
Cz!"# IV. Zrównowa$ony rozwój w mediach, komunikacji i kulturze

��¸ä©���

��×�����Ă����
����×�����������ǡ�
����������������������



Fot. Dominika Springer, HumanDoc



����Ï������O×����

�ĔğĉğĎĆő�͖͖Ǥ���×�����Ă��������×�����������������������

��×�����Ă��������×�����������������������

Znaczenie mediów we wspó%czesnym "wiecie stale ro"nie. Wi&$e si! to z po-
wstawaniem stale nowych form przekazu i cyfrowych kana%ów dystrybucji 

tre"ci medialnych do globalnej i zró$nicowanej publiczno"ci oraz niesie ze sob& 
okre"lone konsekwencje. Dyskusje wokó% tematów eksponowanych przez media 
prowadzone s& ju$ nie tylko osobi"cie, ale przede wszystkim za po"rednictwem 
internetu, w przestrzeni mediów spo%eczno"ciowych. Szybko"# przekazu i inten-
sywno"# debaty powoduj&, $e wybrane tematy lub problemy staj& si! bardziej 
wyeksponowane i tym samym kluczowe dla opinii publicznej.

����������������

Dyskurs medialny definiuje si! jako przekazywanie idei i oddzia%ywanie na ludzi 
za pomoc& j!zyka. Skala zjawiska warunkowana jest usytuowaniem spo%ecznym 
zarówno nadawców, jak i odbiorców. Istotne okazuj& si! tu równie$ cele, potrze-
by, stan wiedzy, warto"ci i kontekst, w jakim zachodzi proces komunikowania 
za po"rednictwem mediów masowych1. Przekazywanie informacji dotycz&cych 
zrównowa$onego rozwoju wymaga od nadawcy odpowiedniej wiedzy. Od spo-
sobu doboru s%ów i ich znacze' mo$e zale$e# kontekst, w jakim zostanie przed-
stawiona problematyka. Warto"ci i pogl&dy nadawców oraz odbiorców mog& 
sprzyja# lub utrudnia# interpretowanie przekazywanych wiadomo"ci. Cho# za-
gadnienia zwi&zane ze zrównowa$onym rozwojem maj& charakter globalny, to 
istnieje mo$liwo"#, $e b!d& ró$nie postrzegane cho#by ze wzgl!du na niejedno-
rodny status pa'stw, ich obywateli i skali problemów obecnych w danym regionie 
"wiata.
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Ka$dego dnia do agencji informacyjnych sp%ywaj& depesze z ró$nych stron "wia-
ta. Dotycz& one wydarze! rozumianych jako odr!bne zdarzenie umiejscowione 

1 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiello'skiego, Kraków 2006, s. 9.
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w konkretnym czasie i przestrzeni. Wydarzeniem mo$e by# trz!sienie ziemi, 
susza czy inna katastrofa naturalna. Ogromna liczba informacji wymusza ich 
selekcj! i skupienie si! wy%&cznie na wybranych elementach. Nag%o"nienie i spo-
sób interpretacji poszczególnych wydarze' przyczyniaj& si! do przedstawienia 
lub kreowania tzw. kwestii. Kwestie rozumiane s& jako ogó% tematów omawia-
nych wokó% zaistnia%ego wydarzenia i nag%a"nianych w mediach. Zbiór wydarze' 
i kwestii tworzy natomiast agend" medialn#. Dla przyk%adu, po eksplozji waha-
d%owca Challenger (wydarzenie) media ameryka'skie porusza%y szeroko kwesti! 
braku kompetencji NASA i potrzeby wi!kszych nak%adów na program kosmicz-
ny. Wybuch w Czarnobylu równie$ zosta% przedstawiony w szerszym kontek"cie. 
Wydarzenie to sprowokowa%o podj!cie kwestii zamkni!tego spo%ecze'stwa ra-
dzieckiego, a tak$e konfliktu mi!dzynarodowego mi!dzy Zwi&zkiem Radzieckim 
i Stanami Zjednoczonymi w mediach ameryka'skich2. Wyst&pienie gwa%townych 
burz równie$ b!dzie wydarzeniem. Media b!d& próbowa# wyja"ni#, dlaczego do-
sz%o do tego w danym miejscu. Dziennikarze, zapraszaj&c ekspertów, maj& szans! 
spojrze# na zagadnienie w szerszej perspektywie.

