznościowe i Internet. Pokrewne taktyki nazywane
malinformacją i misinformacją są często stosowane równolegle, a różnią się stopniem wiarygodności informacji i intencją publikowania ich. Malinformacja polega
na ujawnieniu prawdziwych danych, które są wrażliwe lub niejawne z innych powodów, po to, żeby komuś zaszkodzić. Odwrotnie jest w przypadku misinformacji: nie ma tu intencji wyrządzenia szkody, jednak publikowana informacja jest
nieprawdziwa.
Fake news – fałszywe wiadomości rozpowszechniane w internecie i innych
mediach. Zjawisko nie jest nowe, jednak w ostatnich latach nabrało znaczenia
dzięki możliwościom jakie daje internet, który pozwala odbiorcom rozpowszechniać fake newsy z niespotykaną wcześniej efektywnością. Fake news często
charakteryzują się sensacyjnymi nagłówkami (patrz. Clickbait), a jeśli są elementami kampanii dezinformacyjnej, ich treść i docelowa grupa odbiorców są
starannie dobierane. Wraz z rozpowszechnieniem fake news, tego pojęcia używa się często jako wytrychu, obejmującego wszelkie informacje dezawuujące
podmiot, którego dotyczą. Należy również odróżnić fake news od satyry, parodii
czy persyflażu (patrz. Satyra).
Główny nurt (mainstream) – w odniesieniu do mediów, oznacza największe i najbardziej wpływowe ośrodki, powstałe często w wyniku połączenia
wielu tytułów czasopism, kanałów telewizji i radia w obrębie jednej grupy kapitałowej. Określenie to jest używane w opozycji do mediów alternatywnych czy
niezależnych, nierzadko z sugestią, że w głównym nurcie znajduje się przekaz
ujednolicony pod określonym kątem, a pomijający inne punkty widzenia lub
wręcz celowo ignorujący niewygodne tematy. Mediom głównego nurtu bywają
również przeciwstawiane informacje pochodzące z różnych zakątków internetu,
znajdujące odbiorców dzięki udostępnieniom w mediach społecznościowych.
Jakkolwiek koncentracja własności mediów tradycyjnych jest szeroko omawianym i potencjalnie szkodliwym zjawiskiem, to niewielkie serwisy „niezależne”,
dla których utrata wiarygodności nie jest obarczona tak poważnymi konsekwencjami, są znacznie bardziej skłonne tworzyć, powielać i udostępniać fałszywe
treści.
Kompetencje informacyjne – zestaw umiejętności pozwalających pozyskiwać nowe informacje, wyszukiwać je, ocenić ich prawdziwość i przydatność, a następnie przyswajać je i efektywne wykorzystywać. Obejmują również
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m.in. krytyczne myślenie, umiejętność docierania do źródeł, analizę informacji,
zdolność formułowania sądów na ich podstawie, czy wyciągania z nich właściwych wniosków. Kompetencje informacyjne są dziś uznawane za kluczowe, zarówno dla gospodarki, jak i jakości kapitału społecznego i demokracji. W epoce
informacji powinny być priorytetem edukacyjnym, m.in. ze względu na bliski
związek z kompetencjami medialnymi i zdolnością odróżniania faktów od opinii.
Mistyfikacja (hoax) – celowe i zorganizowane fabrykowanie nieprawdziwych zdarzeń, sytuacji i instytucji, czy też szerzej - maskowanie fałszu tak, aby
wyglądał na prawdę. Mistyfikacje bywają przeprowadzane w celu osiągnięcia
konkretnego celu, na przykład wprowadzenia w błąd opinii publicznej, robienia
czarnego PR lub wręcz nagonki czy uwikłania osób lub grup w przestępstwa lub
czyny społecznie nieakceptowalne. Czasami mistyfikacja ma na celu podniesienie prestiżu albo znaczenia, bądź też zmylenie oponentów biznesowych lub
politycznych co do własnych intencji. Należy odróżnić mistyfikację od błędów
w percepcji czy ocenie, plotek czy performensów o żartobliwym, satyrycznym,
karykaturalnym charakterze.
Plotka – wyjaśnienie lub opis zdarzeń, osób, grup lub sytuacji, które jest
niesprawdzalne lub trudne do sprawdzenia. Plotka krąży głównie w przekazie
ustnym. Celowe rozpuszczanie plotek bywało w przeszłości elementem propagandy lub kampanii dezinformacyjnych, szczególnie skutecznym, gdy dotyczyło
kwestii ważnych, atrakcyjnych jako temat rozmów. Obecnie plotki dotyczą głównie kwestii osobistych - w odniesieniu do tematów publicznych łatwiej sprawdza
się fakty dzięki ogólnodostępnemu Internetowi.
Post - prawda – kultura polityczna, która wykształciła się w ostatnich latach
w krajach demokratycznych, polegająca na ignorowaniu faktów na rzecz emocji,
postaw i przekonań w debacie publicznej. Twierdzenia choćby nieprawdziwe,
a zgodne z poglądami i emocjami odbiorców, znajdują duży poklask, a próby
dementowania kłamstw przez politycznych oponentów są ignorowane, a często w ogóle nie docierają do odbiorców (patrz: Bańka informacyjna). Prowadzi
to często do poważnych rozbieżności w znajomości faktów wewnątrz społeczeństw i poczucia, że oponenci są cynicznie okłamywani, przez co realna debata staje się niemożliwa.
Propaganda – celowe działanie mające na celu wpływ na kształtowanie
poglądów, postaw i wierzeń, rozpowszechnianie idei i wzorców zachowań. Pojęcie kojarzone z manipulacyjną, a nierzadko kłamliwą działalnością dwudziestowiecznych reżimów totalitarnych, historycznie nie jest negatywnie nacechowane. Nie tylko rządy państw mogą uprawiać propagandę, robią to również
aktywiści, biznes, organizacje religijne oraz media. Propaganda działa poznaw-
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czo, emocjonalnie i behawioralnie, forsując określoną wizję społeczeństwa lub
jego elementów.
Satyra – działalność publicystyczna polegająca na ośmieszaniu zjawisk, idei,
grup, obyczajów i stosunków społecznych. W niniejszym glosariuszu znalazła
się ze względu na fakt, że nierzadko bywa mylona z fake newsem, szczególnie jej podgatunki zwane parodią i persyflażem, gdzie twórca podszywa się pod
przedstawicieli obśmiewanej opcji, wyolbrzymiając i zniekształcając ich idee,
ukazując tym samym tkwiące w nich sprzeczności i niedorzeczności. Uczciwe
serwisy satyryczne zawsze jednak umieszczają gdzieś informację o żartobliwym charakterze artykułów.
Spam – liczne, niechciane wiadomości otrzymywane drogą elektroniczną lub
rzadziej pocztową. Spam to m.in. niechciane reklamy, szkodliwe oprogramowanie. Bywa też próbą wyłudzenia danych. Zdarza się również, że zawiera nieprawdziwe, ale szokujące i krzykliwe informacje, będące częścią kampanii dezinformacyjnych.
Śmieciowe dziennikarstwo – materiały powstające bez uprzedniego
zgłębienia tematu, adekwatnych informacji, znajomości konsekwencji opisywanych zdarzeń i pod presją jak najszybszej publikacji. Ukazują się głównie w internecie, gdyż dynamika silników wyszukiwania i mediów społecznościowych
przykłada nieproporcjonalnie dużą wagę do czasu publikacji. Do tego stopnia,
że wielu serwisom opłaca się poświęcić wiarygodność na rzecz pierwszeństwa
publikacji jakiegokolwiek materiału na dany temat. Serwis zyskuje wtedy klikalność, poczytność, zasięg i udostępnienia. Ten sam mechanizm ułatwia rozprzestrzenianie się fake newsów.
Teoria spiskowa – wyjaśnienie zdarzeń lub sytuacji odwołujące się
do istnienia utajonych sił będących rzekomo ich przyczyną, wbrew istniejącym
bardziej prawdopodobnym i szerzej uznawanym wyjaśnieniom. Teorie te są niesprawdzalne, a ich zwolennicy umacniają je poprzez błędne koło w rozumowaniu: istnienie spisku nie zostało udowodnione, bowiem sam spisek powoduje
niemożność udowodnienia, że istnieje. Teorie spiskowe przeżywają renesans
w dobie szerokiego dostępu do internetu, ponieważ ich wyznawcy mają doskonałe platformy do dyskusji i umacniania się w swoich przekonaniach. Bardzo
często przetwarzane są tu fake newsy i manipulacje, tworzone w celu przekonywania nieprzekonanych i uzasadnianiu twierdzeń, którymi dana teoria się posługuje.
Troll internetowy – osoba działająca m. in. na forach internetowych,
w wątkach i postach w mediach społecznościowych, w sekcjach komentarzy

50

w internetowych serwisach informacyjnych. Jej celem jest prowokowanie, wywoływanie gniewu i skupianie na sobie uwagi użytkowników. Trolle często pozorują chęć dyskusji, ale stosują rozmaite taktyki, aby ją realnie uniemożliwić, np.
podając w wątpliwość wszelkie fakty i relacje na dany temat, zarzucając wątkom dużą ilością nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji, wyrażając
skrajne i prowokacyjne opinie, stawiając się w roli ofiary cenzury, czy wręcz ubliżając i kierując groźby pod adresem innych osób. Cechą charakterystyczną trolla jest podtrzymywanie kłótni za wszelką cenę, choćby jej przebieg powodował,
że zacznie sam sobie zaprzeczać. Dlatego najlepszą formą obrony przed trollem
jest konsekwentne ignorowanie go, kiedy tylko zorientujemy się, że mamy z nim
do czynienia.
Virality (rozpowszechnialność) – zdolność komunikatu do samoistnego rozprzestrzeniania się w internecie. Cecha bardzo pożądana przez
marketingowców i politycznych spin doktorów, bowiem dzięki niej komunikat
rzucony w eter rozpowszechnia się sam, zgodnie z angielską nazwą - jak wirus.
Aby osiągnąć pożądany poziom wiralowy, należy właściwie odczytać nastroje,
trendy, obyczaje i mody docelowych grup społecznych tak, aby odbiorcy komunikatu sami przesyłali go dalej. Krzykliwe, oburzające fake newsy mają często
potencjał wiralowy, szczególnie kiedy dotyczą szeroko dyskutowanej w danym
momencie kwestii.
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Je to válka
Magda Piekarska
(překlad Martin Veselka)

� Armády trollů, sériová produkce fake news, clickbaity jako výzbroj – lživým
informacím, které jsou na internetu všudypřítomné a uživatelé je bezmyšlenkovitě šíří dál, se bylo možné vysmívat jen do doby, kdy začalo být jasné, že v tom
všem nejde o nevinné pitomosti.
Když fenomén, starý jako svět sám, začal před několika lety bujet se znásobenou silou, jen málokdo si kladl otázku, odkud k nám tak širokým proudem fake
news přitékají. Mnohem víc jsme se vysmívali těm, kdo jejich vinou uvěřili, že
Země je placatá, a taky jsme filozofovali o epoše postpravdy. Dnes už nelze o nepravdivých informacích hovořit, aniž bychom uzávorkovali pozadí prokremelské
politické propagandy. V Polsku o tom píše mj. v kontextu sporů o právo na potrat Klementyna Suchanowová v knize To jest wojna z kobietami (Je to válka se
ženami), která zakrátko vyjde. V České republice se tímto fenoménem zabývají
například publicisté Jakub Kalenský i Ondřej Kundra. Problému si všímají také
vlády mnoha zemí a o jeho eliminaci se pokouší také Evropská unie.
Trollí farmy vypouštějí tisíce výkřiků se senzačními titulky, jejichž cílem je, že
po jejich přečtení se v otázce sporu s Ukrajinou postaví na stranu Ruska, v debatě o potratech na stranu nenarozených a v diskusi o budoucí podobě Evropy pro-

ti Evropské unii. Slova, slova, slova? V současnosti se jeví mnohem nebezpečněji
než jakékoli jiné zbraně: „Ruský přístup k vedení moderní války vychází z teorie,
že hlavním bitevním polem jsou myšlenky,“ to jsou slova Janise Berzinise z Centra pro bezpečnost a strategický výzkum Národní akademie obrany v Lotyšsku.
Kremelské dezinformace jen zřídka ve společnosti vytvářejí nové slabiny a nové
dělicí linie. Daleko častější mechanismus je využívání už existujících rozporů a slabin
ve společnosti, to už jsou slova Jakuba Kalenského. A to je nejsmutnější závěr,
sledujeme-li svět v epoše fake news – čím rozdělenější společností jsme, tím
snazší je podvést nás.
Potíž je v tom, že dělítka dnes tvoří mimořádně hustou síť. K odvěkým sporům mladí proti starým, bohatí proti chudým či konzervativci proti liberálům se
dnes přidávají další konflikty: naši versus cizí, katolíci versus ateisté, zastánci
versus odpůrci potratů, myslivci versus ochránci zvířat, ti, kdo klimatickou krizi
podceňují, versus ti, kdo se jí snaží čelit. A každý z těchto průsečíků tvoří prostor
pro fake news.
Pokud bychom se zeptali redaktorů portálů Aeronet.cz, Wrealu24.pl či Opcjanaprawo.pl, proč se rozhodli podporovat kremelskou propagandu, řada z nich
by se upřímně rozhořčila. Na svých internetových stránkách přece zdůrazňují
„nezávislost“, prohlašují, že informace čerpají ze zdrojů alternativních – tedy věrohodnějších než mainstream – a že bojují proti dezinformacím. „Vždyť já jsem
v Rusku nikdy nebyla!“ reagovala na dotaz novináře z deníku Gazeta Wyborcza
PR specialistka Marta Szczecińska z Kielc. V místním technologickém parku si
otevřela firmu, která spravovala několik desítek portálů a fanouškovských stránek, které šířily bezpočet fake news. Jejich majitelka, která kromě marketingového působení absolvovala mj. stáž v Gazetě Wyborczé, byla zaskočena pochybnostmi o etičnosti svého počínání – vždyť přece na konci mnoha článků umístila
poznámku, že informace nejsou pravdivé. Tón rozhovoru s novinářem ji roztrpčil
– vždyť ona na fake news chtěla pouze vydělat.
Snad se Josef Beneš, byznysmen ze Čkyně na Šumavě, jehož příběh popisuje Ondřej Kundra, chtěl jen rychle znovu postavit na nohy a zacelit ponížení
způsobené gangstery, kteří jej okradli. Za komunismu poslouchal Svobodnou
Evropu, nyní podporuje prokremelskou propagandu. Venku se pohybuje pouze
po trase vytyčené vlastní rodinou a střežený svými psy. V bezpečí se cítí před obrazovkou počítače, když kontroluje účet portálu Aeronet.cz, kam přicházejí štědré finanční dary od uživatelů. Za fake news si totiž lidé klidně zaplatí, z vlastní
vůle, nikým nenuceni. V přesvědčení, že je-li všude kolem tolik lží, tak právě tady,
na stránkách Wyborcza24.pl nebo na Onet.pl získají ověřený přísun informací.
Dnes, kdy se fake news i pravdivá fakta prezentují stejným jazykem, kdy mezi
sebou důvěryhodná média a pofiderní, pseudoseriózní portály svádí pomocí clic-

57

kbaitů souboje o pozornost čtenářů, se nám dokonce i ty nejodbornější příručky,
jak odlišit pravdu od nepravdy, a celá výzbroj nové terminologie, jakkoli jsou užitečné (doporučuji v této souvislosti níže uvedené články Bartłomieje Łódzkého
a Marka Chylińského), jeví zároveň jako nespolehlivé. Jen stěží totiž s jejich
pomocí doženeme dravý proud, v němž se mísí fakta a fake news. Nezbytná
je tu mediální výchova jako součást vzdělávacího systému, ale nutné se jeví
i právní regulace. Ač se totiž dnes může zdát myšlenka stíhat někoho za fake
news mnohým z nás jako absurdní, za nějaký čas, až bude tisíckrát opakovaná
lež získávat pozici věrohodné informace, může být už příliš pozdě na to, abychom řekli „stop, takhle to není!“
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� K brance svého domu v šumavské Čkyni přichází usměvavý starší muž.
Když zjistí, že by s ním chtěla mluvit novinářská návštěva, rychle se otáčí a zase
mizí. „Nemám zájem se s vámi bavit,“ stačí za sebou křiknout, než úplně zabouchne dveře. Jeho rozrušení lze pochopit. Od té samé branky ho před lety odvlekli členové tzv. Berdychova kriminálního gangu, aby ho vzápětí jako movitého
podnikatele okradli. Agresoři už byli dávno pozatýkáni, Josef Beneš je v penzi
a přestal dělat byznys, napětí ale z jeho života tak docela nezmizelo. Před časem
se zapojil do provozování proruského dezinformačního webu Aeronet, který se
v Česku stal symbolem šíření překroucených, vymyšlených zpráv. Josef Beneš
má na starosti vybírání peněz na jeho provoz. Síť, v níž se ocitl, může být hrou
Kremlu a jeho tajných služeb, jak ovlivnit dění v Česku. Stejně tak ale důchodce
z pohraničí může sloužit jako prostředník dobrého výdělku svého skrývajícího se
šéfa, jemuž peníze pravidelně odevzdává.

