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Wstęp
O projekcie
Projekt FI.DO „Zwalczanie dezinformacji i fake newsów” to projekt współfinansowany przez
program Erasmus+ w ramach KA227 – Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa Strategiczne na rzecz kreatywności w dziedzinie
edukacji osób dorosłych. Realizowany jest przez partnerów z czterech krajów europejskich,
reprezentujących cztery sektory kultury: Soc. COOP. Aforisma i QZR srl. z Włoch, IDEC
i DAFNI KEK z Grecji, ZLU i RUSAALKA ze Słowenii oraz AHE z Polski.
Cele i działania projektu zostały opracowane z myślą o umacnianiu umiejętności cyfrowych
seniorów. Grupą docelową projektu są starsi użytkownicy mediów społecznościowych.
Dwóch partnerów – RUSAALKA i DAFNI KEK – pochodzi z sektora produkcji wizualnej i
filmowej, jeden z partnerów reprezentuje sektor kreatywny, QZR srl. ma doświadczenie w
zakresie tworzenia i zarządzania treściami IT, mediami społecznościowymi i grami wideo, i
wreszcie wsparcia naukowego udzieliła Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
(AHE). Mając do dyspozycji tak zróżnicowane doświadczenie i kompetencje, zespół projektu
opracował innowacyjne praktyki (działania i rezultaty pracy intelektualnej), których celem jest
wsparcie rozwoju umiejętności seniorów i trenerów; 5 partnerów – COOP. AFORISMA, ZLU
(Zasavje People’s University), IDEC i AHE – to organizacje edukacyjne dla dorosłych.
Główną grupą docelową projektu są starsi obywatele, którzy mają już pewną wiedzę na temat
świata cyfrowego, często zdobytą poprzez praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju
narzędzi, jednak niepopartą żadną teorią ani konkretnym przygotowaniem. Seniorzy nagle
znaleźli się w erze cyfrowej i mogą mieć problemy z rozpoznawaniem rządzących nią
mechanizmów. W związku z tym są bardziej narażeni i podatni na niskiej jakości informacje.
Znajomość tych mechanizmów bez wątpienia pomogłaby im zarządzać narzędziami
cyfrowymi w inny, bardziej świadomy sposób, gdyż sieć najeżona jest pułapkami. To
doskonały zasób, który poszerzył nasze horyzonty i wiedzę; niemniej jednak w coraz
większym stopniu potrzebne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom korzystanie z niej
w możliwie najlepszy sposób. Rozwój umiejętności w projekcie FI-DO skupia się na
kompetencjach koniecznych do rozpoznawania fake newsów i dezinformacji.
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Gwałtowne rozprzestrzenienie się epidemii Covid-19 zwielokrotniło szanse na napotkanie
nieprawdziwych informacji, które mogą w jednej chwili przemierzyć cały świat, skłaniając
nieświadomego i nieprzygotowanego użytkownika do dania im wiary, zwłaszcza że
nieprawdziwe lub zmanipulowane informacje są rozpowszechniane także przez
mainstreamowe media. Wspierając tworzenie i dostęp do ścieżek doskonalenia umiejętności,
projekt FI.DO próbuje rozwijać umiejętności informatyczne seniorów, przede wszystkim
w zakresie rozpoznawania fake newsów i dezinformacji. W kontekście współczesnej ery
informacji umiejętności medialne i informatyczne stały się kluczowymi kompetencjami, gdyż
stanowią punkt wyjścia dla rozwoju krytycznego myślenia i dobrych praktyk osobistych
w ramach dyskursu internetowego, a co za tym idzie – w świecie rzeczywistym. Obecna era
informacji wymaga uczenia się przez całe życie w zakresie umiejętności medialnych celem
zmniejszenia wykluczenia społecznego. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są interwencje na
różnych poziomach. Jednym z rozwiązań jest upełnomocnianie użytkowników usług
internetowych, by zwiększać ich świadomość i wyposażać ich w narzędzia, które pozwolą im
krytycznie podchodzić do tej kwestii. Celem projektu jest umacnianie włączenia społecznego
defaworyzowanej w świecie cyfrowym grupy wiekowej.
Do udziału w działaniach szkoleniowych organizacje edukacyjne AFORISMA, IDEC, ZLU i
AHE wybrały w sumie 180 seniorów (45 w każdym z krajów partnerskich). Wybrani
kandydaci uczestniczyli w żywych laboratoriach organizowanych we Włoszech, Grecji,
Słowenii i Polsce. Wszyscy partnerzy skontaktowali się z 60 seniorami z prośbą o
wypełnienie prostego kwestionariusza, opracowanego na początkowym etapie projektu.
Celem kwestionariusza jest zwielokrotnienie liczby odbiorców docelowych, by objąć szerokie
spektrum potrzeb, problemów i najważniejszych kwestii związanych z rozpoznawaniem fake
newsów i ogólnie prawidłowym rozumieniem wiadomości. Uczestnicy żywych laboratoriów w
czterech krajach partnerskich i osoby wypełniające kwestionariusz to ogółem 240 osób, do
których dotarły inicjatywy projektu i które skorzystały z jego rezultatów.
Jak już wspomniano, działania projektowe zorientowane były także na potrzeby trenerów
w zakresie ich umiejętności zawodowych i metod edukacyjnych stosowanych w pracy
z seniorami. Przy udziale wszystkich partnerów powstało nowe podejście – Rezultat pracy
intelektualnej 1, Metodologia szkoleniowa. Po omówieniu swoich umiejętności zawodowych,
stworzyli oni metodologię szkoleniową wykorzystującą różnego rodzaju wiedzę
i doświadczenie. Metodologia została oceniona w trakcie żywych laboratoriów, gdzie
uczestnicy byli w stanie uczyć się i jednocześnie wyjaśniać, w jaki sposób konsumują
materiały medialne i poruszają się po świecie cyfrowym.
Ponadto Rezultat pracy intelektualnej 2, czyli niniejszy Podręcznik, skierowany jest do
trenerów. Pomoże im powiększyć swoją wiedzę i rozszerzyć treści z podręcznika na potrzeby
szkoleń. Podręcznik opracowywany był przez cały okres realizacji projektu i wszystkie
działania przyczyniały się do jego doskonalenia. Podręcznik skupia się na tematach takich
jak:
-

historyczne przykłady fake newsów;
postrzeganie fake newsów przez nadawców i odbiorców;
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-

rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji oraz złe nawyki związane
z konsumpcją mediów;
rozwój u seniorów zdolności do rozpoznawania zaufanych źródeł informacji;
upełnomocnianie i dostarczanie narzędzi krytycznego myślenia w związku
z przyswajaniem wiadomości;
bezpieczne korzystanie z Internetu i mediów społecznościowych
z uwzględnieniem fake newsów;
identyfikacja rzetelnych informacji;
terminy, takie jak fake newsy czy dezinformacja.

Wreszcie Rezultat pracy intelektualnej 3 – Poważna gra wideo skierowana jest do seniorów
jako kreatywne narzędzie edukacyjne. Poważne gry to gry cyfrowe, których celem nie jest
wyłącznie ani przede wszystkim rozrywka, gdyż zawierają także elementy edukacyjne.
Poważne gry to zasadniczo narzędzia szkoleniowe, które powinny równoważyć aspekty
poważne i rozrywkowe. Wyszukiwarki najczęściej profilują użytkowników, oferując im treści
coraz bardziej zbliżone ich gustom i poglądom, tworząc bańki, w których nie ma
sprzeczności, a wyłącznie potwierdzenie. Zjawisko to staje się bardziej oczywiste i
zrozumiałe, gdy doświadcza się go bezpośrednio krok po kroku, w czym szczególnie
skuteczne okazały się modele oparte na zabawie, gdyż służą do sprawdzania się w
bezpiecznym środowisku, w którym gra kieruje doświadczeniem tak, by zapewnić rozwój. Na
przestrzeni lat świat zabawy wyszedł poza ograniczone pole gier, wiążąc się z marketingiem,
rozrywką i nauką. Koncepcja grywalizacji zakłada, że należy zwiększać atrakcyjność
obowiązkowych lub nudnych procesów, stosując teorie i modele zabawy do niekoniecznie
rozrywkowych warstw życia społecznego. Grywalizacja odzwierciedla chęć wprowadzenia
powszechnej dynamiki do gier, niekoniecznie w sposób widoczny dla użytkownika, ale tak, by
mógł odczuć korzyści. Projekt FI.DO rozszerza rozrywkową perspektywę edukacyjną
promowaną przez badaczy, wykorzystując ją w odniesieniu do dorosłych uczniów.

Cele projektu
Jak wyjaśnia Europejska Agenda Cyfrowa, era informacji wymaga nauki przez całe życie
w zakresie umiejętności medialnych, by zmniejszać wykluczenie społeczne. Siła mediów
i znajomości obsługi komputera polega na tym, że jest to rozwiązanie zapobiegawcze, a nie
reaktywne, prowokujące krytyczne myślenie, które ma kluczowe znaczenie dla XXIwiecznych obywateli żyjących w nieustannie rozszerzającym się środowisku cyfrowym.
Projekt FI.DO identyfikuje seniorów jako obywateli w wieku powyżej 65 lat, którzy są
nowicjuszami w świecie mediów, a więc są bardziej narażeni na to, by paść ofiarą
nieprawdziwych treści czy zmanipulowanych obrazów.
Ogólnym celem projektu jest rozwój umiejętności i zwiększenie włączenia seniorów poprzez
kreatywność i sztukę. Szczegółowe cele projektu to:
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1) poprawa kompetencji cyfrowych seniorów w zakresie rozpoznawania dezinformacji
medialnej i fake newsów oraz wsparcie ich włączenia w świecie cyfrowym poprzez
kreatywność i sztukę.
Biorąc pod uwagę działania, cel ten zostanie osiągnięty poprzez:
a) udział 180 seniorów w żywych laboratoriach;
b) oferowanie seniorom w trakcie żywych laboratoriów możliwości wyjaśnienia swoich
potrzeb oraz problemów z unikaniem pułapek cyfrowego świata;
c) wolny dostęp do narzędzi edukacyjnych, takich jak podręcznik i poważna gra
wideo opracowane w trakcie projektu;
2) poprawa umiejętności i wyników trenerów poprzez wymianę na poziomie
międzynarodowym. Żywe laboratorium będzie koordynowane i prowadzone przez
moderatorów zidentyfikowanych przez partnerów specjalizujących się w edukacji
i szkoleniach. Dzięki Rezultatowi pracy intelektualnej 3, czyli Metodologii szkoleniowej,
trenerzy nabędą nowe kompetencje w zakresie zarządzania i koordynacji działań grupowych
oraz skupiania się na tematach objętych projektem.
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Podstawowe koncepcje
Niniejszy rozdział prezentuje podstawowe koncepcje wykorzystywane w ramach rezultatów
pracy intelektualnej FI.DO. Już nazwa projektu wskazuje pierwszą z nich, czyli fake newsy.
Nie należy zakładać, że termin ten jest zawsze rozumiany tak samo. Słowo newsy, czyli
wiadomości, oznacza dające się zweryfikować informacje udostępniane w interesie
publicznym, a jako że fake newsy nie spełniają standardów, nie można ich określać mianem
wiadomości. Dlatego pojęcie fake newsów jest w pewien sposób określeniem wewnętrznie
sprzecznym, które może zmienić wiarygodność informacji niespełniających standardów
prawdziwych wiadomości. Są one często tworzone, by wpływać na poglądy i motywy
polityczne. Innym terminem, który pojawił się na tym obszarze jest postprawda1.
Fake newsy obejmują dezinformację, która powszechnie odnosi się do celowych prób
zmylenia lub zmanipulowania ludzi. Rozpowszechnianie fake newsów może mieć swoje
źródła w chęci zysku konkretnych osób, w chęci propagowania interesów geopolitycznych
przez podmioty państwowe oraz w chęci zdyskredytowania oficjalnych źródeł przez
oportunistów2. Często wiążą się z różnymi krzyżującymi się strategami komunikacji,
hakerstwem i kompromisami, wywołując nieporozumienia między ludźmi. Dzięki temu mogą
stanowić bardzo potężne i destrukcyjne narzędzie3. W uproszczeniu, dezinformacja to
szerzenie mylnych informacji, przy czym te dwa terminy różnią się pod względem stojących
za działaniami intencji.
Mylne informacje to nieprawdziwe informacje rozpowszechniane celem wprowadzenia w
błąd odbiorców. Gdy nie jest jasne, że informacja jest nieprawdziwa, a jest przekazywana
dalej, mówimy o rozpowszechnianiu mylnych informacji. Można je z łatwością udostępniać za
pośrednictwem technologii i mediów społecznościowych, przez co trudno je rozpoznać, gdyż
nigdy nie ma stuprocentowej pewności co do stojących za nimi intencji. Dzielenie się
mylnymi informacjami stanowi problem zwłaszcza dla dziennikarzy i autorów, którzy w razie
naruszenia standardów zawodowych i etycznych mogą zostać pozwani o zniesławienie.
Wiadomo, że różne rodzaje dezinformacji mogą pochodzić z wielu różnych źródeł i
kontekstów oraz że mogą wykorzystywać narzędzia, takie jak Photoshop, teorie spiskowe,
propaganda, deepfake, fake newsy, mistyfikacje, oszustwa i nadużycia4. Autorzy fake
newsów pobudzają użytkowników, dzięki czemu informacje są z różnych powodów
przekazywane dalej. Stanowi to problem dla osób, których nie stać lub które nie mają
1

UNESCO (2018). Journalism, „Fake News” and Disinformation: A Handbook for Journalism
Education and Training. Publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki
i Kultury. Źródło: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552
2
Europol (2021). COVID–19 Fake news: Disinformation and misinformation around COVID-19 – a
sneaky threat. Źródło: https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-fake-news
3
Dictionary.com. (2021a). „Misinformation’’ vs. „disinformation’’: Get informed on the difference.
Źródło: https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-difference/
4
Dictionary.com (2021a). „Misinformation’’ vs. „disinformation’’: Get informed on the difference.
Źródło: https://www.dictionary.com/e/misinformation-vs-disinformation-get-informed-on-the-difference/

8

Podręcznik FI.DO

dostępu do wysokiej jakości dziennikarstwa czy publicznych mediów informacyjnych. Trudno
jest generalizować, ale można założyć, że nie wszystkie osoby starsze mają do nich dostęp,
tak jak ludzie zamieszkujący biedniejsze obszary świata.
Kolejnym rodzajem fałszywych informacji są informacje szkodliwe (ang. malinformation),
które są prawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w celu wyrządzenia szkód5. W 2020
roku, w Ekwadorze przeprowadzono badanie mierzące i oceniające poziom i wpływ fake
newsów na osoby starsze, które objęło osoby w wieku 65+. Wyniki pokazały, że fake newsy
mają negatywny wpływ na osoby starsze, w tym ich zdrowie psychiczne. Członkowie badanej
grupy wykazywali obawy, niepokój, dezorientację i poczucie zagubienia, co może mieć
wpływ na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. W trakcie pandemii Covid-19,
problemem było rozpowszechnianie fałszywych produktów i usług oraz mylących informacji
na temat leczenia, a także kwestionowanie oficjalnych narracji ze stron internetowych, źródeł
i wytycznych6. Badanie to dowodzi, że choć korzystanie z sieci społecznościowych może być
przydatne w rozwiązywaniu problemów, stosowanie fałszywych informacji może mieć
negatywny wpływ na zdrowie. Emocje, jakich doświadczają ludzi i jakimi dzielą się z innymi,
w połączeniu z dezinformacją mogą być bardziej zaraźliwe niż wirus. Ważne jest, by nie tylko
media i sieci społecznościowe wyłapywały fałszywe treści, gdyż ogólnym standardem
powinien być krajowy nadzór polityczny oraz polityka sankcji 7.
Bezbronność osób starszych to wynik deficytów kognitywnych związanych z wiekiem,
pamięcią epizodyczną oraz początkami problemów z logicznym myśleniem. Ocena
prawdziwości wiadomości staje się coraz trudniejsza i może prowadzić do szukania skrótów
myślowych, dzięki którym fałszywe informacje wydają się bardziej rzeczywiste. Wiele badań
potwierdziło, że podatność na fake newsy wzrasta z wiekiem. Dowodzi tego również fakt, iż
osoby powyżej 65. roku życia udostępniają na Facebooku siedem razy więcej linków
z domenami fake newsów8.

5

International center for non-for-profit law (2021). Legal responses to disinformation.
Źródło:https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2021.03-Disinformation-Policy-Prospectus-final.pdf
6
Europol (2021). COVID–19 Fake news: Disinformation and misinformation around COVID-19 – a
sneaky threat. Źródło: https://www.europol.europa.eu/covid-19/covid-19-fake-news
7
Menéndez-Zambrano, C. (2021). Influence of fake news on older adults. Revista Científica Y
Arbitrada De Ciencias Sociales Y Trabajo Social: Tejedora. ISSN: 2697-3626, 4(7), 91-103. Źródło:
https://publicacionescd.uleam.edu.ec/index.php/tejedora/article/view/217/381
8
Brashier, N. M., Schacter, D. L. (2020). Aging in an era of fake news. Current Directions in
Psychological Science. 2020;29(3):316 - 323. Źródło:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721420915872
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Źródło: Brashier, 2020.

Potrzeba posiadania krytycznych umiejętności cyfrowych, tj. rozumienia, w jaki sposób
działają technologia i społeczeństwo, jest obecnie większa niż kiedykolwiek wcześniej.
Edukacja w zakresie tego, jak funkcjonują media komunikacyjne oraz w jaki sposób
informacje są rozpowszechniane, przetwarzane i konsumowane przez innych może
przygotować ludzi na krytyczne zaangażowanie oraz bycie lepszymi, demokratycznymi
obywatelami. Fałszywe opowieści wyraźnie sprawiają, że ludzie tracą zaufanie do mediów
publicznych i polityki, do czego przyczynia się także brak zrozumienia, czym jest rzetelne
źródło informacji. To z kolei prowadzi do utraty zaufania do dziennikarstwa,
mainstreamowych mediów i informacji.

Historia fake newsów
Zjawisko fake newsów jest tak stare, jak opowiadanie historii, druk, książki, wiadomości i
media; prawdziwe i fałszywe informacje zdają się iść ze sobą w parze od momentu powstania
aż do dziś. Można znaleźć wiele przykładów mitów, wspomnień, legend miejskich, zapisów
historycznych i dzieł sztuki, które po bliższej analizie okazały się nieprawdziwe.
Fałszywe informacje i mistyfikacje powstawały z wielu powodów, np. jako prowokacje lub
w nadziei na zyski, również finansowe. Niektóre zyskały sławę, tak jak audycja radiowa Wojna
światów Orsona Wellesa, która wywołała falę paniki, czy fałszerstwa Han van Meegerena.
Inne wciąż są rozpowszechniane i powielane jako autentyki, tak jak wietnamskie zdjęcie
dwojga dzieci9, nieustannie towarzyszące wyciskającym łzy wiadomościom o katastrofach ze
wszystkich zakątków świata. Trzy historyczne przykłady fałszywych informacji i artefaktów
przytoczone w niniejszym rozdziale są mniej znane i mogą stanowić pożywkę intelektualną
oraz inspirację do dyskusji i opracowania materiałów edukacyjnych.

9
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Podróże Marco Polo
Ok. 1298 roku Marco Polo napisał Opisanie świata stanowiące relację z lat, które rzekomo
spędził w Chinach. Według książki, w trakcie podróży w 1271 roku spotkał wielkiego władcę
Chin Kubilaj-chana, który z podróżnika uczynił swego specjalnego wysłannika. Marco Polo
powrócił do Wenecji w 1295 roku, a trzy lata później opowiedział o swoich podróżach po
Chinach francuskiemu pisarzowi Rustichello, który z kolei napisał książkę o wyprawie Marco
Polo. Książka zyskała ogromną popularność i na wiele kolejnych stuleci stała się jednym
z głównych źródeł informacji na temat Orientu. „Na przykład, Krzysztof Kolumb zabrał ją ze
sobą w brzemienną w skutki podróż do Ameryki. Ponadto stała się inspiracją dla wielu
legend, takich jak ta, że Marco Polo przywiózł z Chin sekrety spaghetti i lodów (co jest
nieprawdą)”10.
Jednak obecnie niektórzy badacze (np. Frances Wood w swojej książce Did Marco Polo Go
to China?) podejrzewają, że Marco Polo w rzeczywistości nigdy nie dotarł do Chin.
Argumenty za tym przemawiające obejmują szereg brakujących zapisów i zagadkowych
przemilczeń. Przede wszystkim, w chińskich archiwach nie ma żadnej wzmianki o gościu z
Włoch, choć chińska dokumentacja z tamtego okresu wspomina o obecności wielu
podróżników z Europy. Jeżeli Marco Polo był faktycznie wysłannikiem wielkiego chana, to
dość dziwne, że jego obecność nie została odnotowana.Po drugie, książka opisująca
siedemnaście lat spędzonych w Chinach nie zawiera żadnych istotnych informacji na temat
geografii czy kultury Chin, takich jak nazwy miejsc, chiński styl pisania czy drzeworytnictwo.
Podróżnik nie wspomina też o zwyczaju picia herbaty, krępowaniu stóp, korzystaniu z
pałeczek ani Wielkim Murze Chińskim.
Z drugiej strony Marco Polo faktycznie opisał ważne cechy chińskiego społeczeństwa, takie
jak porcelana, wykorzystanie węgla czy papierowe pieniądze, nieznane Europejczykom w XIII
wieku. Uczeni podejrzewają, że nigdy nie dotarł dalej niż do faktorii swojej rodziny nad
Morzem Czarnym, ale poznał perskie i arabskie przewodniki po Chinach, które były jego
źródłem informacji.
Manuskrypt Wojnicza
Manuskrypt jest księgą liczącą ok. 240 stron tekstu w nieznanym alfabecie, z ilustracjami
roślin i diagramami astrologicznymi. Tekst nie został przetłumaczony i nie jest jasne, ile ma
lat, choć niektórzy datują go na XV wiek. Dokument zwrócił uwagę badaczy w 1912 r., gdy
został odkryty przez Michała Wojnicza we włoskiej bibliotece Willa Mondragone. Historia
manuskryptu jest zagadkowa. Między jego stronami znaleziono XVII-wieczny list od Jana
Marka Marci do badacza Athanasiusa Kirchera, wyjaśniający, że księga należała do cesarza
Rudolfa II. Wierzono, że została napisana przez angielskiego mnicha Rogera Bacona. Marci
miał nadzieję, że Kircher przetłumaczy manuskrypt, jednak nadaremnie.
Po powrocie do Ameryki Wojnicz udostępnił kopie manuskryptu kryptografom z prośbą
o odszyfrowanie alfabetu. Pierwszy ogłosił rozwiązanie w 1921 roku William Romaine
Newbold, który przeanalizował litery manuskryptu i doszedł do wniosku, że nie mają one
10
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znaczenia, a prawdziwe znaczenie kryje się w poszczególnych pociągnięciach pióra,
składających się na każdą z liter, co miało odpowiadać greckiej formie stenografii. Teoria ta
jednak nie została potwierdzona, gdyż to, co Newbold wziął za pociągnięcia pióra, było w
rzeczywistości pęknięciami atramentu spowodowanymi wiekiem.
W 1943 roku, Joseph Martin Feely, który pracował nad założeniem, że manuskrypt został
napisany przez Rogera Bacona, dokonał próby zestawienia częstotliwości znaków w tekście
z częstotliwością występowania znaków w innych tekstach Bacona, co również nie
zakończyło się powodzeniem. W latach 70. XX wieku Robert Brumbaugh, w oparciu o
skomplikowany schemat dekodowania, wysunął teorię, że manuskrypt jest średniowiecznym
traktatem na temat eliksiru życia. Od tego czasu pojawiło się jeszcze wiele hipotez. W 1978
roku, John Stojko stwierdził, że to relacja z wojny domowej, zapisana pradawną formą
ukraińskiego bez samogłosek. W 1987 roku, Leo Levitor zasugerował, że to starożytny
modlitewnik zawierający monotonne medytacje na temat bólu i śmierci. Ostatnio Jacques
Guy snuł rozważania, czy nie jest to pradawna próba transkrypcji wschodnioazjatyckiego
języka, takiego jak chiński lub wietnamski. Jako że tekstu nie udało się przetłumaczyć, wiele
osób uważa, że pismo jest pozbawione sensu oraz że księga została sfabrykowana.
Informatyk Gordon Rugg twierdzi, że oszust mógł stworzyć księgę za pomocą narzędzia
szyfrowania, takiego jak kratka Cardana, a tekst został spisany w XVI wieku przez Anglika
Edwarda Kelleya celem zwiedzenia cesarza Rudolfa II. Istnieją również teorie, jakoby
manuskrypt był „alchemicznym zielnikiem”, nonsensowną księgą, której lekarze używali, by
zrobić wrażenie na pacjentach. W 1986 roku, Michael Barlow zasugerował, że sam Wojnicz
spisał manuskrypt celem mistyfikacji, gdyż jako antykwariusz posiadał potrzebną wiedzę. Nie
ma jednak na to dowodów. Manuskrypt Wojnicza do dziś pozostaje tajemnicą.
Nagrody Wine Award of Excellence 11
Magazyn Wine Spectator od początku lat 80. XX wieku przyznaje nagrody „Awards of
Excellence” restauracjom oferującym swoim klientom wyjątkowe karty win. Aby otrzymać
nagrodę, restauracja musi przedstawić swoją kartę win oraz wpłacić 250 $ tytułem
wpisowego. Większość restauracji otrzymuje nagrodę, a Wine Spectator zarabia ponad
milion dolarów rocznie na opłatach wpisowych. W 2008 roku, magazyn przyznał nagrodę
Osteria L’Intrepido – włoskiej restauracji z Mediolanu, co okazało się być wstydliwą wpadką,
gdyż taka restauracja nie istnieje. Zgłoszenie nieistniejącej restauracji wraz z fałszywą kartą
win zawierającą najgorzej oceniane przez Wine Spectator włoskie wina przesłał Robin
Goldstein, autor The Wine Trials. Aby mistyfikacja się udała, stworzył stronę internetową
restauracji i zamieścił w Internecie fałszywe recenzje. Twierdził, że chciał sprawdzić, w jakim
stopniu nagrody odzwierciedlają jakość oferty win. Goldstein ujawnił prawdę w sierpniu 2008
roku, oznajmiając, że jego oszustwo dowiodło, iż Award of Excellence to intratna forma
reklamy, a nie szczera ocena kart win restauracji.
Historyczne przykłady wyraźnie
nieprawdziwych informacji.