W agendzie tematycznej mog& pojawi# si! kwestie globalnego ocieplenia, 
skutki aktywno"ci cz%owieka i kosztów spo%ecznych lub gospodarczych zwi&-
zanych ze zmianami klimatu. Stopie' intensywno"ci eksponowania w mediach 
danej kwestii przek%ada si! na jej postrzeganie przez odbiorców. Zjawisko to za-
chodzi na dwóch poziomach. Pierwszy polega w%a"nie na przeniesieniu wa$no"ci 
tematów z agendy mediów do agendy publiczno"ci (agenda-setting). Selekcja 
informacji i szczególne nag%o"nienie cz!"ci z nich powoduj&, $e publiczno"# me-
diów zaczyna odbiera# i traktowa# je jako najwa$niejsze. Drugi poziom wi&$e 
si! z przeniesieniem istotno"ci atrybutów (cech). Media, nag%a"niaj&c pewne 
kwestie, nadaj& im okre"lony wyd(wi!k. Opisuj&c dzia%alno"# ludzi, wskazuj& ich 
cechy, przez co wp%ywaj& na postrzeganie ich charakteru czy kwalifikacji. Moc 
mediów wi&$e si! zatem z oddzia%ywaniem na publiczno"# poprzez dobór opisy-
wanych wydarze', eksponowanie kontekstu (kwestii) i selektywne nag%a"nianie 
atrybutów osób czy instytucji3.

To, jakie wydarzenia i kwestie pojawiaj& si! w dyskursie medialnym, zale$y 
od kilku czynników. Istotny jest typ medium. Podmioty publiczne zwykle reali-
zuj& misj!, stawia si! przed nimi wy$sze wymagania dotycz&ce dbania o j!zyk 
i jako"# przekazów. Media komercyjne kieruj& si! zyskiem, a zatem selekcjonuj& 
informacje pod k&tem atrakcyjno"ci i zainteresowa' ich odbiorców. Nie wyklu-
cza to oczywi"cie, $e b!d& podejmowa# si! relacjonowania wa$nych tematów 
z zachowaniem najwy$szych standardów. Podobnie w przypadku mediów pu-
blicznych – te mog& ulega# wp%ywom politycznym. W zale$no"ci od kszta%tu sys-
temu politycznego i medialnego aktorzy polityczni mog& mie# szeroki wachlarz 

2 E.M.)Rogers, J.W.)Dearing, Agenda-Setting Research: Where Has It Been, Where Is It Go-
ing?, w: Media Power in Politics, ed. D. Graber, CQ, Washington 1994, s. 82.

3 M. McCombs, Setting the Agenda. The Mass Media and Public Opinion, Polity Press, 
Cambridge 2004.



Rozdzia% 22. Zrównowa$ony rozwój w dyskursie medialnym 259

mo$liwo"ci oddzia%ywania na powo%ywanie osób decyzyjnych, kszta%t redakcji 
czy podejmowane tematy. Kolejnym czynnikiem blisko zwi&zanym z pierwszym 
jest kwestia w%asno"ciowa. Media mog& nale$e# do podmiotów (osób) blisko 
zwi&zanych ze "wiatem polityki lub konkretnego segmentu rynku. W%a"ciciel ze 
wzgl!du na prowadzony biznes lub bliskie relacje z partiami politycznymi mo$e 
nie chcie# nag%a"nia# wydarze' czy kwestii, które b!d& niewygodne dla której" ze 
stron. Sporo zale$y te$ od czynnika zwi&zanego z profesjonalizacj& dziennikar-
sk&. W wielu pa'stwach zawód ten cieszy si! zaufaniem spo%ecznym, a dzienni-
karze stosuj& si! do norm i wytycznych. W niektórych za" brakuje tego zaufania 
i przestrzegania okre"lonych standardów.

Na obecno"# wybranych wydarze' i kwestii istotny wp%yw maj& te$ media 
spo%eczno"ciowe i ich u$ytkownicy. Za pomoc& platform spo%eczno"ciowych 
informacje dystrybuowane s& do globalnej publiczno"ci zarówno za spraw& sa-
mych odbiorców, jak i algorytmów. Niesie to ze sob& liczne, cz!sto negatywne 
konsekwencje, o których szerzej w rozdziale 23. Zrównowa!ony rozwój w epoce 
fake newsów.