Svázán v lese
I když Beneš s médii odmítá mluvit, členové jeho rodiny jsou sdílnější. K brance
po chvíli přichází jeho snacha a dcera a ty se na rozdíl od něj komunikaci nebrání. Že by právě jejich příbuzný byl spojen s proruskými dezinformátory, je pro
Benešovy blízké šok. Popisují, že za komunismu poslouchal Svobodnou Evropu
a hned po revoluci rozjížděl na hranicích podnikání. Na hraničním přechodu ve
Strážném měl stánek s tabákem, později si založil firmu a využíval nové šance,
které mu svobodná společnost dávala. Brzy se z něj stal úspěšný podnikatel.
Dozvuky jeho úspěchu jsou pořád viditelné. Benešův dům patří v patnáctisethlavé
Čkyni k těm nejluxusnějším. Spíše než šumavskou chalupu připomíná svým stylem alpské stavení, je kolem něj rozlehlý pozemek a nad ním kopec se zelenými stromy. Původně tu žil spokojeně, pak se ale věci nečekaně změnily, když na

zvonek u jeho branky zazvonilo v roce 1998 několik mužů gangsterského spolku
známého později jako Berdychův gang. Zločinci si vytipovali, že Beneš by mohl mít
dost peněz, a šli najisto. Po zazvonění se prokázali policejními odznaky, následně
provedli fingovanou domovní prohlídku, při které mu „zabavili“ skoro dva a půl milionu korun. Benešovi pak řekli, že ho odvezou na výslech, cestou však zabočili do
lesa a vyděšeného muže tam nechali přivázaného ke stromu. Vyprostil se až po
několika hodinách a dostal se zpět k cestě, po níž doběhl do domu svého kamaráda, kde vyhledal pomoc. O tři roky později po procesu se členy gangu ještě Beneš
s novináři mluvil a televizi Nova vyprávěl o své hororové zkušenosti v tričku s portrétem disidenta Vladimíra Hučína, který zde proslul jako český lovec komunistů.
Pak se ale zavřel ve Čkyni a definitivně se odmlčel. „Tchán začal mít po té události s Berdychovým gangem výkyvy v chování a v poslední době se to zhoršuje.
Ven moc nechodí, má od nás namalovaný plánek, kudy má jít okolo řeky se svými
psy a pak zase zpátky. Venku si nepřipadá bezpečně, většinu času tráví doma
u počítače. Co tam dělá, nevíme,“ říká jeho snacha.

Aby to někdo nevzal
Josef Beneš dnes žije dva životy, jeden viditelný navenek, a pak druhý neviditelný,
spojený právě s Aeronetem. Je to on, kdo ovládá finanční operace na účtu ve Fio
bance, kam chodí pravidelné příspěvky na fungování serveru od fanoušků a podporovatelů. Se zřízením konta mu v minulosti pomáhal jeho známý, shodou okolností vrstevník a jmenovec Jiří Beneš z nedalekého Vlachova Březí. „S Jiřím jsme
začínali prodávat na Strážném. Poprosil mě, jestli bych u Fio banky nezaložil
účet, že je to na dobrou věc. Vysvětloval mi tenkrát, že má nějakou pohledávku
u státu a že by mu mohli ty peníze, které tam budou chodit, vzít,“ vysvětluje Jiří
Beneš. Majitelem účtu Aeronetu je sice dodnes Jiří Beneš, disponentem, tedy
tím, kdo z něj může vybírat peníze a přeposílat je dál, je však druhý z Benešů –
Josef. Zhruba jednou za tři měsíce odcházejí z účtu Aeronetu částky v rozmezí
mezi sedmi a devíti tisíci eur, tedy něco mezi sto šedesáti tisíci a dvě stě dvaceti
tisíci korun. Skládají se z drobných příspěvků stovek čtenářů Aeronetu, kteří tak
reagují na pravidelné výzvy webu, že ho mají podpořit, jinak že zanikne. Tím by
podle jeho provozovatelů přišli o jediné skutečně pravdivé médium v zemi. Dary
čtenářů chodící na účet webu jsou většinou označeny jako „Aeronet dar“ nebo
„dotace a poděkování“. Jejich konečným příjemcem je jediný člověk, jistý Marek
Pešl žijící na Slovensku. Peníze, které mu Josef Beneš přeposílá, jsou v mezibankovní výměně pojmenovány „na provoz webu a infrastruktury“. Výběry Pešl
provádí v Trenčíně, kam mu chodí do místní pobočky Fio banky. Jiří Beneš tvrdí,
že ví, že pomáhá Aeronetu, Pešla ale nezná: „Oni udělají jednou ročně daňové
přiznání a pošlou mi ho. Vím, že na Aeronetu vystupuje nějaký Rus. Já jsem
starý komunista, tak mi to nevadí.“ Na otázku, kdo vždy dělá daňové přiznání
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a proč vlastně riskoval tím, že zřídil na své jméno účet pro lidi, o nichž toho moc
neví, Beneš už neodpovídá a i on zavírá dveře svého domu ve Vlachově Březí,
který patří po rekonstrukci k jedné z místních architektonických ozdob.

Ovlivnit volby
Aeronet funguje jinak než většina českých zpravodajských portálů. Zatímco na
nich převažují odkazy na zpravodajské agentury, kde se publikované informace
před otištěním ověřují, zdroje zpráv Aeronetu nelze nijak identifikovat ani verifikovat a těžko se jim dá říkat informace v pravém slova smyslu. Jeho nejznámějším
kouskem je o nic se neopírající „zpráva“, že z chystané těžby lithia v českém
pohraničí si vezme největší zisk tehdy koaličně vládnoucí sociální demokracie.
Spekulaci z Aeronetu převzaly bulvární Parlamentní listy a volební propagační
týmy extremistického politika Tomia Okamury i pozdějšího premiéra Andreje Babiše. Čisté tvrzení bez důkazů vyvolalo před parlamentními volbami v roce 2017
mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, ČSSD musela defenzivně vyvracet
obvinění z krádeže národního bohatství a ve volbách kvůli aféře ztratila několik
procentních bodů. Stejný úspěch se pak Aeronet pokusil zopakovat těsně před
prezidentskými volbami v roce 2018, kdy zveřejnil „svědectví“ z anonymních
zdrojů, že americký miliardář George Soros a český politik Karel Schwarzenberg
shromažďují v UniCredit Bank tajemné finanční fondy na podporu prezidentských protikandidátů Miloše Zemana. Soros, Schwarzenberg i UniCredit Bank
zprávu odmítli jako výmysl. Aeronet svoji misi označuje jako „guerillovou žurnalistiku“ a za hlavního nepřítele označuje západní média. Web původně vznikl
v roce 2001 jako specializovaný web pro letecké amatéry. V dalších letech se
proměnil na uzavřenou komunitu hackerů, členem se mohl stát jen někdo na
doporučení stávajících členů. Aeronet v té době řídil nový správce vystupující
pod pseudonymem Dylan D’Angelo. Jeho skutečné jméno je Marek Pešl, a právě
on je klíčovou postavou Aeronetu. Je možné, že portál koupil od původního „leteckého“ majitele, který o něj ztratil zájem, nebo se mu ho nepodařilo rozjet, jak
předpokládal. Přesně to není známo. Ke změně Aeronetu z uzavřené komunity
na otevřený „zpravodajský web“ došlo 27. února 2014, v den, kdy se na ukrajinském Krymu vyrojili ruští vojáci v uniformách bez označení a obsadili klíčové objekty. Už den po této anexi D’Angelo rozhodl, že Aeronet začne poprvé za mnoho
let své existence vycházet veřejně. A právě tenkrát se na něm začaly objevovat
první dezinformace, v té době šlo většinou o podporu ruské války proti Ukrajině.

Zařídím nemožné
Panelák na předměstí slovenského Trenčína v ulici Armádná 12 prošel před časem
rekonstrukcí, navenek září světle žlutou barvou. Je tu několik desítek bytů a jeden
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z nich ve Fio bance označil před časem jako svoji adresu Marek Pešl. Zatímco v
podzemní komunitě hackerů a na Aeronetu vystupoval vždy pod přezdívkou D’Angelo, v reálném životě používá své skutečné jméno. „Pamatuji si na něj, býval tu,
ale už nějakou dobu jsem ho tady neviděl,“ říká jeden z jeho trenčínských panelákových sousedů. Pešla popisuje jako spíše tichého člověka, který mluví česky a moc
na sebe neupozorňuje. Kam zmizel, ale soused ani nikdo další v Armádní 12 neví.
Výběry z účtu Aeronetu nicméně dokazují, že někde ve městě stále je. Na Slovensko přišel původem český rodák Pešl po kratším pobytu v Americe. Vystudovaný
IT expert v americké Virginii neprorazil tak, jak by chtěl, a vrátil se proto nakonec
do Evropy. V Trenčíně začínal před deseti lety ve startupové počítačové firmě Bluemont Software International. Oslovoval různé investory a nabízel jim „převratné
patenty“ na softwarovou ochranu. I když se Pešl tvářil, že vše může dodávat na
klíč, ve skutečnosti spíše sliboval, než že by měl něco v ruce. „Byl schopný manipulátor, budil dojem, že věcem rozumí lépe než ostatní. Jeho podnikání ale bylo plné
podrazů, konfliktů a nakonec vyschnutí financí,“ vzpomíná jeden z jeho tehdejších
spolupracovníků z Bluemontu. Poslední zachytitelná Pešlova podnikatelská stopa na Slovensku je v softwarové firmě Megaton Media, i z ní ale odešel a firma
poté zanikla. Pešl žije hodně konspirativním způsobem života, v Trenčíně vystřídal
několik bytů. Ví se o něm jen to, že se narodil v malé české obci Branišov a poté,
co rodinu opustil otec a co matka podle rodinných příbuzných tragicky zemřela,
ho vychovávali příbuzní. Před časem však od nich zmizel a jeho osud je od té doby
nejasný. Jeho blízcí říkají, že se jim přestal ozývat, slyšeli jen, že odjel do Ameriky
a pak že se měl vrátit někam do Evropy.

Mlčení
Když před časem viděli několik let starou fotografii z Pešlova pasu jeho příbuzní,
nepoznali ho na ní. Ve hře je proto možnost, že někdo jiný vystupuje pod jeho
identitou. Pešl dnes může být po smrti, čehož mohl někdo využít. Tajné služby
několika evropských zemí řešily v minulosti případy krádeže identity a připisovaly je mafiánským strukturám spojeným s ruskými tajnými službami. Věc však
může být také daleko jednodušší. V minulosti měl Pešl v Česku několik exekucí,
před nimiž utíkal. Není vyloučeno, že dluhy splácel právě z výdělku z Aeronetu. Pešl přitom ke svému podnikání s dezinformacemi může využívat různé nastrčené bílé koně, kteří ve svém životě pocítili z nějakého důvodu frustraci. Již
v minulosti vyšlo najevo, že Aeronet měl původně účet v Air Bank a spravoval
ho slévárenský dělník z Havířova Marián Rohály. I on peníze pokaždé přeposílal
Pešlovi. Rohály sám sebe charakterizoval jako člověka, který se v současném
politickém systému cítí jako „otrok“, vadí mu, že mu po zaplacení daní a pojištění
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zbude v jeho peněžence jen málo na pořádný život. „Státu a jeho médiím jsem
přestal věřit,“ vysvětloval dříve Rohály. Jak se dostal k Pešlovi, Rohály stejně jako
Beneš nechtěl specifikovat. Uvedl jen, že když hledal jiné zdroje informací, našel
různé alternativní proruské weby včetně Aeronetu a rozhodl se mu pomáhat.
Poté co média tento příběh popsala, Pešl účet Aeronetu přesměroval do Fio banky a úlohu prostředníka převzal místo Rohályho Josef Beneš. Vedle toho, že pro
Pešla může být Aeronet dobrý byznys, jej může naplňovat také intelektuálně.
Většinu příspěvků na něj píše člověk pod přezdívkou VK nebo Vedoucí kolotoče.
Svým stylem a obsahem připomínají texty, které psal Pešl alias Dylan D’Angelo
před lety na uzavřené hackerské komunitě: jsou rozvláčně upovídané a dlouhé.
D’Angelo v nich vypichoval své špatné rodinné zázemí a líčil frustraci z Ameriky.
Podobně Aeronet píše o USA. I když stále není zcela jasné, zda v pozadí Aeronetu
je i velká politika, nebo jen člověk, který si chce touhle cestou přivydělat, nemůže
trvale unikat. Marek Pešl za sebou zanechává více stop, které umožňují dostat
se k němu blíže i pro laiky. Kromě nich se o jeho osobu zajímají i tajné služby.