11
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Kłamstwo obiegnie cały świat, nim prawda założy buty.
Cytat przypisywany Markowi Twainowi
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Nawyki i trendy związane z konsumpcją mediów
Świat jest obecnie w dużej mierze zdominowany przez procesy informacyjne i oparte na
danych. Łatwiej to wyjaśnić i zrozumieć, gdy wyodrębni się dwie istotne w tym kontekście
postaci: twórcę treści i konsumenta treści. Na potrzeby niniejszej analizy, nacisk kładziony
będzie przede wszystkim na rolę konsumentów. W ramach projektu docelową grupą
wiekową są konsumenci powyżej 65. roku życia. Jednak dla pełnego obrazu, jego zasięg pod
względem analizy i uwagi będzie znacznie wykraczał poza jedną grupę konsumentów.
Jeżeli mamy zająć się tematem konsumpcji mediów z punktu widzenia bieżących trendów,
grupa wiekowa seniorów wydaje się być uzasadnionym wyborem w świetle obecnych
nawyków związanych z konsumowaniem mediów.
Socjodemograficzna charakterystyka konsumentów w ogromnym stopniu wpływa na rodzaj
konsumowanych treści we wszystkich mediach zarówno społecznościowych, jak
i tradycyjnych, takich jak radio, telewizja kablowa i gazety. Są to wyniki badania
przeprowadzonego przez międzynarodową firmę konsultingową Deloitte, zaprezentowane
niedawno
w
raporcie
dotyczącym
trendów
medialnych 12.
Wśród
aspektów
socjodemograficznych pod uwagę brany jest przede wszystkim wiek, grupa społeczna,
lokalizacja geograficzna, poziom wykształcenia i inne cechy składające się na personę
konsumenta. W rezultacie badanie Deloitte identyfikuje możliwe wyjaśnienia wyborów
konsumenckich, w tym indywidualne tendencje i preferencje oraz wpływ czynników
zewnętrznych, takich jak marketing.
Pierwszą dużą różnicą, dzięki której można zrozumieć bieżące trendy konsumpcji treści
medialnych, jest wiek. Według różnych badań wykraczających poza spostrzeżenia Deloitte,
wzorzec konsumpcji grupy wiekowej najczęściej definiowanej jako pokolenie Z znacznie
odbiega od wzorca charakterystycznego dla boomersów, którzy są adresatami
i beneficjentami projektu FI.DO.
Dla wyjaśnienia przytoczonych kategorii, pokolenie Z obejmuje osoby urodzone po 1997
roku (zasadniczo do 2007 roku, choć okres ten jest jeszcze zbyt świeży, by można go było
należycie sklasyfikować). Z drugiej strony boomersi to osoby urodzone w latach 1947-1965,
w następstwie II Wojny Światowej. To wówczas świat doświadczył bezprecedensowego
przyspieszenia gospodarczego, stosunkowej stabilności i gwałtownego wzrostu („boomu”)
liczby narodzin.
Co zrozumiałe, starsze pokolenie pozostaje lojalniejsze czy bardziej przywiązane
emocjonalnie i praktycznie do bardziej tradycyjnych mediów: gazet, radia i telewizji kablowej.
Niemniej jednak, poza pewnymi wyjątkami, w pokoleniu seniorów odnotowuje się już
przechodzenie na nowocześniejsze formy mediów zarówno w związku z informacjami, jak i
rozrywką.
Pokolenie Z przoduje obecnie w kwestii większości innowacji internetowych czy to w
wymiarze ich konsumpcji, czy tworzenia. Bliższa analiza sposobu, w jaki jego przedstawiciele
12
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korzystają z mediów, prawdopodobnie pozwoli zidentyfikować kierunek, który zyska na
znaczeniu w przyszłości, gdyż coraz więcej młodych osób będzie podążać za tendencjami
zapoczątkowanymi przez tę grupę konsumentów. Z ich punktu widzenia, główne formy treści,
którymi warto się zajmować, to wideogramy, muzyka i media społecznościowe.
Przede wszystkim, kluczową rolę na potrzeby nauki oraz wykorzystywania danych platform
w czasie wolnym zdaje się odgrywać rozrywka. Choć tradycyjnie media stanowiły narzędzia
komunikacji treści informacyjnych, czego przykładami są radio i telewizja transmitujące
wiadomości, obecnie media głównie produkują rozrywkę dla użytkowników końcowych. Gry
wideo i muzyka doskonale wpisują się w tę kategorię, uzupełnianą przez podcasty.
Przy wszystkich różnicach w sposobie korzystania z mediów, młodsze pokolenia nie tylko
odchodzą od bardziej tradycyjnych form wiadomości na rzecz nowocześniejszych.
W rzeczywistości, podczas gdy dla większości telewizji kablowych i stacji radiowych grupa
odbiorców jest dość stabilna, nie jest tak w przypadku mediów społecznościowych, w
których trendy mogą ulegać bardzo szybkim zmianom. Jednocześnie media
społecznościowe zdają się preferować czy raczej są preferowane w odniesieniu do
konsumpcji materiałów raczej rozrywkowych niż informacyjnych czy związanych z
wiadomościami.
Ten rozdźwięk generacyjny ma swoje uzasadnienie. Już między dorosłymi poziom zaufania
do wiadomości w mediach społecznościowych jest dość niski: 67% wykazuje umiarkowany
brak zaufania do wiadomości znajdowanych w mediach społecznościowych. Co zrozumiałe,
dany brak zaufania przeszedł na młodsze pokolenia. Niemniej jednak fakt, że wiadomości są
rozpowszechniane w mediach społecznościowych, nie może być postrzegany jako coś
wyłącznie negatywnego, gdyż przyczynił się do większej demokratyzacji i decentralizacji
informacji. Ponadto, dopóki pula konsumentów będzie świadoma znaczenia krytycznego
myślenia w związku z wiadomościami w Internecie, może być uznany za korzyść i wartość
dodaną dla ogólnej jakości informacji w Internecie. Dane nie bagatelizują rosnącej roli
i znaczenia wiadomości publikowanych w mediach społecznościowych13.
Innym powszechnym trendem jest rosnąca rola paywalli w dostępie do pewnych form lub
typów treści w mediach, stosowanych albo celem wsparcia własnej działalności, albo celem
opłacenia tantiem wykorzystywanych mediów (jak w przypadku platform muzycznych);
użytkownicy końcowi mogą wykupić subskrypcję wielu miesięcznych lub rocznych
programów, by konsumować konkretne treści, takie jak muzyka lub filmy. Jednakże wygląda
na to, że jest to poważna przeszkoda dla znacznej części społeczności konsumentów, z
których wielu pozostaje poza zasięgiem oferty paywalla.
Jeżeli przyjrzymy się bliżej wzorcom konsumpcji mediów wśród boomersów, w 2020 roku
wykorzystanie Internetu wzrosło we wszystkich grupach wiekowych, w tym wśród seniorów
(+6%). Dane pokazują także wzrost ogólnej konsumpcji mediów, nie tylko zasobów
dostępnych w Sieci14.

13
14
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Jednak odsetek seniorów konsumujących treści internetowe różni się geograficznie.
Przewodzić zdają się Stany Zjednoczone, z 88% starszych obywateli codziennie
korzystających z Internetu. Odsetek ten jest bardzo zróżnicowany w Europie, choć sama
w sobie jest społeczeństwem postindustrialnym. Według Eurostatu, podobne proporcje
można odnaleźć w krajach Europy Środkowej i Północnej, takich jak Finlandia czy
Luksemburg. Z kolei w południowo-wschodniej części kontynentu zaawansowanie
technologiczne jest znacznie mniejsze, z odsetkiem seniorów na co dzień korzystających z
Internetu wahającym się od 25% w Bułgarii do 33% w Grecji 15.
Różnice mogą także istnieć w obrębie samej grupy seniorów. Ogólnie rzecz ujmując,
seniorów definiujemy jako osoby już od 55. roku życia, ale na potrzeby projektu FI.DO grupą
docelową są osoby 65+. Najnowsze badania nad trendami i konsumpcją mediów wykazują,
że różnica nie jest bez znaczenia. Według Deloitte, w przypadku seniorów z grupy wiekowej
66-70 lat istnieje czterokrotnie wyższe prawdopodobieństwo czerpania informacji z mediów
społecznościowych w porównaniu z osobami starszymi (grupą wiekową 81-85 lat)16. Dlatego
ważne jest, by nieustannie monitorować ewolucję trendów, które zmieniają się nawet
w obrębie jednej grupy wiekowej.

Codzienne korzystanie z platform medialnych przez
seniorów (% respondentów)
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Kolejnym ważnym elementem analizy konsumpcji mediów jest rola, jaką odgrywa w niej
edukacja. Według wyników badań nad fake newsami, edukacja stanowi drugi najważniejszy
po wieku czynnik w kwestii rozróżniania wiadomości na platformach społecznościowych 17.
15
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Edukacja jest interpretowana w szerszym znaczeniu, odnosząc się nie tylko do systemu
szkolnego (choć ogólnie odgrywa on ważną rolę), ale także do rozwoju wiedzy cyfrowej.
Według American Library Association Office for Information Technology, która to organizacja
stworzyła grupę roboczą ds. umiejętności informatycznych, obecnie bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej kluczowe znaczenie ma „posiadanie szeregu różnych umiejętności poznawczych
i technicznych, koniecznych do wyszukiwania, rozumienia, oceny, tworzenia i przekazywania
informacji cyfrowych”, a także umiejętności „interpretowania wyników wyszukiwania
i weryfikowania jakości pozyskanych informacji”18.
Teraz jasne jest, w jakim stopniu trend konsumpcji mediów internetowych wymaga
posiadania kompetencji cyfrowych, które rozciągają się od wiedzy, jak uzyskać dostęp do
treści, po konkretne kompetencje w zakresie interpretacji wiadomości internetowych oraz
rozumienia różnych ofert obejmujących opłaty za dostęp, a także inne wyzwania stojące
przed konsumentami.

Błędy poznawcze
W tej części podręcznika omówione zostaną dwa konkretne rodzaje błędów poznawczych:
błąd konfirmacji i uprzedzenie niejawne. Wychodząc od naukowej definicji błędu
poznawczego, przeanalizujemy czynniki i mechanizmy leżące u podstaw procesów
psychologicznych błędu konfirmacji i uprzedzenia niejawnego.
Błąd poznawczy odnosi się do systematycznego (czyli nieprzypadkowego, a więc
przewidywalnego) odchodzenia od racjonalności przy dokonywaniu oceny bądź
podejmowaniu decyzji. Większość tradycyjnych poglądów na ludzkie poznanie sugeruje, że
ludzie mają tendencję do optymalizacji przy dokonywaniu wyborów i ocen. Zgodnie z tą
perspektywą, ludzie zachowują się jak racjonalne, niemal optymalne jednostki, zdolne
rozwiązywać zarówno proste, jak i złożone problemy kognitywne celem maksymalizacji
nagród, jakie otrzymują wskutek swoich interakcji z otoczeniem. W normalnych
okolicznościach racjonalna jednostka rozważa potencjalne koszty i korzyści płynące z jej
działań, ostatecznie wybierając opcję, która jest ogólnie bardziej korzystna. W ten sposób
dochodzi do selekcji, co oznacza, że pod uwagę brane są wszystkie informacje istotne dla
rozwiązania problemu, a wszystkie nieistotne informacje, które mogłyby zakłócić proces
podejmowania decyzji, są pomijane. Choć całe obszary badawcze nauk społecznych
zbudowano w oparciu o założenie racjonalności, w ostatnich dekadach jest ono podważane
w świetle dowodów dostarczanych przez psychologię eksperymentalną i dziedziny
pokrewne, które sugerują, że ludzkie oceny i decyzje są często dalekie od racjonalności:
wpływ na nie mają pozornie nieistotne czynniki bądź lekceważenie ważnych informacji.
Ponadto tego typu odejście od racjonalnych norm jest zazwyczaj systematyczne: ludzie
napotykają te same problemy, popełniając te same błędy. Innymi słowy, ludzie zdają się być
18
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irracjonalni w przewidywalny sposób. Dlatego teoria, której celem jest modelowanie ludzkich
ocen i decyzji, musi być w stanie wyjaśnić takie przypadki konsekwentnej irracjonalności czy
błędy poznawcze. Aby zrozumieć, co mają wspólnego wszystkie rodzaje błędów i skąd się
biorą, należy wspomnieć niektóre z podejść, które próbowały wyjaśnić błędy poznawcze:
ograniczone zasoby kognitywne, wpływ motywów i emocji, wpływy społeczne i heurystyka.
Pierwszym, oczywistym wyjaśnieniem błędów poznawczych jest ograniczona zdolność
ludzkiego umysłu do przetwarzania informacji. Jako że pamięć nie ma nieskończonej
pojemności, przy podejmowaniu decyzji nie możemy brać pod uwagę dużych ilości
informacji, nawet jeśli wszystkie mają znaczenie dla danej kwestii. Dlatego zmuszeni jesteśmy
skupiać się na podzbiorach dostępnych informacji, ale ich też nie da się szczegółowo
przeanalizować. W przypadku najbardziej złożonych problemów, optymalne, prawdziwie
racjonalne rozwiązanie pozostaje więc poza zasięgiem i możemy jedynie dążyć do
„ograniczonej racjonalności”.
Inna potencjalna przyczyna pewnych błędów poznawczych tkwi w emocjach. Dzieje się tak
dlatego, że emocje mają znaczenie biologiczne, gdyż mają wpływ na zachowanie i mogą
powodować pewne systematyczne odchylenia od racjonalnej normy. Podobnym
potencjalnym źródłem błędów jest motywacja. Badania wykazały, że wyciągane przez ludzi
wnioski mogą być błędne ze względu na ich wcześniejsze przekonania i postawy. Oznacza
to, że mogą się angażować w umotywowane rozumowanie: rozwiązując zadanie, wybierają
przekonania i strategie, które z największym prawdopodobieństwem doprowadzą do
wniosków, które chcą wysnuć.
Niektóre błędy poznawcze mogą być tworzone lub przynajmniej modyfikowane przez sygnały
społeczne. Tak jest w przypadku efektu silniejszego, który opisuje ludzką tendencję do
dostosowywania się do opinii wyrażanych przez innych i który ma znaczny wpływ na
zachowania stadne, takie jak głosowanie w wyborach.
Heurystyka i skróty myślowe są stosowane, gdy dokonanie racjonalnego wyboru jest
niemożliwe czy wręcz niepożądane z kilku powodów:
(a) zebranie i rozważenie wszystkich dowodów celem rozwiązania problemu wymaga czasu
i wysiłku;
(b) ponadto trzeba zaangażować wiele zasobów kognitywnych, których można użyć do
innych celów;
(c) dość często zbliżenie się do najlepszego rozwiązania problemu wystarcza, gdyż dalsza
praca nad uzyskaniem optymalnego rozwiązania byłaby kosztowna, a więc nieopłacalna.
Dlatego umysł korzysta z heurystyki lub skrótów myślowych, by w szybki i oszczędny sposób
wyciągać wnioski.
Heurystyka to prosta zasada, która nie stara się zrozumieć problemu w całej jego złożoności,
by znaleźć optymalne rozwiązanie, ale podsuwa „wystarczające” rozwiązanie, jednocześnie
minimalizując wysiłek. Błędy poznawcze pojawiły się w toku ewolucji w wyniku heurystyki lub
podobnego mechanizmu i były nieustannie stosowane, gdyż zapewniały przewagę w walce
o przetrwanie. W pradawnych środowiskach ludzie byli pod presją konieczności szybkiego
podejmowania ważnych, decydujących o życiu lub śmierci decyzji (np. lepiej było uciec po

19

Podręcznik FI.DO

zauważeniu potencjalnego drapieżnika niż czekać, aż będzie dobrze widoczny, a więc
znajdzie się zbyt blisko, by można było uciec).
Warunki te sprzyjały rozwojowi mechanizmów podejmowania decyzji, które (a) działają
szybko i (b) zapewniają tzw. „mniej kosztowne błędy”. W powyższym przykładzie lepiej
błędnie założyć, że w okolicy jest drapieżnik, niż błędnie przyjąć, że go nie ma. Ogólnie rzecz
ujmując, wiele błędów poznawczych zdaje się konsekwentnie preferować wnioski powiązane
z najmniej kosztownymi błędami.
Poza tym poddawanie się pewnym błędom poznawczym może przynieść innego rodzaju
korzyści, zwłaszcza w wymiarze emocjonalnym. Na przykład, jednym z dobrze znanych
błędów poznawczych jest złudzenie kontroli czyli błędne przekonanie, że ma się kontrolę nad
wynikami, które w rzeczywistości pozostają poza naszą kontrolą. Konsekwencje emocjonalne
tego uprzedzenia są niezwykłe: osoba, która uważa, że nic nie da się zrobić, by osiągnąć
określony cel, popada w rozpacz; tymczasem ci, u których rozwinęło się złudzenie kontroli,
niesłusznie przypisują sobie każdy pozytywny wynik 19.
Błąd konfirmacjito mechanizm psychologiczny prowadzący nas do wyszukiwania, a następnie
chętniejszego akceptowania wszelkich wiadomości, które potwierdzają to, w co już
wierzyliśmy. Dlatego mamy tendencję do unikania wiadomości, które są sprzeczne z naszymi
przekonaniami. Dzięki temu, nawet jeśli nasza teoria zostanie obalona, mamy tendencję do
zapamiętywania informacji, które ją potwierdzają20. Błąd konfirmacji to jeden z przykładów
tego, w jak nielogiczny i stronniczy sposób ludzie czasem przetwarzają informacje. Takie
nieobiektywne podejście do podejmowania decyzji jest w znacznym stopniu niezamierzone
i często prowadzi do ignorowania niespójnych informacji. Istniejące przekonania mogą
obejmować oczekiwania w danej sytuacji oraz przewidywania dotyczące konkretnego
rezultatu. Ludzie mają zwłaszcza tendencję do przetwarzania informacji na poparcie
własnych przekonań, gdy dana kwestia jest bardzo ważna lub ma dla nich znaczenie. W ten
sposób wiele czynników, których ludzie sobie nie uświadamiają, może wpływać na
przetwarzanie informacji. Po wyrobieniu sobie opinii na jakiś temat, ludzie mają problemy z
przetwarzaniem informacji w racjonalny, obiektywny sposób. Dzieje się tak dlatego, że lepiej
idzie im racjonalne przetwarzanie informacji i jednakowe traktowanie różnych punktów
widzenia, gdy są emocjonalnie zdystansowani do danej kwestii (choć niewielki błąd
konfirmacji może się pojawiać nawet przy braku interesów osobistych).
Jednym z wyjaśnień, dlaczego ludzie są podatni na błąd konfirmacji, jest to, iż oferuje
skuteczny sposób przetwarzania informacji. Nieustanny zalew informacji w świecie
społecznym sprawia, że ludzie nie mają czasu, by starannie przetworzyć każdą z nich
i wyciągnąć obiektywny wniosek. Podejmowanie decyzji i przetwarzanie informacji są często
zaburzone, ponieważ ludzi ogranicza interpretowanie informacji z ich własnego punktu
widzenia. Należy pamiętać, że ludzie muszą szybko przetwarzać informacje, by chronić się
FERNANDO BLANCO, „Cognitive bias” [w:] „J. Vonk, T.K. Shackelford (red.), Encyclopedia of
Animal Cognition and Behavior”, 2017,
https://www.researchgate.net/publication/317344882_Cognitive_bias.
20
LAURA FASANO, „Psicologia delle fake news: i meccanismi che ci portano a credere alle notizie
false” [w:] „Cultura Digitale”, „Le Macchine Volanti”, 2021.
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przed krzywdą. Jest to zachowanie adaptacyjne, gdyż poleganie na instynktownych
i automatycznych reakcjach chroni ludzi przed zagrożeniami. Innym powodem, dla którego
wśród ludzi występuje błąd konfirmacji, jest chęć zachowania poczucia własnej wartości.
Ludzie lubią mieć o sobie dobre zdanie, a informacja, że jakieś bliskie im przekonanie jest
nieprawdziwe, pogarsza ich samopoczucie. Dlatego szukają informacji, które potwierdzają
ich przekonania. Kolejnym powodem jest trafność, gdyż ludzie chcą się czuć inteligentni,
a informacja sugerująca mylne przekonanie lub podjęcie złej decyzji wskazuje na brak
inteligencji21.
Uprzedzenie niejawneobejmuje skojarzenia wykraczające poza świadomość i stanowi
tendencję do postrzegania osób, którym ufamy i z którymi dzielimy wspólne cechy, takie jak
płeć, pochodzenie etniczne czy wiek, za bardziej wiarygodne 22. Badania wykazują, że
studenci, pielęgniarki, lekarze, policjanci, rekruterzy i wiele innych osób posiada uprzedzenia
niejawne dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, płci, statusu społecznego i
innych cech. Na przykład, według badań większość osób posiada niejawne uprzedzenie,
które kojarzy naukę i technologię z płcią, więc od najmłodszych lat dziewczynki nie są
zachęcane do wybierania tego typu ścieżek zawodowych 23.
Uprzedzenia niejawne definiowane są także jako postawy lub stereotypy mające
nieuświadomiony wpływ na nasze zrozumienie, działania i decyzje. Jako że funkcjonują poza
naszą świadomością, uprzedzenia niejawne są wszechobecne i mogą stanowić wyzwanie
nawet dla pełnych dobrych chęci osób o egalitarystycznych poglądach, prowadząc do
działań i rezultatów niekoniecznie zgodnych z jawnymi intencjami. Z powodu ukrytych
skojarzeń, jakie posiadamy poza świadomością, uprzedzenia niejawne niekoniecznie są
zgodne z naszymi jawnymi przekonaniami i deklarowanymi intencjami. Oznacza to, że nawet
osoby, które wyrażają egalitarystyczne intencje i starają się wszystkich traktować
sprawiedliwie, mogą nieświadomie postępować w sposób odzwierciedlający ich raczej
niejawne niż jawne uprzedzenia. Dlatego nawet pełne dobrych chęci osoby mogą swoimi
działaniami doprowadzić do niesprawiedliwych rezultatów wobec różnych grup. Każdy z nas
BETTINA J. CASAD, „Confirmation bias” [w:] „Psychology & Mental Health, Encyclopaedia
Britannica”, 2016, https://www.britannica.com/science/confirmation-bias.
Więcej informacji na temat koncepcji błędu konfirmacji można znaleźć w: FRANCESCA AMENDUNI,
„Come elaboriamo l’informazione che riceviamo e gli errori della nostra mente” [w:] „Valigia Blu”,
2018,https://www.valigiablu.it/notizie-cervello-pregiudizi/; SANDEEP SUNTWAL, SUSAN A. BROWN,
MARK W. PATTON „How does Information Spread? A Study of True and Fake News” [w:] „HAWAII
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES 2020 (HICSS-53)”, s. 5893-5902, 2020,
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1737&context=hicss-53; WALTER R. SCHUMM,
„Confirmation bias and methodology in social science: an editorial” [w:] „Marriage & Family Review”,
s. 285-293, 2021, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01494929.2021.1872859;
22
LAURA FASANO, „Psicologia delle fake news: i meccanismi che ci portano a credere alle notizie
false” [w:] „Cultura Digitale”, „Le Macchine Volanti”, 2021,
https://www.lemacchinevolanti.it/approfondimenti/psicologia-delle-fake-news-i-meccanismi-che-ciportano-a-credere-alle-notizie
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J. T. JOST et al., CLAIRE CAIN MILLER [w:] „Implicit Bias”, [w:] „Merriam-Webster
Dictionary”,https://www.merriam-webster.com/dictionary/implicit%20bias.
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posiada niejawne uprzedzenia bez względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć czy wiek;
wszystko wskazuje na to, że nikt nie jest na nie odporny. W rezultacie istnieje cały szereg
niejawnych uprzedzeń, mających wpływ na osoby wykonujące wiele różnych zawodów. Na
przykład, badacze udokumentowali niejawne uprzedzenia pracowników służby zdrowia,
stróżów prawa, a nawet osób, których zawód wymaga zdeklarowanej bezstronności, takich
jak sędziowie.
Badania nad uprzedzeniami niejawnymi pozwoliły zidentyfikować kilka warunków, które
zwiększają prawdopodobieństwo polegania na swoim nieświadomym zrozumieniu. Są to
sytuacje związane z niejednoznacznymi lub niepełnymi informacjami; ograniczeniami
czasowymi; oraz okolicznościami, w których narażona na szwank jest nasza kontrola
kognitywna, takimi jak zmęczenie lub zbyt wiele spraw na głowie. Zebrane wyniki badań
sugerują, że uprzedzenia niejawne w znacznym stopniu wyjaśniają utrzymywanie się licznych
nierówności społecznych, na przykład w wymiarze sprawiedliwości, opiece zdrowotnej
i zatrudnieniu24.W sieciach społecznościowych zjawisko to jest dodatkowo wzmacniane przez
algorytmy, które częściej podsuwają nam osoby, z którymi wchodzimy w najwięcej interakcji,
preferując interakcje z osobami, które podobnie myślą, nawet jeśli to niezgodne z prawdą.

Szczególnie zagrożone grupy społeczne
Według definicji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, szczególnie
zagrożone grupy definiowane są jako „kobiety, dzieci oraz osoby należące lub postrzegane
jako należące do grup defaworyzowanych lub marginalizowanych”. Definicję tę można
rozszerzyć o inne grupy, które nie mają pełnej wiedzy ani kompetencji koniecznych do
rozpoznawania fake newsów25.
Należy zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój fake newsów,
zwłaszcza w trakcie krytycznego okresu rozwoju mediów społecznościowych. Obecnie
CHERYL STAATS, „Understanding Implicit Bias: What Educators Should Know” [w:] „American
Educator”, 2015-2016, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1086492.pdf.
Więcej informacji na temat koncepcji uprzedzeń niejawnych można znaleźć w: CHLOË
FITZGERALD AND SAMIA HURST, „Implicit bias in healthcare professionals: a systematic review”, [w:]
„BMC MEDICAL ETHICS”, 2019,
HTTPS://BMCMEDETHICS.BIOMEDCENTRAL.COM/ARTICLES/10.1186/S12910-017-0179-8;
HOLROYD J., SCAIFE R., STAFFORD T., „Responsibility for implicit bias”, [w:] „Philosophy Compass”,
2017, https://philpapers.org/archive/HOLRFI-3.pdf; SHANNON R. WAITE, „Towards a Theory of
Critical Consciousness: A New Direction for the Development of Instructional and Supervisory
Leaders” [w:] „Journal of Educational Supervision”, 2021,
https://digitalcommons.library.umaine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1088&context=jes; MICHAEL
BROWNSTEIN, „Implicit bias” [w:] “The Stanford Encyclopedia of Philosophy”, 2019,
https://plato.stanford.edu/entries/implicit-bias/.
25
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1429#:~:text=Women%2C%20children%20and%20persons%2
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element technologiczny tych wprowadzających w błąd wiadomości nie jest już marginalny i
nie ma jedynie formy wsparcia medialnego. Wręcz przeciwnie – technologia jest jednym
z głównych, jeżeli nie głównym elementem definiującym sposób konsumowania (fake)
newsów. W tym kontekście niezwykle wydajne algorytmy wspomagane przez technologię
uczenia maszynowego mogą śledzić działania użytkowników w mediach społecznościowych
czy w Internecie jako takim, poznając wzorce zachowania i dostosowując treści
proponowane na platformach działających w oparciu o dane algorytmy 26.
Maszyny te nie dostosowują informacji czy treści rozrywkowych w idealny, nieomylny
sposób. Dlatego lepiej jest mówić o szczególnie zagrożonych grupach, a nie osobach. Choć
maszyny starają się podsuwać każdemu z użytkowników końcowych możliwie
najodpowiedniejsze treści, większość klasyfikacji prowadzonych jest na poziomie grupowym.
Niektóre z nich zostaną omówione szerzej w dalszej części tekstu.
Z drugiej strony grupy szczególnie zagrożone nie są jedynie biernymi celami działań
sztucznej inteligencji. Jak już wspomniano wcześniej, indywidualne preferencje
użytkowników mają dla mediów społecznościowych znaczenie. Seniorzy lepiej się czują w
tradycyjnych kontekstach medialnych, skuteczność algorytmów jest więc w oczywisty
sposób ograniczona.
Ogólnie można powiedzieć, że pod pewnymi względami wszystkie grupy stanowią cel
algorytmów, ale nie na wszystkie ma to wpływ. Dzieje się tak dlatego, że algorytmy analizują
informacje, jakimi są bierne działania i na ich podstawie sugerują interesujące treści,
zarówno fałszywe, jak i prawdziwe.
Na przykład, w kontekście informacji prawdziwych, chronologiczne zapisy wyszukiwań
w mediach społecznościowych mogą być i są wykorzystywane do promocji treści w oparciu
o wcześniejsze wyszukiwania w Internecie. Zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Stanach
Zjednoczonych, bardzo powszechne są treści reklamujące plany opieki medycznej. Wśród
seniorów korzystających z Internetu, 60% prawdopodobnie będzie szukało takich planów27.
Odsetek ten jest niewątpliwie śledzony nie tylko przez inteligentne algorytmy, ale zapewne
także poprzez historię wyszukiwania. Dotyczy to także innych dorosłych i młodszych grup
mających problemy ze zdrowiem28. Problem pojawia się, gdy do grup o słabszym zdrowiu
trafiają kampanie promujące niedokładne lub całkowicie fałszywie informacje na temat
leczenia. Dotyczy to zarówno osób młodszych, jak i seniorów.
Istnieją także inne elementy opisujące narażenie pewnych grup. Dlatego do wszystkich tych
grup można docierać przekrojowo poprzez fake newsy bez względu na wiek; jednym z takich
elementów są umiejętności informatyczne.