Tematyka zrównowa!onego rozwoju w polskich mediach

Polskie media coraz cz!"ciej wykorzystuj# tematyk! zrównowa$onego rozwoju jako element autopro-
mocji. Podejmowane dzia%ania przyczyniaj# si! z jednej strony do dystrybucji dziennikarstwa wysokiej 
jako"ci, a z drugiej do podnoszenia "wiadomo"ci odbiorców. Przyk%adem s# serwisy specjalne takie jak 
Zielona Interia* (Grupa Polsat Box) czy Naturalnie WP** (Grupa WP Media). Znajdziemy tam artyku%y 
popularno-naukowe, teksty dziennikarskie, raporty i relacje z podejmowanych dzia%a& (sadzenie lasów, 
przechodzenie na technologi! ograniczaj#c# emisj! CO2). Redakcje zach!caj# te$ czytelników do w%#-
czania czarnego t%a podczas przegl#dania ich stron internetowych.

Na antenach telewizyjnych pojawiaj# si! specjalne audycje. Przyk%adem mo$e by' Czysta Polska*** 
emitowana na antenie stacji Polsat News. Dziennikarze koncentruj# si! w niej na informowaniu o zmia-
nach klimatu, ochronie "rodowiska, decyzjach zwi#zanych z polityk# klimatyczn# czy technologiach 
wp%ywaj#cych na klimat. Audycj! prowadzi Dominika Tarczy&ska ze Stowarzyszenia Program Czysta 
Polska. Wspó%tworz#cym jest Marcin Szumowski, autor programów przyrodniczych Polsatu, oraz Woj-
ciech Brzezi&ski, który w Polsacie News zajmuje si! tematami dotycz#cymi nowych technologii. Produ-
centem programu zosta% Rammy Mahameed, redaktor dzia%u zagranicznego Polsat News. Na antenie 
Polsatu emitowane s# tak$e kampanie spo%eczne z udzia%em celebrytów, którzy namawiaj# do zmian 
zachowa& i wprowadzenia w gospodarstwach domowych metody ma%ych kroków, które mog# przy-
czyni' si! do ochrony "rodowiska (segregacja "mieci, oszcz!dne gospodarowanie wod# itp.).

Ciekawy trend obserwowany jest tak$e w segmencie dziennikarstwa motoryzacyjnego. Najwi!ksi 
wydawcy internetowi uruchomili serwisy po"wi!cone elektromobilno"ci (np. E-Autokult WP**** czy 
E-Moto w serwisie Moto.pl*****). Redakcje nie tylko przeprowadzaj# testy nowych pojazdów elektrycz-
nych, ale te$ t%umacz# zmiany w prawie, polityce klimatycznej oraz dostosowywaniu dzia%a& koncer-
nów motoryzacyjnych i procesów produkcji do wytycznych zwi#zanych ze zrównowa$onym rozwojem.

  * Zielona INTERIA, https://zielona.interia.pl/ [dost!p: 6.07.2022].
  ** Naturalnie WP, https://naturalnie.wp.pl/ [dost!p: 6.07.2022].
 *** Czysta Polska, Polsat News, https://www.polsatnews.pl/czysta-polska/ [dost!p: 6.07.2022].
 **** E-Autokult, Elektromobilno"' WP, https://e.autokult.pl/ [dost!p: 6.07.2022].
***** E-Moto, https://moto.pl/MotoPL/0,170318.html#e=NavLink [dost!p: 6.07.2022].
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Opisane zale$no"ci s& monitorowane i oceniane poprzez wska$nik wolno%ci 
mediów. Analizy rozpocz!to w po%owie lat 90. XX w. przez mi!dzynarodow& 
organizacj! non-profit Reporterzy Bez Granic (Reporters Without Borders, 
fr. Reporters Sans Frontières – RSF). Ma ona status konsultacyjny przy ONZ, 
UNESCO, Radzie Europy i Mi!dzynarodowej Organizacji Frankofonii (OIF). 
Dzia%aj&c w 130 krajach, opracowuje standardy i akty prawne dotycz&ce mediów 
i internetu w 180 pa'stwach. RFS co roku monitoruje pluralizm, niezale$no"# 
mediów, "rodowisko medialne i autocenzur!, ramy prawne, przejrzysto"# oraz 
jako"# infrastruktury wspieraj&cej produkcj! wiadomo"ci i informacji, tworz&c 
ranking wolno"ci s%owa (*wiatowy Indeks Wolno"ci Prasy). Badacze weryfikuj& 
stopie', w jakim opinie s& reprezentowane w mediach (pluralizm), a tak$e sto-
pie', w jakim media mog& funkcjonowa# niezale$nie od (róde% w%adzy i wp%y-
wów politycznych, rz&dowych, biznesowych i religijnych (niezale$no"#). Analizie 
poddaje si! te$ "rodowisko, w którym dzia%aj& dostawcy wiadomo"ci i informacji. 
W przypadku ram prawnych mierzy si! ich wp%yw na regulacje dzia%a' infor-
macyjnych. Organizacja bada równie$ przejrzysto"# instytucji i procedur, które 
wp%ywaj& na tworzenie wiadomo"ci i informacji. RFS ocenia jako"# infrastruk-
tury wspieraj&cej produkcj! wiadomo"ci i informacji oraz zbiera dane na temat 
nadu$y# i aktów przemocy wobec dziennikarzy i mediów w okre"lonym okresie. 
Wolno%& s'owa i wypowiedzi jest najwa(niejsz# wolno%ci# na %wiecie – bez 
tej swobody dziennikarze nie maj& mo$liwo"ci ujawniania niewygodnych faktów 
zwi&zanych np. z ochron& praw cz%owieka czy ochron& "rodowiska4.