Nová doktrína
V Česku se ze 4200 webů podílí na rozšiřování dezinformací vedle Aeronetu šestnáct dalších. Často jsou podobně zakonspirované, na jejich provozu se podílejí
čeští občané, kdo za nimi skutečně stojí, ale není přesně jasné. Od nich se pak dostávají vymyšlené zprávy do veřejného prostoru. „Jde na prvním místě o Novou republiku, Vlastenecké noviny, Sputnik, Pravý prostor, AC24, Aeronet. Konkrétně jimi
protéká 67 procent ,infikovaného‘ obsahu,“ říká analytik František Vrábel, který se
dlouhodobě zabývá analýzou dezinformací. Obsah se přitom logicky proměňuje v
čase. V době evropských voleb v roce 2019 se dezinformátoři soustředili na zpochybňování Evropské unie a našeho členství v ní; to nahrávalo antisystémovým
stranám. Manipulace s veřejným míněním je součástí složitější plánů a záměrů
Kremlu. V článku pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr je popsal na začátku roku
2013 náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov: „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu
divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do
chaosu, humanitární katastrofy a občanské války,“ napsal Gerasimov. Aby došlo
k rozvratu, nejsou přitom potřeba klasické konvenční zbraně. Gerasimov mluví
o tom, že vhodnější je použít politických, ekonomických, informačních, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu“ lidí cílové
země. Ten může stimulovat právě vhodně zacílená propaganda. Zatímco cílem
propagandy směřované dovnitř Ruska je šířit strach a posilovat tak Putinovu pozici, dezinformace vypouštěné vně ruské společnosti mohou sehrát důležitou roli
v nové formě boje, o němž Gerasimov mluví jako o tzv. hybridní válce. Rusko ji po-
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prvé masivně uplatnilo vůči Ukrajině. Neúčastní se jí uniformovaní vojáci a jasně
označené jednotky pěchoty a letectva, ale lokální hrdlořezové, námezdní zabijáci
a speciální jednotky ruské armády, které na místě operují v civilním oděvu, a Kreml
dlouho popíral jejich přítomnost. Důležitou změnu ve vojenském myšlení ruských
ozbrojených sil analyzoval jako první výkonný ředitel Střediska bezpečnostního
a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany Janis Berzinše: „Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek, respektive válek nové generace bude tedy
založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády
u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené
síly a civilní obyvatelstvo byly morálně a psychologicky zlomeny. Hlavním cílem je
co možná nejvíce omezit nasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády
a ke škodě vlastní země.“ Právě v případě Ukrajiny jsme přitom mohli několik let v
přímém přenosu sledovat zemi v informačním objetí Kremlu, viděli jsme, jak Rusko
vypouští jednu zprávu za druhou, že Ukrajině vládnou jen samé mafie. Částečně to
byla pravda, ale Moskva ji několikanásobně zvětšila a nafukovala její rozměry, aniž
by to samé říkala o Rusku. V západních i ukrajinských médiích se objevovaly koordinovaně šířené informace líčící stát v úpadku, které byly namířené vůči proevropsky uvažující části politického spektra. Později, když došlo k válce proti Ukrajině,
se pak v zemích Evropské unie včetně Česka zároveň objevila řada anonymních
webů. Rusko sleduje i řadu měkkých cílů: oslabení politických elit, které prosazují
protiruské sankce, relativizaci a tím pádem znevěrohodnění zpráv etablovaných
médií o ruské válce na Ukrajině, posílení proruských hlasů, manipulaci s veřejným
míněním. K tomuto účelu byla vytvořena i televizní stanice Russia Today, aby konkurovala globálním západním médiím BBC World Service nebo Deutsche Welle.
Člověk má při jejím sledování pocit, že se dívá na západní kanál. Podobné znělky,
zvukové předěly, důvěryhodně působící moderátoři. Program televize však opět
kontroluje ruské ministerstvo zahraničí ve spolupráci s tajnými službami. Stanice
zřetelně podporuje mocenské zájmy Kremlu. Během války v Gruzii, v roce 2008,
se například neustále na zpravodajské liště a poté ve zprávách opakovala informace, že v Osetii došlo ke genocidě. A to v době, kdy pro to nebyly důkazy a nikdo
to nepotvrdil. Nahrávalo to však Kremlu, který chtěl Osetii od Gruzie odtrhnout.
Zvěsti o genocidě mu k tomu dodávaly legitimitu. „Když Russia Today vysílá o ruských politicích, je k nim velmi vstřícná. Před časem zpovídali prezidenta Putina
a padaly otázky typu: „Pane prezidente, opozice je poměrně slabá, jakou opozici
byste si přál?“ říká Peter Pomerantsev, autor knihy o dezinformacích Nic není pravda a všechno je možné. „Vychvalování je menší část vysílání. Hlavní náplní jsou
takzvaně jiné zprávy, které jinde tolik nenajdete. Pravidelně vysílali o Nigelu Fara-
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geovi, který chtěl vyvést Británii z Evropské unie, svůj pořad tu měl Julian Assange.
Hodně prostoru zabírají konspirační teorie k 11. září nebo reportáže o protestním
hnutí Occupy. Stanice ale zaplatila a začala uvádět i veterána americké žurnalistiky Larryho Kinga, poté, co skončil na CNN. To jí dává punc normality a jejich pohledu na svět naopak větší důvěryhodnost, zatímco propaganda se chytře ukrývá
mezi dávkovanou seriózností.“ V Česku hlas Russia Today v minulosti zastupoval
bývalý reportér komerční televize Nova Tomáš Měšťan. Podle svých slov chtěl
původně pracovat pro nějakou z amerických televizí, když ale nejevily zájem, začal
obesílat druhou stranu. Stejně jako Američany nejdřív s požadavkem, zda by nefinancovali jeho životní projekt – film o Napoleonovi, když mu ale z Russia Today
odepsali, že by měli spíš zájem o to, aby pro ně točil, neváhal. „Evropská unie se mi
nelíbí, nejsem ale žádný ideolog. Práce pro Russia Today je u mě otázka peněz,“
říká reportér ve svém pražském bytě, kde má vybudovanou střižnu. Dřív Měšťan
pro Rusy pracoval nepravidelně, pak ale začal dostávat zakázky stále častěji. Kvůli
reportážím vyjížděl do zahraničí, nejčastěji však bral kameru do ruky v Česku.
Mailem mu vždy přišla v angličtině objednávka a na jejím základě pak Měšťan
své reportáže připravoval. Často šlo o příběhy, které zdejší společnost ukazovaly
v konfliktu a Rusům ji tak umožňovaly interpretovat jako rozkolísanou, nestabilní
a nejednotnou.

Jen na papíře
Západ včetně Česka každopádně není proti dezinformační kampani Kremlu
bezbranný. „Pokud jde o situaci uvnitř Evropské unie, tématem propagandy by
se měly více zabývat například tajné služby. Měly by rozkrývat často anonymní
provozovatele propagandistických médií, zda nejsou v rozporu se zákonem, jestli za nimi nestojí oligarchové s kriminální minulostí. A v západních médiích by
měli pracovat speciální editoři, kteří by střežili, aby se do nich nedostaly dezinformace,“ říká Peter Pomerantsev. Řada nápadů ale stále leží jen na papíře. Při
Evropské službě vnější akce sice vzniknul v minulosti z popudu premiérů EU
odbor strategické komunikace, jenž dostal za úkol zaměřit se právě na boj proti
protizápadní propagandě, zatím funguje ale jen hodně těžkopádně. V Česku se
problémem nepravidelně zabývá jen několik médií, think-thanků, jako jsou Evropské hodnoty nebo The Prague Security Studies Institute a obecně prospěšná
společnost Člověk v tísni, ovšem bez většího zájmu rozhodovacích elit.

Ondřej Kundra
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Ultrakonzervativní
spojenectví
[jak vznikl Světový
kongres o rodině]
K l e m e n t y n a S u c h a n owov á
(překlad Martin Veselka)

(Níže prezentovaný úryvek pochází z knihy Klementyny Suchanowové s názvem To
je válka se ženami, která se v současnosti připravuje k vydání. Autorka v ní analyzuje
mimo jiné vliv kremelské propagandy na rétoriku namířenou proti potratům, která
se za poslední léta souběžně uplatňuje na řadě míst ve světě. S využitím fake news,
obrovských finančních prostředků, za podpory stovek webových portálů šířících neověřené informace a za účasti nově zřizovaných organizací s nejasným financováním
se nad našimi hlavami odehrává boj o ultrakonzervativní podobu budoucího světa,
v němž bude úloha žen postupně stále více umenšována a odsouvána na okraj - Magda Piekarska)
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V 90. letech se Rusko otevřelo světu, ale ve výzvědných službách panovala
tradice, podle níž „jestliže nemohli verbovat cizince v potenciálně nepřátelských
státech, důstojníci operativní rozvědky hledali a nacházeli jiné formy navázání
styků s lidmi, kteří je zajímali. […] Velkou pozornost věnovali studentům na sovětských univerzitách a odborníkům, kteří do SSSR přijeli v rámci zahraničních delegací,“ jak popisoval někdejší důstojník sovětské vojenské rozvědky GRU Viktor
Suvorov.1 Začalo to u ruských sociologů z moskevské Lomonosovovy univerzity.
Anatolij Antonov navázal zprvu korespondenční styk s americkým sociologem
Allanem Carlsonem, jenž patřil k ultrakonzervativním kruhům evangelické luteránské církve a byl autorem knihy, v níž tvrdil, že feminismus a homosexualita
vedou k vylidňování Spojených států a krizi rodiny (Family Questions. Reflections
on the American Social Crisis). Ptala jsem se Carlsona e-mailem, jestli jej neudivilo, když dostal od Antonova pozvání, aby přijel do Moskvy. Odpověděl mi: „Ano,
udivilo mě, když jsem koncem roku 1993 nebo začátkem roku 1994 dostal od
profesora Antonova pozvání, abych přijel do Ruska. Potěšilo mě, když jsem se
dozvěděl, že sehnali výtisk knihy Family Questions a že pokládají mé úvahy za
adekvátní i pro situaci v Rusku.“ […]
Jeho cesta mohla být zosnována KGB. Určitě však nemohl přijet do Moskvy
nepozorován a dozajista jej sledovali. Carlson nedávno zveřejnil svůj deník z návštěvy Ruska.2 […] Přiznal v něm, že Rusové jej kontaktovali „out of the blue“, tedy
znenadání. V deníku popisuje celý průběh své návštěvy v Moskvě v roce 1995. […]
Tam Carlsona přijímá Anatolij Antonov, který je profesorem a vedoucím Fakulty
sociologie moskevské Lomonosovovy univerzity. Carlson si vedle obsahu rozhovorů poznamenal také své dojmy o lidech a místech. Narážíme zde tedy na popis
studentské koleje, kde dostává pokoj se společnou koupelnou a vodou, která se
nedá pít. Zmiňuje se také o švábovi, který tam pobíhal. Antonov v jeho zápiscích
vystupuje jako „příjemný muž, 55 let, s trochu pokulhávající angličtinou“. Starostlivě se Carlsonovi věnuje, „jeho zájem o mou práci je, jak jsem zjistil, nefalšovaný“. Pánové brzy přecházejí k jádru věci. Antonova zneklidňuje demografická
situace v Rusku, ale „jeho názor na problematiku potratů je složitý“. Ruský profesor mu vysvětluje, že označit jako vražedkyně 90 procent ženské populace, které
za sebou mají zkušenost potratu, by bylo „v této chvíli obtížné“. „Průměrná délka
života mužů se snížila na 57 let. Pokud budou aktuální čísla přetrvávat dalších
25 let, tak se populace Ruské federace sníží o polovinu!“ burcoval Rus. […]

1

Szpieg, czyli podstawy szpiegowskiego fachu, op. cit., s. 89.

Michel Casey, Russians and the American right started plotting in 1995. We have the notes
from the first meeting, “ThinkProgress”, 19 czerwca 2018, https://thinkprogress.org/history
-of-christian-fundamentalists-in-russia-and-the-us-a6bdd326841d/.
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Carlson přijel do Moskvy z jiného světa, než je ten můj, ačkoli i zde můžeme
najít společné rysy. Problematika boje proti potratům nemizela ve Spojených
státech z titulních stránek novin. Odpůrci potratů neměli dobrý mediální obraz.
Období mezi lety 1977 a 1988 se označovalo rovnou jako „epidemie protiaborčního násilí“, namířeného proti potratovým klinikám, lékařům a personálu. National Abortion Federation tehdy nahlásila 222 vniknutí do klinik, 220 vandalských
činů, 216 bombových poplachů, 65 výhrůžek smrtí, mimo to došlo k 46 útokům
a fyzickým napadením, 20 vloupáním a 2 únosům.3 Probíhal tehdy proces s Rachelle Shelley Shanonovou, která se v srpnu 1993 pokusila u potratové kliniky
zastřelit lékaře George Tillera. Nepovedlo se jí to, postřelila jej pouze do ramene
a byla dopadena ještě téhož dne. […] Organizace proti potratům, založená v roce
1982, do níž Shanonová náležela, se jmenovala Army of God, Armáda Boha, protože Bůh je jejím generálem. Armáda Boha je zodpovědná za celou řadu útoků,
pronásledování lékařů, kteří prováděli potraty, vražd (střelnou zbraní nebo ubodání nožem), únosů a bombových útoků. Tato organizace stále ještě působí. […]
Není tedy divu, že v době, kdy se Carlson vypravil do Moskvy, se americké
kruhy odpůrců potratů jevily jako zkompromitované. […] Jaká byla Antonovova
motivace? Byla to pro něj příležitost, jak získat na důležitosti. Odehrálo se to
v době, kdy všechno americké – ještě před nedávnem nepřátelské – bylo v Rusku módní. Možná už tenkrát KGB získalo další kanál, jak infiltrovat americkou
společnost, podobně jako se jim to dříve podařilo díky fašistickému kanálu
a později díky Trumpovi. Zájem na tomto spojenectví si uvědomovala jedna
i druhá strana.
Během uvedené návštěvy se zrodil nápad pořádat Světový kongres o rodině,
World Congress of Families (WCF). Carlson mi o této iniciativě v e-mailu napsal:
„První schůzka se odehrála v lednu 1995 s Antonovem, [Viktorem] Medkovem
a [Ivanem] Ševčenkem. Nadhodili myšlenku kongresu; odpovídala tomu, o čem
jsem přemýšlel já sám.“ Rozhovor se rozvinul u umělce a předsedy Pravoslavného bratrstva vědců a odborníků (Orthodox Brotherhood of Scientists and Specialists, FAVOR) Ševčenka, který Carlsonovi řekl – jak si poznamenal do deníku –,
že „by si rád promluvil o jedné věci“. Carlson píše: „Sháněl pomoc pro organizaci
a nábor účastníků mezinárodní konference o plánování rodiny, která se měla konat ten rok v pravoslavném klášteře poblíž Moskvy. Odpověděl jsem mu, že také
já jsem přemýšlel o uspořádání konference podobných skupin ‚pro-family‘ z celého světa, která by byla určitým neformálním kongresem rodin […]“
[…] Po návštěvě v Moskvě se Carlson vypravil ještě do Prahy, kde se sešel
s Pavlem Bratinkou, náměstkem českého ministra zahraničí. Jak si zapsal do
D. A. Grimes, J. D. Forrest, A. L. Kirkman, B. Radford, An Epidemic of Antiabortion Violence
in the United States, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1957842.
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svého deníku: „V jedné chvíli mi Bratinka řekl, že Česká republika se bude muset zbavit svých zemědělců, aby mohla vstoupit do evropského společenství.
Nějaký ďáblík mi napověděl, abych mu na to řekl, že Češi by možná udělali lépe,
kdyby si ponechali své zemědělce a zůstali mimo Evropskou unii. Byl tou myšlenkou konsternovaný.“ První kongres následně proběhl v roce 1997 právě v Praze. Finance se na něj daří sehnat díky Carlsonově aktivitě. I přes zapojení Rusů
a hustou síť mezinárodních vazeb usednou do vedení WCF výhradně Američané.
Ihned po pádu ateistického komunismu se konzervativní organizace amerických evangelíků pokoušely v nové Evropě zapustit kořeny. Vedle skupiny tvořící
WCF začaly duchovní pustinu Ruska vyplňovat i další náboženské organizace.
Některé se objevily rovnou v Rusku, ale podmínky tam panující – byrokracie a korupce – je přinutily přesídlit, jako tomu bylo v případě Human Life International
(HLI), do Polska s tím, že měly za úkol působit na východě. Podařilo se však
založit v Moskvě kancelář evangelické právní organizace. American Center for
Law and Justice (ACLJ), které vzniklo v USA v roce 1990, otevřelo souběžně své
kanceláře ve Štrasburku (European Center of Law and Justice, ECLJ) i v Moskvě
(Slavic Center of Law and Justice, SCLJ). Ve Spojených státech se mj. věnují
tomu, že hájí právo odpůrců potratů pronášet projevy před potratovými klinikami. Bojují také proti ochranným pásmům před nimi. ACLJ bylo skupině kolem
WCF blízké, ale kromě nich se zde vynořily různé sekty i Rodina.
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Návod k použití
fake news
Marek Chyliński
(překlad Martin Veselka)