26
27

Deeptrace (2019). The State of deepfakes: landscape, threats, and impact.
MediaLogic, op cit.
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Bold, N., Strycharz, J., van de Velde, B., & H de Vreese, C. (2020). Vulnerability in a tracked society:
Combining tracking and survey data to understand who gets targeted with what content. new media
and society.
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W zasadzie konkretne grupy społeczne mogą być uznawane za „defaworyzowane” czy
„szczególnie zagrożone” ze względu na brak szans na rozwój umiejętności cyfrowych
koniecznych do korzystania z Internetu. Dotyczy to zwłaszcza szerszego kontekstu edukacji
i szans edukacyjnych pewnych grup. Jak już wspominano w części dotyczącej trendów
i nawyków związanych z konsumpcją mediów, umiejętności informatyczne zdają się być
konieczne dla w pełni świadomej konsumpcji treści cyfrowych, czy to w formie wiadomości,
czy rozrywki. Badania dowiodły, że poziom wykształcenia konsumentów ma wpływ na
podejście do porównywania ofert w trakcie zakupów w Internecie: podkreślany jest związek
między wyższym poziomem wykształcenia a umiejętnością analizowania cen i ofert różnych
portali i stron. Dotyczy to konsumentów z wykształceniem co najmniej średnim.
Prawidłowość ta jest jeszcze bardziej widoczna, gdy odniesiemy poziom wykształcenia do
pewnych grupy. Na przykład, według badań mężczyźni rzadziej mają problemy
z porównywaniem ofert w Internecie niż kobiety. Sprawdza się to zarówno w przypadku
czasu poświęcanego na to działanie, jak i jego skuteczności. Najwyraźniej nie jest to
bezpośrednio związane z umiejętnością oceny informacji, czy to fałszywych, czy
prawdziwych, poprzez porównywanie różnych źródeł. Jednak proces wyszukiwania innych
opcji i możliwości w Internecie na potrzeby weryfikacji źródła można uznać pod pewnymi
względami za podobny29.
Inne elementy definiujące zdolność do weryfikowania fake newsów wiążą się z poziomem
dochodów pozostających do dyspozycji użytkownika końcowego, na przykład w przypadku
pewnych marginalizowanych społeczności w Stanach Zjednoczonych, takich jak
Afroamerykanie30. Według badań, starsi Afroamerykanie należą do grup o najniżej
rozwiniętych umiejętnościach cyfrowych w kraju, biorąc pod uwagę kontekst ich
socjodemograficznej marginalizacji, zarówno edukacyjnej, jak i ekonomicznej, w porównaniu
z innymi grupami demograficznymi. To przekłada się na ograniczoną zdolność do
uzyskiwana dostępu do Internetu czy mediów społecznościowych w świadomy i krytyczny
sposób.
Ogólnie rzecz biorąc, kompetencje medialne u osób dorosłych, a zwłaszcza seniorów, są
znacznie niższe w porównaniu z innymi grupami społecznymi, przez co grupa ta jest
szczególnie narażona na kampanie dezinformacji i mylnych informacji. Dzieje się tak również
dlatego, że nawet dostępne za darmo materiały edukacyjne dotyczące kompetencji
cyfrowych i rozwoju umiejętności można znaleźć tylko w Internecie. Dlatego wykluczenie
cyfrowe samo w sobie staje się powodem marginalizacji tej grupy.
Dostęp do zasobów cyfrowych lub ich wykorzystanie może stanowić dla seniorów ważny
czynnik wykluczenia w związku z dostępem do większości zasobów edukacyjnych. Statystyka
ta stanowi wyzwanie lub przynajmniej kwestię, którą należy brać pod uwagę, opracowując
materiały związane z seniorami w Europie. Według Eurostatu, seniorzy dostęp do Internetu
najczęściej mają w krajach Europy Środkowej, a w znacznie mniejszym stopniu w krajach
29

Seo, H., Blomberg, M., Altschwager, D., & Tien Vu, H. (2020). Vulnerable populations and
misinformation: A mixed-methods approach to underserved older adults' online information
assessment. new media & society.
30
Seo, H. et al., op cit.
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Europy Południowo-Wschodniej, w krajach takich jak Grecja czy Bułgaria (patrz trendy i
nawyki w zakresie konsumpcji mediów). 31

Kontekst polityczny
Fake newsy mogą podkopywać zaufanie nie tylko do wątpliwej jakości, ale także rzetelnych
mediów (efekt rozlania), powodując niewłaściwy przydział środków. Fake newsy
rozprzestrzeniają się szybko z powodu reakcji emocjonalnych, takich jak niepokój czy
strach32. Fałszywe informacje są często rozpowszechniane, by wywoływać różnice
socjopolityczne, i są związane z radykalnymi opiniami i stanowiskami politycznymi, takimi jak
skrajna prawica i lewica czy populizm33.
Ostatnio termin „fake newsy” zaczął być używany przez polityków i ekspertów na całym
świecie do dyskredytowania wiadomości i organizacji, z którymi się nie zgadzają, by
kontrolować przekazy polityczne i kształtować opinię publiczną.
W trakcie wyborów amerykańskich w 2016 roku, wiralem stała się teoria spiskowa
„Pizzagate”: ludzie z najwyższych szczebli Partii Demokratycznej zostali oskarżeni o
kierowanie siatką pedofilów w Waszyngtonie 34. Pizzagate, teoria spiskowa, która później
została obalona, sugerowała, że przywódcy Partii Demokratycznej, w tym Hillary Clinton i szef
jej kampanii prezydenckiej John Podesta, brali udział w rytualnym satanistycznym
wykorzystywaniu dzieci w pizzerii w Waszyngtonie. Choć Pizzagate rozpoczęła się jako jedna
z wielu alternatywnych teorii rozpowszechnianych w Internecie przez skrajną prawicę,
okazała się bardzo odporna na próby obalenia35. Jedną z jej konsekwencji był incydent, w
trakcie którego mężczyzna otworzył ogień i groził śmiercią właścicielowi restauracji.
Zarzuty rozprzestrzeniły się w Internecie kilka dni przed wyborami prezydenckimi w USA po
tym, jak użytkownicy Reddita36 opublikowali dokument „Pizzagate evidence”. Post został co
prawda usunięty, ale zdążyły go podchwycić strony z fake newsami, takie jak Inforwars,
Planet Free Will i Vigilant Citizen, a także liczni skrajnie prawicowi influencerzy z mediów
społecznościowych, tacy jak Mike Cernovich, Brittany Pettibone i Jack Posobiec; dodatkowo
publikowali go użytkownicy TikToka, a filmy z tagiem #Pizzagate osiągnęły ponad 80
milionów odsłon.
Eurostat, op. cit.
Vosoughi, S., Roy, D., Aral, S. (2018): The Spread of True and False News Online. Science
359(6380): 1146-1151.
33
Bennett, W. L., & Livingston, S. (2018). The disinformation order: Disruptive communication and the
decline of democratic institutions. Digital journalism, 33(2), 122–139.
34
Persily, N. (2017): The 2016 U.S. Election: Can Democracy Survive the Internet? Journal of
Democracy 28(2): 63-76.
35
Bleakley, P. (2021) Panic, pizza and mainstreaming the alt-right: A social media analysis of Pizzagate
and the rise of the QAnon conspiracy.
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Reddit - Dive into anything .
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Przy czym nadawcy nie pochodzili jedynie ze Stanów Zjednoczonych. W 2016 roku, BBC
ogłosiło37, że w mieście Veles w Macedonii Północnej nastolatkowie tworzyli strony z fake
newsami, które zaczęły się licznie pojawiać w trakcie amerykańskiej kampanii wyborczej.
Grupa młodych osób tworzyła fałszywe platformy, publikując sensacyjne historie, by zarobić
na reklamach.
Fake newsy mogły także odegrać swoją rolę w decyzji USA o wycofaniu się w 2015 roku
z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, gdyż były prezydent USA był bardzo
sceptycznie nastawiony do wpływu ludzkości na tego typu zmiany. Niemniej jednak należy
zauważyć, że w obliczu braku eksperymentu (lub quasi-eksperymentalnych badań), ustalenie
przyczynowego wpływu fake newsów na poziomie ogólnym stanowi wyzwanie, gdyż dane
obserwacyjne często ulegają wpływom uprzedzenia wybiórczości i niedającym się
zaobserwować wymiarom.
Po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku, także
australijscy politycy używali spopularyzowanych przez niego terminów, takich jak „fake
newsy”, „fakty alternatywne” i „postprawda”, do dyskredytowania swoich przeciwników.
W trakcie australijskich38 wyborów w 2019 roku, w mediach społecznościowych popularna
była historia, jakoby Partia Pracy miała popierać „podatek od śmierci”, co okazało się
nieprawdą. Amerykańska skuteczność w dyskredytowaniu mediów wywarła wpływ na
australijskich polityków, którzy wykorzystali język fake newsów do ataku na swoich
przeciwników, podobnie jak Trump, gdy oskarżył reportera CNN o szerzenie fake newsów.
Pewne grupy opracowały techniki „hakowania uwagi”, by zwiększyć widoczność swoich
pomysłów w ramach strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych, memów
i botów, a także poprzez zwracanie się do dziennikarzy, blogerów i influencerów, by uzyskać
pomoc w rozprzestrzenianiu treści.
Ostatnio ponad 80 organizacji zajmujących się weryfikacją faktów 39, działający w ponad 60
krajach, podpisało listy otwarty do dyrektor generalnej YouTube Susan Wojcicki, wzywając
firmę do podjęcia zdecydowanych kroków celem walki z dezinformacją na platformie. List
zaleca należącemu do Google serwisowi YouTube wprowadzenie czterech zmian w swojej
działalności: zaangażowanie się w fundowanie niezależnych badań nad kampaniami
dezinformacyjnym na platformie; udostępnianie linków do wyjaśnień w trakcie filmów
szerzących dezinformację i mylne informacje; skonfigurowanie algorytmów tak, by nie
promowały osób wielokrotnie naruszających zasady; oraz zwiększenie liczby działań
zwalczających nieprawdę w filmach w językach innych niż angielski.

The city getting rich from fake news - BBC News.
The real news on „fake news”: politicians use it to discredit media, and journalists need to f ight back
(theconversation.com).
39
Check Your Fact Signs Open Letter To YouTube | Check Your Fact.
37
38
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Kontekst komercyjny
Wraz z rozwojem Internetu i w obliczu powszechnej dostępności ogromnej ilości informacji,
uwaga użytkowników Internetu stała się cennym dobrem. Każde kliknięcie to potencjalne
źródło dochodów, bezpośrednich lub pośrednich, dla osoby lub organizacji, która stworzyła
daną treść. Wraz ze wzrostem ruchu liczonego jako liczba odsłon, lajków, komentarzy
i udostępnień, fanpage, portal informacyjny, kanał w serwisie YouTube, strona na
Instagramie czy blog staje się obiektem zainteresowania reklamodawców. Użytkownicy mogą
być także zachęcani do udzielenia zgody na wykorzystanie ich danych, skorzystania z usług
lub nabycia produktów od osób wabiących ich obiecującymi darmowymi treściami. I
wreszcie, w świecie polityki, celebrytów i biznesu, popularność stanowi walutę, gdyż może w
sposób pośredni wpływać na liczbę głosów, sprzedanych biletów, ról filmowych i opłat
naliczanych klientom.
Uwagę użytkowników Internetu w większości przypadków przyciągają clickbaity, które
stanowią połączenie sensacyjnego nagłówka i zdjęcia lub filmu. Tego typu nagłówki często
odwołują się do emocji i ciekawości, ale po kliknięciu faktyczna treść zazwyczaj okazuje się
rozczarowująca. Jest albo niezwiązana z tytułem, albo pośledniej jakości.
Sensacyjne nagłówki i treści, datujące się od XIX wieku, są rozpowszechnione w świecie
cyfrowym i nadal zdają się działać, służąc jednemu celowi: zdobyciu uwagi, kliknięcia, czasu
lub dalszych działań czytelnika. W najlepszym przypadku użytkownicy zmarnują czas
czytając treść wątpliwej jakości, ale w najgorszym mogą stracić pieniądze na rzecz oszustów,
np. kupując coś od nierzetelnego dostawcy.
Najpowszechniejszym sposobem zwracania uwagi są właśnie clickbaity. Można je
zidentyfikować dzięki skandalicznym nagłówkom lub zdjęciom, choć nie zawsze są tak
oczywiste. Czasem można mieć problem z odróżnieniem wprowadzającego w błąd nagłówka
od zwykłego nagłówka, gdyż media mainstreamowe także próbują zwrócić uwagę
czytelników sensacyjnymi bądź zmanipulowanymi tytułami artykułów.
Komercyjne clickbaity łączy kilka elementów, takich jak niejednoznaczny nagłówek oraz
emocjonalne lub budzące ciekawość zdjęcia. Clickbaity do zwrócenia uwagi wykorzystują
także szok i oburzenie oraz listy rozwiązań na powszechne problemy; wiele linków, aby
przekonać użytkowników do kliknięcia, stosuje kilka z tych elementów naraz.
Przykłady
-

To szokujące, co wyciągnął ten słoń po 11 godzinach kopania!
30 znaków ostrzegawczych chorób serca, których nie można ignorować
Domy na sprzedaż w Toronto mogą być tańsze, niż sądzisz!
Nie wyrzucaj torebek z herbatą, to genialny pomysł!
Adoptowała chłopca, którego nikt nie chciał. Po 12 latach dowiedziała się
dlaczego.
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-

Kształt kciuka może wiele powiedzieć o osobowości
7 zdumiewających faktów o artretyzmie, o których większość ludzi nie ma
pojęcia!!!

-

15 wskazówek makijażowych dla siwiejących kobiet

-

10 zastosowań miodu, które ukrywają przed tobą lekarze

-

W trakcie podróży umieść torebkę na lusterku samochodu

W skrócie, klikając i przeglądając tego rodzaju treści, należy zachowywać ostrożność, gdyż
mogą prowadzić do fałszywych informacji, ryzykowanych stron internetowych lub fałszywych
linków.

Inne aspekty dystrybucji fake newsów
Grupą, którą można zaliczyć do twórców fake newsów lub raczej która nieumyślnie bierze
udział w procesie tworzenia fake newsów i go napędza, jednocześnie stanowiąc pierwszą
ofiarę tego procesu, są seniorzy.
Zgodnie z tym, o czym była już mowa, a także zgodnie z wynikami badań terenowych,
seniorzy, zwłaszcza ci powyżej 65. roku życia, częściej przekazują niesprawdzone informacje
lub informacje, które później okazują się nieprawdziwe. Według najnowszych badań, udział
grupy docelowej w rozpowszechnianiu fake newsów dodatkowo rośnie w przypadku
przeglądania treści związanych z ideologią i stronniczością. Jest to widoczne zwłaszcza na
Facebooku40.
Wyzwaniem dla tej grupy, jak już podkreślano wcześniej, jest ilość informacji, jakie są
codziennie tworzone i publikowane w mediach społecznościowych. Obecnie nawet bardziej
wyedukowane grupy mają problem ze spójnym i trafnym wyławianiem informacji z zalewu
fake newsów. Dlatego użytkownicy końcowi znaleźli się w sytuacji, w której sami muszą
podjąć ostateczną decyzję, czy dana informacja jest rzetelna czy nie. Istnieją pewne oznaki i
elementy, które mogą im w tym pomóc lub raczej wprowadzić w błąd konsumenta treści co
do wiarygodności informacji. Biorąc pod uwagę media społecznościowe, badania w pewnym
stopniu dowiodły prawdziwości poniższych aspektów.
W mediach społecznościowych chodzi o interakcje z innymi użytkownikami. Jednak
interakcje mogą być także bardzo bierne, co oznacza sytuację, w której użytkownicy końcowi
nie wchodzą w bezpośrednie interakcje z treścią, ale to, co widzą na ekranach, ma na nich
wpływ. Przykładem tego procesu jest liczba lajków na Facebooku czy innych oznak aprobaty
ze strony użytkowników. Im wyższy pozytywny wynik, tym silniejszy może być wpływ
psychologiczny na użytkownika końcowego, zwłaszcza w przypadku braku innych
elementów potwierdzających prawdziwość opublikowanych treści. Ta forma „biernej presji
rówieśniczej” jest obecnie bardzo zróżnicowana dzięki dostępności nie tylko lajków, ale także
40

Seo, H. i in., op. cit.
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innych reakcji, wyrażanych przez emotikony złości czy zaskoczenia. Biorąc pod uwagę ten
aspekt, można sobie wyobrazić, jaki wpływ może to mieć na użytkowników końcowych nie
tylko w kontekście wiarygodności informacji, ale także w kontekście uczuć czy nastawienia
do treści. Złość w żadnym przypadku nie wydaje się być zewnętrzna względem paradygmatu
fake newsów41.
W grę wchodzą też inne ważne elementy. W trakcie przeglądania Internetu i mediów
społecznościowych, proces analizy musi obejmować potwierdzenie w źródłach
zewnętrznych. Kompetencje te stają się coraz bardziej potrzebne ze względu na wykładniczy
wzrost ilości informacji w Sieci, o czym była już mowa wcześniej. Dowiodło tego American
Library Association Office for Information Technology (patrz część dotycząca trendów i
nawyków związanych z konsumpcją mediów).
Ogólnie można powiedzieć, że sami seniorzy nie stanowią głównego źródła fake newsów.
Jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jako „ofiary” dezinformacji i mylnych informacji,
mogą nie być świadomi konieczności należytej ich weryfikacji w innych źródłach, co stanowi
idealne rozwiązanie w przypadku wiadomości publikowanych w mediach społecznościowych.

Dystrybucja fake newsów
Jak już zaznaczono wcześniej, fake newsy nie są nowym problemem: nieprawdziwe
informacje są rozpowszechniane w różnych formach od wieków. Jednak w tym rozdziale
skupimy się na ich rozpowszechnianiu w Internecie, biorąc pod uwagę wszechobecność
platform cyfrowych w naszym życiu oraz konieczność ich zrozumienia i prawidłowego
wykorzystania. Rozprzestrzenianie się fake newsów było w ostatnich latach dogłębnie
analizowane, poczynając od nowego poziomu świadomości tego problemu w trakcie
amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 2016 roku 42,43: wykazano, że „w wielu kategoriach
informacji nieprawda rozprzestrzenia się znacznie dalej, szybciej, głębiej i szerzej niż
prawda”44.
Pierwszym krokiem na drodze do rozpowszechnienia fake newsa jest publikacja samej
historii: może do tego dojść bezpośrednio na platformie społecznościowej, ale częściej dzieje
się to na innej stronie. Strony z fake newsami tworzone są tak, by przypominały strony z
rzetelnymi informacjami, takie jak cyfrowe gazety, zarówno pod względem szaty graficznej,
jak i nazwy; mogą też próbować uchodzić za orędowników przemilczanych prawd.

41
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Tego rodzaju naśladownictwo internetowe może być bardzo skuteczne, zwłaszcza wobec
osób mniej przywykłych do poruszania się po Internecie, a więc bardziej skłonnych zaufać
nieprawdziwym treściom. I nie ogranicza się to wcale do osób starszych. W zasadzie
dowiedziono, że młodzi odbiorcy mogą być równie łatwowierni jak osoby starsze 45.
Źródeł stron z fake newsami można się zazwyczaj doszukiwać we wpływach politycznych
(np. opłacaniu dyskredytowania jakiejś partii czy kandydata), złośliwych kontrreklamach
(polegających na rozsiewaniu fałszywych plotek o produktach konkurencji) bądź zwykłych
korzyściach finansowych: strony z fake newsami zawierają wiele banerów reklamowych,
którymi zarządzają platformy reklamowe płacące niewielką kwotę za każdą odsłonę strony.
Jako że celem jest dotarcie do możliwie największej liczby odbiorców, twórcy fake newsów
starają się jak najszybciej rozsyłać linki do swoich stron.
Po publikacji nadchodzi czas na dystrybucję linku do fake newsów na platformach mediów
społecznościowych, zarówno przez prawdziwych influencerów, jak i farmy botów; dzieje się
to zwłaszcza w kontekstach, w których treść jest w jakiś sposób oczekiwana, np. w
konkretnych grupach ludzi podzielających określone poglądy polityczne, którzy chcą wierzyć
w wiadomości atakujące przeciwną partię i są skłonni je udostępniać. To właśnie jeden z
głównych problemów związanych z fake newsami: czytelnicy mają tendencję do uznawania
wiadomości za prawdziwe, jeżeli wpisują się w ich światopogląd. Jak zasugerowali Moravec i
in. (2018)46, „użytkownicy wykazują się większą aktywnością kognitywną, gdy nagłówki
wiadomości są zgodne z ich przekonaniami politycznymi, częściej też w nie wierzą”. Istnieją
co najmniej trzy aspekty psychologiczne, mające na to wpływ: wzmocnienie sieci ego,
skłonność do angażowania się i komora echa.
Mamy tendencję do nawiązywania relacji z innymi profilami na internetowych platformach
społecznościowych w poszukiwaniu podobieństw i zgody. Może to prowadzić do powstania
jednego z dwóch rodzajów połączeń: tzw. silnej więzi, w której związek między dwoma
użytkownikami jest bliski i wzajemny, a jedna osoba ma tendencję do dzielenia się linkami
bezpośrednio z drugą osobą (np. za pośrednictwem wiadomości bezpośrednich), lub słabej
więzi, w ramach której jedna z osób podziela z innymi profilami jedynie pewne wspólne
punkty, ale jest w stanie się z nimi dogadać i rozpowszechniać informacje w formie linków.
Więź drugiego rodzaju jest równie ważna, a czasem nawet ważniejsza: „ogólnie rzecz biorąc,
silna więź pociąga za sobą większy przepływ informacji niż słaba [...] Niemniej jednak
szybkość rozpowszechniania informacji na jednostkę siły więzi jest wyższa w przypadku więzi
słabych” (Arnaboldi i in., 2017). Oznacza to, że dla dystrybucji fake newsów ilość ma większe
znaczenie niż jakość.
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Innym zasadniczym aspektem spontanicznego rozpowszechniania fałszywych artykułów jest
założenie, że liczne lajki i udostępnienia podnoszą wartość treści: wykazano, że „wysokie
poziomy zaangażowania społecznościowego prowadzą do niskiego poziomu weryfikacji
faktów, a większego poziomu lajkowania lub udostępniania, zwłaszcza w przypadku treści
o niskiej wiarygodności” (Avram i in. 2020) 47. Konsumenci mediów mają tendencję do
oceniania informacji w kontekście sieci społecznościowych, a jako że są istotami
społecznymi, nieświadomie zgadzają się na taką formę inteligencji zbiorowej, w której na
osąd jednostki silny wpływ mają opinie innych osób o danej treści. Innym słowy, skoro
„wszystkim” się coś podoba, to musi to być prawda lub przynajmniej coś cennego.
Ogólnie idea inteligencji zbiorowej uznawana jest za dobry model podejmowania decyzji,
mogący prowadzić do pozytywnych rezultatów, pod warunkiem że obejmuje różne punkty
widzenia. Tymczasem w przypadku sieci społecznościowych problem polega na tym, że
algorytmy konfrontują nas z osobami, które podzielają nasze spojrzenie na świat, a zatem
mają taką samą zdolność do dokonywania osądów.
W rezultacie powstaje tzw. komora echa: skoro nikt nie podważa naszego zdania, to zdaje się
potwierdzać, że jest ono słuszne. Jest to tak skuteczne, że „jeżeli pomyślimy o wiralnym
rozprzestrzenianiu się mylnych informacji w sieciach społecznościowych jak o pożarze,
komora echa będzie działać niczym stos suchego drewna w lesie” 48.
Nie jest to nic nowego: mamy tendencję do korzystania ze źródeł, które są według nas
wiarygodne i zgodne z naszą wizją. Nowym czynnikiem jest tu obecność specjalnych
algorytmów, które gromadzą dane na temat użytkowników i podsuwają im nowe informacje
w oparciu o to, co lajkowali i udostępniali wcześniej. Pozorna mieszanina pluralistycznych
źródeł w naszych kanałach w mediach społecznościowych jest zawężana przez nasz sposób
użytkowania platformy społecznościowej: każde działanie podjęte w Internecie stanowi
wskazówkę co do typu profilu, jakiemu odpowiadamy, a to z kolei może zostać wykorzystane
przez algorytmy do dostosowywania przyszłych treści w naszych kanałach, w pętli błędu
autokonfirmacji. W rzeczywistości, jak dowodzą Flaxman i in. (2016) 49, internauci wolą klikać
i udostępniać to, co pasuje do ich opinii, dodatkowo odfiltrowując źródła zewnętrzne, które
mogłyby doprowadzić ich do innych wniosków. I dotyczy to zarówno prawdziwych
wiadomości, jak i fake newsów.
Porównując rozprzestrzenianie się fake newsów i prawdziwych informacji, kilka badań
skupiło się na zasięgu i głębi udostępniania (mającej stanowić „liczbę przeskoków
retweetowych od oryginalnego tweeta w czasie, gdzie przeskok oznacza retweet przez
nowego, unikalnego użytkownika”). Według Sorousha i in. (2018), istnieje znaczna różnica
Avram, M., Micallef, N., Patil, S. & Menczer, F. (2020). Exposure to Social Engagement Metrics
Increases Vulnerability to Misinformation. HKS Misinformation Review t. 1, nr 5.
https://doi.org/10.37016/mr-2020-033
48
Törnberg P. (2018). Echo chambers and viral misinformation: Modelling fake news as complex
contagion. PloS one, 13(9), e0203958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203958
49
Flaxman, S., Goel, S. & Rao, J. M. (2016). Filter bubbles, echo chambers, and online news
consumption. Public Opinion Quarterly, Vol. 80, Special Issue. https://doi.org/10.1093/poq/nfw006
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między fałszywymi i prawdziwymi artykułami: pierwsze rozprzestrzeniają się szybciej i głębiej
niż drugie, z zasadniczą różnicą w rzędzie wielkości w obu aspektach. Inne badanie (Zhao i
in., 2020)50potwierdziło ten wniosek, odnotowując przy tym, że fake newsy są udostępniane
częściej niż oficjalne wiadomości.
Ciekawe jest zjawisko istnienia „superroznosicieli”, takich jak znani politycy i celebryci, którzy
są w stanie niejako odgórnie rozpowszechniać błędne informacje. Na przykład, według
Reuters Research Institute, „odgórne wprowadzanie w błąd [...] stanowiło zaledwie 20%
zgłoszeń w naszej próbie, ale odpowiadało za 69% całego zaangażowania w mediach
społecznościowych”51. Inne badanie, przeprowadzone przez Centre for Countering Digital
Hate, dowiodło, że za 65% treści antyszczepionkowych na Facebooku i Twitterze odpowiada
dwanaście osób, co pozwoliło wyciągnąć wniosek, że „choć na platformach
społecznościowych wiele osób rozpowszechnia treści antyszczepionkowe, to udostępniane
przez nie treści pochodzą z bardzo ograniczonej liczby źródeł” 52.
Rola botów, które miały stanowić programy pomagające rozpowszechniać informacje za
pomocą algorytmów, nie ma zasadniczego znaczenia w rozpowszechnianiu fake newsów: jak
zauważyli Soroush i in. (2018), „roboty przyspieszyły proces rozchodzenia się prawdziwych
i fałszywych informacji w takim samym stopniu, co oznacza, że fałszywe informacje
rozchodzą się szybciej niż prawdziwe, ponieważ to ludzie, a nie roboty, częściej je
udostępniają”. W zasadzie, jak zauważyli Tandoc i in. (2018), „podczas gdy wiadomości
formułowane są przez dziennikarzy, wygląda na to, że fake newsy są współtworzone przez
odbiorców, gdyż ich fałszywość w znacznym stopniu uzależniona jest od tego, czy odbiorcy
uznają fałsz za prawdę”53: w rozpowszechnianiu fake newsów największą rolę odgrywają
odbiorcy, gdyż samo szerzenie nie przekona nikogo do treści wiadomości.