Indeks wolno"ci mediów zawiera pi!# kategorii punktowych:
• od 0 do 15 p. – dobra sytuacja (bia%y),
• od 15,01 do 25 p. – zadowalaj&ca sytuacja ($ó%ty),
• od 25,01 do 35 p. – sytuacja problemowa (pomara'czowy),
• od 35,01 do 55 p. – trudna sytuacja (czerwony),
• od 55,01 do 100 p. – bardzo powa$na sytuacja (czarny).

Do grona pa'stw w pierwszej kategorii zaliczono w 2021 r. tylko 12 pa'stw: 
Norwegi! (7,72), Finlandi! (6,99), Szwecj! (7,42), Dani! (8,57), Kostaryk! (8,76), 
Holandi! (9,67), Jamajk! (9,96), Now& Zelandi! (10,04), Portugali! (10,11), 
Szwajcari! (10,55), Belgi! (11,69) i Irlandi! (11,91)5.

4 Reporterzy Bez Granic i metodologia bada' zob. w: Detailed Methodology, Reporters 
Without Borders, https://rsf.org/en/index-methodologie-2013-21 [dost!p: 28.07.2022].

5 Wi!cej informacji: Reporters Without Borders, https://rsf.org/en/ranking [dost!p: 
26.03.2022].
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Swoboda wypowiedzi znacz&co u%atwia dystrybucj! wiedzy na temat Celów 
Zrównowa$onego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, chc&c dotrze# do jak najwi!kszego grona odbiorców, 

DW Akademie

Ekspertki Akademii DW dyskutuj# na temat roli mediów w nag%a"nianiu Agendy ONZ na rzecz 
Zrównowa$onego Rozwoju

(ród%o: Deputy Secretary-General Visits SDG Media Zone, United Nations Photo, Flickr, 18.09.2017, https://www.flickr.
com/photos/un_photo/37312714585/in/photostream/ [dost!p: 20.02.2022].

DW Akademie (Akademia DW) to wiod#ca niemiecka organizacja zajmuj#ca si! rozwojem mediów 
mi!dzynarodowych i wspieraj#ca wolne media na ca%ym "wiecie. Oferuje ona swoim partnerom pro-
jekty szkoleniowe i doradcze. Wspiera specjalistów ds. mediów z krajów rozwijaj#cych si! i przechodz#-
cych transformacj!. Prowadzi kursy medioznawcze, a m%odzie$y daje szans! na odbycie sta$y i praktyk 
zawodowych.

Eksperci Akademii cz!sto wyst!puj# publicznie, prezentuj#c wyniki bada& nad wolno"ci# s%owa 
i wypowiedzi w przestrzeni medialnej. Monitoruj# sposób relacjonowania problemów zwi#zanych 
z migracjami. Aktywnie wspieraj# te$ mi!dzynarodowy festiwal promuj#cy Cele Zrównowa$onego 
Rozwoju (SDG Global Festival of Action). W roku 2019 jeden z paneli moderowany by% przez Len! Nit-
sche z DW Akademie. Ekspertki skupia%y si! na problemie wy%#czania dost!pu do internetu na ca%ym 
"wiecie, a w szczególno"ci na kontynencie afryka&skim. Podkre"lano, $e media odgrywaj# kluczow# 
rol! w informowaniu o cenzurze i przyczyniaj# si! do wolno"ci wypowiedzi. Ich zdaniem niezwykle 
wa$ne jest, aby dokumentowa' tego typu incydenty w celu zapobie$enia kolejnym wy%#czeniom in-
ternetu w przysz%o"ci. Dyskusja toczy%a si! wokó% celu 16 zwi#zanego z promowaniem pokojowego 
i inkluzywnego spo%ecze&stwa, zapewnieniem wszystkim ludziom dost!pu do wymiaru sprawiedliwo-
"ci oraz budowania na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjaj#cych 
w%#czeniu spo%ecznemu*.