� „Antonius byl kouzelným nápojem zbaven rozumu, jeho armádám vydává
rozkazy egyptský eunuch a hlavní velení má ve skutečnosti v moci Harmiona,
Kleopatřina garderobiérka a kadeřnice.“ Jestlipak vám to něco připomíná? – Internetovou falešnou zprávu? – Výborně. Je to totiž jedna z prvních fake news.
Byla využita před dvěma tisíci lety v zápalu politického boje. Tato obvinění hlásal
na římských tribunách Oktavián, když spouštěl krátkou, avšak ostrou kampaň
proti svým nepřátelům. A protože slova jsou prchavá, nařídil císař tato hesla
ještě razit na mince ve stylu dnešních tweetů.
Falešné zprávy nejsou novým fenoménem. Pomluvy, šuškanda, lži, konspirační teorie, zavádějící, ale ne zcela nepravdivé zprávy či chybná spojení faktů
jsou nedílnou součástí lidské komunikace. Naopak „novinářské kachny“, to už je
náročnější styl klamání. Jedna z teorií praví, že Martin Luther místo slova Legende napsal omylem Lugende, což pro Němce znělo jako podvodná, lživá kachna

(Luge-Ente). Podle jiné teorie se lži označované jako „kachny“ objevily na konci
17. století, kdy redaktoři německých novin začali označovat zkreslená fakta písmeny NT, což znamenalo „non testatur“ (neověřeno). Zkratka NT zněla jako Ente,
tedy německy „kachna“.
A jak je to s fake news? Vyplývá nová podoba dezinformací zkrátka z přirozené
lidské náklonnosti přibarvovat skutečnost a vymýšlet si, nebo má hlubší podhoubí ve formě dramatické proměny vytváření a distribuce informačních zdrojů na
přelomu 20. a 21. století? Rozumné je uznat za opodstatněné obě příčiny s tím,
že vystupňované šíření falešných informací souvisí především se ztrátou informačního monopolu profesionálních médií a žurnalistů. Důsledkem demokratizace
informačního prostředí je ignorování základních pravidel pro vytváření mediálního
sdělení – přesnost, přehlednost, objektivnost, nezávislost, důvěra k informačním
zdrojům, reakce na obavy příjemců, opravování chyb a zejména odpovědnost.
V takovém prostředí došlo k zaplavení ekosystému informací, především sociálních sítí, zprávami zamořenými nepravdou, infotainmentem či narativitou, jež
zplošťuje fakta a rozšiřuje naopak prostor pro spekulace a domněnky (informace
by je naopak měly redukovat!), čímž zvyšuje míru neuspořádanosti komunikačního systému. Dokladem logického rozporu a zmatku je už sám oxymórní, rozporuplný termín fake news – do očí bijící rétorická figura, která v sobě spojuje slova
se zcela protichůdnými významy. První z nich se vztahuje ke lžím, uvádění v omyl,
zatímco druhá ke zprávě, jejíž podstatou je sdělit něco nového, důležitého, co má
snížit nejistotu a omezit prostor pro domněnky. První část sousloví tedy protiřečí
té druhé. Lež je protikladem informačního sdělení. Označení mediálního klamu je
tedy nelogické a měli bychom se mu vyhýbat nebo jej nahradit jiným termínem.
Anomálie ve fungování informačních trhů, které zapříčinilo působení člověka
i moderních technologií, vyvolávají pochopitelné znepokojení na straně mezinárodních organizací, vlád, zástupců vědy a přirozeně také internetových společností. V roce 2016 se jednoznačně prokázalo, že informační infrastruktura
on-line naprosto nedokáže čelit dezinformacím a nenabízí byť ty nejjednodušší
mechanismy pro ověřování faktů a vyvracení evidentních lží. Část odborníků v té
době vyslovila přesvědčení, že jestliže moderní technologie umožnily explozi nepravd, tak díky nim si s ní dokážeme i poradit. Zdá se ale, že ani ty technicky
nejdokonalejší nástroje nenahradí a ani by neměly nahrazovat lidi a osvobodit
je od zodpovědnosti za vyhodnocování a výběr informací. Pochybnosti o tom
rozptýlil Google, když spustil ClaimReview Markup – program určený k ověřování
článků označených tagem Fact-checking a jejich případnému odstranění, pokud
by se ukázalo, že jsou nepravdivé. Pokud bychom tento program měli zhodnotit
diplomaticky, jednalo se o velké zklamání.
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Pravidla dělají hráče a hráč dodává smysl pravidlům
Fake news jsou zprávy produkované cíleně, s určitým záměrem, jímž je zpravidla
vyvolat zájem příjemce a zmanipulovat jej. To však není nic nového, neboť již
zmíněné pomluvy, šuškanda či konspirační teorie měly tentýž úkol. Pokusíme-li
se výše uvedenou definici rozšířit, chápeme fake news jako zprávy nepravdivé,
uvádějící v omyl a neodpovídající skutečnosti, nepřesné, lživé, zmanipulované
nebo prezentované v nepatřičném kontextu. Jejich důležitým a bohužel mnohdy opomíjeným znakem je dynamika (neodbytnost) rozšiřování falešných zpráv,
která souvisí se záměrem jejich původce znemožnit jejich věcnou analýzu a hierarchizaci, ale především s automatizací šíření informací. To vše nás přivádí
k závěru, že současná média nejsou pouze nástroji k přenášení obsahu, ale mají
vliv na kulturu a v jeho rámci i na vytváření a interpretaci reality.
Každé médium tvoří vlastní epistemologickou metaforu, odlišnou formu
připisování významu a definování pravdy. Média už nejsou prostým kanálem
přenosu komunikátů a významů, ale stávají se určitou rezonanční skříní, díky
níž zní pravda lépe, je posílená a prohloubená. Pokud nedostane patřičný šat,
nebude přijata.
Prostor hromadné komunikace se podobně jako svět médií zcela proměnil.
Mezi původci mediálního obsahu se objevili amatéři, kteří mají k dispozici nové
komunikační kanály. Toky informací dnes řídí algoritmy, zatímco podstata informačního průmyslu, tedy dospívání k faktickému stavu věcí pomocí konfrontace
faktů a představení jejich různých verzí, tíhne ke zprostředkovanému, mechanickému a často mimosmyslovému poznání. Novináři ani mainstreamová média
už neurčují pravidla hry založené na vyhledávání a sdílení obsahu. Nová pravidla
dělají hráče a hráč dodává smysl pravidlům. Technologie si tudíž diktuje vlastní
podmínky. Charakteristickým rysem současné doby je hypersubjektivita pravdy.
Smysl sdělovaným zprávám dodává nejen jejich obsah, ale i technika. Ta totiž
informace nejen sděluje, ale také formuje. Příčiny informačních šumů je třeba
hledat v podstatě současných médií – v jejich modularitě, variabilitě, automatizaci a dialogičnosti.

Válka pod modrou vlajkou
Epidemie nepravdivých zpráv, která zaplavuje informační sféru, znepokojila i OSN.
Problematikou fake news se začalo zabývat UNESCO, tedy organizace OSN podporující mezinárodní spolupráci v kultuře, umění a vědě, a analyzovalo rizika, výzvy
a nezbytné změny, které bude potřeba ve světě provést. V roce 2018 byla pod jeho záštitou sepsána příručka s názvem Journalism, fake news & disinformation: handbook
for journalism education and training (Žurnalistika, nepravdivé zprávy a dezinformace.
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Učebnice pro výuku žurnalistiky a cvičení). Guy Berger, ředitel odboru UNESCO pro
svobodu slov a rozvoj médií, k tomu uvedl: „Ta učebnice obsahuje postřehy a rady
odborníků z celého světa s cílem osvětlit znečištění informačního ekosystému
a objasnit, zda ‚fake news‘ jsou dnes něčím víc než jen etiketou, která nás uvádí
do omylu formou informací skrývajících se a rozšiřovaných pod rouškou zpráv,
nebo zda je to spíše emocionální zbraň využívaná k diskreditaci a poškozování
autorů zpráv, novináře nevyjímaje?“ Editorky knihy – Julie Posettiová z Ústavu
žurnalistických studií Oxfordské univerzity a Cherilyn Iretonová, výkonná ředitelka
World Editors Forum – se uchylují k válečné rétorice, když hovoří o „informační
zbrani“, „boji“ a „obraně svobodného světa“ před všemocnými manipulátory, jako
jsou prezidenti Trump v USA a Duterte na Filipínách, a podvodnými spin doktory
a společnostmi typu Cambridge Analytica. „Informační válka“ cílí v první řadě proti
novinářům a jim je tato kniha určena. Zdá se však, že to nejsou novináři, kdo je
zodpovědný za aktuální pandemii, respektive každopádně to nejsou oni, kdo byl
její rozbuškou. Náležitým adresátem knihy by měli být příjemci zpráv a uživatelé
médií, miliony prosumerů, tedy lidí, kteří jen zřídkakdy přistupují k obsahu kriticky
a reflexivně a kteří nedokážou vždy správně přijímat, analyzovat a interpretovat
sdělení, ale zároveň spoluutváří prostředí, v němž nadbytek informací zapříčiňuje
nedostatek pozornosti. Ještě horší je to, že pouze část z nich, dezorientovaných
vzrůstajícím chaosem a toužících pochopit povahu hrozeb a čelit jim, cítí, že mediální gramotnost je nezbytná. Psychologové jsou přesvědčeni, že by se měla začít vyučovat už v rané, předškolní fázi vzdělávání (!). V opačném případě žádný
vysoký komisař OSN nebude schopen osvobodit lidstvo od lživých zpráv, a to ani
s pomocí novinářů, ani bez ní.
Pokusme se tedy sepsat zde zkrácený návod k použití nepravdivých informací.

Lekce první: Zdroje, hlupáku!
Jakým informacím můžeme věřit, a jakým naopak ne? Jak poznat lživé zprávy? Jak se s nimi vyrovnat? Jaké techniky slouží k účinnému odhalování zdrojů
dezinformace? To všechno se může zdát jasné. Clickbaiting, farmy fake news
v Makedonii, nepostřehnutelné záměny písmen nebo změny slovosledu v internetové adrese, nedůvěryhodné zdroje. To je bohužel příliš jednoduché vysvětlení.
Co dělat, když nepravdivou informaci sdělují hlavní média určité země? Dne 19.
června 2019 portál Interia.pl i Polská tisková agentura (Polska Agencja Prasowa) uvedly, že Adam Słodowy, autor televizního pořadu Udělej si sám (Zrób to
sam), zemřel. (www.pap.pl/.../news%2C485719%2Cw-wieku-95-lat-zmarl-adam-slodowy.html) Příbuzní uvedeného televizního hlasatele tuto lež, na kterou
neskočily jiné „seriózní“ redakce, vyvrátili. „Informaci o smrti Adama Słodowého
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jsme měli ze dvou nezávislých zdrojů,“ vysvětlovali své selhání novináři. Bohužel
už neuvedli, o jaké zdroje se jedná, a nevysvětlili ani to, proč se nespojili s nikým
z hlasatelových příbuzných. Spolehlivá informace se vždy pojí s povinností uvést
zdroj, z nějž pochází. Odkazy na zdroje a jejich vzájemná konfrontace slouží k zabezpečení vlastní pověsti v případě, že se přesto vyskytne nějaká nepřesnost.
Věrohodnost musí být pojištěna zdroji!
Autor nemůže schovávat nepotvrzené skutečnosti nebo vlastní domněnky za formulacemi typu „lidé blízcí předsedovi říkají, že…“ nebo „premiérův blízký
spolupracovník uvádí, že…“ Citáty něčí výpovědi musí být zřetelně označeny, aby
recipienti mohli vyhodnotit, odkud pocházejí, a na základě toho zhodnotit jejich
věrohodnost. Referenčnost zdroje je důležitým kritériem informační hodnoty
zprávy. Formulace typu „většina z nás se domnívá“, „každý druhý Polák si myslí“
obnažují nedostatečnost rešerší podobně jako kamufláž a přibarvování informací,
popřípadě uvádění faktů pouze doplňkové, ilustrující povahy, které využívají tendenčně zvolené příklady. Sdělovaná fakta musí brát v úvahu okolnosti a skutečný
čas, kdy se události odehrály. Projekce skutečnosti podobně jako její rekonstrukce
musí být přesně vyznačeny. Většina lživých zpráv vykazuje všechny zmíněné nedostatky. Mezi pět heuristických pravidel, která slouží k vyhodnocení věrohodnosti
zdrojů, patří reputace, doporučení, forma, legálnost a záměr. Většina fake news by
byla demaskována, i kdyby se vzala v potaz pouhá část těchto kritérií.

Lekce druhá. Odlišujte důležité informace od nedůležitých

Obrázek 1. Kritéria informační hodnoty [Kritéria hodnoty informací; Aktuálnost, Blízkost, Relevance, Kontinuita, Centrálnost, Personalizace, Dynamika]
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Zdroj: Marek Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach
komunikacyjnych (Vyhledávání informací v žurnalistických komunikačních aktivitách), Opole 2015.
Faktory znázorněné na obrázku 1, jako jsou aktuálnost (čas), kontinuita,
centrálnost, dynamika, personalizace, relevance a blízkost, určují hodnotu informace. Dokážeme-li identifikovat faktory určující hodnotu informace, snáze pak
poznáme lživé zprávy, které se za poctivé informace pouze vydávají. Nejdůležitějším kritériem je čas, který určuje aktuálnost a kontinuita událostí. Kontinuita
se pojí také s tematizací (konsonancí), když média a novináři bez ohledu na své
přesvědčení či názor „vyznívají jednohlasně“, tedy volí si a popisují tatáž témata. Soustřeďují-li se výlučně na určitou výseč reality, je zde riziko, že pominou
její komplexnost. Jestliže je blízkost určována geografickou, sociální a kulturní
vzdáleností, jaká dělí událost od recipienta, pak je relevance (významnost) určována významem, jaký pro příjemce informace o události má a v jaké míře se jej
týká. Povšimněme si, že řada lživých zpráv deformuje realitu zejména v časové
rovině.
Centrálnost je pozice světové oblasti, státu či národa, jichž se určitá událost
týká, dynamika pak znamená nestatičnost, překvapení a intenzitu. Takové události se totiž vždy umisťují na vyšších příčkách informační hierarchie. Pro vznik
lživých zpráv jsou tedy ideálním materiálem. Dalším faktorem je hodnocení. Pozitivní nebo negativní vyznění události rozhoduje o její pozici. Zpráva negativního rázu (bad news) totiž v mediální hierarchii jednoznačně vytlačuje informace
s pozitivním vyzněním (good news). A konečně je tu i personalizace. Lidé touží
po tom dozvídat se o jiných lidech, proto se zpravidla ve středu každé události
nachází nějaký člověk, a tato událost tím získává takzvaný human touch. Výše
uvedené faktory se týkají stejnou měrou informací, které mají reálnou užitnou
hodnotu (ekonomickou), jakož i informací zfalšovaných, deformovaných, tedy
postrádajících hodnotu.