Polityka i rozwiązania prawne
Reformy prawne i regulacyjne nie są w stanie dotrzymać kroku rozwojowi technologicznemu
i ekspansji mediów społecznościowych ani innych aplikacji umożliwiających szeroką
dystrybucję informacji. Rządy niechętnie odnoszą się do regulowania mediów
społecznościowych, gdyż boją się, że zostaną oskarżone o ograniczanie wolności słowa. Unia
Europejska to tylko jeden z wielu organów politycznych, które próbują powstrzymać zalew
fake newsów, gdyż prowadzi on do zamętu, podkopuje zaufanie do demokracji i dyskredytuje
społeczeństwo obywatelskie. Reuters Institute twierdzi, że media społecznościowe stanowią
Zhao, Z., Zhao, J., Sano, Y. i in. (2020). Fake news propagates differently from real news even at
early stages of spreading. EPJ Data Sci. 9, 7. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-020-00224-z
51
Brennen, J. S., Simon, F., Howard, P. N. & Nielsen, R. K. (2020). Types, sources, and claims of
COVID-19 misinformation.https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19misinformation
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źródło 88% wszystkich fałszywych informacji. Dlatego właśnie wiele krajów postanowiło
zainwestować w programy cyberbezpieczeństwa i kompetencji medialnych powstające we
współpracy z organizacjami medialnymi54. Wysiłki te rodzą pytania o naruszanie gwarancji
wolności słowa i często padają ofiarą niepewności. Jako że definicja i stosunkowy zasięg fake
newsów nie zostały jeszcze w pełni określone, rządy mają problem z dostosowaniem się do
nowej rzeczywistości. Wiele rządów stoi w obliczu różnych, choć podobnych problemów,
gdyż wszystkie one są wynikiem fake newsów. Różnica polega na tym, co jest najbardziej
niepokojącym aspektem tego zjawiska; podejmowane są działania wymierzone w mylne
informacje, ale na różne sposoby – poprzez legislację, śledztwa, wyroki sądu, odcięcie od
Internetu, inicjatywy związane z kompetencjami medialnymi itp. Zróżnicowanie działań wiąże
się z naciskiem na różne kwestie: propagandę, regulacje mediów, kampanie, kompetencje
medialne, dezinformację wyborczą itp55.
Publikujący fake newsy są często pozywani przez osoby, grupy lub organizacje celem
uzyskania odszkodowania bądź zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu
sądowego. Istnieje wiele możliwości walki z fake newsami na gruncie prawa cywilnego
i powiązanych praw, spośród których najchętniej wybieraną opcją jest zniesławienie. Jest to
wyrażanie fałszywych stwierdzeń, szkodliwych dla reputacji innej osoby. W Stanach
Zjednoczonych, w przypadku publicznego udostępniania fałszywych informacji na temat
znanej osoby lub przedstawiciela rządu, można pozwać udostępniającego tylko jeśli działał
ze świadomością, że dana informacja jest nieprawdziwa lub z lekkomyślnym lekceważeniem
jej nieprawdziwości. Jeżeli jednak powie się coś złego na przykład o sąsiedzie, nie trzeba
dowodzić złego zamiaru, ale tego, że dane stwierdzenia były wyrażane lub publikowane
wskutek zaniedbania. Innym przykładem jest to, że jeśli nieprawdziwe stwierdzenie
umieszczone zostanie w dziele parodystycznym lub satyrycznym, pozwać autora można
tylko, jeśli takie dzieło można rozumieć jako opis faktów dotyczących określonego zdarzenia
lub osoby56.
Kolejnym aspektem jest celowe wywołanie cierpienia emocjonalnego. Gdy ktoś celowo lub
lekkomyślnie angażuje się w skrajne lub skandaliczne zachowanie, może to wywołać u innej
osoby poważne cierpienie emocjonalne. Dane stwierdzenia jednak muszą być na tyle
skandaliczne, skrajne i dalekie od przyzwoitego zachowania, by można je było postrzegać za
nie do przyjęcia. Osoby publikujące i udostępniającego fake newsy powinny być również
świadome zagrożeń związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem własności intelektualnej
osób trzecich, co stanowi kolejną podstawę do roszczeń prawnych na gruncie prawa
cywilnego.

International center for non-for-profit law (2021). Legal responses to disinformation.
Źródło:https://www.icnl.org/wp-content/uploads/2021.03-Disinformation-Policy-Prospectus-final.pdf
55
Poynter. (2021). A guide to anti-misinformation actions around the world. Źródło:
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions/
56
Klein, D. O., Wueller, J. R., i in. (2017). Fake news: A legal perspective. Journal of internet law. t. 20,
nr 10. Źródło: http://governance40.com/wp-content/uploads/2018/12/Fake-News-A-LegalPerspective.pdf
54

33

Podręcznik FI.DO

Przykładem jest sytuacja, w której ktoś wykorzystuje nazwę lub logo innej organizacji, co
może zmylić nabywców i sprawić, że uwierzą, iż nabywany produkt jest oryginalny. Odnosi
się to także do publikujących fake newsy, którzy wykorzystują inne marki do własnych celów
bez wiedzy stosownej osoby lub organizacji. Prawa te związane są z prawem autorskim do
powielania, dystrybuowania, prezentowania i tworzenia utworów pochodnych w oparciu o
takie treści57. Na wykorzystanie materiałów należy uzyskać zgodę od autora dzieła. Zdarza
się, że organizacje wykorzystują nazwy i logo innych organizacji bez ich zgody i są za to
pozywane do sądu, gdyż promują swoje produkty (produkty na utratę wagi, kosmetyki itp.) w
sposób wprowadzający w błąd.
Jak już wspominano, promocja i fałszywe reklamy także należą do kategorii fake newsów.
Wiele organizacji promuje własne usługi i produkty za pomocą Google Ad Words, podobnych
stron internetowych i różnych programów oferujących tego typu usługi. Reklamy można
obecnie znaleźć wszędzie, w tym w mediach społecznościowych i niemal na wszystkich
stronach internetowych, co wymaga jeszcze większej świadomości w trakcie przeglądania
Internetu.
Fake newsy wiążą się także z nękaniem w Internecie, gdyż w Sieci mogą być udostępniane
fałszywe zdjęcia, filmy i informacje dotyczące konkretnej osoby. Wiele samobójstw,
zwłaszcza wśród nastolatków, związanych jest z tym problemem, więc wiele krajów
postanowiło go rozwiązać w wymiarze prawnym58. Problem z rządami w niektórych krajach i
ich uchwałami w zakresie fake newsów polega na tym, że tworzone przepisy i kampanie
często wykorzystują nazbyt szeroki, niezbyt precyzyjny język. Jednak Covid-19 sprawił, że
rządy wprowadziły przepisy awaryjne, często przewidujące grzywny i kary więzienia za
rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat Covid-19 w mediach społecznościowych,
zapominając przy tym o skutecznej ochronie wolności słowa. Przepisy związane z walką z
fake newsami okazały się niewystarczające, choć reforma prawna zdaje się być koniecznym
elementem rozwiązania. Powinna być jednak spójna z międzynarodowymi standardami
wolności słowa. Istniejące przepisy mogą służyć do walki z dezinformacją cyfrową; nie
obejmują co prawda dezinformacji cyfrowej, ale mogą stanowić podstawę dla nowych reform
i przepisów na tym obszarze59.

Organizacje i portale weryfikujące fakty
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Proces weryfikacji faktów analizuje podawane do wiadomości publicznej informacje, by
dostarczyć werdyktu popartego dowodami i logicznym myśleniem. Walka z mylnymi
informacjami, dezinformacją i fake newsami w ekosystemie informacyjnym od dawna stanowi
istotną formę dziennikarstwa. Większość weryfikacji faktów łączy wspólna struktura informacji
(nazywanych czynnikami), obejmująca twierdzenie, wygłaszającego twierdzącego i werdykt.
Ze względu na rosnącą ilość mylnych informacji politycznych oraz rozwój organizacji
zajmujących się weryfikacją faktów, ludzie często napotykają ostrzeżenia dotyczące takich
informacji, jednak jakość i wiarygodność tych ostrzeżeń może być bardzo różna.
Nieuzasadnione ostrzeżenia o mylnych informacjach mogą skutkować utratą zaufania do
źródła informacji, a w konsekwencji odrzucaniem prawdziwych i problemami z pamięcią.
Na przykład, American FactCheck.org, PolitiFact i Washington Post’s Fact Checker to
organizacje badające wiarygodność słów polityków i organizacji informacyjnych, które
działają przez cały rok i postrzegają się jako odrębną grupę zawodową wśród dziennikarzy,
kierującą się zasadami i normami. FactCheck.org60 z USA to projekt Annenberg Public Policy
Centre przy Uniwersytecie Pensylwanii. FactCheck.org założył wydawca i filantrop Walter
Annenberg, by stworzyć społeczność badaczy na Uniwersytecie w Pensylwanii, która
zajmowałaby się kwestiami związanymi z polityką publiczną na poziomie lokalnym, stanowym
i federalnym.
FactCheck.org uważa się za bezstronnego, nienastawionego na zysk „rzecznika
konsumentów” dla wyborców, którego celem jest zmniejszenie liczby oszustw i
nieporozumień w amerykańskiej polityce. Organizacja monitoruje prawdziwość tego, co
mówią najważniejsi politycy amerykańscy w reklamach telewizyjnych, debatach,
przemówieniach, wywiadach i komunikatach. Jej celem jest stosowanie „najlepszych praktyk
dziennikarstwa i nauki oraz zwiększanie publicznej wiedzy i zrozumienia”.
Zewnętrzne strony internetowe zajmujące się weryfikacją faktów postrzegane są jako jeden
ze sposobów na powstrzymywanie fake newsów przed wprowadzaniem czytelników w błąd.
Jednak wysiłki te mają wyraźny problem z dotarciem do odbiorców. Według badania, gdy
ludzie konsumują fake newsy, prawie nigdy nie czytają towarzyszących im informacji
prostujących fałszywe twierdzenia. Na przykład, w Grecji działają co najmniej dwie strony
internetowe zajmujące się weryfikacją faktów. Jedna z nich, Ellinika Hoaxes 61powstała w
2013 roku. Platforma ta demaskuje oszustwa, legendy miejskie, fake newsy, przekręty
internetowe i inne opowieści wątpliwego pochodzenia.
Druga z nich, Fact Checker 62, to niezależna grecka strona internetowa zajmująca się
weryfikacją faktów uruchomiona w lutym 2017 roku, specjalizująca się w pseudonauce
i oszustwach medycznych. Poza weryfikacją oryginalnych źródeł, kontrola informacji polega
na sprawdzeniu przebiegu zdarzeń, ocenie przedstawionych dowodów (np. obrazów,

FactCheck.org - A Project of The Annenberg Public Policy Centre .
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twierdzeń itp.) oraz kontakcie ze świadkami i władzami lokalnymi, takimi jak policja, powiat,
władze miejskie itp.

Źródło: www.factchecker.gr – Fact or Fiction?

Fact Checker działa w oparciu o dostępne w Internecie narzędzia porównujące wiadomości.
Na przykład, obrazy wyszukiwane są za pomocą funkcji oferowanych przez wyszukiwarki,
takie jak Google i Yandex, a także aplikacje powiązane, takie jak TinEye. Inne narzędzia
obejmują: Fotoforensics (narzędzie do potwierdzania oryginalności i edycji zdjęć);
WolframAlpha („silnik obliczeniowy wiedzy” umożliwiający, między innymi, ustalenie
warunków pogodowych w konkretnym miejscu konkretnego dnia i o konkretnej godzinie);
przeglądarka Jeffrey’s Exif Viewer (umożliwiająca, między innymi, znajdowanie metadanych
na obrazach); narzędzie DataViewer (które pozwala ustalić, czy stare nagranie zostało
ponownie przesłane do serwisu YouTube), a także używanie danych z innych stron
wysyłających wiadomości do wielu miejsc, takich jak Snopes, wyszukiwarek fake newsów czy
dobrze
poinformowanych,
wiarygodnych
organizacji
publikujących
wiadomości.
Wykorzystywane są także silniki archiwizujące linki, takie jak Wayback Machine, gdzie
przechowywane są miliardy linków, które nie są już dostępne w Internecie. Aby sprawdzić
sporne twierdzenia wymagające danych liczbowych, Fact Checker odwołuje się do uznanych
źródeł, takich jak Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), UNICEF czy UNHCR.
Słoweńska platforma weryfikująca fakty prowadzona jest przez zespół dziennikarzy śledczych
Ostro, którzy opracowali projekt weryfikacji faktów pod nazwą Razkrinkavanje 63, w ramach
którego obalili wiele twierdzeń polityków, mediów i innych opiniotwórców. Zespół
63
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wykorzystuje metodologię opracowaną przez organizację non-profit EAVI (European
Association for Viewers Interests), zajmującą się kompetencjami medialnymi. Podobne
projekty powstały na Bałkanach.
We Włoszech, misja weryfikacji faktów realizowana jest przez Bufale.net64, darmowy serwis
weryfikujący fakty i demaskujący oszustwa. Projekt skupia się na mistyfikacjach, mylnych
informacjach i analizie danych. Strona działa od 2014 roku, a jej misją jest „odpowiedzialne
czytanie”. Bufale.net „stymuluje krytycznego ducha i przekazuje obiektywne dane
czytelnikom”, którzy mogą przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem WhatsApp, poczty e-mail,
Facebooka i kanału na Instagramie.
Inny włoski serwer weryfikujący fakty, Pagella Politica65, monitoruje wypowiedzi włoskich
polityków, by „oceniać ich wiarygodność w oparciu o liczby i fakty”. Strona funkcjonuje od
3 października 2012 roku.

Źródło: Bufale.net | Anti fake news - debunking bufale facebook e bufale whatsapp

W Polsce pierwszą organizacją weryfikującą fakty była strona Demagog 66. Jej głównym
celem jest podnoszenie jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom
bezstronnych i rzetelnych informacji. Zespół Demagoga weryfikuje twierdzenia i obietnice
wyborcze polityków na demagog.org.pl od kwietnia 2014 roku. Ponadto szerzy ideę
weryfikacji faktów w Polsce. W ramach walki z fake newsami, prowadzi także warsztaty i
realizuje projekty edukacyjne skierowane do młodych ludzi, takie jak Akademia FactCheckingu. Od maja 2019 roku, Stowarzyszenie Demagog wchodzi w skład
Międzynarodowej Sieci Fact-Checkingowej (IFCN).
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Bufale.net | Anti fakenews – debunking bufale facebook e bufale whatsapp .
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The | Project Political Report Card (pagellapolitica.it) .
Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl)
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Źródło: Wróć i sprawdź fakty! (demagog.org.pl)

Polska Pravda67 to stowarzyszenie, którego misją jest skupianie się nie tylko na weryfikacji
informacji, ale także na edukowaniu odbiorców w zakresie rozpoznawania fałszywych lub
podejrzanych informacji. Misja Pravdy obejmuje kontrolowanie przejrzystości i uczciwości
debaty medialnej i publicznej; walkę z dezinformacją i manipulacją opinią publiczną, ze
szczególnym naciskiem na nieprawdziwe treści publikowane w Internecie; działania
analityczne, badawcze i naukowe; działania informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe,
opiniotwórcze i doradcze; rozwój i rozpowszechnianie technologii na potrzeby kontroli
obywatelskiej; tworzenie lub prowadzenie elektronicznych portali lub stron internetowych,
forów, list mailingowych i profili w mediach społecznościowych; organizowanie lub
prowadzenie programów, kampanii informacyjnych i debat publicznych; oraz umacnianie
współpracy na rzecz celów statutowych z innymi jednostkami (organizacjami pozarządowymi,
uniwersytetami, instytucjami kulturalnymi) działającymi w Polsce i za granicą.
Anglia może się poszczycić długą historią weryfikacji faktów; brytyjski nadawca publiczny
BBC prowadzi „Reality Check” 68 na swojej stronie internetowej. Niezależna organizacja
weryfikująca fakty Full Fact69 „walczy o to, by właściwe informacje docierały do osób, które
potrzebują ich najbardziej, czy są to osoby podejmujące decyzje dotyczące swojego zdrowia,
wyborcy, czy politycy dyskutujący na temat przyszłości naszego kraju”. Full Fact tworzy
67

Pravda – We see. Verify. We explain.

68

Reality Check – BBC News.
www.fullfact.org
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skalowalne, solidne i zautomatyzowane narzędzia do weryfikacji faktów, z których korzystać
mogą wszystkich redakcje informacyjne oraz zagraniczne organizacje zajmujące się
weryfikacją faktów.
German Correctiv70 to śledcza strona internetowa weryfikująca fakty, na której reporterzy
prowadzą długofalowe badania w interesie publicznym z zachowaniem należytej staranności,
nieustępliwie dążąc do demaskowania systematycznych nadużyć, korupcji i nieetycznych
zachowań. Szerokim echem odbiły się ich badania nad skandalem podatkowym, wykrycie
afery dotyczącej datków na AfD (skrajnie prawicową niemiecką partię polityczną) oraz
badania nad rosnącymi czynszami na rynku nieruchomości. Członkowie Correctiv wierzą, że
„podstawą demokracji są świadome decyzji”. Celowana dezinformacja wykorzystywana jest
do dzielenia społeczeństwa i szerzenia nienawiści. Correctiv twierdzi, że dzięki niezależnemu
zespołowi redakcyjnemu weryfikującemu fakty, „przeciwstawia się mylnym informacjom,
demaskuje półprawdy i plotki oraz dostarcza kontekstu”.

Zautomatyzowane analizy i algorytmy
Biorąc pod uwagę ilość danych związanych z fake newsami, społeczność międzynarodowa
ma problem ze znalezieniem skutecznych rozwiązań w walce z dezinformacją. Obecnie
obowiązują trzy główne podejścia do klasyfikacji wiadomości: zorientowane ekspertów,
zorientowane na crowdsourcing oraz zorientowane na obliczenia. 71. Przykładem kategorii
zorientowanej na ekspertów jest PolitiFacts z USA: wypowiedzi polityków są zbierane
i poddawane weryfikacji przez zespół dziennikarzy, a następnie publikowane na platformie
i Twitterze wraz z oceną ich zgodności z prawdą.
Crowdsourcing stara się przezwyciężyć dwa zasadnicze problemy podejścia zorientowanego
na ekspertów, czyli ogromną ilość fake newsów wymagających interwencji oraz ryzyko
politycznych lub stronniczych ocen poprzez „wykorzystanie mądrości tłumu do identyfikacji
mylnych informacji, w miarę możliwości odwołujące się do wyważonych politycznie grup
laików”72, by stworzyć panel użytkowników głosujących nad jakością i prawdziwością
każdego artykułu.
Trzecie podejście polega na tworzeniu automatycznych narzędzi, które mogą zapobiegać
rozprzestrzenianiu się mylnych informacji lub przynajmniej oznaczać fałszywe artykuły w
chwili ich udostępnienia. Na tym obszarze wysiłki zazwyczaj dzielą się na naukę opartą na

CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft
Stahl, K. (2018). Fake news detection in social media.
72
Allen, J. N. L., Arechar, A. A., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2020). Scaling Up Fact-Checking Using
the Wisdom of Crowds. https://doi.org/10.31234/osf.io/9qdza
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treści i naukę w kontekście społecznym73, gdzie pierwsza zajmuje się tekstem artykułu, a
druga skupia się na dynamice publikacji.
Sieci społecznościowe są jednocześnie największym problemem i najprzydatniejszym
źródłem danych na temat tego, w jaki sposób rozprzestrzeniają się fałszywe artykuły, gdyż
większość zautomatyzowanych analiz i algorytmów wymaga ogromnego zbioru prawdziwych
artykułów jako punktu odniesienia. Jedną z wykorzystywanych technik jest rozpoznawanie
wzorców: polega ona na stosowaniu ogólnych i szczegółowych algorytmów będących w
stanie wykrywać subtelne podobieństwa i różnice w ramach dużych ilości informacji, a
następnie przypisywać je kilku grupom. Jest to uczenie nadzorowane, w którym model
najpierw stosowany jest wobec zdefiniowanego zestawu danych (np. określonej liczby
postów ręcznie oznaczonych jako „fake newsy” lub „prawdziwe wiadomości”), a następnie
doskonalony poprzez kontakt z większymi bazami danych.
W wyniku tego powstaje dobrze wyszkolony model, który potrafi odróżniać fake newsy od
rzetelnych informacji w oparciu o wzorce tekstowe (na przykład liczbę hiperbol, obecność
słów kluczowych), szczegóły graficzne (wielkie litery, przesadna interpunkcja) czy metadane
postu (czas publikacji, powiązane źródła, liczba jednoczesnych udostępnień). Nawet jeśli
wychodzi od klasyfikacji stworzonej przez ludzkich naukowców, odbiega od ludzkich
sposobów detekcji, gdyż jest w stanie wyciągać wnioski i łączyć różne reguły, by podjąć
decyzję
z
określonym
stopniem
pewności.
Spośród
dostępnych
narzędzi,
74
FakeNewsTracker jest w stanie odróżnić fake newsa od prawdziwej informacji, analizując
zarówno kontekst sieci społecznościowych, jak i kontekst samego artykułu. Narzędzie to
wykorzystuje Politifact jako źródło zautomatyzowanej weryfikacji faktów oraz RNN
(rekurencyjne sieci neuronowe), by wyodrębnić działania użytkowników w ramach sieci
społecznościowej i, łącząc dane techniki, rozpoznać fake newsa ze skutecznością do 80%.
Inne narzędzie badawcze – FakeDetector 75 – wykorzystuje zaawansowaną technikę
głębokich sieci neuronowych do wykrywania fake newsów z interesującymi rezultatami,
przypisując informacjom ocenę wiarygodności w oparciu o artykuł, jego tematykę i autora.
FakeBERT (Kaliyar i in., 2021) wykorzystuje technologię BERT – wstępnie przeszkolony
model językowy o wysokiej wydajności, który można doskonalić na konkretnych obszarach
analizy, osiągając dokładność w rozpoznawaniu fake newsów wynoszącą nawet 98,9%.
Droga do automatycznego rozpoznawania mylnych informacji wydaje się naprawdę
interesująca i niezwykle obiecująca; niedawne badania wykorzystujące istniejące zestawy
Kaliyar, R.K., Goswami, A. & Narang, P. (2021). FakeBERT: Fake news detection in social media with
a BERT-based deep learning approach. Multimedia Tools Application 80, 11765–11788.
https://doi.org/10.1007/s11042-020-10183-2
74
Shu, K., Mahudeswaran, D. & Liu, H. (2019). FakeNewsTracker: a tool for fake news collection,
detection, and visualization. Comput Math Organ Theory 25, 60–71. https://doi.org/10.1007/s10588018-09280-3
75
Jiawei, Z., Dong, B. & Yu, P. (2020). FakeDetector: Effective Fake News Detection with Deep
Diffusive Neural Network. https://doi.org/10.1109/ICDE48307.2020.00180
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danych fake newsów, takie jak ISOT 76, oraz metody reprezentacji tekstowej, takie jak GloVe 77,
osiągnęły teoretyczną skuteczność na poziomie 99,88% dokładności 78 w odróżnianiu
prawdziwych informacji od fałszywych. Poza rozpoznawaniem fałszywych artykułów, inne
badania skupiają się na automatycznym wykrywaniu botów, uważanych za jeden z głównych
elementów przyczyniających się do rozpowszechniania fake newsów. Zasadniczo blokowanie
fałszywych profili na platformach społecznościowych jest łatwiejsze i mniej podatne na
cenzurę, biorąc pod uwagę fakt, że nie stoją za nimi prawdziwi ludzie, a więc nie wchodzi
w grę wolność słowa.
Jak już wspomniano (Soroush i in., 2018), boty nie odgrywają zasadniczej roli
w rozpowszechnianiu fake newsów, ale stanowią element strategii przyspieszającej ich
rozprzestrzenianie, zwłaszcza poprzez nabijanie statystyk udostępnień i lajków
zwiększających ich popularność. Biorąc pod uwagę ilość bezpośredniego ruchu i
alternatywnych ścieżek prowadzących do stron z fake newsami 79, powstrzymanie publikacji
fake newsów w mediach społecznościowych niestety nie rozwiązałoby ostatecznie problemu,
byłoby jednak bardzo pomocne w nagłośnieniu tej kwestii.

Kodeksy postępowania
Komisja Europejska opublikowała niedawno swoje wytyczne w zakresie wzmacniania
kodeksu postępowania dotyczącego fake newsów w Internecie. Kodeks postępowania to
praktyczny dokument zawierający standardy regulujące relacje z klientami. Kodeksowi
takiemu towarzyszy kodeks dobrych praktyk, stanowiący dokument techniczny, który
wyznacza standardy dla przedstawicieli określonego zawodu. Celem kodeksu postępowania
jest identyfikacja działań służących radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z
dezinformacją. Członkowie Komisji ds. Komunikacji, którzy podpisali się pod kodeksem,
chcieli zwrócić uwagę na problemy w zakresie dezinformacji w Internecie oraz ich możliwe
rozwiązania80. Ponadto chcieli zwiększyć przejrzystość i skuteczność narzędzia oraz polityki
platform, by zapobiegać udostępnianiu fake newsów w Internecie, zwłaszcza w czasie
kryzysu.

Ahmed, H., Traore, I. & Saad, S. (2018). Detecting opinion spams and fake news using text
classification. Journal of Security and Privacy, t. 1, nr 1, Wiley.
https://www.uvic.ca/ecs/ece/isot/datasets/fake-news
77
Pennington, J., Socher, R. & Manning, C.D. (2014). Glove: Global vectors for word representation.
78
Chauhan, T., Palivela, H. (2021). Optimization and improvement of fake news detection using deep
learning approaches for societal benefit. International Journal of Information Management Data
Insights, t. 1, nr 2. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100051
79
Albright, J. (2016). „Fake News” Sites: Certified Organic?https://d1gi.medium.com/why-banningfake-news-sites-from-ad-networks-wont-work-3995da452e70
80
Eaca – European association of communications agencies. (2021a). Code of conduct on
online disinformation.Źródło: https://eaca.eu/news/code-of-conduct-on-online-disinformation-howeurope-strengthens-the-fight-against-fake-news/
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Kodeks dobrych praktyk w zakresie informacji to pierwszy dokument przyjęty globalnie
w sektorze wiadomości. Kodeks dobrych praktyk ma kilka głównych celów, takich jak:
kontrola nad publikacją reklam, reklam politycznych i reklam tematycznych; uczciwość usług;
upełnomocnianie konsumentów; oraz upełnomocnianie społeczności badawczej. Innymi
słowy, celem jest stosowanie zabezpieczeń przed dezinformacją, poprawa kontroli nad
publikacją reklam, zmniejszenie liczby udostępnień dezinformacji oraz zapewnienie
przejrzystości reklam politycznych, tak by odbiorcy wiedzieli, kiedy mają do czynienia
z reklamą. Ponadto chodzi o pokazanie, dlaczego ważne jest zamykanie fałszywych profili
i kont, tworząc jasny system i zasady, które nie będą dla nikogo dezorientujące.
Kolejnym elementem jest znaczenie inwestowania w narzędzia technologiczne, by zapewnić
bezpieczne środowisko internetowe, w tym przejrzystość obejmującą zgodne z prawdą,
dokładne i autentyczne informacje. Poprawy wymaga także możliwość znajdowania godnych
zaufania treści oraz upełnomocnienie użytkowników za pomocą narzędzi i kompetencji,
których będą mogli używać w różnych środowiskach, tworząc bardziej ustrukturyzowane
ramy i podejścia81.
Komisja Europejska podkreśla znaczenie tworzenia centrów przejrzystości oraz powołania
stałej grupy roboczej podlegającej Komisji UE, która współpracowałaby z różnymi
sygnatariuszami kodeksu oraz innymi ekspertami z różnych organizacji, takich jak Europejska
Służba Działań Zewnętrznych, Europejska Grupa Regulatorów oraz Europejskie
Obserwatorium Mediów Cyfrowych. Kodeks dobrych praktyk został podpisany przez różne
globalne platformy internetowe, takie jak Facebook, Twitter, Google czy Mozilla oraz inni
reklamodawcy w październiku 2018 roku. Microsoft dołączył do nich kilka miesięcy później,
a popularna aplikacja TikTok w czerwcu 2020 roku.
Zaktualizowany kodeks postępowania miał zostać ukończony w 2021 roku jako instrument
współregulacyjny na mocy Ustawy o usługach cyfrowych. W styczniu 2019 roku wydano
sprawozdanie bazowe opisujące bieżącą sytuację związaną z dezinformacją na całym
świecie. Na początku 2019 roku Komisja Europejska zaczęła także monitorować realizację
zobowiązań przez Facebooka, Google czy Twittera w związku z uczciwością wyborów do
Parlamentu Europejskiego. Raport wykazał, że sytuacja nadal nie wygląda tak, jak powinna,
oraz że wciąż istnieje konieczność podejmowania dalszych działań zarówno przez
poszczególne osoby, jak i organizacje. Raport podsumowujący roczną ocenę kodeksu
wykazał, że dostarczył on bardziej ustrukturyzowanych ram i zapoczątkował dialog między
platformami
internetowymi,
jednocześnie
zapewniając
większą
przejrzystość
i
82
odpowiedzialność za politykę i fake newsy. W politykach wprowadzono konkretne zmiany .