* 2030 Agenda for Sustainable Development: How Can We Effectively Campaign for Freedom of Expression?, Associa-
tion for Progressive Communications, 7.05.2019, https://www.apc.org/en/news/2030-agenda-sustainable-develop-
ment-how-can-we-effectively-campaign-freedom-expression [dost!p: 20.02.2022].



Cz!"# IV. Zrównowa$ony rozwój w mediach, komunikacji i kulturze262

a tak$e wesprze# media w dost!pie do najnowszych i wiarygodnych (róde% in-
formacji, powo%a%a w 2018 r. inicjatyw! SDG Media Compact. Aktualnie jest to 
sojusz ponad 200 cz%onków (firm medialnych i rozrywkowych: nadawców, wy-
dawców mediów drukowanych, agencji informacyjnych, stacji radiowych i wy-
dawców cyfrowych), który obejmuje 160 pa'stw na pi!ciu kontynentach i dociera 
z przekazem do 2 mld ludzi na ca%ym "wiecie. SDG Media Compact wspiera 
dzia%ania informacyjne, cz%onkowie zyskuj& bowiem sta%y dost!p do ekspertów 
ONZ, którzy mog& wypowiada# si! w kluczowych kwestiach zwi&zanych z SDG. 
Poza tym podmioty medialne otrzymuj& regularne aktualizacje, odpowiednie tre-
"ci i spostrze$enia dotycz&ce priorytetów ONZ. Wspó%praca ta ma wzmacnia# 
i przy"piesza# osi&ganie Celów.

Warto te$ zaznaczy#, $e cz%onkowie SDG Media Compact pozostaj& niezale$-
ni i maj& swobod! samodzielnego definiowania sposobu podejmowania dzia%a' 
w ramach tego porozumienia, korzystaj&c w razie potrzeby z wytycznych i wiedzy 
eksperckiej ONZ w kwestiach tematycznych i merytorycznych. Porozumienie 
nie narzuca wzorów dzia%a'. Wyra$ona zosta%a jednak wola, by cz%onkowie an-
ga$owali si! w realizacj! celów zrównowa$onego rozwoju poprzez wykorzysta-
nie swoich zasobów i talentów. Ma to na celu przygotowanie i relacjonowanie 
tre"ci skoncentrowanych na kwestiach zwi&zanych z Celami Zrównowa$onego 
Rozwoju i/lub rozwini!cia swoich praktyk zrównowa$onego rozwoju6.

Jak taka wspó%praca jest istotna, pokazuje przyk%ad Indii. Indyjskie domy 
mediowe stanowi& mniejszo"# w SDG Media Compact. Z przeprowadzonych 
bada' wynika, $e media g%ównego nurtu w Indiach ra$&co ignorowa%y Cele 
Zrównowa$onego Rozwoju, z wyj&tkiem kilku kwestii "rodowiskowych, które 
znalaz%y si! na pierwszych stronach gazet. Dla kontrastu warto przytoczy# za-
anga$owanie niezale$nych mediów i portali, takich jak Down to Earth, Quartz, 
The CSR Journal, India Development Review i Better India. Na ich %amach wie-
lokrotnie pojawia%y si! informacje i relacje zwi&zane z Celami Zrównowa$onego 
Rozwoju. Dzia%ania te s& przejawem zaanga$owania si! w spo%eczn& odpowie-
dzialno"# biznesu (CSR). Post!py subkontynentu indyjskiego w osi&ganiu global-
nych celów maj& szczególne znaczenie ze wzgl!du na fakt, $e Indie podpisa%y ofi-
cjaln& deklaracj! ONZ7. Informowanie i przekonywanie opinii publicznej mo$e 
te procesy u%atwi# (szerzej na temat Indii zob. rozdzia% 30. Studium przypadku – 
Indie).