Lekce třetí. Nic nepřijímejte bez odůvodnění
Ctihodný iniciátor teorie poznání, anglický filozof William Ockham (je to ten
s onou slavnou břitvou, která nese jeho jméno) vyzýval k tomu, aby se existence
a jsoucna nemnožily nadmíru, nevytvářela se fikce a fakta se vysvětlovala co
nejjednodušeji. Pro uvědomělého recipienta vytyčil jedinou adekvátní metodu
poznání. „Nic by se nemělo přijímat bez odůvodnění, že to jest, musí to být samozřejmé nebo známé ze zkušenosti (…)“. Intuice podle Ockhama byla základem
veškerého poznání. Právě intuice měla badateli umožnit zakoušet věci a užívat
znaky při jejich popisu. Nařizuje ověřovat, rezignovat na domněnky, zdání, fa-
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lešné interpretace a množení reality. Ovšem intuice pomáhá rovněž při rozpoznávání klamu.
Užitečné jsou, chceme-li při nakládání s informacemi vybudit svou nedůvěru,
postřehy Reného Descartesa.
„První bylo, nepřijímat nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s evidencí jako
pravdivou nebyl poznal: tj. vyhnout se pečlivě ukvapenosti a zaujatosti; a nezahrnovat nic víc do svých soudů než to, co by se objevilo tak jasně a zřetelně mému
duchu, abych neměl žádnou možnost pochybovat o tom. Druhé, rozdělit každou
z otázek, jež bych prozkoumával, na tolik částí, jak je jen možno a žádoucno, aby
byly lépe rozřešeny. Třetí, vyvozovat v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje
předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, stoupaje povlovně jakoby se stupně na stupeň až k znalosti nejsložitějších, a předpokládaje dokonce
řád i mezi těmi, jež přirozeně po sobě nenásledují. A poslední, činit všude tak
úplné výčty a tak obecné přehledy, abych byl bezpečen, že jsem nic neopominul.“ (René Descartes, Rozprava o metodě, část druhá, citát v překladu Věry Szathmáryové-Vlčkové)

Lekce čtvrtá. Vždy si prověřujte fakta
Prověřování faktů se neřídí přísnými vědeckými pravidly. Je to rutinní činnost,
jejímž základem je pečlivá analýza, díky níž se badatel snaží přiblížit pravdě.
Každý vědní obor má vlastní metodiku, tzv. podrobnou metodiku, nicméně
všechny podléhají univerzálním pravidlům výzkumného procesu. Prověřování
faktů fungujících v komunikačním prostoru se zaměřuje na kontrolu vícedílných výroků, jejichž pravdivost lze ověřit s použitím procedur a nástrojů, o nichž
píšeme níže. V této souvislosti je třeba hned zdůraznit, že kontrola nezahrnuje
vyhodnocení pravdivosti nebo správnosti názorů a přesvědčení.
Ani samotné prověřování faktů navíc není dokonalým řešením. Především je
to tak proto, že fakta jsou konstruována, uspořádána a leckdy i výrazně přeformulována prostřednictvím narativních struktur. Článek tedy může být z hlediska
faktické správnosti bezezbytku přesný, a přesto pomíjet důležitý kontext nebo
ignorovat jisté okolnosti. Pravdivý obraz určité výseče reality není ničím jiným
než souborem určitých faktů, vybraných neutrálně. Pečlivě promyšlený vědecký projekt i každodenní intuitivní poznávání musí vést badatele k tomu, aby vysvětloval a interpretoval fakta a jevy, díky nimž objevuje a popisuje smyslovou
skutečnost. Jestliže je podmínkou toho, aby dostal recipient možnost utvořit si
názor o popisovaném fenoménu, přesnost a nestrannost relace o události nebo
její rekonstrukci, tak by při vytváření sdělení měli jejich autoři dodržovat zásadu
neutrality, tedy žádným způsobem by se neměli pokoušet ovlivnit průběh dané
události. Michel Foucault to nazývá tendencí k neutralitě a průzračnosti jazyka.
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Cílem každého výzkumu by tudíž mělo být obecné poznání a pochopení daného
faktu nebo fenoménu, jeho analýza, popis a nakonec výklad, díky němuž se odhalí příčinné souvislosti mezi událostmi.
Obrázek 2. Výzkum pravdivosti informace – kontrola a ověřování faktů

Zdroj: Podle Ch. Ireton, J. Posetti, Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training, Paris 2018.

Lekce pátá. Několik omylů, které si neuvědomujete, ale je
potřeba se jim vyhnout
Konf irmačn í zkr e s l e n í
Navzdory přesvědčení příznivců „informační bubliny“ a „individuálního ekosystému informace“, popsaných Elim Pariserem, se tendence filtrovat proud
zpráv a vybírat z něj informace, které jsou v souladu s naším přesvědčením
a světonázorem, naprosto neobjevila až v souvislosti s algoritmy a personalizací
vyhledávání na Googlu a Facebooku. To, že preferujeme určité zprávy a jiné odmítáme, popřípadě zaznamenáváme jen to, co potvrzuje správnost našeho úhlu
pohledu, vyplývá mimo jiné z konceptu jednokolejného myšlení (vyhraněného
a se zúženou perspektivou) a takzvaného konfirmačního zkreslení (confirmation
bias). Podle nich je náš výběr diktován nikoli touhou dosáhnout konkrétního cíle,
ale potřebou podpořit vlastní přesvědčení. Tento mechanismus se vztahuje i na
nepravdivé zprávy, které dokonce silněji než ty pravdivé mohou posílit určité postoje či názory. Obzvlášť výrazně se tento fenomén ukazuje, když jsou obsah
a témata zatíženy emocionálně, týkají se otázek náboženství a víry či sexuální
orientace. Debata o uprchlících způsobila, že se v řadě evropských zemí objevily
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falešné zprávy a relace, které zasílali údajní „očití svědkové“ dramatických událostí. Dokonce i když se ukázalo, že daná zpráva byla naprostým výmyslem, případ
začal žít vlastním životem, docházelo v jeho souvislosti k výměnám názorů
a polarizaci postojů. Konfirmačního zkreslení se dopouštíme bez ohledu na své
vzdělání, světonázor či společenské postavení.
M ot ivovan é p ozn á n í
Motivované poznání spočívá v nevědomé tendenci přetvářet informace na žádosti, které odpovídají skrytým nebo i zjevným pohnutkám. Bude-li komentátor
sportovního zápasu příznivě nakloněn mužstvu, kterému fandíme, a bude-li vytýkat chyby rozhodčího v neprospěch „našeho“ týmu, podvědomě uznáme, že
rozhodčí není objektivní a špatně píská utkání. Emocionální hodnocení bude mít
navrch a loajalita k „vlastním lidem“ povede ke zfalšovaní reality. Na tomto mechanismu je založena část lživých zpráv adresovaných konkrétním příjemcům,
které mají posílit pohnutky, jimiž se řídí, když činí rozhodnutí.
H e u r ist i ka do s t u p no s t i
Díky takzvané kognitivní heuristice vzrůstá pravděpodobnost přijetí a kladného
hodnocení určitého výroku spolu s nárůstem počtu zkušeností. V experimentu,
který podnikla Lisa Faziová z Vanderbilt University, byli účastníci požádáni, aby
zopakovali větu, že indický oděv sárí je totéž jako sukně, kterou nosí Skotové,
tedy kilt. Ta věta zněla doslova takto: „Sari to kilt“. Ti, kdo větu zopakovali šestkrát, věřili v její pravdivost, zatímco ti, kdo ji zopakovali pouze jednou, říkali, že je
to jednoznačná lež. Podle pravidla, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou,
funguje propaganda, ale také špinavé politické kampaně, například ty namířené
proti Baracku Obamovi nebo Hillary Clintonové. Tak fungují farmy fake news.
***
Se lživými zprávami je to jako s kuličkami v pinballu – jsou rychlé a je nesnadné
je uřídit. Navíc se odrážejí nahodile a nikdy není zřejmé, kam poletí. Někdy nabírají
nečekanou dynamiku a hráč nad nimi ztrácí kontrolu. Informační sféra je olbřímí
herní pole, na němž kolují tisíce kuliček a jejich imitací, přičemž původci a příjemci zpráv vystupují v úloze hráčů. Hráčů, kteří mají zájem na šíření falešných
zpráv, přibývá. Chtějí upoutat pozornost, ovlivňovat veřejné mínění, generovat
na internetu uměle vyvolanou aktivitu a mít příjem z reklamy. Účastníme-li se
té hry, musíme přijmout současné potíže a akceptovat, že komunikace je něco
víc než pouhý přenos signálů a konzumace zpráv. V dnešní době totiž znamená
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výměnu myšlenek, v níž figurují rovněž falešná fakta, jejichž část nikdy nebude
zachycena.

Doporučená literatura:
Marek Chyliński, Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych, Opole 2015
Cherilyn Ireton, Julie Posetti, Journalism, fake news & disinformation: handbook
for journalism education and training, Paris 2018. Ve formátu pdf lze knihu
stáhnout na internetové adrese: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000265552 Claire Wardle, Hossein Derakhshan, Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking
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Jak úspěšně bojovat
proti dezinformacím
Jakub Kalenský

Fungování prokremelské dezinformační kampaně je popsáno ve stovkách
textů.1 Veřejnosti dostupná je i databáze tisícovek konkrétních příkladů dezinformací z desítek jazyků.2 Několik textů se zabývá i doporučeními, jak s touto
formou agrese nakládat.3 Dosud však není dostatek textů zabývajících se strategií těchto protiopatření. V mnoha studiích uvidíte dílčí doporučení, co by ohledně
dezinformační agrese bylo možné dělat – ale velmi často jde pouze o sbírku více
či méně souvisejících nápadů bez jednotící strategie.
Viz například strategičtější texty zde https://euvsdisinfo.eu/commentary-means-goals-and-consequences-of-the-pro-kremlin-disinformation-campaign/, zde https://euvsdisinfo.eu/the-strategy-and-tactics-of-the-pro-kremlin-disinformation-campaign/ nebo
zde https://euvsdisinfo.eu/methods-of-foreign-electoral-interference/; anebo periodicky
uveřejňované novinky a analýzy zde https://medium.com/dfrlab, zde https://disinfoportal.org/, nebo zde https://euvsdisinfo.eu/news/. Seznam četby s další literaturou je zde
https://euvsdisinfo.eu/reading-list/

1

2

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/

Viz například studie uvedené v tomto seznamu https://euvsdisinfo.eu/reading-list/recommendations/

3

Žádný jednotlivý nápad či nahodilý soubor několika z nich ale problém
s organizovanou dezinformační agresí nevyřeší. Za prvé proto, že problém
s dezinformační kampaní je příliš obsáhlý a nepůjde vyřešit jedním trikem,
ale jedině koherentní strategií, které se budou účastnit vlády, privátní byznys
i nevládní sektor a občanská společnost. A za druhé proto, že agresoři reakci
napadených společností sledují a přizpůsobují své příští kroky tomu, jak oběti
vyvíjejí svou obranu.
V následujícím textu se pokusíme navrhnout strategičtější postup boje s organizovanou dezinformační kampaní.

Čtyři linie obrany
Pro boj s kremelskými dezinformacemi existuje mnoho opatření, a téměř každá
evropská země volí svá vlastní – v závislosti na míře znalosti problematiky, na
daném právním prostředí, na míře politické ochoty řešit problém nebo na míře
aktivity občanské společnosti.
Mezi všemi různými opatřeními lze identifikovat čtyři základní přístupy.
1. Dokumentace hrozby pro lepší porozumění
2. Navyšování povědomí
3. Opravování slabin využívaných agresory
4. Trestání agresorů. Tato oblast je nejvíce politicky citlivá, a je nejčastěji opomíjena. Na druhou stranu, oproti všem třem oblastem zmíněným výše – je to
právě tato oblast, díky které by bylo možné informační agresi zastavit, nebo
aspoň dramaticky omezit
V každé z těchto čtyř strategických oblastí mohou být aktivní i vlády, i byznys,
i nevládní a neziskový sektor. A každá z těchto čtyř oblastí může být naplněná
mnoha různými taktickými kroky.
Některá z taktičtějších opatření budou lépe provádět vlády, které budou lépe
koordinovat národní strategii a mají lepší možnost financování i pro řešení témat, která jsou momentálně mimo pozornost médií. Jiná opatření se budou lépe
provádět občanské společnosti, která nemá omezení státní správy a může komunikovat s větší razancí. Některá opatření spadají do kompetence médií, která
nesou velký díl zodpovědnosti za kvalitu informačního prostoru. Některá opatření musí provést byznys, včetně technologických gigantů provozujících sociální
sítě a vyhledávače informací.
Při jakémkoliv přístupu je však třeba mít na paměti, že pouze jedna nebo dvě
strategické linie obrany nebudou dostačující. Dokumentování a komunikování
hrozby může navýšit expertní znalost i obecné povědomí v širší společnosti, pro
odstranění hrozby jako takové to neudělá téměř nic. Je to jako dokumentovat
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počty přepadení a varovat obyvatele před násilníky, ale neporadit jim, co proti
nim mohou dělat.
Bez komplexního přístupu zahrnujícího všechny čtyři linie obrany sice můžeme zlepšit odolnost vůči viru dezinformací, ale už neuděláme mnoho pro to,
aby se virus přestal šířit, aby přestal denně atakovat nové oběti a aby pokračoval
v mutaci. A právě co se přizpůsobování na naše protiopatření týče, prokazuje
pro-kremelská dezinformační mašina vysokou míru adaptability a schopnosti
nacházet nové cesty.4

Dokumentace hrozby
Na evropské úrovni se touto prací zabývá East StratCom Task Force a jejich
kampaň EUvsDisinfo. Tento tým sbírá příklady prokremelských dezinformací z ruských státních médií a další manifestace těchto dezinformací v ostatních částech prokremelské dezinformační kampaně.5 Přestože má databáze
dezinformací už přes 6000 příkladů,6 některé jazyky jsou stále nedostatečně
reprezentované. Vzhledem k tomu, že prostředky tohoto týmu jsou nedůstojně
minimální, nejrychlejší cestou vpřed by byla spolupráce jednotlivých národních
vlád a neziskovek s touto iniciativou a doplňování aktuálních příkladů dezinformací z dané země.
V různých zemích tuto hrozbu dokumentují tajné služby nebo různé týmy
strategické komunikace ať už při úřadech vlády, nebo na jednotlivých ministerstvech. Málokdy jsou však tyto aktivity plně koordinované a málokdy z nich je
vidět koherentní výstup, s nímž by mohla pracovat i veřejnost.
Dokumentace hrozby je nutným krokem, bez kterého není možné udělat téměř nic dalšího.
Ideálním výsledkem této činnosti by byla neustále aktualizovaná databáze,
která by nám poskytla znalost o tom, kolik kanálů dezinformátoři kontrolují (ať
už přímo, či nepřímo), kolik zpráv denně vychrlí, kolik lidí zasáhnou. Na takovou
znalost bychom potřebovali rozsáhlý monitoring médií tradičních, nových, i sociálních; a potřebovali bychom pravidelné průzkumy veřejného mínění, které by
odhalily, kolik lidí dezinformacím věří a jak se jejich počet vyvíjí v čase.
Vyčerpávající monitoring dezinformačních kanálů fungující v režimu „real-time“ by nám také poskytl mechanismus pro včasné varování proti novým dezinformačním atakům, náhlé navýšení počtu dezinformací o daném tématu, osobě
nebo lokalitě spojené s novými dezinformačními kampaněmi.
4

Viz např https://disinfoportal.org/a-change-of-tactics-blurring-disinformations-source/

5

https://euvsdisinfo.eu/about/

6

https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/
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Bohužel, ani pět let po spuštění kremelské dezinformační agrese nemáme
žádnou z těchto informací.