Eaca – European association of communications agencies. (2021b). EU Code of practice on
disinformation. Źródło: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
Komisja Europejska (2021a). Code of practice on disinformation. Źródło: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
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Na przykład Google zapewniło dostęp do swoich wizualnych danych deepfake, by umożliwić
badaczom opracowanie skutecznych narzędzi do wykrywania spreparowanych filmów 83.
W latach 2020-21 sygnatariusze objęci byli specjalnym programem monitorującym, który
zapewniał dogłębny przegląd działań podejmowanych przez Google, Microsoft i inne
platformy związane z fake newsami i szerzeniem dezinformacji w Internecie. Okazało się, że
to przydatny i skuteczny środek zapewniający przejrzystość i odpowiedzialność publiczną
platform. Stosują one różne narzędzia, by usuwać fake newsy i fałszywe konta, zwiększając
tym samym widoczność dobrze poinformowanych źródeł dla łatwiejszego dostępu do
rzetelnych, ważnych dla opinii publicznej informacji. Usunęły także treści, które mogą być
krzywdzące dla osób lub społeczeństwa.
Kilka przykładów pokazuje, że w ciągu roku liczba konkretnych działań przeprowadzonych
w związku z tymi środkami była wysoka. W 2019 roku, Twitter odrzucił 11 307 reklam za
naruszenie polityki dotyczącej nieakceptowalnych praktyk biznesowych. W tym samym roku
Google oznaczyło ponad 185 tys. reklam wyborczych w ramach wyborów europejskich,
a Facebook w pierwszym kwartale 2019 roku zablokował i usunął miliony fałszywych kont 84.
W 2021 roku Komisja zaprezentowała wytyczne w zakresie umacniania kodeksu dobrych
praktyk dotyczącego dezinformacji, by stworzyć bezpieczniejsze, bardziej wiarygodne
i przejrzyste środowisko internetowe wraz z ramami monitorowania na potrzeby jego
wdrożenia. Ponadto zwróciła się do szerokiego grona interesariuszy, w tym mediów
społecznościowych, właścicieli komunikatorów internetowych, organizacji z sektora
reklamowego zajmujących się publikacją reklam oraz dostarczycieli usług płatności
internetowych85.
Różnego rodzaju działania realizowane przez platformy celem walki z dezinformacją są
wolniejsze i obecnie nie są tak skuteczne, jak oczekiwano. Jednak przykład Indii, które
zablokowały dostęp do Internetu wszystkim obywatelom, gdy w Sieci pojawiły się fake
newsy, dowodzi, że radykalne środki także nie stanowią rozwiązania. Doszło do tego w 2017
roku w Kaszmirze. W odróżnieniu od Komisji Europejskiej i jej wysiłków na rzecz
powstrzymania dezinformacji, Indie wybrały bardzo kosztowną opcję, która miała negatywny
wpływ na gospodarkę: blokada dostępu do Internetu doprowadziła do dużych strat
finansowych i utraty konkurencyjności przez firmy. Innym przykładem proponowanego

Gilbert + Tobin (2020). Code of practice on disinformation: Stemming the tide of fake news. Źródło:
https://www.gtlaw.com.au/insights/code-practice-disinformation-stemming-tide-fake-news
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rozwiązania było zastosowanie sztucznej inteligencji do wykrywania fake newsów i
nieprawdziwych informacji86.
Opracowując rozwiązania mające wpływ na miliony internautów, specjaliści muszą
zachowywać ostrożność, by nie podjąć działań krzywdzących dla osób, grup lub organizacji
oraz by nie naruszyć podstawowych praw człowieka, takich jak wolność słowa czy ochrona
danych osobowych i prywatności. Można to łączyć z celem upełnomocnienia osób i grup,
zawartym w kodeksie postępowania przez Komisję Europejską.
Upełnomocnienie osób najskuteczniej dokonuje się przez edukację. W szkołach i innych
instytucjach edukacyjnych powinniśmy doskonalić kompetencje cyfrowe i informacyjne
użytkowników, które umożliwią im krytyczną analizę przeglądanych treści, czyli weryfikację
źródła, autora, dowodów, interpretacji itp. Problemem są pewne kraje azjatyckie, które nie
mają dostępu do łatwych sposobów weryfikacji informacji, gdyż nie mają ustalonych praktyk
medialnych bądź wystarczającej liczby innych rozwiązań 87. Dlatego właśnie kodeks
postępowania powinien zapraszać kraje z innych kontynentów do współpracy, zwłaszcza że
Google, Microsoft i inni sygnatariusze kodeksu odpowiadają jedynie za część platform
internetowych w perspektywie globalnej.
Kodeks nie jest idealny, a raport obnażył jego wady: brak kluczowych wskaźników
skuteczności w walce z fake newsami; niewielka liczba organizacji wykazujących
zainteresowanie przystąpieniem do programu; brak jednoznacznych definicji kluczowych
koncepcji, takich jest mylne informacje i wskaźniki wiarygodności; niepełny dostęp do
danych, które mogą być fake newsami; oraz niewystarczający zasięg (brak
mikrotargetowania reklam politycznych, które pojawiło się w obecnej wersji kodeksu).
Problem polega na tym, że internetowe reklamy polityczne mogą prowadzić do
niedemokratycznych wyborów ze względu na zebrane dane osobowe i profile
psychologiczne stworzone w Internecie. Elementy te wciąż wymagają uwagi i aktualizacji, by
minimalizować szkody wyrządzane społeczeństwu 88.

Inne sposoby walki z dezinformacją
Nawet jeśli zautomatyzowane narzędzia i organizacje weryfikujące fakty będą w stanie
wykryć niemal wszystkie publikowane fake newsy, zasadniczym problemem pozostanie to, że
czytelnicy nadal będą mogli je rozpowszechniać. Dlatego równolegle toczy się proces
skupiony na edukowaniu użytkowników i powstrzymywaniu ich przed bezmyślnym
Boté-Vericad, J. J. (2020). Fake News and Information Professionals’ Codes of Ethics. Telos: revista
de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22 (3), Venezuela (s. 567-578). DOI:
www.doi.org/10.36390/telos223.07
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Boté-Vericad, J. J. (2020). Fake News and Information Professionals’ Codes of Ethics. Telos: revista
de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales, 22 (3), Venezuela (s. 567-578). DOI:
www.doi.org/10.36390/telos223.07
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Gilbert + Tobin (2020). Code of practice on disinformation: Stemming the tide of fake news. Źródło:
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udostępnianiem treści. Interesujące badanie na temat wprowadzających w błąd informacji
w erze Covid-19 nazywa to „szczepieniem psychologicznym (lub prebunking), stanowiącym
skuteczne narzędzie do stawiania zakrojonego na szeroką skalę oporu psychologicznego
fake newsom”89, traktując je jak chorobę, której należy zapobiec.
Celem szczepienia psychologicznego jest wyzwolenie w czytelniku automatycznej reakcji
obronnej w kontakcie z wirusem mylnych informacji: dobrze wyedukowany sposób myślenia
rozpoznaje wówczas wzorce tekstowe i fajerwerki wizualne wykorzystywane przez autorów
fake newsów. Tego rodzaju podejście odnosi się do osób, które faktycznie czytają artykuły;
niestety wielu użytkowników udostępnia i komentuje je, choć ich nawet nie otworzyło.
Gabielkov i in. (2016)90 dowiedli, że niemal 60% wszystkich udostępnianych na Twitterze
linków nie została nigdy kliknięta; wykazał to także genialny artykuł w portalu The Science
Post, wypełniony Lorem Ipsum, który wygenerował 127 tys. interakcji 91. Meta i Twitter
próbują walczyć z tego typu zachowaniami: w 2020 roku 92Twitter wprowadził funkcję
testową, która zapobiega retweetowaniu artykułu przed jego przeczytaniem, a Facebook
ogłosił podobną inicjatywę w 2021 roku93. Poza tymi testami, obie platformy angażują się w
inicjatywy mające na celu weryfikację faktów, oznaczając niebezpieczne fake newsy i
zamieszczając linki do oficjalnych informacji pod każdym z postów związanych z Covid-19.
Jak już zauważono wcześniej, platformy społecznościowe nie są jedynymi wektorami
wiralowych mylnych informacji. Dlatego Whatsapp próbuje zapobiegać masowemu
udostępnianiu, wprowadzając ikonę „przekazano wiele razy” i ograniczając tego typu
wiadomości do jednego udostępnienia naraz94. Nawet jeśli akcja ta nie wiązała się wyłącznie
z rozpowszechnianiem fake newsów, zmniejszyła liczbę przekazywanych wiadomości o 25%.

van der Linden, S., Roozenbeek, J. i Compton, J. (2020). Inoculating Against Fake News About
COVID-19. Frontiers in psychology, 11, 566790. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790
90
Gabielkov, M., Ramachandran, A., Chaintreau, A. & Legout, A. (2016). Social Clicks: What and Who
Gets Read on Twitter? SIGMETRICS Perform. Eval. wer. 44, 1.
https://doi.org/10.1145/2964791.2901462
91
The Science Post (2018). http://thesciencepost.com/study-70-of-facebook-commenters-only-readthe-headline/
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Twitter Support (2020). https://twitter.com/TwitterSupport/status/1270783537667551233
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Meta Newsroom (2021). https://twitter.com/MetaNewsroom/status/1391816265891778560
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Fake newsy i dezinformacja w praktyce

www.pexels.com

Świadoma i inteligentna manipulacja zorganizowanymi nawykami i opiniami mas
stanowi ważny element demokratycznego społeczeństwa. Ci, którzy manipulują tym
niewidocznym mechanizmem społecznym stanowią niewidzialny rząd, który jest
prawdziwą władzą rządzącą krajem... Jesteśmy zarządzani, nasze umysły są
formowane, nasze gusta są kształtowane, a nasze pomysły podsuwane w dużej
mierze przez ludzi, o których nigdy nie słyszeliśmy. Jest to logiczna konsekwencja
sposobu, w jaki zorganizowane jest nasze demokratyczne społeczeństwo. Ogromne
ilości ludzi muszą ze sobą współpracować, jeżeli chcą żyć razem jako dobrze
funkcjonujące społeczeństwo. W niemal każdym działaniu w ramach naszego
codziennego życia, czy to w sferze polityki, czy biznesu, w naszym zachowaniu
społecznym czy myśleniu etycznym, jesteśmy zdominowani przez stosunkowo
niewielką liczbę osób, które rozumieją procesy umysłowe i wzorce społeczne mas.
To oni pociągają za sznurki sterujące opinią publiczną.
Edward Bernays, Propaganda

46

Podręcznik FI.DO

Deepfake
Termin „deepfake” to połączenie dwóch pojęć: „deep learning” (ang. „uczenie głębokie”)
i „fake” (ang. „fałszywy”, jak w fake newsach). Jeżeli chodzi o pierwsze z pojęć, uczenie
głębokie to koncepcja wprowadzona już w niniejszej publikacji, odnosząca się do zdolności
maszyn do znajdowania wzorców i skutecznego „uczenia się” pewnych procesów, by je
powtarzać lub doskonalić inne zaprogramowanie procesy 95.
Uczenie głębokie to funkcja technologiczna, która w ostatnich latach zwróciła na siebie
uwagę dzięki udoskonaleniu możliwości AI i jej coraz powszechniejszemu wykorzystaniu na
wszystkich platformach i w oprogramowaniu. Obecnie nawet media społecznościowe dzięki
niezwykle wydajnym algorytmom są w stanie analizować wzorce zachowania, by sugerować
użytkownikom dostosowane do indywidualnych potrzeb treści.
Podczas gdy algorytmy mediów społecznościowych najczęściej zbierają informacje już
dostępne w Internecie, zarówno te prawdziwe, jak i fałszywe, deepfake wiąże się z
tworzeniem obrazów lub filmów, które przypominają coś znajomego lub potencjalnie
prawdziwego, ale są fałszywe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez maszynę
prawdziwych, istniejących treści i modyfikowaniu ich celem stworzenia czegoś nowego, ale
sztucznego i nieprawdziwego.
Treści deepfake to najczęściej filmy lub obrazy, w ramach których twarz jednej osoby jest
zastępowana inną twarzą. Dany proces podmieniania twarzy zyskał na popularności dzięki
darmowym aplikacjom powszechnie dostępnym na smartfony. Proces ten napędza sztuczna
inteligencja nieustannie analizująca cechy twarzy użytkowników końcowych w oparciu o
ciągle napływające dane wejściowe, takie jak selfie i filmy publikowane w aplikacji 96.
Deepfake zyskał na popularności w 2017 roku wśród raczej małych czy ograniczonych
społeczności w Internecie na forum Reddit (reddit.com), zwłaszcza z tagiem deepfake
(powszechnie znanym jako subreddit na tej platformie). Użytkownicy zaczęli się tam dzielić
fałszywymi treściami pornograficznymi z popularnymi piosenkarkami i aktorkami, wyraźnie
fałszywymi lub zmodyfikowanymi przez sztuczną inteligencję, która zamieniała twarze dwóch
osób, czyli po prostu treściami deepfake.
Co niepokojące, większość publikowanych w Internecie treści typu deepfake nadal ma
charakter pornograficzny. Są one tak powszechne, że na dziesięć popularnych stron
internetowych hostujących tego typu treści, osiem zawiera filmy wyprodukowane z użyciem
technologii deepfake, a dziewięć proponuje wyłącznie takie treści pornograficzne.
Poza kwestiami związanymi z pornografią, jeszcze jeden aspekt deepfake rodzi pewne
pytania: W jakim stopniu można obecnie ufać głosom i twarzom znajdowanym w Internecie?
Jakie są ograniczenia technologii w zakresie odtwarzania treści – lub osób –

95
96

Deeptrace, op. cit.
Biggs, T., & Moran, R. (2021). What is a deep fake? The Sydney Morning Herald.
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przypominających rzeczywistość w stopniu wykraczającym poza możliwość rozpoznania
przez człowieka?
Są to wątpliwości i obawy wyrażane ostatnio w związku z rozpowszechnianiem się treści
deepfake w Internecie oraz ich przenikaniem do tkanki społecznej jako takiej. Według
Deeptrace, firmy z Niderlandów będącej ekspertem w monitorowaniu zjawiska deepfake,
liczba tego typu treści nieustannie rośnie, z ponad 14 tys. wyników znalezionych w Sieci.
Szokujące jest to, że ok. 90% z nich ma związek z pornografią i innego rodzaju treściami
seksualnymi, i odnotowały one ok. 100 milionów odsłon na całym świecie.
Liczba ta będzie znacząco rosnąć, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż technologia służąca
do produkcji treści deepfake staje się coraz łatwiej dostępna, choć zyskała na popularności
zaledwie kilka lat temu. Jeżeli chodzi o technologię, oryginalne treści deepfake tworzone są
w oparciu o proces GAN (ang. Generative Adversarial Network czyli sieć generatywnych
przeciwników). Mechanizm leżący u podstaw tej technologii to sztuczna inteligencja
porównująca produkt przeprowadzonego procesu (np. obraz) z oryginałem i identyfikująca
różnice. W oparciu o te różnice, maszyna poprawia produkt, starając się jak najbardziej
upodobnić go do oryginału. Innymi słowy, jest to procesu maszynowego uczenia. Na
potrzeby generowania treści deepfake dostępne są też inne techniki, mniej lub bardziej
skuteczne od GAN.
Proces ten zwrócił uwagę społeczności akademickiej, w której w samym 2017 roku powstało
469 artykułów wspominających proces GAN w tytułach lub streszczeniach (dla porównania,
w 2016 roku były to 74 artykuły, a w 2015 roku zaledwie 9). W 2019 roku osiągnięto
oszałamiającą liczbę 120797.

Opublikowane artykuły naukowe wspominające GAD
w tytule/streszczeniu na rok
1400

1200
1000
800
600
400

200
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Opublikowane artykuły naukowe wspominające GAD
w tytule/streszczeniu na rok
Źródło: Deeptrace.
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Bez względu na to, jak skomplikowany może się wydawać ten proces, staje się coraz bardziej
zautomatyzowany i przyjazny nawet dla użytkowników, którzy nie posiadają większych
umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji. W zasadzie, według ustaleń Deeptrace,
przewiduje się, że społeczność internetowa wkrótce będzie wykorzystywać znacznie
udoskonaloną sztuczną inteligencję, a więc treści deepfake staną się „lepsze, tańsze
i łatwiejsze do wyprodukowania w stosunkowo krótkim czasie” 98.
Niektóre z tych rzekomych korzyści są już dostępne. Na przykład, aplikacja podmieniająca
twarz, która zyskała popularność na smartfonach, jest już dostępna dla szerokiego grona
odbiorców. Inne usługi wymagają od użytkownika końcowego nieco więcej niż tylko pobranie
aplikacji, choć jakość rezultatów może być jeszcze wyższa. Na przykład, dla użytkowników
portali internetowych dostępne są usługi wyszukiwania firm i niezależnych wykonawców
gotowych tworzyć i sprzedawać dostosowane do indywidualnych potrzeb treści deepfake.
Średnie wymagania w ramach tego typu usług pod względem wkładu analitycznego to ok.
250 zdjęć i kilka dni na stworzenie treści. Komodyfikacja treści deepfake już się rozpoczęła 99.
Trzeba przyznać, że deepfake i podobne techniki wykorzystywane są także w dobrych
celach, na przykład w filmach: w „Gwiezdnych Wojnach” pojawiły się wersje Carrie Fisher
wykonane przez sztuczną inteligencję i przypominające aktorkę, która grała w oryginalnej
trylogii. Proces ten rozpoczął się na samym początku tworzenia treści deepfake. W zasadzie
pierwszy użytkownik, który pracował nad kodem aplikacji do podmieniania twarzy, został
sfinansowany anonimowo przez całą społeczność internetową. Obecnie jest to kod otwarty,
dostępny w popularnym internetowym repozytorium oprogramowania GitHub. Wszystkie
inne aplikacje są tworzone, badane, analizowane i wreszcie udostępniane szerszemu gronu
odbiorców w oparciu o ten właśnie oryginalny kod. Powstanie mniejszych społeczności
skupionych wokół oryginalnego kodu dało początek współpracy nad udoskonalonymi
aplikacjami.
Nawet tak krótki przegląd możliwości oferowanych przez technologię deepfake jest
niepokojący, dalece wykraczając poza jej wpływ na seniorów, czyli grupę docelową projektu
FI.DO. Ważnym i niepokojącym obszarem, w którym treści deepfake mogą odegrać
i najprawdopodobniej odegrają znaczącą rolę w przyszłości, jeżeli już się tak nie dzieje, jest
polityka. Brak zaufania do polityków i instytucji na całym świecie jest powszechnie uznany
i udokumentowany, nawet pomijając kwestię fake newsów. Treści deepfake mogą
dodatkowo powiększyć obecny brak zaufania do autorytetów. Na przykład, dzięki głosowi
zsyntetyzowanemu przez sztuczną inteligencję mogą zostać użyte do tworzenia filmów,
w których politycy przemawiają na tematy, których nigdy nie poruszali. To najprostszy
przykład, gdyż bezpośrednio wykorzystuje istniejące nagranie, podmieniając tylko głos
bohatera: jeżeli weźmiemy pod uwagę, że – jak wspomniano wyżej – do stworzenia treści
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deepfake wystarczy 250 zdjęć, jasne staje się, jak łatwo można tworzyć treści deepfake
z udziałem osób publicznych, takich jak politycy100.
Jednak wykorzystanie treści deepfake w polityce może znacznie wykraczać poza zwykłą
rozrywkę dla ich twórców. Politycy wypowiadający opinie, które nie odzwierciedlają ich
faktycznych myśli czy intencji, mogą być niebezpieczni z punktu widzenia ich wyborców,
a także społeczności międzynarodowej. Może mieć to bezpośredni wpływ na relacje
z wyborcami czy międzynarodowymi partnerami, ale także wpływ pośredni pod postacią
zszarganego wizerunki polityki jako czegoś nierzetelnego i niewiarygodnego.
W niektórych krajach odnotowano już pierwsze niefortunne epizody wkraczania treści
deepfake do polityki. Zidentyfikowano dwa przypadki użycia treści deepfake, które
doprowadziły do pewnych przemeblowań politycznych w Afryce i Azji, a konkretnie w
Gabonie i Malezji101. W pierwszym przypadku nieobecność prezydenta kraju na scenie
publicznej wywołała niepokoje wśród pewnych grup społecznych, przy czym powszechnie
wierzono, że rząd utrzymuje w tajemnicy stan głowy państwa. Po jakimś czasie opublikowano
nagranie wideo z prezydentem, które opinia publiczna zasadniczo uznała za deepfake.
Nastąpiła próba przewrotu wojskowego, a jednym z wymienionych powodów działań wojska
był właśnie deepfake. W przypadku Malezji jeden z ministrów został nagrany w trakcie
czynności homoseksualnych, które w krajach południowo-wschodniej Azji są karalne.
Minister ustąpił, jednocześnie podważając prawdziwość nagrania i twierdząc, że to deepfake.
W obu przypadkach (z Gabonu i Malezji) społeczność międzynarodowa miała możliwość
przeanalizowania nagrań i w żadnym z nich nie znalazła dowodów na manipulację.
Międzynarodowi eksperci w tej dziedzinie uznali je za prawdziwe. Interesujące jest jednak to,
że w ostatnich latach treści deepfake dotarły na najwyższe poziomy debaty politycznej.
W żadnym z powyższych przypadków nie miało to faktycznego wpływu na życie polityczne
osób, których dotyczyły; jednak realna możliwość stworzenia materiału deepfake
destabilizującego politycznie kraj jest na tyle niepokojąca, że warto wziąć ją pod uwagę.
Treści deepfake mogą także podawać się za polityków na potrzeby zastosowań innych niż
tworzenie filmów czy nagrań głosu. Tak stało się na scenie politycznej Australii 102, gdzie
dyplomaci i oficjele rządowi zostali poproszeni o uwierzytelnienie się, by uzyskać dostęp do
powszechnych komunikatorów internetowych, co jest raczej standardową procedurą. Jednak
w tym przypadku haker znalazł sposób, by uzyskać dostęp do telefonów wielu
funkcjonariuszy publicznych, którzy nieumyślnie uwierzytelnili się przez fałszywy link
podsunięty przez hakera. Phishing trwał do czasu, gdy inni urzędnicy zaczęli otrzymywać
wiadomości z telefonów ofiar. Wiadomości te tworzyła sztuczna inteligencja, prosząc
współpracowników o przelanie pieniędzy na konkretne konto, co wzbudziło podejrzenia
wśród odbiorców i przyczyniło się do zdemaskowania oszustwa.

Galloway, A. (2021). The new world of „deep fake”: How cyber attackers impersonated senior
ministers, diplomats. The Sydney Morning Herald.
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Działania takie mogą stać się jeszcze bardziej problematyczne, gdy treści deepfake, zasilane
przez aplikacje uczenia maszynowego, osiągną niepokojące poziomy autentyczności
w naśladowaniu osób publicznych. Wygląda na to, że w przyszłości potwierdzanie naszej
tożsamości w Internecie będzie wymagało procesu nieustającej identyfikacji, dzięki czemu
będziemy mogli się uwierzytelniać w sposób odporny na ingerencje ze strony sztucznej
inteligencji i deepfake. Stanowi to ogromne wyzwanie, które wykracza poza rzeczywistość
fake newsów i bliższe jest dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Farmy trolli
Farmy lub fabryki trolli to zinstytucjonalizowane i zorganizowane grupy trolli Internetowych,
które próbują ingerować w opinie polityczne i proces podejmowania decyzji, zatrudniając
ludzi zamieszczających celowo obraźliwe lub prowokacyjne posty w Internecie, by
wywoływać konflikty lub manipulować opinią społeczną. Liczne przykłady z różnych krajów
dowodzą, że fabryki trolli są celowo tworzone, by szkodzić konkretnym osobom, grupom,
partiom politycznym lub kampaniom poprzez wprowadzanie w błąd, zastraszanie,
namierzanie oraz tworzenie podburzających treści.
W 2018 roku w Finlandii103, mężczyzna został skazany na ponad rok kary więzienia za
szkalowanie i nękanie dziennikarki śledczej Jessikki Aro zatrudnionej przez fińskiego
nadawcę publicznego YLE. Ponadto Ilja Janitskin, założyciel skrajnie prawicowej,
prokremlowskiej strony internetowej MV-Lehti, został uznany za winnego 16 zarzucanych mu
czynów, w tym zniesławienia, i skazany na 22 miesiące więzienia. Johan Backman,
odwieczny orędownik Moskwy w Finlandii, został uznany za winnego zniesławienia i nękania i
skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Jak donosi YLE, w uzasadnieniu sąd stwierdził, że
Backman zachęcał użytkowników Internetu do brania Aro na cel oraz że będące tego
wynikiem nękanie znacznie wpłynęło na jakość jej życia. Trzymiesięczny wyrok w
zawieszeniu otrzymała także pracowniczka MV-Lehti.
Aro stała się obiektem wieloletniej, zorganizowanej kampanii nękania przez prorosyjskie trolle
po tym, jak w 2014 roku zaczęła mówić o rosyjskiej propagandzie i dezinformacji szerzącej
się w mediach społecznościowych w Finlandii. W 2016 roku na Filipinach 104, grupa
katolickich uczennic została zaatakowana przez trolle internetowe. Dziewczęta zostały
sfilmowane i sfotografowane w swoich mundurkach na ulicy w stolicy Manili, gdy
skandowały: „Marcos to żaden bohater! Marcos to żaden bohater!’”. Nie podobało im się, że
były filipiński dyktator Ferdinand Marcos został właśnie pochowany na pobliskim cmentarzu
dla bohaterów z wojskową asystą honorową. W ciągu kilku godzin zdjęcia trafiły na profil
facebookowy szkoły, a następnie zostały rozpowszechnione i zaczęły się pojawiać
komentarze broniące dziedzictwa Marcosa i atakującego działania dziewcząt. Niektóre
pochodziły z prawdziwych kont, ale wiele zamieszczały prorządowe trolle korzystające z kont
103