Raport Instytutu Brookings, think-tanku z siedzib& w Waszyngtonie, zawie-
ra wyniki bada' prowadzonych w latach 2000–2016. Badacze odkryli cieka-
we zjawisko. Wed%ug ich danych tematyka Celów Zrównowa$onego Rozwoju 

6 What Our Members Are Saying about the SDG Media Compact, SDG Media Compact, 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-media-compact-about/#focus [dost!p: 
26.03.2022].

7 K. Fernandes, Role of Media in Advancing Sustainable Development Goals, The CSR 
Journal, 2021, https://thecsrjournal.in/media-advancing-sustainable-development-goals/ 
[dost!p: 26.03.2022].
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zdecydowanie wzrasta%a w latach 
z konferencjami i wydarzeniami ONZ, 
a zmniejsza%a si! w latach bez takich 
wydarze'. Równolegle w krajach roz-
wijaj&cych si!, takich jak Indie, RPA 
i Nigeria, problematyka okaza%a si! 
stale widoczna8. W przypadku Indii 
by%o to mo$liwe g%ównie dzi!ki nieza-
le$nym mediom.

Ciekawy przyk%ad pochodzi z Ja-
ponii. Media z tego kraju s& w grupie 
najaktywniejszych sygnatariuszy 
Porozumienia Media Act. Na %amach 
„Asahi Shimbun”, najwi!kszej gazety 
w kraju i najwi!kszej pod wzgl!dem 
nak%adu na "wiecie, publikowano licz-
ne i wysokojako"ciowe teksty zwi&zane 
z SDGs. Tematyka dotyczy%a zarówno 
lokalnych miast staraj&cych si! rozwi-
ja# gospodark! o obiegu zamkni!tym 
poprzez wysi%ki na rzecz gospodarki 
le"nej, jak i rzeczywisto"ci masowego 
spo%ecze'stwa borykaj&cego si! z pro-
blemem odpadów, w którym ka$dego 
roku marnuje si! 6,5 mln t $ywno"ci 
i 1 mld sztuk odzie$y. Dziennikarze 
przeprowadzali wywiady z kluczowymi osobami, w tym z Amin& Mohammed, za-
st!pczyni& sekretarza generalnego ONZ, która odegra%a wiod&c& rol! w opraco-
waniu SDGs. Oprócz wysokiej jako"ci dziennikarstwa japo'skie media obejmuj& 
istotne funkcje równie$ w edukacji. Od 2018 r. dziennikarze „Asahi Shimbun” 
organizuj& warsztaty w gimnazjach i liceach, uniwersytetach czy instytutach spe-
cjalnych. Podczas tych inicjatyw uczestnicy proszeni s& o przeczytanie ró$nych 
artyku%ów prasowych dotycz&cych takich kwestii, jak globalne ocieplenie i utra-
ta $ywno"ci, maj&c na uwadze 17 Celów Zrównowa$onego Rozwoju. Nast!pnie 
prosi si! ich o wskazanie artyku%ów, które przyku%y ich uwag! i napisanie w%a-
snych komentarzy. Buduj&cym wnioskiem jest fakt, i$ nawet uczniowie, którzy 
nigdy wcze"niej nie s%yszeli sformu%owania „Cele Zrównowa$onego Rozwoju” 
czy skrótu „SDGs”, zaczynali rozmawia# o problemach globalnych z perspektywy 
w%asnego, codziennego $ycia.

8 J.M.)Arthur, Ch. Zhang, Who Is Talking about the UN Sustainable Development Goals?, 
Brookings, 2018, https://www.brookings.edu/blog/future-development/2018/06/14/who-is-
talking-about-the-un-sustainable-development-goals/ [dost!p: 26.03.2022].