Navyšování povědomí o hrozbě
Zmíněný East StratCom pravidelně publikuje články na téma dezinformační
kampaně, dává briefingy novinářům, zájemcům poskytuje i školení na toto téma.
Stejná školení poskytuje i NATO StratCom Center of Excellence v Rize a v publikační činnosti se soustředí více na obsáhlejší studie pro expertnější publikum.7
V jednotlivých evropských zemích uvidíme více týmů, které aktivně trénují
státní správu a snaží se navýšit povědomí o hrozbě dezinformací. Ve Švédsku
je skvělým příkladem agentura MSB,8 v České republice podobnou práci dělá
Centrum boje s terorismem a hybridními hrozbami.9
Dalším podobným příkladem je armádní StratCom v Litvě, kde jedna případová studie ukazuje, jak může být správně vytrénovaná státní správa a samospráva efektivní v boji proti dezinformační kampani. V roce 2016 v Německu vyústila
dezinformační kampaň známá jako „případ Lisa“v tisíce lidí protestujících proti
politice Angely Merkelové.10 V Litvě se dezinformátoři pokusili o velmi podobnou
kampaň o rok později, a zcela selhali11 – především proto, že příslušná místa
byla správně vytrénovaná na podobné případy. Výsledkem bylo, že první zpráva
v médiích nebyla o údajném znásilnění nezletilé, jako tomu bylo v Německu,
ale o dalším informačním útoku. Jde o excelentní příklad neutralizování
dezinformace ještě předtím, než má šanci se rozšířit.
Na dosažení takového ideálního výsledku je však třeba excelentně a pravidelně trénovaná státní správa a samospráva a kvalitní monitoring toxických zdrojů
v reálném čase. Bohužel, v Evropě není mnoho zemí, které by v této oblasti byly
v takové kondici jako Litva.
Nelze se spoléhat jen na komunikaci vlády a oficiálních míst. Do navyšování
povědomí o hrozbě je třeba zapojit další viditelné mluvčí, ať už jde o politiky, novináře, akademiky, nebo třeba celebrity. Dnešní informační prostor je roztříštěný
a je třeba nacházet takové mluvčí, kteří budou umět dosáhnout i k těm publikům,
která vláda či další oficiální místa neosloví. Příkladem může být opět Litva s pra-

7

https://www.stratcomcoe.org/

8

https://euvsdisinfo.eu/in-sweden-resilience-is-key-to-combatting-disinformation/

9

https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Against_Terrorism_and_Hybrid_Threats

10

https://www.bbc.com/news/blogs-eu-35413134

https://www.dw.com/en/why-the-fake-rape-story-against-german-nato-forces-fell-flatin-lithuania/a-37694870
11
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videlným televizním pořadem zesměšňujícím ruskou propagandu.12 Nebo mladý
český youtuber, který vzdělává tisíce svých followerů o mediální gramotnosti
a fake news.13
Vlády a byznys mohou také finančně podporovat neziskové organizace, které se o podobnou činnost snaží, a mnohdy mají díky agresivnější komunikaci
u veřejnosti lepší výsledky než vlády. Je varovné, že si podobní aktéři, kteří takto
zásadní práci dělají, stěžují na nedostatek financí.14

Opravování slabin
Kremelské dezinformace jen zřídka ve společnosti vytvářejí nové slabiny a nové
dělicí linie. Daleko častější mechanismus je využívání už existujících rozporů
a slabin ve společnosti. Zmírňování a náprava těchto slabin jsou jednou z cest,
jak efektivitu dezinformačních kampaní snížit.
Velkou část této práce udělají první dvě linie obrany – poctivé dokumentování a kvalitní komunikování, které navýší povědomí veřejnosti o dezinformačních
operacích. Nejde však spoléhat jen na komunikační experty. Strukturální slabiny
vyžadují, aby se do této linie obrany zapojili specialisté.
Jednou ze slabin, které je třeba opravovat, je mediální gramotnost. Za příklad informačně gramotné společnosti jsou obvykle dávány severské státy, kde
například lokální mutace Sputniku nedokázaly získat dostatečné publikum a po
čase byla jejich činnost ukončena.15 Jako nejlepší příklad je obvykle vybíráno
Finsko.16
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že efekty mediální gramotnosti jsou mnohdy přeceňované. Za prvé, je třeba synergického působení mnoha na sobě nezávislých institucí, které musí trvat několik dekád, abychom dosáhli kýženého efektu.
Přitom však potřebujeme řešení o mnoho rychleji. Za druhé, pokud informační
agresoři nemohou využít jednu slabinu, jednoduše se přesunou k druhé. V případě
severských států může jít o vyšší míru kyberútoků, manipulování diskuzí pod články v solidních médiích nebo osobní šikanu těch, kdo na kremelskou dezinformační

12
https://www.voanews.com/europe/baltics-russian-media-use-online-humor-combat-propaganda

https://hlidacipes.org/hvezda-youtube-kovy-uz-nesbira-jen-klikance-se-statisici-fanousku-v-zadech-dela-osvetu-o-mediich/

13

14

https://disinfoportal.org/euelections2019-the-eu-must-take-disinformation-seriously/

15

https://euvsdisinfo.eu/in-sweden-resilience-is-key-to-combatting-disinformation/

16

https://edition.cnn.com/interactive/2019/05/europe/finland-fake-news-intl/

84

kampaň upozorňují. Nejhorší případ takové šikany v celé EU, který už má soudní
následky, jsme viděli právě ve Finsku na případu novinářky Jessikky Aro.17
Další slabinou k opravení je prostředí sociálních sítí. Sociální sítě jsou jedním
z amplifikátorů a multiplikátorů dezinformační kampaně, byť nejsou jediným.
A je třeba také říct, že sociální sítě jsou pouhou zbraní – byť velmi silnou –, ale
nejsou tím, kdo na této zbrani mačká spoušť. Sociální sítě nejsou tím, kdo dezinformační kampaně vymýšlí, produkuje a organizuje – jsou jen něčím, co je pro
šíření dezinformací zneužité.
Po sociálních sítích a vyhledávačích můžeme chtít jasné označení notoricky
dezinformačních zdrojů. Stejně přistupujeme k tabákovým výrobkům – kuřákovi
nikdo nezakazuje kouřit, je jen varován, že používá zhoubné látky a že jimi ničí
zdraví nejen sobě, ale i okolí. Stejně tak by měly být dezinformační zdroje upozaďované ve výsledcích vyhledávání.
Pokud představitelé platforem tvrdí, že nemohou rozhodovat, jaké zdroje jsou
dezinformační a jaké ne – mohou konzultovat ty instituce a organizace, které se v
této problematice už několik let pohybují. V roce 2019 je neomluvitelné, že YouTube ve svých „recommendations“ doporučuje notoricky prolhaná média.18
Ani zde však nejde očekávat, že tlak na sociální sítě bude všespásný. Jak
ukazuje vývoj v posledním roce, dezinformátoři se umí velmi zdatně adaptovat
i na situace, kdy proti jejich aktivitám sociální sítě zakročí razantně.19
Další slabinou, kterou dezinformátoři využívají, jsou dělicí linie mezi jednotlivými socioekonomickými skupinami – mezi mladší a starší generací, mezi velkými městy a venkovem, mezi lépe a hůře vydělávajícími, mezi většinovou populací
a různými náboženskými, etnickými nebo rasovými menšinami. Odstraňování
či zahlazování těchto dělicích linií zmenší prostor, který mohou dezinformátoři
využívat. Naopak jakýkoliv aktér, který těchto dělicích linií využívá a snaží se je
prohloubit, kypří půdu pro operace dezinformátorů.
V oblasti opravování slabin využívaných dezinformátory může přispět jakákoli složka společnosti – vlády, neziskovky, média tradiční i nová, politici, opinion
leadeři, soukromý byznys, akademie etc.

Trestání agresora

17

https://www.bbc.com/news/world-europe-45902496

https://www.washingtonpost.com/technology/2019/04/26/youtube-recommendedrussian-media-site-above-all-others-analysis-mueller-report-watchdog-group-says/?utm_
term=.b98692da9a61

18

19

https://disinfoportal.org/a-change-of-tactics-blurring-disinformations-source/
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Všechny výše uvedené linie jsou nutné, nicméně nikoli dostačující pro zastavení
informační agrese. Agresorovou přirozeností je být agresivní – pokud nějaké slabiny opravíme, jen se přesune k jiným slabinám. Proto je nutné zastavit agresora
a odradit ho od další agrese.
Pro tento účel často není třeba vytvářet nové zákony a nová pravidla. V mnoha případech stačí využívat nástroje, které už máme po ruce.
Je třeba hlasitě pojmenovávat a zostuzovat („name and shame“) ty, kteří se
podílí na prokremelské dezinformační kampani, ať už to dělají vědomě, či ne. Pokud někdo opakuje mnohokrát vyvrácené lži Kremlu o Ukrajině, Sýrii, EU, MH17
nebo o Rusku jako údajném ochránci tradičních hodnot proti zvrácenému Západu – nemůže to být považované za normální, je třeba to jasně pojmenovat jako
výsledek kremelské dezinformační kampaně. Zde mohou zakročit jak média, tak
politici, neziskovky, akademici a další.
Je třeba uvalit sankce na propagandisty a pravidelně rozšiřovat seznam
sankcionovaných jedinců v závislosti na tom, kdo bude dezinformační kampani
pomáhat. Je absurdní, že EU dosud sankcionovala pouze Dmitrije Kiseljova; zatímco Vladimir Solovjov šíří nenávist vůči Evropě několik večerů v týdnu, aby si
po své show zaletěl užívat svých vilek u Lago di Como.20 Na sankčních listinách
si zaslouží být desítky a stovky notorických lhářů a dezinformátorů. Začít jde například s těmi, kdo za lhaní o anexi Krymu dostali medaile od Vladimira Putina.21
Jedinci, kteří šíří lži a nenávist o demokratickém světě s cílem jeho rozvrácení, by
neměli zároveň požívat výhod, které demokratický svět nabízí.
Podobně by měly být sankcionované společnosti, které se na šíření dezinformací podílejí, tedy prokremelská pseudomédia – což by vedlo například k tomu,
že by západní firmy nesměly inzerovat v dezinformačních médiích. Je zvrácené,
že západní firmy jsou mezi největšími inzerenty ruských státních médií, tedy továrny na protizápadní propagandu a nenávist.22
Evropští politici by měli rezolutně odmítat rozhovory a akreditace dezinformačním médiím, neposkytovat jim žádná vyjádření, neodpovídat na jejich dotazy – a tím dát jasně najevo, že nejsou žádnými médii (jak ostatně sama tato
pseudomédia přiznávají, označujíce se za nástroje informační války23).

https://belsat.eu/en/news/russian-propagandist-solovyov-notorious-for-demonizing-west-buys-como-lake-villas/

20

https://www.rferl.org/a/putin-awards-journalists-objective-crimea-coverage/25373844.html

21

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/10/20/661678-reklamiruemim-tinkoff-bank

22

23

https://disinfoportal.org/testimony-jakub-kalensky/
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V mnoha zemích lze také využívat existující legislativy, například zákonů
o podněcování k nenávisti ke skupině obyvatel, šíření poplašné zprávy, nabádání k násilí a agresi, podněcování k válce, o hrozbě pro národní bezpečnost.24
Některé státy mohou pro omezování nástrojů dezinformační agrese používat
regulátory médií.25
Pro identifikaci těch, kdo si tresty za dezinformační agresi zaslouží nejvíce,
je třeba také oficiálních vyšetřování po vzoru Roberta Muellera. V této oblasti Evropa zaostává za Spojenými státy, přestože má Evropa o několik let delší zkušenost s kremelskou informační agresí. Máme-li útok na naši demokracii potrestat,
je třeba řádného vyšetřování. Naopak absence takového vyšetřování agresorovi
ukazuje, že může svou agresi vykonávat beztrestně.
Pak se však nemůžeme divit, že agresor s dezinformačními útoky pokračuje,
a neustále je zdokonaluje. A nemůžeme se divit ani tomu, že další agresoři přejímají jeho zbraně.26 Tvrdé a nekompromisní trestání nejhoršího informačního
agresora naší doby27 by vyslalo signál dalším potenciálním agresorům, že demokratické země si tento nátlak nenechají líbit.

Viz https://www.politico.eu/article/eu-court-backs-lithuania-in-tv-hate-speech-case/,
nebo
https://eng.lsm.lv/article/culture/culture/latvian-broadcast-regulator-hits-russian-channel-with-3-month-ban.a307942/, nebo https://www.rferl.org/a/lithuania-expels-chief-editor-of-sputnik-local-branch/29968909.html

24

https://www.reuters.com/article/us-britain-russia-ofcom/uk-media-watchdog-says-russian-broadcaster-rt-broke-impartiality-rules-idUSKCN1OJ1D2

25

26
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/25/its-not-just-russians-anymore-iranians-others-turn-up-disinformation-efforts-ahead-vote/
27

https://esoc.princeton.edu/files/trends-online-foreign-influence-efforts
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Fake news
a dezinformace –
hledání protilátek
B a r t ł om i e j Ł ó d z k i

Fake news a dezinformace – základní otázky
Mezilidská komunikace se v době sociálních sítí významně proměnila. Díky novým technologiím lavinovitě vzrůstá množství generovaných dat a vytvářených
informací. Vznikají také různé kanály a nástroje, s jejichž pomocí se k nim příjemci mohou dostat. Na jedné straně je tento proces velkou civilizační změnou,
jež přispívá k rozvoji znalostí, na druhé straně však s sebou může nést obrovská
rizika. Ta plynou z faktu, že informační kanály se plní nepravdivým obsahem, jejž
není snadné ověřit a který se hromadně šíří. Cílem tohoto článku je pokusit se
odpovědět na otázku, zda existují účinná preventivní opatření v souvislosti se
šířením podvržených zpráv (fake news), a také přiblížit kroky, které již v tomto
směru byly podniknuty.