Court in Finland finds pro-Kremlin trolls guilty of harassing journalist | News | DW | 18.10.2018.
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fałszywych. Wiele z najgorliwszych trolli to zwolennicy prezydenta, nazywający się DDS
(Diehard Duterte Supporters), co nawiązuje do pierwszych liter Davao Death Squad, nazwy
plutonu egzekucyjnego, który według Organizacji Narodów Zjednoczonych zabił ponad 1000
osób w mieście w południowych Filipinach, gdy Duterte był jego burmistrzem.
W 2021 roku w Słowenii105, grupa śledcza The Bottom Line ujawniła systematyczną
i zorganizowaną kampanię internetową wymierzoną przeciwko krytykom konserwatywnej
partii rządzącej SDS. Na Twitterze utworzono wiele profili ze skradzionymi zdjęciami
profilowymi, które rozpowszechniały idee największej partii rządowej i brały na cel krytyków.
W 2019 roku, Rihard Knafl, lekarz internista, opublikował opinię na temat respiratora jako
„nienadającego się do podtrzymywania funkcji oddychania u pacjentów wymagających
kontrolowanej wentylacji ze względu na zakażenie Covid-19”. Jego opinia różniła się od tej
promowanej przez funkcjonariuszy rządowych. W kolejnych dniach Knafl znalazł się pod
obstrzałem w Internecie. Na przykład, osoba o nazwisku Joca czy Jordana Carič krytykowała
doktora Riharda Knafla na Twitterze. Próbowała zdyskredytować Knafla na podstawie postów
z jego prywatnego profilu na Facebooku, w których, między innymi, krytykował niektórych
przedstawiciel rządu Janšy. Przegląd profilu Jordany Carič na Twitterze ujawnia, że
praktycznie wszystkie jej tweety popierają poglądy partii SDS lub atakują przeciwników partii
SDS. Ponadto bliższa analiza zdjęcia profilowego pozwala stwierdzić, że to
najprawdopodobniej przypadek kradzieży tożsamości. Zdjęcie jest identyczne ze zdjęciem
zamieszczonym na profilu użytkowniczki mediów społecznościowych z Brazylii.
Rosja106 także była zaangażowana w tworzenie fabryk trolli w USA, gdzie śledztwo wykazało,
że rosyjskie trolle podszywające się pod Amerykanów dokonywały wpłat na rzecz
prawdziwych aktywistów w USA, finansując ruchy protestujące w kwestiach dzielących
społeczeństwo. W 2017 roku, rosyjski portal biznesowy RBC opublikował wyniki szeroko
zakrojonego śledztwa nad pracą tzw. rosyjskiej fabryki trolli działającej od 2015 roku, w tym
w okresie amerykańskiej kampanii wyborczej, które mają szansę rzucić nowe światło na
rzekome ingerencje w amerykańskie wybory. RBC twierdzi, że zidentyfikował 118 kont lub
grup na Facebooku, Instagramie i Twitterze związanych z fabryką trolli, które zostały
zablokowane w sierpniu i wrześniu 2017 roku w ramach amerykańskiego śledztwa nad
rosyjskim wpływem na wybory. Wiele z kont było już łączonych z próbami rosyjskiej
dezinformacji z centrów na Zachodzie, jednak RBC twierdzi, że jego źródła w fabryce trolli
dostarczyły zrzuty ekranu z wewnętrznych stron administracyjnych niektórych z grup na
dowód tego, że działały z Rosji. Portal skontaktował się także z byłymi i obecnymi
pracownikami fabryki trolli, z których wszyscy wypowiadali się anonimowo.
Być może najbardziej niepokojącym elementem artykułu była informacja, że pracownicy
fabryki trolli rzekomo skontaktowali się z mniej więcej setką prawdziwych aktywistów z USA,
by pomóc im w organizacji protestów i wydarzeń. Według RBC, kontakt z aktywistami
nawiązywany był przez administratorów grup facebookowych ukrywających swoje rosyjskie
105
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pochodzenie i oferujących pomoc finansową w opłaceniu kosztów transportu czy druku. Jak
podaje raport, przez dwa lata wydano ok. 80 tys. dolarów.
W Polsce107, działająca pod przykrywką dziennikarka Katarzyna Pruszkiewicz przez sześć
miesięcy w 2019 roku pracowała w agencji Cat@Net, opisującej się jako „agencja ePR,
zatrudniająca specjalistów budujących pozytywny wizerunek firm, osób prywatnych oraz
instytucji publicznych, głównie w mediach społecznościowych”. Za pośrednictwem
wewnętrznych kanałów komunikacyjnych, pracownicy firmy, z których każdy prowadził
kilkanaście kont w mediach społecznościowych, otrzymywali wytyczne i instrukcje od
przełożonych, w jakie kwestie mają się angażować, kogo promować, a kogo atakować. Konta
tworzyły treści zarówno prawicowe, jak i lewicowe, zdobywając uwagę, wiarygodność oraz
wsparcie innych użytkowników mediów społecznościowych, których następnie można było
gromadzić celem popierania klientów firmy. Do obowiązków Pruszkiewicz należało
prowadzenie anonimowych kont z instrukcjami, jak promować treści tworzone przez TVP,
polskiego nadawcę krajowego, postrzeganego przez krytyków jako element rządowej
machiny propagandowej.
W Serbii108, rządząca Serbska Partia Postępowa i premier Aleksander Vucic rzekomo
finansowali armię trolli, którzy na forach internetowych i w mediach społecznościowych
starali się uchodzić za zwykłych obywateli. Ich zadaniem było chwalenie rządu Vucica i
potępianie wszystkich, którzy mieli odmienne zdanie. Zostało to nagłośnione przez lokalne
media po tym, jak byli pracownicy otwarcie opowiedzieli o swojej pracy w charakterze trolli.
Według demaskatora, organizacja farmy trolli była imponująca, z ludźmi pracującymi w kilku
miastach w ukrytych biurach, na zmiany, i przełożonymi, którzy wszystko monitorowali.
W 2017 roku w Niemczech, 109 tygodnik „Der Spiegel” opisał kampanię nienawiści
prowadzoną przez działaczy skrajnej prawicy, której celem było zmanipulowanie niemieckich
wyborów federalnych. Wprowadzające w błąd wiadomości były nieustannie publikowane na
czatach należących do ekstremistycznej, skrajnie prawicowej grupy Reconquista Germanica.
Grupa organizowała się na wzór wojskowy, a poza kanałem w serwisie YouTube, który
zgromadził 33 tys. subskrybentów, korzystała także z aplikacji Discord. W tym centrum
dowodzenia anonimowej dezinformacji, samozwańczy „oficerowie”, „szeregowcy” i „rekruci”
odbierali codzienne rozkazy.

Mylne informacje i manipulowanie danymi
Powszechnie mówi się, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. Dotyczy to także
wizualizacji danych: uważa się, że łatwiej zrozumieć i przekazać zestaw danych w jakiejś
107
108
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Serbian government trolls in the battle for the Internet | Europe | News and current affairs from
around the continent | DW | 05.01.2017.
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formie graficznej niż w rozwlekłej tabeli. Idea przekazywania danych za pomocą obrazów nie
jest niczym nowym, a wręcz jest starsza niż tekst: pierwsze wizualizacje wywodzą się
z prehistorycznych scen malowanych na ścianach jaskiń 110.
Przenosząc się w czasy nam bliższe, jednym z najbardziej znanych przykładów infografki jest
wykres biografii Josepha Priestleya opublikowany w 1765 roku: autor chciał w ten sposób
pomóc studentom „jasno prześledzić zależność zdarzeń, dzieląc je na takie okresy i
jednostki, jakie przedstawią wszystkie przeszłe zdarzenia w sprawiedliwy i uporządkowany
sposób”111. Zainspirowany jego pracą ekonomista polityczny William Playfair udoskonalił
niektóre z pomysłów graficznych Priestleya i wymyślił kilka rodzajów wykresów powszechnie
używanych do dziś, w tym wykres liniowy, słupkowy i kołowy.
Uznaje się to za początek grafiki statystycznej, która umożliwia prezentowanie wyników
statystyk i analiz danych w jakieś formie obrazkowej. Takie przedstawienia zyskały na
popularności i obecnie stanowią standard w większości popularnych pakietów biurowych,
ponieważ „gdy dane są przedstawiane w sposób wizualny, lepiej rozumiemy subtelności,
które byłyby niewidoczne w przypadku prezentacji danych w tabeli” 112.
Dziennikarstwo stosuje to samo podejście w formie czegoś, co powszechnie nazywane jest
infografiką, definiowaną jako „wizualizacja danych lub idei, starająca się przekazać złożone
informacje odbiorcom w sposób umożliwiający szybkie przyswojenie i łatwe zrozumienie”
(Smiciklas, 2012). Wykorzystanie wykresów w mediach drukowanych i cyfrowych z czasem
zyskało na znaczeniu, od przedstawiania prostych danych po złożone, wielowymiarowe
diagramy. Uważa się, że to sposób na skuteczne przekazywanie skomplikowanych
komunikatów, a także przyciągnięcie uwagi czytelników. Jak dowodzą Otten i in. (2015),
„jako że infografiki wykorzystują dominującą zdolność mózgu — przetwarzanie wizualne —
są w stanie szybciej i skuteczniej przekazać informacje niż sam tekst” 113.
Innym aspektem, jaki należy wziąć pod uwagę, jest dowiedziony fakt, iż obecność wykresu
w tekście traktowana jest jako oznaka naukowej rzetelności i prawdziwości informacji. Na
przykład, w badaniu Tala i in. (2014) dwie grupy ochotników otrzymały te same informacje na
temat leku, ale jednej z nich towarzyszył wykres: „większy odsetek uwierzył w skuteczność
leku w grupie, która otrzymała wykres (97%) niż w grupie kontrolnej (68%)” 114. Sprawdza się
to również w odniesieniu do reklam i dziennikarstwa. Na obszarze fake newsów zasadnicze
Smiciklas, M. (2012). The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with
your Audiences. Indianapolis: QUE.
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Dissent in late Eighteenth-Century England. Lumen: Selected Proceedings from the Canadian Society
for Eighteenth-Century Studies. https://doi.org/10.7202/1012372ar
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& Research, 18(2-3), 200-242. https://doi.org/10.1177/0049124189018002002
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znaczenie ma świadomość, że wykres sam w sobie nie ma racji: istnieje wiele technik
pozwalających wykorzystać prawdziwe dane do przekazania fałszywej koncepcji.
Najważniejsze z nich, o których należy wspomnieć, to wybiórczość, zmiana skali, fałszywy
związek przyczynowy, stronniczy dobór próby i nieprawidłowa wizualizacja graficzna.
Wybiórczość odnosi się do celowego wybierania niewielkich podzbiorów danych, by
podkreślić pożądany rezultat, jednocześnie odfiltrowując inne znaczące bądź sprzeczne
informacje. Robi się to, dodając sztuczne ograniczenia czasowe, by zignorować dane
niepasujące do ram narracji, celowo ukrywając powiązane dane, które mogłyby ukazać
wiadomość w innym świetle, lub skupiając się na niewielkim odsetku rezultatów zamiast
przedstawić całe spektrum. Może to prowadzić do powstania wykresów, które są wizualnie
bez zarzutu, ale opowiadają tylko część historii, zazwyczaj tę najbardziej kontrowersyjną.
Ważne jest znalezienie oryginalnego zestawu danych lub innych artykułów, które
wykorzystują te same źródła, by porównać rezultat.
Zmiana skali to jeden z najpowszechniejszych trików wizualnych, ale też jeden
z najłatwiejszych do wychwycenia. Na wykresie słupkowym skala służy do prawidłowego
oddawania różnic między danymi, wskazując punkt początkowy słupków lub regularne
odstępy na osi.

Źródło: Degreesearch.org.

Postrzeganie trendu można zmienić, całkowicie ignorując proporcje między liczbami; stratę
lub zysk można podkreślić, rozpoczynając skalę nie od zera, ale od wartości bliższej
przedstawionym liczbom; tak samo skala rozpoczynająca się od zera może zostać użyta, gdy
nie jest to koniecznie, by rozmyć różnicę między dwoma wysokimi liczbami; skali
logarytmicznej można użyć, by wizualnie spłaszczyć zbyt ostro zakrzywioną krzywą; na
wykresie słupkowym, aby zmniejszyć różnice między danymi, gdy jeden ze słupków jest
znacznie wyższy od sąsiednich, można użyć niepełnej skali.
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Źródło: The Wall Street Journal.

Kolejnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest fałszywy związek przyczynowy. Złudzenie
przyczynowości, mającej stanowić fałszywą korelację między dwoma zdarzeniami lub
danymi, „występuje ze względu na sposób, w jaki ewoluował ludzki mózg, który wydobywa
przyczynowość ze zbiegów okoliczności”115. Efekt ten można wykorzystać przy tworzeniu
infografik, prezentując obok siebie dwa zestawy danych, które akurat łączy podobny trend.
Jest to skuteczne, ponieważ „gdy dwie lub kilka podobnych linii pojawia się razem na
wykresie, mamy tendencję do zakładania, że są ze sobą powiązane” 116; jednak efekt może
być wręcz komiczny, jak pokazuje zbiór wykresów, które w oparciu o prawdziwe dane były w
stanie powiązać „sprzedaż iPhone’ów” z „osobami, które zginęły w wyniku upadku ze
schodów” z korelacją wynoszącą 99,5%117.
Choć fałszywy związek przyczynowy zazwyczaj wywoływany jest przez celowe zestawienie
dwóch niepowiązanych faktów, kolejne błędne przekonanie może być wynikiem
autentycznego błędu, jak na przykład stronniczy dobór próby: mowa o badaniach, których
celem jest zebranie danych z równomiernym rozkładem w populacji, a które w rzeczywistości
opierają wyniki o nieproporcjonalne próby niereprezentujące prawidłowo całości. Dochodzi
Matute, H., Blanco, F., Yarritu, I., Díaz-Lago, M., Vadillo, M. A. i Barberia, I (2015). Illusions of
causality: how they bias our everyday thinking and how they could be reduced . Frontiers in
psychology, 6, 888. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.566790
116
Cudmore, B. (2014). Five Ways to Lie with Charts. https://nautil.us/issue/19/illusions/five-ways-tolie-with-charts
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Vigen, T. (2015). Spurious Correlations. Hachette Books.
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do tego często, nawet w dobrej wierze, ze względu na brak czasu lub środków bądź niezbyt
przemyślaną metodologię: historycznym przykładem jest amerykański wyścig prezydencki
z 1936 roku między Landonem i Rooseveltem, w trakcie którego „The Literary Digest”
przeprowadził badanie ankietowe, które wykazało, że Landon jest niezagrożonym liderem.
Tymczasem zwyciężył Roosevelt i to z dużą przewagą, gdyż ankiety zostały rozesłane tylko
do osób posiadających dostępny publicznie adres: czytelników gazety, kierowców i osób
posiadających telefon. Samochody i telefony stanowiły dobra luksusowe, co automatycznie
spowodowało przesunięcie próby w kierunku osób bogatych, tradycyjne będących
republikanami, i niedoreprezentację demokratów, którzy ostatecznie wygrali wybory 118.
Nawet jeśli wizualizacja danych była technicznie poprawna, mogła wprowadzić w błąd, gdyż
dane leżące u jej podstaw były nieprawidłowe, odzwierciedlając jedynie część narracji.
Inną formą wprowadzania w błąd za pomocą wizualizacji danych jest celowe używanie
nieprawidłowego rodzaju wykresu. Nie wszystkie wykresy nadają się do przedstawiania
pewnych rodzajów danych i nie wszystkie szczegóły graficzne nadają się do przekazywania
właściwego komunikatu.

Źródło: Kirsten McClure.

W takim przypadku do wprowadzenia w błąd dochodzi poprzez subtelne nadużycia związane
ze sposobem postrzegania, mające na celu zaciemnienie nieprzyjemnych szczegółów lub
odwrócenie prawdziwych danych. Na przykład, stosowanie diagramów bąbelkowych jest
kontrowersyjne, ponieważ czytelnik, który zazwyczaj jest w stanie stwierdzić, która linia jest
dłuższa na wykresie słupkowym, raczej będzie miał problem z prawidłowym oszacowaniem
powierzchni koła119; jednocześnie niewielką różnicę można wyolbrzymić, prezentując dane za
pomocą promienia koła zamiast jego powierzchni. Wykres kołowy można zaprezentować
w 3D, by podkreślić i powiększyć dla czytelnika przednią część; wykres może też składać się
z kilku prostokątnych obszarów bez jasnego wskazania jednostki pomiaru.
Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest Poll Failed. The Public Opinion Quarterly, 52(1),
125–133. http://www.jstor.org/stable/2749114
119
Raidvee, A., Toom, M., Averin, K. i in. (2020).Perception of means, sums, and areas. Atten Percept
Psychophys 82, 865–876. https://doi.org/10.3758/s13414-019-01938-7
118
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Źródło: International Monetary Fund.

Podsumowując, najlepszym sposobem radzenia sobie z tą formą wprowadzania w błąd jest
docieranie w miarę możliwości do czystych danych i skupianie się na samych liczbach, a nie
ich reprezentacji wizualnej.

Pseudonauka i teorie spiskowe
Pseudonauka zazwyczaj ma negatywne konotacje i obejmuje przekonania, teorie, metody,
systemy lub praktyki, które były lub są uznawane za naukowe, ale nie są poparte żadnymi
obiektywnymi dowodami. Oznacza to, że zostały naukowo obalone, nie mogą być
przetestowane w metodyczny sposób lub brak jest dowodów na potwierdzenie danych,
hipotez lub wniosków. Innymi słowy, chodzi o dyscypliny lub podejścia, które udają lub blisko
przypominają naukę. Historia pseudonauki sięga początku XVII wieku i dyskusji na temat
związku religii z badaniami empirycznymi. Granica między nauką i pseudonauką jest trudna
do zdefiniowania, jednak ma wiele wspólnego z innymi rozgraniczeniami, na przykład między
rzetelnym a nierzetelnym dziennikarstwem czy należycie i nienależycie prowadzonymi
śledztwami kryminalnymi, w których stosowane są różne metody celem ujawnienia faktów
i pozyskania danych. Promocja punktów widzenia różniących się od tych dowiedzionych
naukowo wymaga nieustannego wysiłku120.

Stanford encyclopedia of philosophy. (2021). Science and pseudo-science. Źródło:
https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/#SciePseu
120
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Najpopularniejszym i najlepiej znanym przykładem jest astrologia, powszechnie postrzegana
jako pseudonauka. Trzeba uważać, by nie mylić jej z astronomią, która jest nauką121.
W przypadku astrologii pewne osoby lub grupy wierzą, że położenie Ziemi względem innych
ciał niebieskich ma wpływ na nasze codziennie zachowanie. Często można usłyszeć, że
ludzie narzekają, iż źle spali ze względu na pełnię Księżyca, która wpływa na nich co miesiąc.
Inne przykłady pseudonauk, które twierdzą, iż mają naukowe podstawy to: starożytni kosmici,
kręgi w zbożu, Twarz na Marsie, mityczne stworzenia, Wielka Stopa, potwór z Loch Ness,
lewitacja, numerologia i reklama podprogowa oznaczająca podświadome odbieranie danych
za pośrednictwem wzroku i słuchu (Your dictionary, b. d.). Choć nie są w pełni akceptowalne
z punktu widzenia nauki, nie oznacza to, że nie są akceptowalne dla innych kultur.
Przykładem niech będą kraje skandynawskie, które wciąż mają swoją mitologię; Islandia ma
wiele wierzeń zakorzenionych w pradawnej mitologii islandzkiej. Amerykański astronom Carl
Sagan powiedział, że wiara w pseudonaukę „to wina systemu edukacji, gdyż nie uczymy, jak
myśleć. Gdyby nauka była wyjaśniana przeciętnym osobom w przystępny i ekscytujący
sposób, nie byłoby miejsca na pseudonaukę” 122.
Pseudonauka zdrowotna wydaje się problematyczna, zwłaszcza w trakcie pandemii Covid19: fałszywe terapie bez podstaw naukowych, terapie energią itp. Sposobem walki z nią jest
udostępnianie prawdziwych informacji w formie, która jest łatwo przyswajalna, wciągająca
i wygodna do udostępniania na urządzeniach mobilnych i innych, poprzez napisanie tweeta
lub komentarza czy wygłoszenie wykładu publicznego na temat prawdziwych, dokładnych
i dowiedzionych naukowo informacji. Korygowanie błędnych interpretacji powinno wchodzić
w zakres odpowiedzialności zawodowej, w tym promocji zaufania do nauki 123.
Gdy ktoś stoi murem za jakimś poglądem, jest do niego przekonany i gotowy o niego
walczyć, co stanowi kolejny powód, dla którego ludzie zajmują się pseudonauką. Prowadzi to
do błędu konfirmacji i uprzedzenia wybiórczości, bez szukania rzetelnych dowodów
naukowych. Darwin podsumował efekt Dunninga-Krugera jako „ignorancję rodzącą
pewność”, co innymi słowy oznacza, że im mniej ktoś wie, tym bardziej uważa się za
naukowca i na odwrót – im więcej ktoś wie, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie
wątpił w swoje kompetencje. Kolejną rzeczą, która staje na drodze nauki, są ludzkie nadzieje,
doprowadzające do sytuacji, w której licząc na to, że coś zadziała, zaczynamy wierzyć, że tak
się stanie124.

Dictionary.com. (2021b). Definicja pseudonaki. Źródło:
https://www.dictionary.com/browse/pseudoscience
122
New scientist. (n. d.) Pseudoscience. Źródło:
https://www.newscientist.com/definition/pseudoscience/
123
Caulfield, T. (2020). Pseudoscience and COVID-19 – we’ve had enough already. Źródło:
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01266-z
124
Townson, S. (2016). Why people fall for pseudoscience (and how academics can fight back). The
Guardian. Źródło: https://www.theguardian.com/higher-education-network/2016/jan/26/why-peoplefall-for-pseudoscience-and-how-academics-can-fight-back
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Aby odróżnić pseudonaukę od nauki, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że teorie
pseudonaukowe nie rozwijają się ani nie ewoluują z czasem. Przykładem niech będzie
astrologia: jeśli porównamy dzieła Alberta Wielkiego, słynnego średniowiecznego astrologa,
z dziełami dzisiejszych astrologów, zauważymy, że niewiele się zmieniło. Innym symptomem
jest to, że pseudonauka nie przedstawia żadnych dających się zweryfikować dowodów, nie
istnieje więc żadne potwierdzenie wysuwanych teorii. Gdy w nauce pojawiają się nowe
dowody, pewne teorie są obalane i powstają nowe. Tymczasem pseudonauka często
niechętnie przyjmuje dowody świadczące przeciwko niej. Wielokrotnie wykazano, że
szczepionki nie powodują autyzmu, a niektórzy ludzie wciąż nie wierzą w naukowo
dowiedzione fakty. W tym przypadku opiera się to na samej wierze. Jak już wspominaliśmy,
według niektórych osób Wielka Stopa istnieje, choć udowodniono, że to nieprawda125.
Istnieje też wiele teorii spiskowych, zazwyczaj definiowanych jako tajemny spisek dwóch lub
większej liczby potężnych osób, które zazwyczaj próbują zdobyć władzę polityczną
i gospodarczą, naruszają prawo oraz skrywają tajemnice i inne rzeczy, o których
społeczeństwo ma nie wiedzieć. Są to próby wyjaśnienia przyczyn ważnych wydarzeń
i okoliczności działaniem potężniejszych sił. Tak samo jak w przypadku pseudonauki, ludzie
mają tendencję do dawania wiary w teorie spiskowe z różnych powodów, od cech
osobowości po zaspokajanie potrzeb społecznych, które same w sobie stanowią złożoną
koncepcję126. Wśród czynników, które sprawiają, że ludzie wierzą w te teorie i je
rozpowszechniają, jest poczucie bezsilności oraz chęć wyjaśnienia niezwykłych zdarzeń,
zakwestionowania mainstreamowej polityki czy poradzenia sobie z zagrożeniami 127.
Najbardziej znana teoria spiskowa mówi, że za atakami terrorystycznymi z 11 września stała
administracja Busha i Żydzi. Inną dobrze znaną teorią spiskową jest ta dotycząca zmian
klimatu, oskarżająca naukowców, komunistów i przemysł naftowy. Różnica między teorią
spiskową a spiskiem polega na tym, że spisek opiera się na faktycznym związku
przyczynowym między zdarzeniami, a teoria spiskowa odnosi się do zdarzeń, które mogą, ale
nie muszą być prawdziwe. Poza teoriami spiskowymi, istnieją także prawdziwe spiski.
Społeczeństwo dowiaduje się o nich z dokumentów branżowych, inspekcji, kontroli
zewnętrznych lub śledztw. Przykładami takich prawdziwych spisków były oszustwa
Volkswagena przy testach emisji silników wysokoprężnych, kłamstwa branży tytoniowej
dotyczące szkodliwości palenia papierosów dla zdrowia itp. 128

Walter, J. (2021). How to spot pseudoscience online and IRL. Discover magazine. Źródło:
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/how-to-spot-pseudoscience-online-and-irl
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Douglas, K. M., Uscinski, J. E. i in. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in political
psychology, t. 40, nr 1. Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568
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Lewandowsky, S., Cook, J. (2020). The conspiracy theory handbook. Źródło:
https://www.climatechangecommunication.org/wpcontent/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf
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Douglas, K. M., Uscinski, J. E. i in. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in political
psychology, t. 40, nr 1. Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568
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Teorie spiskowe można rozpoznać w podobny sposób co pseudonaukę: utrzymują się
bardzo długo, nawet gdy nie ma na nie żadnych dowodów, i opierają się na wzorcach
znanych jako niewiarygodne narzędzia analizy rzeczywistości. Mają zły wpływ na
społeczeństwo, tak jak pseudonauka czy fake newsy. Narażenie na teorie spiskowe sprawia,
że ludzie mniej chętnie angażują się w politykę czy zmniejszają swój ślad węglowy. Niektórzy
tak bardzo wierzą w teorie spiskowe, że są gotowi bronić ich przemocą, tak jak stalinowska
Rosja czy nazistowskie Niemcy. Teorie te mogą także wpływać na wydajność w miejscu
pracy oraz powodować stres lub obniżać zyski organizacji biznesowych 129.
Myślenie spiskowe ma siedem następujących cech: sprzeczne przekonania, gdy ludzie
wierzą w rzeczy wzajemnie się wykluczające, jak to, że księżna Diana została zamordowana,
ale jednocześnie sfingowała własną śmierć; ogólna podejrzliwość; nikczemne intencje; coś
musi być nie tak, co zmienia się w nauce, gdy pojawiają się nowe dowody, ale nie w
pseudonauce czy teoriach spiskowych. Piątą cechą jest prześladowana ofiara, a kolejnymi
odporność na dowody, o czym już wspominano, i wreszcie reinterpretacja
przypadkowości130.

Źródło: Lewandowsky i Cook, 2020.

Przed podzieleniem się informacjami należy przejrzeć tekst, by sprawdzić, czy to, co
czytamy, nie jest teorią spiskową, pseudonauką lub innego rodzaju fake newsami.
Prawdopodobnie jest to teoria spiskowa, jeżeli autor jest samozwańczym ekspertem
niezwiązanym z żadną szanowaną organizacją, jeżeli twierdzi, że posiada kompetencje,
jednak nie znajdują one potwierdzenia w rzeczywistości oraz jeżeli źródło informacji nie jest
jasne, niezależne strony internetowe nie potwierdzają źródła, a informacje przekazywane są
wyłącznie przez samozwańczych ekspertów.
Inne oznaki pozwalające rozpoznać teorie spiskowe to fakt, że autor przedstawia swoje
informacje jako jedyną słuszną prawdę, nie oferuje odpowiedzi oraz używa subiektywnego,
emocjonalnego tonu131.

129

Douglas, K. M., Uscinski, J. E. i in. (2019). Understanding conspiracy theories. Advances in political
psychology, t. 40, nr 1. Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12568
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Lewandowsky, S., Cook, J. (2020). The conspiracy theory handbook. Źródło:
https://www.climatechangecommunication.org/wpcontent/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf
Komisja Europejska (2021b). Identifying conspiracy theories. Źródło: https://ec.europa.eu/info/livework-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/identifying-conspiracy-theories_en#isthis-a-conspiracy-theory-check-before-sharing
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Stronnicze informacje
Według słownika Cambridge, przymiotnik „biased” (stronniczy, uprzedzony) oznacza:
●
●
●
●

„wykazujący nieuzasadnioną sympatię lub antypatię wobec osoby w oparciu o własne
opinie”. Przykład: „Według mnie jest piękna, ale jestem stronniczy, bo to moja córka”;
„preferujący lub nielubiący kogoś lub czegoś bardziej niż kogoś lub czegoś innego
w sposób oznaczający nierówne traktowanie”. Przykłady:
uprzedzony wobec kogoś lub czegoś: „Wierzy, że amerykański system
sprawiedliwości jest uprzedzony wobec osób czarnoskórych”;
stronniczy na czyjąś lub czegoś korzyść: „Twierdzą, że ugoda była stronnicza na
korzyść klientów korporacji”;
„wykazujący nieuzasadnione preferencje lub antypatię w oparciu o własne opinie”.
Przykład: „Gazeta przedstawiła stronniczą relację ze spotkania”;
„podający niedokładne rezultaty z powodu nieprawidłowego sposobu zbierania
informacji”. Przykład: „Stronnicza próba respondentów charakteryzuje się cechami
odbiegającymi od cech ogółu populacji”132.

Źródło: Sara Porta (AFORISMA) w oparciu o SŁOWNIK CAMBRIDGE, „Znaczenie słowa biased w języku
angielskim”, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased.