Media and Climate Change Observatory – 
mi"dzynarodowy monitoring doniesie# 
medialnych o zmianach klimatu

Media and Climate Change Observatory 
(MeCCO) to mi!dzynarodowa inicjatywa wspó%-
pracy mi!dzyuniwersyteckiej. Projekt tworz# 
badacze ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, 
Wielkie Brytanii, Hiszpanii, Australii, Szwecji, 
Danii, Niemiec i Finlandii. G%ównym ich celem 
jest sta%y monitoring doniesie& medialnych 
dotycz#cych zmian klimatu. Eksperci analizuj# 
126 )róde% z 58 pa&stw (zarówno gazety, jak 
i stacje radiowe oraz telewizyjne). Gromadz# 
dane pochodz#ce z baz danych takich jak Lexi-
sNexis, Proquest i Factiva. Umo$liwia to dotar-
cie do zró$nicowanych geograficznie materia-
%ów pochodz#cych z najwi!kszych mediów (20 
z Ameryki Pó%nocnej, 15 z Ameryki Po%udniowej, 
36 z Europy, 15 z Afryki, 7 z Bliskiego Wschodu, 
25 z Azji i 9 z Oceanii). Ka$dego miesi#ca pre-
zentowane s# wyniki bada&. Dane udost!p-
niane s# publicznie dla szerokiej publiczno"ci, 
dzi!ki czemu mo$liwe staje si! zrozumienie, ja-
kie tematy i z jak# cz!stotliwo"ci# pojawia%y si! 
w dyskursie medialnym. Projektowi przewodzi 
prof. Maxwell Boykoff z Katedry Nauk o *rodo-
wisku Uniwersytetu Kolorado w Boulder (USA)*.

* Media and Climate Change Observatory, http://
sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_
coverage/index.html [dost!p: 20.02.2022].
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Inn& kluczow& rol&, jak& mog& odegra# media, jest pomoc w nawi&zywaniu 
kontaktów mi!dzy ekspertami, spo%ecze'stwem obywatelskim i czytelnikami. Od 
2008 r. „Asahi Shimbun” organizuje co roku szereg sympozjów na tematy zwi&za-
ne ze "rodowiskiem globalnym i SDGs. W 2019 r. przeprowadzono fora dyskusyj-
ne, na których japo'scy eksperci wymieniali pogl&dy z Johanem Rockströmem, 
dyrektorem Poczdamskiego Instytutu Bada' nad Wp%ywem Klimatu oraz czo%o-
wym badaczem "rodowiska i or!downikiem koncepcji granic planetarnych, która 
mia%a du$y wp%yw na za%o$enia SDGs9. Ciekawym trendem, który rozwija si! 
pod wp%ywem mediów, jest noszenie przez Japo'czyków przypinek z symbolami 
SDGs. Wyra$aj& oni w ten sposób swoj& trosk! o przysz%o"# i podkre"laj& istot! 
problemu.

9 Y. Nishimura, How the Media Can Be a Meaningful Stakeholder in the Quest to Meet the 
SDGs, World Economic Forum, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/01/sdgs-sus-
tainable-development-news-media-coverage/ [dost!p: 20.02.2022].

$wiatowe relacje prasowe na temat zmian klimatu i globalnego ocieplenia

(ród%o: Monthly Summaries 2021 Year End Retrospective, A Review of Media Coverage of Climate Change and Global 
Warming in 2021, Special Iss., https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/summaries/spe-
cial_issue_2021.html [dost!p: 20.02.2022].

Monitoring przekazów medialnych dowodzi, $e zainteresowanie tematyk# zmian klimatu jest wysokie, 
ale ma ono charakter falowy. Najliczniejsza grupa tekstów pochodzi z mediów z obszaru Oceanii. Bada-
cze zauwa$aj#, $e jako"' przekazów prasowych zdecydowanie wzrasta. Dziewi!' na dziesi!' tekstów 
zawiera tre"ci zbie$ne z osi#gni!ciami nauki i zwraca uwag! na wk%ad cz%owieka w zmiany klimatu. 
Coraz mniej tekstów prezentuje tezy zaprzeczaj#ce wprost tym procesom. Krytyka przyjmuje bardziej 
subtelny charakter i wyra$a si! w podwa$aniu poparcia dla konkretnych polityk, które maj# na celu 
w znacznym stopniu zaradzi' zmianom klimatu. Dwie dekady wcze"niej doniesienia medialne zdecy-
dowanie cz!"ciej zawiera%y informacje sprzeczne z nauk#. Pozytywna zmiana cieszy badaczy. Zwracaj# 
oni uwag! na ogromny potencja% mediów na kszta%towanie mi!dzynarodowej opinii publicznej.
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Badania zawarto"ci angloj!zycznej chi'-
skiej gazety „China Daily” dowodz&, $e 
w latach 2000–2018 g%ównym problemem 
by% smog. Relacjonowano go jako kwesti! 
wymagaj&c& wspó%pracy mi!dzynarodowej 
i zacie"niania relacji w zakresie zarz&dza-
nia zanieczyszczeniem powietrza. Badanie 
wykaza%o, $e wi!kszo"# doniesie' mia%a 
neutralny wyd(wi!k. Najcz!"ciej wyst!po-
wa%a rama definiowania problemów i suge-
rowania "rodków zaradczych. Dziennikarze 
cytowali przede wszystkim (ród%a pocho-
dz&ce od urz!dników, agencji, specjalistów 
i naukowców. Dodatkowo wykorzystywano 
ram! edukacji przyrodniczej, co przek%ada-
%o si! na cytowanie specjalistów i naukow-
ców jako (róde% wiadomo"ci. Rama definiowania problemów istotnie korelowa%a 
z cytowaniem urz!dników i agencji jako (róde% informacji10.