Každý rok sledujeme, že fenomén fake news a rozsah jeho dopadu nabývají na intenzitě. Podle názoru vysoce postavených expertů Evropské unie, kteří působí jako poradci Evropské komise, nestačí chápat tuto otázku výhradně
z hlediska „neověřených informací“. Jejich šíření totiž může vést k problémům
se širším dopadem. Dochází zde k dezinformaci. Tou se rozumí „šíření falešných,
nepřesných nebo zavádějících informací, vytvořených, představených a šířených
pro zisk nebo úmyslné negativní veřejné působení“. Odborníci si všímají, že tento fenomén v konečném důsledku škodí demokratickým procesům, hodnotám
a platným společenským normám. Sledují rovněž jejich využití s cílem působit
na jiné oblasti, jako je například věda, vzdělání, zdravotnictví nebo finance. Rozsah tohoto fenoménu a jeho důsledky ve značné míře plynou z motivace vzniku
a forem distribuce nepravdivých informací. Claire Wardleová na základě analýzy těchto faktorů navrhla rozdělit dezinformace do sedmi kategorií. Podle jejího
názoru je nejméně nebezpečná satira (parodie). Materiály tohoto typu nemají
primárně za cíl nikomu ublížit. Slouží však k tomu, aby zaměřily pozornost naskutečnosti, které mají rozesmát. Příkladem mohou být rozličné memy. Dále C.
Wardleová uvádí falešná (chybná) spojení. To jsou případy, kdy titulky, vizualizace
(obrazová složka) nebo popisky neodrážejí obsah článků. Další kategorii tvoří
zavádějící obsah. Jeho cílem je využít informace, a vyvolat tak problém nebo
určitou otázku či subjekt zviditelnit. Výskyt takových textů je důsledkem nízké
úrovně žurnalistiky, a nikoli záměrné aktivity. C. Wardleová uvádí také případy falešného (chybného) kontextu. Ten se týká situací, kdy skutečný obsah se sděluje
s informacemi ve falešném kontextu. Jinou kategorii představuje tzv. impostor.
S ním máme co do činění v situaci, kdy se obsah článku vydává za skutečný
zdroj (zpravidla se jedná o napodobeninu internetových stránek novin). Poslední
dvě kategorie dezinformací jsou nejproblematičtější. O zmanipulovaný obsah se
jedná ve chvíli, kdy jsou původní (pravdivé) informace nebo fotografie zmanipulovány s cílem podvést čtenáře nebo uživatele internetu. Poslední kategorií
jsou informace se zcela zfalšovaným obsahem. Jde o případy, kdy 100 procent
obsahu je lživých a jeho distribuce si klade za cíl uvádět v omyl a poškodit někoho či něco.
Citovaná vědkyně vytvořila také tabulku dezinformací, jež reflektuje ekosystém komunikace. Autorka konfrontuje cíle, jimž slouží jednotlivé kategorie fake
news. Z tabulky jasně vyplývá, že využití většiny z nich s sebou nese řadu negativních důsledků. Nízká profesní úroveň žurnalistů, provokace, politický vliv nebo
propaganda jsou hlavními cíli a příčinami vzniku těchto materiálů.
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Tabulka dezinformací podle C. Wardleové
satira/parodie
žurnalistika
nízké úrovně
parodie
√
provokace
podněcování
nenávisti
zaujatost
zisk
politický vliv
propaganda

chyb- zavádějící faná
obsah
lešný
spokonjení
text
√

√

impostor zmanipulovaný obsah

zfalšovaný obsah

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

Míra znečistění informačního ekosystému
Jak zdůrazňuje C. Wardleová (2017), informační ekosystém je silně znečistěný.
S cílem ověřit si výše uvedené konstatování provedl autor tohoto textu vlastní
analýzu. S pomocí nástroje BuzzSumo provedl výzkum, který měl zjistit počet
článků ve světových médiích, v nichž se vyskytl termín fake news. Výsledky jsou
jednoznačné. V období dvanácti měsíců (od července 2018 do července 2019)
bylo zveřejněno více než 170 tisíc článků, které vyvolaly obrovský zájem čtenářů.
Lajky, komentáře nebo další sdílení na sociálních sítích dosahovaly téměř 118
milionů. Většina z nich se odehrála na Facebooku a Twitteru. Podíváme-li se na
mikroúdaje, jasně vidíme, že nebylo měsíce, kdy by se nepsalo o fake news nebo
se na ně neodkazovalo.
Počet článků obsahujících sousloví fake news a zájem čtenářů v časovém úseku od
července 2018 do července 2019

Zdroj: vlastní výzkum na základě dat BuzzSumo
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Druhý výzkum realizovaný prostřednictvím nástroje Brand24 dokládá, že
nejvíce materiálů o fake news na sociálních sítích pochází ze Spojených států
amerických. Během jediného měsíce (od června do července 2019) tam bylo
zveřejněno více než 12 tisíc položek, které se dostaly k více než 20 milionům
příjemců. K dalším státům s vysokými hodnotami patří Velká Británie a Brazílie,
kde bylo zveřejněno průměrně 1,8 tisíce materiálů, které se dostaly k 7,6 milionu,
potažmo k 1,6 milionu uživatelů sociálních sítí.
Nejaktivnější země se zmínkami o fake news a počet jejich potenciálních příjemců (červen–červenec 2019)
Země

Počet zmínek

Počet příjemců

1

Spojené státy americké

11 809

20 mil.

2

Velká Británie

1805

7,6 mil.

3

Brazílie

1768

1,6 mil.

4

Indie

1513

9,5 mil.

5

Itálie

1397

4,3 mil.

6

Kanada

1161

1,2 mil.

7

Argentina

581

2,2 mil.

8

Austrálie

424

260 tis.

9

Francie

406

586 tis.

10

Nigérie

367

452 tis.

20

Polsko

222

280 tis.

Zdroj: vlastní výzkum na základě dat Brand24

Fact-checking – monitoring a kontrola dezinformací
Máme-li takové množství dat, je třeba se vrátit k otázce položené v úvodu článku,
a to zda existují efektivní preventivní opatření, pokud jde o šíření nepravdivých
informací. Nemáme na to jednoznačnou odpověď. Rozsah tohoto fenoménuvyvolává reakce na úrovni občanské společnosti, státní správy i na úrovni mezinárodní. Do protiakce namířené proti fake news se pouštějí jak neziskové organizace, tak i mediální subjekty. Tyto jejich snahy jsou dlouhým procesem s mnoha
fázemi. První aktivity související s bojem proti dezinformacím a odhalováním
podvržených zpráv (fact-checking) se objevily ve Spojených státech amerických
na začátku 90. let 20. století. Profesionální organizace, které se zabývají výhrad-
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ně ověřováním faktů, vznikly v polovině první dekády 21. století. Tvořili je především zástupci sdělovacích prostředků. Věnovali se hlavně monitorování politických událostí a výroků politických aktérů. Příkladem takového projektu může být
FactCheck.org, jenž funguje od roku 2003.
V současnosti se rozvíjejí dva modely factcheckingových iniciativ – takzvaný
model newsroomu (mediální) a model NGO (nevládní organizace). První z nich
reprezentují novináři a redakce tradičních médií. Jeho počátky jsme mohli sledovat v západní Evropě. Už několik let však podobné aktivity fungují i v jiných
částech světa. Jejich počet je však výrazně nižší než v případě aktivit neziskových organizací. Vezmeme-li však v potaz rozsah působnosti, tyto projekty hrají
významnou úlohu. Jedním z jejich charakteristických rysů a zároveň určitou potíží je jejich spjatost s penězi mediálních subjektů. To může, ale také nemusí být
v souladu s jejich programovou linií.
Model NGO tvoří nevládní organizace, které se věnují posilování demokratických institucí a procesů. Spolupracují se sdělovacími prostředky a často také
zaměstnávají současné nebo bývalé reportéry. Staly se symbolem střední a východní Evropy, ale vyskytují se i v jiných zemích, kupříkladu v Itálii, Velké Británii nebo Francii. Vznik factcheckingových iniciativ ve střední a východní Evropě
nezřídka souvisel s politickou a společenskou situací v dané zemi. Na Balkáně
vznikly v důsledku sociálních konfliktů v devadesátých letech. Srbský Istinometr
(„Pravdometr“) měl za úkol monitorovat události a sliby, které politici pronášeli
v období změn. Na Ukrajině byla pohnutkou pro jejich vznik situace související
s Majdanem a anexí Krymu. Rozsah dezinformací vyžadoval nepřetržitý monitoring. Organizace v rámci modelu NGO se vyznačují větší nezávislostí a nepřítomností omezení souvisejících s programovou linií či obchodním modelem
mediálních společností. Fungují díky grantům a finančním darům svých čtenářů.
Vybrané projekty v rámci modelu newsroomu
Rok vzniku
2005
2008
2009
2011
2012
2012
2012
2012
2015
2017

Země
Velká Británie
Francie
Francie
Velká Británie
Německo
Německo
Německo
Švédsko
Dánsko
Velká Británie
Polsko
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Název
FackCheck provozovaný týmem Channel
4 News
Libération’s Désintox
Le Monde’s Les Décodeurs
Reality Check (The Guardian)
Münchhausen-Check (Der Spiegel)
Faktomat (Die Zeit)
ZDFcheck (ZDF)
Metro
Detektor
Reality Check (BBC)
Konkret24 (TVN24)

Vybrané projekty v rámci modelu NGO
Rok vzniku
2009
2010
2013
2014
2014
2014
2016
2016

Země
Srbsko
Slovensko
Gruzie
Finsko
Polsko
Ukrajina
Polsko
Ukrajina

Název
Istinometr při The Center for Research, Transparency
and Accountability (CRTA)
FactCheck
FactCheck
Faktbaari
Demagog
StopFake
Okopress
FactCheck

O významu problému dezinformací na internetu svědčí také aktivity podniknuté na státní a mezinárodní úrovni. V roce 2015 byla mimo jiné zřízena pracovní
skupina, jejímž cílem je monitoring ruských dezinformačních aktivit na území
Evropské unie (East StratCom Task Force). Skupina expertů připravuje od listopadu 2015 každý týden The Disinformation Review. V ní představuje články
obsahující prokremelskou propagandu, které se podařilo proniknout do mezinárodních médií. Autoři publikují analýzy a zaměřují se na materiály, které byly odhaleny jako částečně deformované nebo falešné. Jejich „Přehled“ je výsledkem
práce expertů a spolupracovníků East StratCom a formálně není vyjádřením oficiálního postoje EU. Výsledky výzkumu zasílají odběratelům prostřednictvím
e-mailů v anglickém nebo ruském jazyce. Mimo to je zveřejňují na Twitteru a Facebooku.
Do boje proti dezinformacím se zapojují rovněž vládní iniciativy. Například
Ministerstvo vnitra Spolkové republiky Německo zřídilo centrum pro potírání
podvržených zpráv a nenávistných projevů (hate speech) na internetu. Jak uvedla Deutsche Welle, „Bundestagem schválený zákon o sociálních sítích vytváří pro
společnosti jako Facebook či Twitter povinnost odstraňovat posty, které mají
závadný, trestně stíhatelný obsah“ […] „Německý zákon však nepředpokládá automatismus. Podmínkou je, aby si stěžoval například člověk, který byl na Facebooku veřejně uražen nebo znevážen. Podávání stížností má být zjednodušeno.
Společnosti totiž budou mít povinnost zajistit profesionální obsluhu stížností
svých zákazníků. Mimo to může člověk podávající stížnost najít oporu v zákonech. Zákonná ochrana fyzických osob se má týkat s drobnými změnami také
institucí a soudů. Facebook a jiné společnosti mají povinnost určit zvláštního
zmocněnce pro styk s těmito institucemi.“
V rámci Ministerstva vnitra České republiky bylo při Centru proti terorismu
a hybridním hrozbám zřízeno na začátku roku 2017 zvláštní oddělení, jehož cílem je ověřovat informace a dokazovat nepravdivost obsahu. Tento krok se uká-
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zal jako nutnost, neboť na území České republiky bylo odhaleno přibližně čtyřicet
internetových portálů v českém jazyce financovaných Ruskem (MV ČR, 2017).
Doplňme, že se rovněž v Polsku setkáváme s podobným problémem. Specialisté
z Okopress.pl objevili více než dvacet stránek v polštině, které přispívají ke vzniku
dezinformací a svým obsahem šíří ruskou propagandu.

Jednotlivec tváří v tvář dezinformaci
Na internetu je k dispozici celá řada příruček, které se věnují otázce, jak by měl
člověk využívat internetové zdroje a nestát se při tom obětí nepravdivých informací. Vyplatí se s nimi seznámit, aby se člověk stal poučenějším uživatelem
internetu. K nejčastěji uváděným doporučením patří rada soustředit se na
detaily – podívat se, zda je článek podepsán autorem, zda obsahuje informace
o redakci a datum zveřejnění. Vyplatí se také pečlivě prozkoumat adresu stránky
– zjistit, zda skutečně odkazuje na konkrétní médium či redakci, nebo zda to
pouze předstírá. Mimo to je třeba ověřovat si informace z více různých zdrojů.
Na pomoc nám zde přicházejí rovněž jednoduché nástroje jako image.google.
cz (respektive image.google.com). Jejich prostřednictvím lze ověřit, zda se určitá fotografie neobjevila na internetu už dříve, a to v souvislosti se zcela jiným
tématem nebo místem.
Pokročilejší uživatelé internetu by měli využívat aplikace, které ověřují, jaké
informace se na jejich téma shromáždily, jakým způsobem algoritmy vybírají
články (informační bublina) nebo kdo financuje politický obsah, který se zobrazuje na sociálních sítích (WeVerify, GDI, WhoTarges Me, Facebook Tracking
Exposed, AlgoTransparency).
K prohloubení znalostí o tom, jak fungují factcheckingové instituce, v jakých
zemích působí a především jaký obsah monitorují, lze doporučit i stránky mezinárodní sítě The International Fact-Checking Network (IFCN).