CAMBRIDGE DICTIONARY, „Meaning of biased in English”,
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biased.
132

62

Podręcznik FI.DO

Słownik Merriam-Webster pomaga jeszcze dokładniej ustalić znaczenie słowa „biased”:
„W ostatnich latach coraz częściej pojawia się słowo bias w znaczeniu przymiotnika, np.
„a bias news program” zamiast bardziej typowej konstrukcji „a biased news program”.
Powodem są prawdopodobnie pomyłki brzmieniowe: końcówka -ed w słowie biased może
być odfiltrowywana przez słuchaczy, przez co słowa „bias” i „biased” mogą brzmieć
podobnie w ramach normalnej mowy. Niemniej jednak nie są to słowa wymienne.
Przymiotnik oznaczający „wykazujący nieuzasadniony osąd lub charakteryzujący się takim
osądem” to „biased” („a biased news story”).
Co zatem mamy na myśli, gdy mówimy o „stronniczych informacjach”? Stronnicze
informacje to „każde systematyczne odejście od prawdy, do jakiego dochodzi w ramach
zbierania, przywoływania, zapisywania i przetwarzania informacji w badaniu, w tym sposób, w
jaki traktowane są brakujące dane. [...] Jest to prawdopodobne uprzedzenie w ramach badań
obserwacyjnych, zwłaszcza tych retrospektywnych, ale może także wpływać na badania
eksperymentalne. [...] Każdego rodzaju badanie może być narażone na efekt niepotrzebnych
informacji. Bardziej zagrożone zdają się być badania obserwacyjne, zwłaszcza te oparte na
samoocenie i retrospektywnym gromadzeniu danych. Choć w przypadku badań
interwencyjnych randomizacja obniża ryzyko stronniczości i pomyłek, nie może go
wyeliminować [...]”133.
Gdy przyjrzymy się sztucznej inteligencji i nowoczesnym mediom, wiadomościom i reklamom
w Internecie, okaże się, że stronnicze informacje stały się domeną „manipulatorów”
specjalizujących się w przemienianiu tego, co negatywne, w coś pozytywnego i na odwrót.
„Sztuczna inteligencja to wyjątkowo ludzka technologia. Żadna inna technologia tyle o nas
nie wie. Z drugiej strony oznacza to jednak, że doskonale radzi sobie z manipulowaniem
ludźmi. Nigdzie nie jest to tak oczywiste jak na platformach społecznościowych zasilanych
przez wyszukaną sztuczną inteligencję, która wie więcej na temat naszych emocji niż my
sami. [...] Profesjonaliści zajmujący się cyfrowym światem informacji rozumieją, że bardziej
emocjonalne reakcje zapewniają ogólnie większe zaangażowanie. Przyswajając dane
użytkowników z całej dekady, algorytmy stojące za sztuczną inteligencją stały się ekspertami
w przewidywaniu reakcji emocjonalnych, jakie wywoła konkretna treść. Aby podtrzymać
zaangażowanie, dostarczane są treści budzące coraz większe emocje. Algorytmy te
skomputeryzowały zasadniczą cechę ludzkiego mózgu – rozumienie emocji – i wykorzystują
ją tak, by produkt jeszcze bardziej przykuwał uwagę. To nie tylko pokazuje naszą podatność
na sztuczną inteligencję, ale także uwypukla skalę zagrożenia. Podczas gdy inne przełomowe
technologie przyjmowały się na masową skalę dopiero po jakimś czasie, algorytm może
wywrzeć wpływ na miliony ludzi w zaledwie kilku sekund. A gdy algorytm opiera się na
stronniczych, niepełnych lub w inny sposób wadliwych zestawach danych, jego decyzje
mogą być katastroficzne w skutkach”134.

CATALOGUE OF BIAS, „Information bias”,https://catalogofbias.org/biases/information-bias/.
STEVE RITTER, „The U.S. urgently needs an A.I. Bill of Rights”, [w:] „Fortune”, 12 listopada 2021 r.,
https://fortune.com/2021/11/12/ai-bill-of-rights-biden-artificial-intelligence-steve-ritter-mitek-systems/.
133
134
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Stronnicze informacje, zwłaszcza na platformach społecznościowych, pojawiają się zatem,
gdy ich autor „dokonuje selekcji faktów, dobiera słowa i dostosowuje jakość i ton opisu tak,
by przekazać konkretne uczucie bądź nastawienie. Celem tego jest przekazanie określonego
nastawienia lub punktu widzenia w odniesieniu do tematu. [...] Świadomość stronniczości
i zdolność do należytego rozpoznawania, analizowania i przyswajania stronniczych informacji
stanowią niezwykle cenną umiejętność”135. Czy istnieją jakieś oznaki, którymi możemy się
kierować, by identyfikować stronnicze informacje na stronie internetowej lub platformie
społecznościowej? Po pierwsze, musimy mieć świadomość, że Internet jest systemem sieci
i narzędziem komunikacyjnym, a jakość dostępnych w nim informacji jest bardzo
zróżnicowana. Jeżeli analiza każdego źródła pod kątem treści, ważności i stosowności jest
ważna, to tym ważniejsza jest w odniesieniu do zasobów internetowych. W przeciwieństwie
do gazet i książek, na stronach internetowych często brak redaktorów czy wydawców, którzy
mogliby odfiltrować stronnicze informacje. Jesteśmy zatem zmuszeni rozwinąć krytyczne
podejście do informacji w Internecie. Szukając oznak stronniczości informacji, musimy
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
-

Jaki jest światopogląd polityczny autora?
Co autor może zyskać?
Kto sponsoruje stronę?
Czy autor przedstawia alternatywne punkty widzenia?
Jeżeli tak, to czy poglądy te są przedstawione obiektywnie?
Jakie są źródła informacji?

Istnieje kilka zasadniczych oznak stronniczości informacji na stronie internetowej:
-

język dokumentu jest często skrajny;

-

stwierdzenia mają często konotacje „wszystko albo nic”;
argument w większym stopniu odwołuje się do emocji niż do logiki;
myśli formułowane są tak, by wszystko nadmiernie uprościć lub uogólnić;
autor chce zaprezentować ograniczoną wizję tematu 136.

I wreszcie, dostępne jest łatwe w użyciu narzędzie do oceny źródeł informacji, pomagające
zrozumieć, czy to, co czytamy, jest obiektywną i autentyczną informacją: test CRAAP 137.

NJIT, New Jersey Institute of Technology, „How to Evaluate Information Sources: Identify Bias.
Viewers will learn which criteria to use to evaluate resources”, 5 sierpnia 2021 r.,
https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias.
136
NJIT, New Jersey Institute of Technology, „How to Evaluate Information Sources: Identify Bias.
Viewers will learn which criteria to use to evaluate resources”, 5 sierpnia 2021 r.,
https://researchguides.njit.edu/evaluate/bias.
135

NJIT, New Jersey Institute of Technology, „How to Evaluate Information Sources: TEST
CRAAPhttps://researchguides.njit.edu/evaluate/CRAAP.
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Źródło: https://libapps.s3.amazonaws.com/accounts/130313/images/Evaluate-Craap.jpg

Krytyczna analiza treści medialnych
Opisana niżej metoda analizy treści medialnych opiera się na modelu zaproponowanym
przez polskiego badacza Grzegorza Ptaszka. W ramach jego podejścia stosowane są zasady
krytycznego myślenia, a także analiza różnych warstw wiadomości oraz trzyetapowa analiza
treści. Każda z warstw jest analizowana, oceniana i interpretowana poprzez zadawanie pytań
prowadzących do weryfikacji artykułu, jego treści, sposobu dystrybucji itp.
Poniższa tabela prezentuje elementy, które należy stosować w ramach krytycznej analizy
treści medialnych:
Warstwa

Meta-treści

Opis

„Wygląd
i forma”
artykułu

Kwestie, na które
należy zwrócić
uwagę
Zdjęcia wywołujące
w czytelnikach
emocje

Pytania

Czy nagłówek brzmi sensacyjnie?
Czy zdjęcie towarzyszące artykułowi
jest emocjonalne?
Czy tytuł i tekst zawierają wiele
znaków interpunkcyjnych? (takich
jak wykrzykniki i znaki zapytania)
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Treść

Analiza tekstu

Mieszanie opinii
z faktami
Linki do kliknięcia
lub numer telefonu,
pod który można
zadzwonić

Autor

Identyfikacja
i weryfikacja
autora

Brak informacji na
temat autora

Czy treść jest wiarygodna?
Czy zawiera fakty czy opinie?
Czy tekst wzywa do jakiegoś
działania?

Kim jest autor?
Kogo reprezentuje?
Jakie ma kompetencje w danej
dziedzinie?

Źródło

Źródła
informacji

Brak możliwości
sprawdzenia źródła

Jakie jest źródło informacji (np.
strona internetowa, konto w mediach
społecznościowych, blog itp.)?
Czy źródło jest firmowe czy
prywatne?
Jak jest finansowane lub
sponsorowane?

Media

Kontekst

Wiarygodność
i bezstronność
mediów

Kontekst
społeczny
i polityczny
oraz czas
dystrybucji
treści

Blogi lub artykuły
sponsorowane
przez grupy
interesów

Czy medium jest wiarygodne?

Wiadomości
dyskredytujące
kandydatów
politycznych
w trakcie wyborów

Czy artykuł, film lub zdjęcie jest
aktualne?

Jak można je zweryfikować?
Czy reprezentuje interesy jakiejś
partii politycznej, grupy społecznej
lub firmy?

Czy odnosi się do jakiejś bieżącej
kampanii (społecznej, politycznej lub
innej)?
Jakie wartości reprezentuje?

Dystrybucja

Sposoby
udostępniania
i/lub promocji
wiadomości

Sponsorowane
treści w mediach
społecznościowych

W jaki sposób treść dotarła do
odbiorcy?
Czy jasne jest, czy artykuł lub post
jest płatny?
Kto i w jaki sposób rozpowszechnia
wiadomość?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ptaszek, 2019, s. 286-296.

Trzeba zaznaczyć, że powyższe elementy krytycznej analizy mediów mogą być stosowane
wybiórczo i w kolejności, jaką odbiorca mediów uzna za najwygodniejszą. Wartość analizy
polega przede wszystkim na refleksji i powątpiewaniu lub sceptycyzmie wobec treści
w mediach internetowych i tradycyjnych.

Mistyfikacje oraz treści satyryczne i humorystyczne
Czym jest mistyfikacja? Najwyraźniej w definicji tego terminu mieści się wiele różnych rzeczy,
od komediowych programów informacyjnych po satyrę i parodię, wiadomości łączące
prawdę z fałszem oraz historie w całości fikcyjne. Definicje i kryteria pozwalające odróżnić
fake newsy od dziennikarstwa są różne i mogą obejmować wiele elementów, takich jak
fikcyjne połączenia komunikatów, satyra, parodia itp.
Wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga w 1493 roku dramatycznie zwiększyło ilość
trafiających do obiegu mylnych informacji i dezinformacji, ostatecznie doprowadzając do
powstania pierwszej mistyfikacji informacyjnej na dużą skalę – Wielkiej Księżycowej
Mistyfikacji z 1835 roku. Dziennik „The New York Sun” opublikował sześć artykułów o
odkryciu życia na księżycu, którym towarzyszyły ilustracje przedstawiające humanoidalne
istoty przypominające nietoperze i brodate błękitne jednorożce 138.
Satyra to wykorzystanie humoru lub wyolbrzymienia do skrytykowania lub wyśmiania osoby,
organizacji bądź polityki, a fałszywy kontekst to mylna informacja, która umieszcza obrazy,
cytaty lub inne treści w nowym, nieprawdziwym kontekście, by zmienić ich znaczenie
i przyciągnąć uwagę. Z drugiej strony, oszukańcze treści wykorzystują znane nazwy, marki
lub logo, by ludzie uwierzyli, że są autentyczne. Zmanipulowane treści stanowią rodzaj
mylnych informacji, w których następuje modyfikacja oryginału, np. dodanie lub usunięcie
fragmentu obrazu za pomocą narzędzi do edycji zdjęć. I wreszcie warto zrozumieć
koncepcję sfabrykowanych treści, stanowiących w całości zmyślone informacje, których
celem jest zwiedzenie czytelników, tak by uwierzyli, że są prawdziwe 139.
Profesjonalne dziennikarstwo samo bywało zarówno ofiarą, jak i współsprawcą licznych fake
newsów. W przeszłości to głównie rządy manipulowały mediami informacyjnymi, by te
drukowały wytwarzane przez rząd fake newsy, z których najpoważniejsze uzasadniały wojny;
zatopienie Lusitanii czy Incydent w Zatoce Tonkińskiej to prawdopodobnie najsłynniejsze
przykłady historyczne. Jednak dziś powtarzanie przez profesjonalnych dziennikarzy
rządowych lub korporacyjnych mistyfikacji czy kłamstw jest niemal na porządku dziennym.
Coraz częściej organizacje takie jak „New York Times” zmuszane są do wydawania odwołań
i sprostowań po publikacji historii opartych na fałszywych tweetach, jak ten przypisany
północnokoreańskiej rządowej agencji prasowej. Jak napisał „The Times”: „ze względu na
błąd redakcyjny, wcześniejsza wersja tego artykułu nieprawidłowo przypisała stwierdzenie
138

Posetti & Matthews, 2018.

139

„Checkology | The News Literacy Project:”, 2022.
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z Twittera rządowi północnokoreańskiemu. Rząd Korei Północnej nie umniejszał wspólnych
ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej jako wykazujących niemal całkowitą
ignorancję dla balistyki”, które to stwierdzenie pochodziło z DPRK News Service,
parodystycznego konta Twittera140.
W ostatnich dekadach pojawiły się nowe gatunki komunikacyjne, które można postrzegać
jako połączenie kilku klasycznych gatunków. Zjawisko to znane jest jako „integracja
dyskursywna”. Wiadomości satyryczne to dobry przykład takiego hybrydowego gatunku z
integracją dyskursywną, gdyż najczęściej łączą w sobie (a) rozrywkę, (b) informacje oraz (c)
elementy opiniotwórcze. Tradycyjnie te trzy cele komunikacji były realizowane w ramach
odrębnych gatunków komunikacyjnych: humor w gatunkach rozrywkowych, takich jak
sitcomy, informacje polityczne w wiadomościach, a perswazja polityczna w publicystyce.
Tymczasem w przypadku wiadomości satyrycznych doszło do powstania gatunku, który
potencjalnie może osiągnąć te trzy osobne cele jednocześnie.
Niektórzy twierdzą, że miękkie formaty informacyjne, takie jak wiadomości satyryczne,
podobają się konsumentom wiadomości, których mniej interesują bardziej tradycyjne
(„twarde”) formaty. Z tej perspektywy, stopień nauki i perswazji można ustalić, porównując
wiadomości satyryczne do warunków kontrolowanych bez wiadomości, gdyż odbiorcy
wiadomości satyrycznych nie konsumują treści informacyjnych w innej formie. Inni z kolei
sugerują, że wielu konsumentów wiadomości ma kontakt zarówno z ich formą satyryczną, jak
i zwykłą. Z tej perspektywy, wpływ można ustalić, porównując treści wiadomości
satyrycznych do zwykłych, z podobnymi informacjami opartymi na faktach 141.
Trzeba zaznaczyć, że satyra nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, co może
stanowić wyzwanie dla starszych pokoleń, które często postrzegają satyrę i wiadomości jako
odrębne byty. Najważniejsze, by informować konsumentów mediów o ich satyrycznym
charakterze i krytycznie oddzielać element rozrywkowy od otaczających go informacji. Jedno
z możliwych wyjaśnień tych rozbieżnych perspektyw może wynikać z dwojakiego podejścia
do satyry: z jednej strony satyra postrzegana jest jako docierająca do odbiorców, którzy nie
słuchają zwykłych wiadomości, a z drugiej jako alternatywa dla konsumpcji tradycyjnych
wiadomości.
Aby wypracować zdolność do odróżniania prawdy od mistyfikacji czy wiadomości
satyrycznych, społeczeństwo i poszczególne osoby powinny:
-

140
141

w etyczny sposób wykorzystywać informacje,
zrozumieć rolę i funkcję mediów w społeczeństwach demokratycznych,
zrozumieć warunki, w jakich media mogą pełnić swoje funkcje,
krytycznie oceniać treści medialne w świetle funkcji mediów,
angażować się w media na potrzeby wyrażania własnego „ja” i demokratycznej
partycypacji,

https://doi.org/10.3917/pouv.164.0099
https://doi.org/10.1177/00936502211032100
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-

aktualizować umiejętności (w tym te związane z ICT) konieczne do tworzenia treści
przez użytkowników142.

Interesujący, powszechnie dostępny program Hoaxy 143 pokazuje, w jaki sposób
poszczególne memy rozprzestrzeniają się na Twitterze. W tej wizualizacji węzły odpowiadają
faktycznym kontom na Twitterze, a połączenia odzwierciedlają sposób, w jaki retweety,
cytaty, wzmianki i odpowiedzi przenoszą mema z konta na konto. Każdy z węzłów ma kolor
odpowiadający jego wynikowi, dzięki czemu użytkownicy widzą skalę rozpowszechniania
mylnych informacji przez boty. Narzędzia tego typu wykorzystywane są przez dziennikarzy
śledczych do odkrywania korzeni kampanii wprowadzających w błąd, ale mogą z nich
korzystać także zwykli użytkownicy mediów.

Ważne kwestie związane z mediami społecznościowymi
Choć fake newsy, propaganda, mylne informacje, dezinformacja i podobne koncepcje nie są
niczym nowym w komunikacji i polityce, wciąż jeszcze musimy się wiele nauczyć na temat
ich ostatniej fali, która zalewa cały świat. Co kwalifikuje się jako fake news? Odpowiedź na to
pytanie nie jest łatwa, gdyż fake newsy, mistyfikacje i treści satyryczne są tworzone z wielu
różnych powodów.
Fake newsy coraz częściej odnoszą się do kłamliwych lub całkowicie fałszywych bądź
wymyślonych treści, a problem polega na tym, że miliony użytkowników mediów
społecznościowych (w tym czasem także politycy) biorą je za profesjonalne
dziennikarstwo144.
Kolejnym brakującym elementem układanki w badaniach fake newsów jest osadzenie tej
koncepcji w kontekście społecznym i technicznym. W szczególności musimy wziąć pod
uwagę to, w jaki sposób media społecznościowe wraz z ich nieprzebranym zasięgiem
wprowadziły nowe zwroty akcji do starej historii fake newsów, a zwłaszcza to, jak łatwo
przyswajalne i przyciągające uwagę treści publikowane w formatach cyfrowych (np.
ograniczone w czasie opowieści użytkowników, krótkie nagrania użytkowników), innowacyjne
metody przedstawiania wiadomości (np. przez chaty) oraz nowe platformy medialne (np.
społecznościowe platformy dziennikarskie, takie jak Medium) zasadniczo zmieniły sposób
konsumowania treści medialnych.
W świetle niedawnej uwagi poświęcanej roli mediów społecznościowych w
rozpowszechnianiu fake newsów na temat bieżących kwestii politycznych i społecznych,
trzeba zrozumieć sposób, w jaki odbiorcy wchodzą w interakcje z dezinformacją w sieciach
społecznościowych. Fake newsy dotyczące bieżących kwestii społecznych i politycznych są
udostępniane w mediach społecznościowych z niesamowitą prędkością, by celowo lub nie
Wilson i in., 2011.
„Hoaxy: How claims spread online”, 2022.
144
https://doi.org/10.3917/pouv.164.0099
142
143
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wprowadzać w błąd lub oszukiwać odbiorców. Historie te zazwyczaj powstają, by wpłynąć na
poglądy, przeforsować jakiś program polityczny lub wywołać zamęt, i często stanowią dla
publikujących je osób dochodowy interes.
Walka z fake newsami w mediach społecznościowych sprowadza się do zrozumienia celów
przyświecających innym użytkownikom i właścicielom platformy. Platformy społecznościowe
zarabiają na sprzedaży danych użytkowników firmom reklamowym i dlatego wyświetlane
reklamy są często dostosowane do zainteresowań lub historii wyszukiwania użytkownika.
Jest to ważna informacja dostarczająca kontekstu. Świadomość, że widzimy reklamy
przefiltrowane w oparciu o wcześniej zebrane dane, może pomóc lepiej zrozumieć własne
uprzedzenia. Reprezentując firmę w mediach społecznościowych traktowanych jako
platforma marketingowa, należy dopilnować, by posty pozostawały w zgodzie z marką, a
udostępniane treści budowały relacje z klientami, były zgodne z wartościami klientów lub
promowały treści oryginalne.
Fake newsy w mediach społecznościowych są raczej nie do uniknięcia, ale ich dystrybucję
może ograniczyć krytyczne myślenie. Przykładowe podejścia, z jakich należy korzystać, to
utrzymywanie zdrowego poziomu ciekawości, zrozumienie, w jaki sposób platformy
społecznościowe dobierają to, co widzimy oraz stosowanie praktyk śledczych. Media
społecznościowe to potężne narzędzia zarówno dla firm, jak i osób, pod warunkiem że
podejdzie się do nich z odpowiednim nastawieniem i rozwagą.
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób fake newsy mogą
społecznościowych, na przykładzie artykułu Filippo
informatyki na Uniwersytecie Indiany, i Thomasa Hillsa,
studiów magisterskich w dziedzinie nauk behawioralnych
Warwick w Anglii:

się rozprzestrzeniać w mediach
Menczera Luddy’ego, profesora
profesora psychologii i dyrektora
i nauki o danych na Uniwersytecie

„Weźmy Andy’ego, który boi się zarazić COVID-19. Jako że nie jest w stanie przeczytać
wszystkich artykułów, polega na wskazówkach od zaufanych przyjaciół. Gdy otwiera
Facebooka, gdzie obawy przed pandemią są bardzo rozdmuchane, w pierwszej chwili
wszystko odrzuca. Ale potem hotel, w którym pracował, się zamyka i w obliczu utraty pracy
Andy zaczyna się zastanawiać, jak poważne jest tak naprawdę zagrożenie nowym wirusem.
Przecież nikt z jego znajomych nie umarł. Jego kolega udostępnia artykuł o „panice”
covidowej napędzanej przez największe firmy farmaceutyczne (Big Pharma) oraz
skorumpowanych polityków, który wpisuje się w brak zaufania Andy’ego do rządu. Zaczyna
więc szukać informacji w Internecie i szybko trafia na artykuł twierdzący, że COVID-19 nie
jest gorszy od grypy. Andy dołącza do grupy internetowej osób, które utraciły pracę lub
obawiają się jej utraty i wkrótce, jak wielu innych członków grupy, zaczyna zadawać pytanie
„Jaka pandemia?”. Gdy dowiaduje się, że kilkoro z jego nowych przyjaciół planuje wziąć
udział w wiecu domagającym się zakończenia lockdownu, postanawia im towarzyszyć. W
trakcie masowego protestu prawie nikt, w tym i Andy, nie ma na sobie maseczki. Gdy siostra
pyta o wiec, Andy powtarza zdanie, które stanowi już część jego tożsamości: COVID to
mistyfikacja”.
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Powyższy przykład pokazuje, jak grząskim gruntem są uprzedzenia. Preferujemy informacje
od osób, którym ufamy, czyli naszego kręgu znajomych. Częściej udostępniamy i zwracamy
uwagę na informacje na temat zagrożeń. W przypadku Andy’ego była to groźba utraty pracy.
Wyszukujemy i zapamiętujemy rzeczy, które wpisują się w to, co już wiemy i rozumiemy.
Uprzedzenia te są wynikiem procesu ewolucji i przez dziesiątki tysięcy lat się sprawdzały.
Ludzi, którzy zachowywali się zgodnie z nimi, na przykład trzymając się z dala od
zarośniętego brzegu jeziora, gdzie ktoś wcześniej widział żmiję, mieli większe szanse na
przetrwanie niż ci, którzy ignorowali tego typu ostrzeżenia. Jednak współczesne technologie
potęgują te uprzedzenia w szkodliwy sposób. Wyszukiwarki internetowe kierują Andy’ego do
stron, które tylko wzmagają jego podejrzenia, a media społecznościowe łączą go z ludźmi o
podobnych poglądach, którzy podsycają jego obawy. Co gorsza, boty – zautomatyzowane
konta w mediach społecznościowych podszywające się pod ludzi – pozwalają
wprowadzonym w błąd lub mającym złe intencje osobom wykorzystać jego słabości.
Innym problemem jest szybkie rozprzestrzenianie się informacji w Internecie. Przeglądanie
i tworzenie blogów, filmów i innych jednostek informacji zwanych memami stało się tak tanie
i łatwe, że rynek informacji jest nimi wręcz zalewany. Jako że nie jesteśmy w stanie
przetworzyć tego materiału w całości, pozwalamy, by nasze uprzedzenia poznawcze
decydowały, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Te skróty myślowe wpływają na to, jakich
informacji szukamy oraz co rozumiemy, zapamiętujemy i powtarzamy w szkodliwy
sposób... 145.
Organizacje mediów społecznościowych, takie jak Google i Facebook, ogłosiły nowe środki
walki z fake newsami pod postacią narzędzi do zgłaszania i oznaczania treści. Organizacje
medialne, takie jak BBC i Channel 4, także założyły strony zajmujące się weryfikacją faktów.
Choć są to pozytywne zmiany, kompetencje w zakresie mediów cyfrowych i rozwój
umiejętności krytycznej oceny informacji stanowią kluczowe umiejętności dla każdego, kto
korzysta z Internetu. Ogromna ilość informacji dostępnych w Sieci oraz wzrost liczby
fałszywych wiadomości politycznych tylko podkreśla potrzebę krytycznego myślenia. Dlatego
najważniejsze jest, by analizować działania weryfikacyjne użytkowników w zakresie
identyfikowania i ograniczania fake newsów w mediach społecznościowych. Narzędzia
i metody wykorzystywane do identyfikacji fałszywych historii oraz sposób wchodzenia z nimi
w interakcje można wykorzystać do uzyskania przydatnych informacji na temat tego, w jaki
sposób użytkownicy mogą się zachowywać w Internecie, by walczyć z fake newsami
w mediach społecznościowych.