Zdroje:
A Field Guide to “Fake News” and Other Information Disorders, (2017), https://fakenews.publicdatalab.org/
EU DisinfoLab, Initiatives vs. Disinformation (2019), https://www.disinfo.
eu/2019/07/05/initiatives-vs-disinformation
Graves, L. Cherubini, F. (2016), The Rise of Fact-Checking Sites in Europe, http://
www.digitalnewsreport.org/publications/2016/rise-fact-checking-sites-europe/
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Mierzyńska A. (2018), Rosyjską propagandę szerzą polskie portale. Znaleźliśmy 23
takie witryny!, https://oko.press/rosyjska-propagande-szerza-polskie-portale
-znalezlismy-23-takie-witryny/
Scholz K.-A., Dudek B. (2017), Bundestag uchwala kontrowersyjną ustawę o mediach społecznościowych, https://www.dw.com/pl/bundestag-uchwala-kontrowersyjn%C4%85-ustaw%C4%99-o-mediach-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych/a-39495182
The Full Fact Toolkit, https://fullfact.org/toolkit/
Vlachos, A., Diedel, S. (2014), Fact Checking: Task definition and dataset construction, https://www.aclweb.org/anthology/W14-2508
Vosoughi S., Roy D., Aral S. (2018), The spread of true and false news online, Science 09 Mar 2018, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151, DOI: 10.1126/science.aap9559
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GLOSÁŘ
Zbyszko Fingas
(překlad Martin Veselka)

Filtrovací bublina (filter bubble) – fenomén spočívající v tom, že
algoritmy vyhledávání a zobrazování internetového obsahu nabízejí uživateli informace zúžené a zaměřené na jeho preference. Algoritmy nejoblíbenějších internetových stránek analyzují aktivity daného uživatele, jako je klikání, lajkování,
popř. čas strávený prohlížením určité stránky nebo odkazu z ní, a vybírají obsah
tak, aby byl pro daného uživatele „vhodný“, což zpravidla znamená, aby se mu
„líbil“. Eli Pariser, který tento fenomén popsal jako první, jej nazval „indoktrinací
našimi vlastními myšlenkami“, a přestože debaty o rozsahu a míře škodlivosti
tohoto fenoménu pokračují, je velice zjevný, a to zejména u těch, kdo tráví prohlížením a vyhledáváním internetového obsahu hodně času.
Informační bublina (echo chamber) – fenomén příbuzný výše zmíněné filtrovací
bublině, třebaže se týká spíše psychologických a sociologických důsledků jejího
působení, které dobře vystihuje anglické pojmenování tohoto jevu: naše názory,
postoje a myšlenky jsou zesilovány skrze internetový obsah vybraný na základě
toho, co se nám líbilo už dříve. Připomíná to diskusi v komnatě s ozvěnou, kde
se to, co říkáme, vrací zpátky k nám, poněkud zdeformované a nezřídka zesílené.

Uvedený fenomén může mít znepokojivé důsledky v podobě rozštěpení internetu na bubliny, které spolu nemají styčnost, jejichž prostřednictvím se bude
prohlubovat polarizace společnosti a bude zanikat kontakt mezi oponenty v politickém projevu.
Zkreslení (bias) – v angličtině je tento pojem známý jako „bias“ a jeho synonymem je zaujatost či předsudek. V širokém slova smyslu v sobě spojuje několik
kognitivních omylů tak, že vnímání reality odpovídá předem upevněným postojům a názorům. V médiích se takto označuje cílené a systematické upřednostňování jednoho postoje, ideologie či instituce.
Bot – program, který provádí jednoduché, automatické úkony náhradou za člověka, a to zpravidla mnohem rychleji. Boty se podílí na více než polovině celkové
aktivity na internetu. Především skenují internetové stránky a analyzují jejich obsah a specifika tak, aby je uspořádaly pro potřeby vyhledávače (např. Google).
V kontextu fake news a dezinformací boty nezřídka provádějí aktivity, jako je
třeba publikování totožných internetových obsahů na velkém množství stránek
a služeb, a to zpravidla tak, že se vydávají za skutečné uživatele. Boty lze rovněž
využít k rozesílání spamu, hromadné registraci na různých internetových stránkách, a dokonce i k útokům na přenosovou kapacitu stránky s cílem zapříčinit její
dočasný výpadek. Právě kvůli botům musíme čas od času provést jednoduchý
úkol, který má ověřit, že nejsme bot, například když něco nakupujeme přes internet nebo si někde zakládáme uživatelský účet.
Clickbait – v doslovném překladu „návnada na kliknutí“. Jedná se o křiklavé
titulky nebo bannery, které mají uživatele přimět, aby na ně kliknul a navštívil
určitou stránku. V kontextu tisku a informačních servisů se pak zpravidla jedná
o křiklavé, senzacechtivé titulky článků, které se posléze vyjeví jako nezajímavé
či vyprázdněné. Jako příklad by mohl posloužit vtip, kdy titulek hlásal, že v Moskvě se rozdávají auta, avšak po kliknutí se ukázalo, že nikoli auta, ale kola, a že
se nerozdávají, nýbrž kradou. Pokud jsme však na clickbait kliknuli, splnil svůj
účel, naše návštěva stránky byla zaznamenána a příjmy z reklamy se zvýšily.
Deepfake – technika zpracování filmů využívající možností umělé inteligence,
jež spočívají v kladení pohyblivých záběrů na zdrojové záběry. Díky tomu skýtá
možnost vytváření falešných videí, která je však obtížné odlišit od těch pravých.
Tato technika se využívala k vytváření videí s nepravdivými výroky politiků a také
k tvoření falešných pornografických filmů, kde herci dostávají tváře či rysy celebrit. Vyprodukovat takto realistické filmy je velmi nákladné a pracné, ale už jen
samotná možnost jejich vzniku je zneklidňující, zvláště v krizových situacích, kdy
může veřejné odhalení falešných videí přijít příliš pozdě na to, aby jim znemožnilo dosáhnout cíle.
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Dezinformace – jedná se o cílený a důsledný způsob sdělování nepravdivých informací s cílem dosáhnout určitého záměru, jímž je zpravidla poškození
jednotlivce, skupiny nebo záležitosti. Dezinformační kampaň obvykle předpokládá útočení na veřejné mínění mnoha různými kanály, přičemž v posledních letech patří k nejdůležitějším sociální sítě a internet. Obdobné taktiky, označované
jako „malinformace“ a „misinformace“, jsou často využívány souběžně a liší se
pravdivostí informací a záměrem, proč jsou zveřejněny. Malinformace spočívá
v publikování informací, které sice jsou pravdivé, ale jsou citlivé nebo neveřejné
z jiného důvodu. Jejím cílem je poškodit někoho. U misinformace je tomu naopak: cílem zde není poškodit někoho, ale zveřejněná informace není pravdivá.
Fake news – souhrnné označení falešných zpráv, které se šíří po internetu
nebo prostřednictvím jiných médií. Tento fenomén, ač se nejedná o žádnou novinku, získal v posledních letech mimořádný význam díky tomu, že využil bezprecedentní sklon příjemců zpráv sdílet je nebo rozesílat dál díky možnostem, které
skýtá internet. Fake news se často vyznačují senzačními titulky (srov. clickbait),
a jsou-li součástí dezinformační kampaně, jejich obsah a cílová skupina příjemců se pečlivě vybírají. Tento pojem bývá také často využíván jako pejorativní
nálepka, jejímž cílem je znevážit informace, které jsou pro jednotlivce, o němž
pojednávají, nepříjemné či nepohodlné. Je také nutno odlišit fake news od satiry,
parodie a perzifláže (srov. Satira).
Mainstream (hlavní / střední proud) – v souvislosti s médii tento
pojem označuje největší a nejvlivnější centra, která nezřídka vznikla spojením
řady časopiseckých titulů a televizních či rozhlasových kanálů v rámci jediné
vlastnické skupiny. Tento pojem se užívá v protikladu k médiím „alternativním“
a „nezávislým“, často s náznakem, že v hlavním proudu jsou informace v určitém
ohledu unifikované, a pomíjejí tedy jiné názory, nebo dokonce o jistých nepohodlných tématech cíleně mlčí. Do protikladu k mainstreamovým médiím se rovněž
stavějí informace, které pocházejí z různých koutů internetu a své příjemce si
nacházejí díky sdílení na sociálních sítích. Přestože je koncentrace vlastnictví
tradičních médií široce diskutovaným a potenciálně škodlivým fenoménem,
platí, že drobné, „nezávislé“ zpravodajské servisy, pro něž ztráta důvěryhodnosti
nebude mít tak velké důsledky, vykazují mnohem větší tendenci vytvářet, přetiskovat a zveřejňovat nepravdivé zprávy.
Internetový troll – člověk působící mimo jiné na internetových fórech
nebo v diskusích pod příspěvky na sociálních sítích či v komentářích pod zprávami internetových zpravodajských serverů, jehož cílem je provokovat, vyvolávat
nenávist a poutat na sebe pozornost uživatelů. Trollové často předstírají ochotu
diskutovat, ale využívají různé strategie, aby tuto diskusi ve skutečnosti znemož-
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nili, například zpochybňují veškerá fakta a zprávy o daném tématu, zahlcují vlákno velkým množstvím nepravdivých nebo neověřitelných informací, radikálních
nebo provokativních názorů, stavějí se do role obětí cenzury, popřípadě rovnou
urážejí a vyhrožují jiným osobám. Charakteristickým rysem trolla je udržování
hádky za každou cenu, i kdyby její průběh dospěl k tomu, že troll nakonec popře
i to, co psal na začátku. Nejlepší formou obrany před trollováním je tedy důsledné ignorování takového člověka, jakmile zjistíme, že máme co do činění právě s
trollem.
Informační gramotnost – soubor schopností, které umožňují identifikovat potřebu získat nové informace, najít je, vyhodnotit jejich pravdivost a užitečnost a následně si je osvojit a účinně využít. Zahrnuje to mimo jiné kritické
myšlení, schopnost najít si zdroje, analyzovat informace a formulovat na jejich
základě úsudek nebo z nich vyvodit adekvátní závěr. Informační gramotnost se
v dnešní společnosti pokládá za klíčovou jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska kvality sociálního kapitálu a demokracie. V informační éře by měla být prioritou při vzdělávání, mimo jiné i s ohledem na její těsnou provázanost s mediální
gramotností a schopností odlišit fakta od názorů.
Mystifikace (hoax) – cílené a organizované produkování nepravdivých
událostí, situací a institucí, popřípadě také šířeji chápané maskování nepravdy,
aby působila jako pravda. Mystifikace se provádějí s cílem dosáhnout určitého
záměru, například zmýlit veřejné mínění, očernit někoho, nebo dokonce rozpoutat na něj štvanici, popřípadě danou osobu nebo skupinu namočit do nějaké
kriminální či společensky nepřijatelné aféry. Někdy je cílem mystifikace zvýšit
vlastní prestiž nebo význam, případně svést byznysové nebo politické protivníky
na falešnou stopu, pokud jde o záměry mystifikátora. Je nutno rozlišovat mezi
mystifikací a chybnou percepcí či vyhodnocením, fámou nebo performancí, která se prezentuje v dobré víře nebo zkrátka jako žert.
Klepy – vysvětlení nebo popis týkající se určité události, osoby, skupiny nebo
situace, který nelze ověřit nebo jej lze ověřit jen velmi obtížně a šíří se mezi lidmi
především ústním sdělením. Záměrné šíření klepů bývalo součástí propagandistických aktivit nebo dezinformačních kampaní a bylo obzvlášť účinné, když se
týkalo otázek důležitých a v rozhovorech tematicky atraktivních. V současnosti
je obtížné vytvořit klepy jiné než na osobní témata, protože ve veřejných otázkách lze fakta díky všeobecně rozšířenému internetu snáze ověřit.
Post - pravda – politická kultura, která se za poslední léta zformovala v demokratických státech a spočívá v tom, že se ve veřejné diskusi ignorují fakta
ve prospěch emocí, postojů a názorů. Tvrzení třeba i nepravdivá, ale souhlasná
s postoji a emocemi příjemců zde získávají ovace, zatímco pokusy politických
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protivníků vyvrátit lži jsou ignorovány, a často se dokonce k těmto příjemcům vůbec nedostanou (srov. informační bublina). Nezřídka to vede k zásadně rozdílné
znalosti faktů v rámci jedné společnosti a také k pocitu, že oponenti jsou cynicky
obelháváni. Je proto nemožné vést diskusi.
Propaganda – záměrné působení s cílem ovlivnit utváření názorů, postojů
a přesvědčení, šířit ideje a modely chování. Tento pojem bývá spojován s manipulací a často i lživým působením totalitních režimů 20. století, avšak jako termín historický nemá pejorativní zabarvení. Propagandu totiž nevyužívají pouze
vlády států, nýbrž i aktivisté, zástupci byznysu, náboženské organizace nebo
média. Propaganda působí na lidské poznání, prožitky i chování, a tím prosazuje
určitou vizi společnosti nebo jejích prvků.
Satira – publicistické působení spočívající ve výsměchu a zesměšňování jevů,
myšlenek, skupin, zvyklostí a společenských vztahů. Do našeho slovníčku pojmů jsme ji zařadili proto, že bývá často zaměňována s fake news, zvláště její
podžánry označované jako parodie a perzifláž, kde se tvůrce vydává za zástupce
vysmívané názorové skupiny, přičemž zveličuje a deformuje její myšlenky, a poukazuje tak na rozpory a absurdity, které daný názor obsahuje. Poctivý a slušný
satirik však nikdy nenechá příjemce v omylu a dá mu minimálně nepřímo najevo,
že se jednalo o žert.
Spam – početné nevyžádané zprávy rozesílané elektronickou, případně méně
často i korespondenční cestou. Mohou obsahovat například nevyžádané reklamy, škodlivé programy nebo se pokoušejí z adresátů vylákat osobní údaje. Občas se stává, že obsahují nepravdivé, ale šokující a senzační informace, které
jsou součástí dezinformačních kampaní.
Junk food news („zpravodajské blafy”) – články vytvářené bez
předchozího studia tématu, bez adekvátních informací, s neznalostí důsledků
popisovaných událostí a pod tlakem na co nejrychlejší zveřejnění. Tyto články
se objevují především na internetu, neboť dynamika vyhledávačů a sociálních
sítí přikládá neúměrně velkou váhu času zveřejnění, a to do té míry, že méně
renomovaným zpravodajským servisům se vyplatí obětovat důvěryhodnost ve
prospěch toho, že budou první, kdo na dané téma vůbec něco napíše. Taková
stránka pak získává větší množství kliknutí, popularitu, širší dosah a více sdílení,
nicméně právě takový mechanismus bohužel usnadňuje propagaci fake news.
Konspirační teorie – vysvětlení určité události nebo situace, které odkazuje k existenci tajemných sil, jež jsou jejich příčinou, a to při stávajícím pravděpodobnějším a šířeji přijímaném vysvětlení. Tyto teorie nelze ověřit a jejich
stoupenci to posilují úvahou točící se v bludném kruhu: konspirace nebyla proká-
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zána, neboť právě konspirace způsobuje nemožnost prokázání toho, že existuje.
Konspirační teorie prožívají v období všeobecné dostupnosti internetu renesanci, protože jejich vyznavači získali ideální platformy pro diskusi a utvrzování se
ve svých názorech. Velice často se tam objevují i fake news a manipulace, které jsou vytvářeny s cílem přesvědčit nepřesvědčené a dokazovat tvrzení, která
daná konspirační teorie využívá.
Viralita (šiřitelnost) – vlastnost komunikátu (např. zpráva, video) popisující jeho schopnost samovolně se šířit po internetu. Je velice žádoucí pro
marketéry a politické spin doktory, protože pak se obsah vypuštěný do éteru
šíří sám – jak naznačuje anglická verze pojmu – jako virus. K dosažení virality
je nutno dobře odhadnout nálady, trendy, zvyklosti a módní tendence u cílové
skupiny tak, aby příjemci sami rozesílali komunikát dál. Senzační a šokující fake
news bohužel často mají značný virální potenciál, zejména když se týkají otázky,
o níž se v dané chvíli široce diskutuje.
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