Narzędzia i metody szkoleniowe
Dostawcy mediów i innych informacji, tacy jak biblioteki, archiwa i Internet, są powszechnie
uznawani za kluczowe narzędzia pomagające obywatelom w dokonywaniu świadomych
decyzji. Stanowią również środki, dzięki którym społeczeństwa się uczą, podtrzymują
145

Menczer & Hills, 2020.
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dyskursy publiczne i budują poczucie wspólnoty. Kanały medialne i informacyjne mogą mieć
duży wpływ na uczenie się przez całe życie, w związku z czym obywatele potrzebują
podstawowej wiedzy na temat funkcji mediów i innych dostawców informacji oraz sposobów
ich oceny. Celem rozwoju kompetencji medialnych i informatycznych jest przekazywanie tej
wiedzy użytkownikom. Kompetencje medialne i informatyczne utożsamiają zasadniczą
wiedzę na temat (a) funkcji mediów, bibliotek, archiwów i innych dostawców informacji
w społeczeństwach demokratycznych, (b) warunków, w jakich media informacyjne i
dostawcy informacji mogą skuteczne pełnić swoje funkcje oraz (c) sposobów oceny realizacji
tych funkcji poprzez ocenę oferowanych treści i usług146. Strona Mind Tools 147 opracowała
dobry zestaw łatwych w użyciu narzędzi pozwalających każdemu sprawdzić swoją
świadomość w zakresie fake newsów.
Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, jak sprawdzić swoje stanowisko wobec fake newsów.
1) Krytyczna ocena informacji
Gdy Alice przegląda swoje media społecznościowe, jej uwagę zwraca wiadomość, że jej
firma ma zostać wykupiona przez swojego największego konkurenta. Szybko publikuje
odpowiedź, udostępnia tę historię swoim kontaktom i wysyła wiadomość e-mail do swojego
zespołu, by mogli omówić tę sprawę później. Ale potem Alice przychodzi do głowy
niepokojąca myśl. Co jeśli ta informacja jest nieprawdziwa? Co jeśli właśnie podzieliła się
fake newsem? Przecież nie sprawdziła źródła. Jeżeli padła ofiarą fake newsa, a potem sama
przyczyniła się do rozprzestrzenienia plotki, to czy ludzie jeszcze jej zaufają? Na szczęście
można wiele zrobić, by uniknąć powielenia błędu Alice.
Poniżej przedstawiono kilka porad, w jaki sposób odróżnić fake newsy od prawdy.
2) Sześć sposobów rozpoznawania fake newsów 148
Skuteczne odróżnianie faktów od fikcji może się wydawać beznadziejnym przedsięwzięciem.
Jednak dotarcie do prawdy zawsze jest warte wysiłku, nawet jeśli nie jest taka, jakiej byśmy
sobie życzyli. Aby oddzielić prawdę od kłamstw, należy kierować się poniższymi sześcioma
wskazówkami:
1. Rozwój krytycznego nastawienia
Jednym z głównych powodów, dla których fake newsy stanowią tak ważny problem jest to,
że często są wiarygodne, więc łatwo dać się wywieść w pole. Wiele fake newsów jest
także pisanych, by wywołać szok lub silną, instynktowną reakcję, taką jak strach czy złość.
Oznacza to, że najważniejsze jest trzymanie swoich reakcji emocjonalnych na wodzy.
Zamiast tego należy podchodzić do tego, co się widzi i słyszy, w racjonalny i krytyczny
sposób. Należy zadać sobie następujące pytania: Dlaczego ta historia powstała? Czy ma
Wilson i in., 2011.
„How to Spot Real and Fake News: Critically Appraising Information”, b.d.
148
„How to Spot Real and Fake News: Critically Appraising Information”, b.d. https://youtu.be/vPAW5j_L4-c
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mnie przekonać do określonego punktu widzenia? Czy próbuje mi sprzedać konkretny
produkt? Czy może chce mnie zachęcić do odwiedzenia innej strony? Czy ktoś mnie
prowokuje?
2. Kontrola źródła
Natrafiwszy na historię ze źródła, o którym się nigdy nie słyszało, warto nieco podrążyć.
Należy sprawdzić adres strony internetowej, na której zamieszczony jest tekst. Literówki
w nazwach firm lub dziwnie brzmiące rozszerzenia, takie jak .infonet i .offer zamiast .com
czy .co.uk, mogą świadczyć o tym, że źródło jest podejrzane. Bez względu na to, czy autor
bądź wydawca jest znajomy, należy poświęcić chwilę na analizę jego reputacji
i doświadczenia zawodowego. Czy jest znany ze swojej fachowej wiedzy w danej
dziedzinie? Czy może ma tendencję do wyolbrzymiania?
Należy pamiętać, że ludzie rozpowszechniający fake newsy i „alternatywne fakty” czasem
tworzą strony internetowe, atrapy gazet lub „sfabrykowane” obrazy, które wyglądają
oficjalnie, ale takie nie są. Dlatego widząc podejrzany post, który wygląda jak pochodzący
na przykład ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), należy zajrzeć na stronę WHO, by
zweryfikować prawdziwość informacji. Należy także pamiętać, że nawet jeżeli historię
przekazał najlepszy przyjaciel, nie staje się przez to bardziej wiarygodna, gdyż
prawdopodobnie sam udostępnił tę wiadomość bez weryfikacji. Zaufane strony
weryfikujące fakty, takie jak Snopes, mogą pomóc zweryfikować historie, które wydają się
zbyt piękne, by mogły być prawdziwe.
3. Kto jeszcze podaje wiadomość?
Czy ktoś jeszcze publikuje tę historię? Co wspominają o niej inne źródła? Należy unikać
szybkiego dochodzenia do wniosku, że wszystkie wiadomości z mainstreamowych
mediów są fałszywe. Może być to równie nierozsądne, jak śledzenie każdej plotki czy teorii
spiskowej. Profesjonalne globalne agencje prasowe, takie Reuters, CNN i BBC,
przestrzegają rygorystycznych wytycznych redakcyjnych i posiadają rozległe sieci wysoko
przeszkolonych reporterów, są więc dobrym punktem wyjścia. Nikt jednak nie jest wolny
od uprzedzeń i każdy może się pomylić, trzeba więc szukać dalej.
4. Analiza dowodów
Wiarygodna wiadomość zawiera wiele faktów, w tym na przykład cytaty z wypowiedzi
ekspertów, dane z badań i oficjalne statystyki lub szczegółowe, spójne i potwierdzone
relacje naocznych świadków. Jeżeli ich brak, należy zakwestionować tekst. Czy dowody
potwierdzają, że coś faktycznie się wydarzyło? Czy może zostały wyselekcjonowane lub
przekręcone, by potwierdzić konkretny punkt widzenia?
5. Niezakładanie prawdziwości wszystkich zdjęć
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Nowoczesne programy do obróbki zdjęć pozwalają w prosty sposób tworzyć fałszywe
zdjęcia, wyglądające jak prawdziwe. Tymczasem badania wykazały, że tylko połowa z nas
jest w stanie rozpoznać sfałszowane zdjęcie. Niemniej jednak są pewne znaki
ostrzegawcze, na które można zwrócić uwagę, takie jak dziwne cienie czy poszarpane
krawędzie przedmiotów. Ponadto nawet stuprocentowo prawdziwe zdjęcia mogą zostać
wykorzystane w niewłaściwym kontekście. Na przykład, zdjęcia śmieci pokrywających
plażę mogą pochodzić z innej plaży lub sprzed dziesięciu lat, a nie z niedawnego
wydarzenia, któremu są przypisywane. Zawsze można skorzystać z narzędzi, takich jak
Google Reverse Image Search, by sprawdzić, skąd pochodzi zdjęcie i czy zostało
zmienione.
6. Czy wiadomość brzmi prawdopodobnie?
I wreszcie warto się odwołać do zdrowego rozsądku. Należy pamiętać, że celem fake
newsów jest podsycanie naszych uprzedzeń, nadziei i obaw. Na przykład bardzo
nieprawdopodobne jest, by znana marka odzieżowa postanowiła rozdać milion
darmowych sukienek osobom, które pojawią się w jej sklepach. Podobnie, nawet jeśli
znajomy wierzy, że dwoje współpracowników ma romans, nie oznacza to jeszcze, że to
prawda.
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Słowniczek terminów

www.pexels.com

Możesz być pijakiem, próżniakiem, tchórzem, oszczercą lub cudzołożnikiem; ale nie
możesz myśleć za siebie.
George Orwell
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Bańkainformacyjna to intelektualna izolacja, która powstaje, gdy strony internetowe
korzystają z algorytmów, by selektywnie wybierać informacje, jakie prawdopodobnie chce
zobaczyć użytkownik, a następnie podsuwać czytelnikom dane informacje. Strony
internetowe opierają się na informacjach związanych z użytkownikiem, takich jak
wcześniejsze kliknięcia, historia przeglądania, historia wyszukiwania i lokalizacja 149.
Błąd konfirmacjito tendencja do przetwarzania informacji poprzez wyszukiwanie lub
interpretowanie danych zgodnych z posiadanymi poglądami. Takie podejście do
podejmowania decyzji jest w znacznym stopniu niezamierzone i często prowadzi do
ignorowania niespójnych informacji.
Bot to „program, który automatycznie lub wskutek interwencji człowieka wykonuje polecenia,
odpowiada na wiadomości lub wykonuje rutynowe zadania, takie jak wyszukiwania
internetowe”150.
Clickbaitto na przykład nagłówek stworzony po to, by zachęcić czytelników do kliknięcia
linku, zwłaszcza gdy link prowadzi do treści o wątpliwej wartości czy mało interesujących151.
Według słownika języka angielskiego Cambridge, słowo clickbait odnosi się do „artykułów,
zdjęć itp. w Internecie, których celem jest zwrócenie uwagi i zachęcenie ludzi do klikania
linków prowadzących do określonych stron” 152.
Deepfaketo termin najczęściej używany w odniesieniu do filmów, które edytowano za
pomocą algorytmu, by zastąpić osobę z oryginalnego filmu kimś innym (zwłaszcza osobą
publiczną) w taki sposób, by nagranie sprawiało wrażenie autentycznego 153.
Dezinformacja
to
„fałszywe
lub mylne
informacje
tworzone,
przedstawiane
154
i rozpowszechniane dla zysku lub by celowo oszukać opinię publiczną” . „Do dezinformacji
dochodzi, gdy świadomie rozpowszechniane są informacje celem wyrządzenia szkód” 155.
Echo przekonańwystępuje, gdy „narażenie na negatywne informacje polityczne nie
przestaje
kształtować postaw
nawet po tym, jak dana informacja została
156
zdyskredytowana” .
Efekt aureoli, nazywany także błędem aureoli, to tendencja do przenoszenia pozytywnego
wrażenia wywieranego przez osobę, markę lub produkt w jednym obszarze na nasze opinie
https://www.techopedia.com/definition/28556/filter-bubble
https://www.dictionary.com/browse/bot
151
MERRIAM – WEBSTER DICTIONARY, „Clickbait” https://www.merriamwebster.com/dictionary/clickbait.
152
CAMBRIDGE DICTIONARY, „Clickbait”https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/clickbait.
153
https://www.merriam-webster.com/words-at-play/deepfake-slang-definition-examples
154
KOMISJA EUROPEJSKA, „Tackling online disinformation”, 2 grudnia 2021 r., https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation.
155
RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, „The perils of legally defining
disinformation”, [w:] „Internet Policy Review”, 4 listopada 2021 r.,
https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation.
156
Thorson, E. (2016). Belief Echoes: The Persistent Effects of Corrected Misinformation. Political
Communication, 33:3, 460-480. https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1102187
149
150
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lub odczucia dotyczące innego obszaru. Efekt aureoli to uprzedzenie poznawcze, które może
zapobiec zaakceptowaniu osoby, produktu lub marki ze względu na niczym nieuzasadnione
przekonanie dotyczące tego, co jest dobre, a co złe157.
Efekt martwego punktu to tendencja ludzi do postrzegania się jako mniej podatnych na
nieuświadomione skłonności i wpływy poznawcze od innych. Na przykład, ludzie często
postrzegają własne poglądy polityczne jako obiektywne i oparte wyłącznie na faktach,
jednocześnie wierząc, że na osoby o przeciwnych poglądach politycznych wpływ mają
uprzedzenia i opinie partyjne. Efekt ten wynika z faktu, że każdy przy ocenie własnych
uprzedzeń zasadniczo polega na introspekcji, a oceniając uprzedzenia innych odwołuje się
do widocznego zachowania158. Wysnuto teorię, zgodnie z którą martwy punkt może mieć
swoje źródła w iluzji introspekcji, naiwnym realizmie oraz samowzmacniających się
motywach. Uprzedzenia są powszechnie postrzegane jako suboptymalne, często określane
mianem irracjonalnych, więc aby podtrzymać pozytywny obraz własny jako osób
racjonalnych i obiektywnych, ludzie muszą postrzegać się jako mniej uprzedzonych 159.
Efektobramowania to proces definiowania kontekstu lub kwestii otaczających pytanie,
problem lub zdarzenie celem wywarcia wpływu na to, jak dany kontekst lub kwestie są
postrzegane i oceniane160. Efekt obramowania można opisać jako uprzedzenie poznawcze,
w ramach którego na indywidualny wybór spośród szeregu opcji większy wpływ ma sposób
przedstawienia niż istota przekazywanych informacji. Na przykład, szukając środka
dezynfekującego, wybierzemy produkt, którego opakowanie informuje, że środek zabija 95%
zarazków niż ten, na którym jest napisane, że 5% zarazków przeżyje 161.
Efekt przekonaniato tendencja do pozostawania pod wpływem swojej wiedzy na temat
świata przy ocenie wniosków oraz do przyjmowania ich jako prawdziwe, gdyż wydają się
wiarygodne, a nie dlatego, że są logicznie uzasadnione. Efekt przekonania jest często
oceniany poprzez sylogistyczne rozumowanie, w ramach którego wiarygodność wniosku
pozostaje w sprzeczności z logiką.
Efekt rykoszetuto tendencja do opierania się przyjęciu dowodów sprzecznych z naszymi
poglądami. Efekt ten jest widoczny, gdy ludzie w obliczu sprzecznych informacji jeszcze
bardziej utwierdzają się w swoich racjach, zamiast je kwestionować.162

https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect
APA DICTIONARY OF PSYCHOLOGY, „Bias Blind Spot”,https://dictionary.apa.org/bias-blind-spot.
159
SUBRAMANYA PRASAD CHANDRASHEKAR i in., „Agency and self-other asymmetries in perceived
bias and shortcomings: Replications of the Bias Blind Spot and link to free will beliefs”, [w:] „Judgment
and Decision Making”, t. 16, nr 6, listopad 2021, s. 1392-1412,
http://journal.sjdm.org/20/201018/jdm201018.pdf.
160
APA DICTIONARY OF PSYCHOLOGY, „Framing”, https://dictionary.apa.org/framing.
161
AYESH PERERA, „Framing effect”, [w:] „Inattentional blindness,Simply Psychology”, 10 czerwca
2021 r., https://www.simplypsychology.org/framing-effect.html.
162
https://whatis.techtarget.com/definition/backfire-effect
157
158
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Efekt silniejszego to tendencja do dostosowywania się w sytuacjach społecznych i czasem
politycznych do opinii większości oraz do wierzenia w pewne rzeczy tylko dlatego, że wiele
innych osób zdaje się w nie wierzyć. 163
Efekt status quo: efekt status quo występuje, gdy ludzie wolą, by wszystko zostało po
staremu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań lub trzymając się wcześniej
podjętej decyzji. Może występować nawet w sytuacji, gdy koszty zmiany byłyby bardzo
niewielkie, a znaczenie decyzji duże164.
Faktoid to zmyślona informacja uznawana za prawdziwą tylko dlatego, że pojawiła się w
druku. Jest to zazwyczaj krótko sformułowany, trywialny fakt. Norman Mailer ukuł ten termin
w 1973 roku w swojej książce o Marilyn Monroe. Mailer wyjaśnia, że faktoidy to „fakty, które
nie istnieją do chwili pojawienia się w czasopiśmie lub gazecie; kreacje, które nie tyle są
kłamstwami, ile wytworami mającymi zmanipulować emocje Milczącej Większości”. Jak
pokazują dowody, obecnie najczęściej dotyczy to rzeczy, które zdecydowanie są faktami, ale
nie tymi, do których zazwyczaj przywiązujemy większą wagę” 165.
Faworyzowanie grupy własnej, czasem nazywane efektem grupy własnej, oznacza
faworyzowanie członków własnej grupy kosztem członków innych grup. Może się to
przejawiać w ocenie innych, rozdziale zasobów oraz na wiele innych sposobów.
Faworyzowanie grupy własnej to wynik formowania się grup kulturowych. Dane grupy
kulturowe mogą się dzielić w oparciu o pozornie trywialne cechy, ale z czasem populacje
zaczynają kojarzyć określone cechy z określonym zachowaniem, zwiększając tym samym
kowariację.
Heurystyka dostępności opisuje naszą tendencję do korzystania z informacji, które są łatwo
dostępne lub pierwsze przychodzą na myśl przy podejmowaniu decyzji. 166
Iluzja grupowania to tendencja do zakładania istnienia grup lub wzorców w ramach
przypadkowej dystrybucji; jest „wynikiem nieustannej pogoni ludzkiego umysłu za
porządkiem i znaczeniem w świecie”. 167
Infotainment (inforozrywka) to kontaminacja oznaczająca dryfowanie mediów od czystych
informacji w stronę rozrywki poprzez łączenie wiadomości z technikami narracyjnymi,
efekciarską grafiką, satyrą i dramatyzmem168.
Kompetencje medialneobejmują wiedzę, postawy oraz sumę wszystkich umiejętności
koniecznych do tego, by wiedzieć, kiedy i jakie informacje są potrzebne; gdzie i w jaki
https://dictionary.apa.org/bandwagon-effect
https://www.behavioraleconomics.com/resources/mini-encyclopedia-of-be/status-quo-bias/
165
MERRIAM – WEBSTER DICTIONARY, „Factoid”, https://www.merriamwebster.com/dictionary/factoid.
166
https://thedecisionlab.com/biases/availability-heuristic/
167
Gilovich, T. D. (1991). The „Hot Hand” and Other Illusions of Everyday Life. The Wilson Quarterly
(1976-), 15(2), 52–59. http://www.jstor.org/stable/40258607
168
Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S. i Legnante, G. (2012). Hard and soft news: A review of
concepts, operationalizations and key findings. Journalism, 13, 221 - 239.
https://doi.org/10.1177/1464884911427803/
163
164
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sposób zdobyć dane informacje; jak je krytycznie ocenić i zorganizować, gdy już zostaną
zgromadzone; oraz jak je wykorzystać w etyczny sposób169.
Kotwiczenie to uprzedzenie poznawcze, w ramach którego na dalsze decyzje silny wpływ
ma pierwsza wiadomość, na jaką trafił czytelnik 170.
Legenda miejska to fikcyjna opowieść rozpowszechniana jako prawda. Tak jak tradycyjne
folklor, może wychodzić od prawdziwej informacji lub osoby, ale z czasem zostaje
wyolbrzymiona i staje się nieprawdziwa171.
Malinformation „to sytuacja, w której prawdziwa informacja jest udostępniana, by wyrządzić
szkody poprzez przeniesienie do sfery publicznej informacji, która powinna pozostać w
sferze prywatnej”172. „Malinformation – jak każda prawdziwa informacja naruszająca
prywatność osoby bez wyraźnego interesu publicznego – jest sprzeczna ze standardami i
etyką dziennikarską”173.
Manipulacja to celowe wykorzystanie „prawdziwych obrazów lub nagrań do stworzenia
nieprawdziwej narracji”174. Zazwyczaj odnosi się do treści wizualnych, tworzonych, by
przekazać fałszywą wiadomość lub zwrócić uwagę czytelnika.
Mem to element kulturowy w formie obrazu, filmu, frazy itp., rozpowszechniany za
pośrednictwem Internetu i często zmieniany w kreatywny lub dowcipny sposób175.
Mistyfikacja to fałszywe informacje celowo rozpowszechniane jako prawdziwe 176 z zamiarem
zwiedzenia lub okłamania odbiorców.
Mylne informacje: „Mylne informacje to nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w celu
oszukania odbiorcy, często udostępniane dlatego, że użytkownik wierzy w ich

https://library.redlands.edu/iml
Furnham, A., & Boo, H. C. (2011). A literature review of the anchoring effect. The Journal of SocioEconomics, 40(1), 35–42. https://doi.org/10.1016/j.socec.2010.10.008
171
https://literaryterms.net/urban-legend/
172
RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, „The perils of legally defining
disinformation”, [w:] „Internet Policy Review”, 4 listopada 2021 r.,
https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation.
173
CLAIRE WARDLE, HOSSEIN DERAKHSHAN, in UNESCO, „Journalism, ‘Fake News’ &
Disinformation”, 2018, https://en.unesco.org/sites/default/files/f._jfnd_handbook_module_2.pdf. Więcej
informacji na temat koncepcji „malinformation” można znaleźć w: BETH STAATS, „Misinformation,
Disinformation, Malinformation: What's the difference?”, [w:] „Minitex, Elibrary Minnesota News”, 11
lutego 2021 r., https://minitex.umn.edu/news/elibrary-minnesota/2021-02/misinformationdisinformation-malinformation-whats-difference.
174
Tandoc, E. C., Lim, Z. W. i Ling, R. (2018). Defining „Fake News”. Digital Journalism, 6:2, 137-153.
https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143
175
https://www.dictionary.com/browse/meme
176
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoax
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prawdziwość”177. „Wprowadzanie w błąd to sytuacja, w której przekazywane są fałszywe
informacje, ale bez zamiaru wyrządzenia szkody”178.
Postprawda definiuje lub oznacza okoliczności, w których obiektywne fakty mają mniejszy
wpływ na kształtowanie opinii publicznej niż odwołania do emocji i osobistych przekonań.
Postprawda z drugorzędnego pojęcia stała się filarem komentarzy politycznych i często
wykorzystywana jest w nagłówkach największych publikacji bez konieczności wyjaśnienia czy
zdefiniowania. Na przykład, w kontekście europejskiego referendum w Wielkiej Brytanii
i wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, zaczęła być też kojarzona z
konkretnym przymiotnikiem w zwrocie polityka postprawdy. Postprawda przenosi się
pojęciowo z odosobnionej cechy konkretnych twierdzeń na ogólną charakterystykę naszych
czasów179.
Prasa brukowa odnosi się do rodzaju dziennikarstwa zainteresowanego sensacyjnymi
historiami, zwłaszcza związanymi z seksem, zbrodnią i/lub osobami publicznymi.
Propaganda to mniej lub bardziej systematyczna próba zmanipulowania przekonań, podejść
i zachowań innych osób za pomocą symboli (słów, gestów, haseł, pomników, muzyki, ubrań,
insygniów, fryzur, grafik na monetach i znaczkach pocztowych itp.) 180.
Przejrzystość to możliwość zdobycia w porę istotnych informacji na temat działań rządu lub
organizacji prywatnych przez osoby z zewnątrz. Przejrzystość jest często postrzegana jako
element szeregu celów politycznych, w tym kontroli korupcji, uczciwego finansowania
kampanii wyborczych, wspierania demokracji w istniejących instytucjach, takich jak Unia
Europejska, konsolidacji demokracji w społeczeństwach przejściowych czy ograniczania
konfliktów międzynarodowych181.
Reguła autorytetu to tendencja do przykładania większej wagi i przypisywania większej
prawdziwości opiniom osób dzierżących władzę, bez względu na kontekst. Klasyfikowana jest
jako społeczne uprzedzenie poznawcze, gdyż postać sprawująca władzę wpływa na osobiste
wyobrażenia, poglądy i opinie na dany temat. Jednocześnie można ją postrzegać jako wynik
zarówno społecznego, jak i kulturowego warunkowania, które nas uczy, że osoba mająca
władzę zapracowała lub zasługuje na swoją pozycję. Przykładem jest wojsko, gdzie rozkazy
w ramach hierarchii służbowej są wykonywane i oczekuje się, że będą wykonywane bez
pytania, bez względu na kwestie etyczne czy moralne 182. Reguła autorytetu jest także znana
KOMISJA EUROPEJSKA, „Tackling online disinformation”, 2 grudnia 2021 r., https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/policies/online-disinformation.
178
RONAN Ó FATHAIGH,NATALI HELBERGER, NAOMI APPELMAN, „The perils of legally defining
disinformation”, [w:] „Internet Policy Review”, 4 listopada 2021 r.,
https://policyreview.info/articles/analysis/perils-legally-defining-disinformation.
179
OXFORD LANGUAGES, „Word of the year 2016”, https://languages.oup.com/word-of-theyear/2016/.
180
https://www.britannica.com/topic/propaganda
181
https://www.britannica.com/topic/transparency-government
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jako efekt doktora Foxa, obnażający tendencję ludzkiego mózgu do ufania charyzmatycznym
mówcom bez względu na to, jak pozbawione treści są ich słowa183.
Syndrom myślenia grupowego oznacza sposób myślenia, w którym poszczególni
członkowie niewielkich, spójnych grup mają tendencję do przyjmowania punktu widzenia lub
wniosków zgodnych z uznanym konsensusem grupy, bez względu na to, czy uznają go za
ważny, prawidłowy bądź optymalny. Myślenie grupowe obniża skuteczność zbiorowego
rozwiązywania problemów w takich grupach.
Trolltoktoś, kto publikuje w Internecie celowo denerwujące lub obraźliwe wiadomości lub
komentarze, by zdenerwować innych, zwrócić na siebie uwagę lub przysporzyć kłopotów.
Skuteczny troll prowokuje wzburzenie lub mieszane reakcje wśród ludzi 184.
Uprzedzenie poznawcze to systematyczny błąd myślenia, który pojawia się, gdy ludzie
przetwarzają i interpretują informacje w otaczającym ich świecie, co wywiera wpływ na
podejmowane przez nich decyzje i ich osądy 185.
Wybiórczośćto tendencja do wybierania tylko najlepszych osób lub rzeczy z grupy, tak że
pozostają tylko gorsi ludzie lub rzeczy. 186 W kontekście konsumpcji mediów polega to na
poświęcaniu informacjom selektywnej uwagi.
Źródło pierwotne to relacja z pierwszej ręki osób, które miały bezpośredni związek
z tematem187.

LESLEY VOS, „These five Cognitive biases are affecting your career and life right now” [w:]
„Forbes”, 8 lutego 2021 r., https://www.forbes.com/sites/ellevate/2021/02/08/these-five-cognitivebiases-are-affecting-your-career-and-life-right-now/.
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Bank cytatów
Poniższe cytaty mogą stanowić inspirację do przygotowania materiałów i dyskusji na temat
fake newsów.
→ Fakty alternatywne i fake newsy to tylko inne określenia na propagandę. Johnny Corn
→ Choć często słyszymy, że dane mówią same za siebie, ich głosy mogą być przymilne
i przebiegłe188.
→ Każdy, który przestaje się uczyć, jest stary, czy ma lat dwadzieścia czy
osiemdziesiąt. Kto kontynuuje naukę, zachowuje młodość. Najwspanialszą rzeczą
w życiu jest zachowanie młodości umysłu. Henry Ford
→ Jak już zauważyłam na początku tego rozdziału, jednym z powodów, dla których
kampania rosyjskiej dezinformacji się powiodła było to, że naturalne mechanizmy
obronne naszego kraju osłabły na przestrzeni kilku lat, kiedy to wielkie interesy
próbowały utrudnić Amerykanom odróżnienie prawdy od kłamstw. Jeżeli macie
poczucie, że oddzielenie marginalnych głosów od wiarygodnych dziennikarzy,
zwłaszcza w Internecie, staje się coraz trudniejsze lub coraz częściej kłócicie się
z ludźmi o to, co powinno stanowić powszechnie znane fakty, nie oznacza to, że
zwariowaliście. Hillary Clinton
→ Informacje są wiarygodne na tyle, na ile ludzie, którzy je otrzymują. Jeżeli czytelnicy
się nie zmieniają lub nie doskonalą swojej umiejętności wyszukiwania i
identyfikowania wiarygodnych źródeł informacji, środowisko informacyjne nie ulegnie
poprawie189.
→ Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie
zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować
stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami 190. Arthur Conan Doyle
→ Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły trzynastą. George Orwell
→ Większość z nas przeżyła lata, w których spam groził zniszczeniem poczty e-mail.
Dziś demokracja jest osłabiana przez kłamstwa, które napływają falami i atakują nasze
zmysły, tak jak plaża jest atakowana przez falę przyboju. Madeleine Albright
→ Najlepszym zabezpieczeniem na starość jest nauka. Arystoteles
→ Kryzys związany z „prawdą” i rzetelnymi faktami, w obliczu którego stoimy, nie opiera
się na zdolności ludzi do dawania wiary niewłaściwym rzeczom, ale raczej na
zdolności ludzi do wątpienia w rzeczy słuszne191.
Frederick Mosteller, Stephen E. Fienberg i Robert E. K. Rourke, Beginning statistics with Data
Analysis (Reading, Massachusetts, 1983) .
189
Koller, J. (2017). A learning solutions lead developer. Pew research center.
https://www.pewresearch.org/internet/2017/10/19/shareable-quotes-from-experts-on-the-future-oftruth-and-misinformation-online/
190
Conan Doyle, A. Sherlock Holmes. Goodreads. https://www.goodreads.com/quotes/tag/information
191
Cascio, J. Distinguished fellow at the institute for the future. Pew research center.
https://www.pewresearch.org/internet/2017/10/19/shareable-quotes-from-experts-on-the-future-oftruth-and-misinformation-online/
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→ Ludzki umysł nie wyewoluował, by postrzegać rzeczywistość, ale by tworzyć iluzję
rzeczywistości. Dlatego właśnie ekscytujące kłamstwo bardziej przyciąga uwagę niż
nudna prawda. Abhijit Naskar
→ Jedyną różnicą między
byciem niepoinformowanym a byciem mylnie
poinformowanym jest to, że w tym pierwszym przypadku to twój wybór, a w tym
drugim ich192.
→ Celem współczesnej propagandy nie jest wyłącznie wprowadzenie w błąd czy
przeforsowanie jakiegoś punktu widzenia. Ma ona wyczerpać naszą zdolność do
krytycznego myślenia i unicestwić prawdę. Garri Kasparow
→ Celem uczenia się jest rozwój, a nasz umysł, w przeciwieństwie do ciała, jest w stanie
się rozwijać do końca życia. Mortimer J. Adler
→ Istnieją prawidłowe i nieprawidłowe sposoby przedstawiania danych; są prezentacje,
które ujawniają prawdę oraz takie, którego tego nie robią. Edward Tufte
→ Na pańską prośbę o moją opinię na temat sposobu, w jaki powinna być prowadzona
gazeta, by była możliwie najużyteczniejsza, powinienem odpowiedzieć, że „winna
ograniczać się wyłącznie do faktów i solidnych zasad”. Jednak obawiam się, że taka
gazeta nie miałaby zbyt wielu czytelników. Thomas Jeffferson

192

Frank Sonnenberg, Listen to Your Conscience: That’s Why You Have One.
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