Badania zawarto"ci 23 opiniotwórczych gazet z pi!ciu ró$nych krajów 
(Australia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, USA), obejmuj&ce 17-letni okres 
od roku 2000 do 2016, dowodz&, $e zrównowa$ony rozwój przesta% by# margi-
nalnym tematem i sta% si! kluczowym elementem dyskursu publicznego. Autorzy 
twierdz& równie$, $e informacje na temat zmian klimatycznych, ubóstwa i HIV/
AIDS mo$na uzna# za wiod&ce. Uwa$aj& tak$e, $e uwaga mediów skoncentrowa-
na na temacie zmian klimatycznych przyt%oczy%a doniesienia o bioró$norodno"ci 
i wykorzystywaniu czystych technologii11.

Ciekawe wnioski p%yn& z bada' porównawczych. Zdaniem badaczy indyjskie 
kana%y informacyjne relacjonuj& wi!cej istotnych informacji w odniesieniu do 
Celów Zrównowa$onego Rozwoju ni$ stacje globalne. W doniesieniach BBC i Al 
Jazeera dominuje natomiast tematyka krajów afryka'skich i ich osi&gni!# w ob-
szarze SDGs. W przypadku CNN dziennikarze koncentruj& si! przede wszystkim 
na nowych pomys%ach i innowacjach technologicznych maj&cych na celu popraw! 

10 Y. He, G. Zhang, L. Chen, Analysis of News Coverage of Haze in China in the Context of 
Sustainable Development: The Case of China Daily, “Sustainability” 2020, Vol. 12(1), No. 386, 
s. 1–15.

11 R. Barkemeyer, P. Givry, F. Figge, Trends and Patterns in Sustainability-Related Me-
dia Coverage: A Classification of Issue-Level Attention, “Environment and Planning C: Politics 
and Space” 2018, Vol. 36(5), s. 937–962, https://doi.org/10.1177/2399654417732337 [dost!p: 
20.02.2022].

Serial Os!dzeni przez media, 
prod. George Clooney i Grant Heslov, 
z 2020 r.

Serial Os!dzeni przez media* to produk-
cja po"wi!cona najs%ynniejszym proce-
som s#dowym, poruszaj#ca ró$ne w#tki 
spo%eczne. W ka$dym odcinku zwraca 
si! uwag!, w jaki sposób media mog%y 
wp%yn#' na wydany na sali s#dowej wy-
rok. Serial pozwala zrozumie' istotno"' 
relacji medialnych, zasady funkcjonowa-
nia mediów i formy kszta%towania opinii 
publicznej poprzez przekaz oparty na 
emocjach. Za powstanie serialu odpowia-
da kilku re$yserów: Skye Borgman, Garrett 
Bradley, Yance Ford, Brian McGinn, Sierra 
Pettengill, Tony Yacenda. Producentk# zo-
sta%a Melanie Miller, a producentami wy-
konawczymi m.in. George Clooney i Grant 
Heslov.

* Os!dzeni przez media, prod. G. Clooney, 
G. Heslov, Netflix, USA 2020.
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sytuacji gospodarczej krajów i osi&gni!cie celów do roku 2030. Zaobserwowano 
te$, $e w przekazach niemal wszystkich badanych stacji dominowa% problem g%o-
du, ubóstwa, edukacji i dzia%a' na rzecz klimatu. Kwestie równo"ci p%ci, innowa-
cji przemys%owych, odpowiedzialnej konsumpcji nie by%y zbytnio eksponowane 
(zob. rozdzia% 10. Zrównowa!ona produkcja i technologia). Ca%kowicie marginal-
nie potraktowana zosta%a problematyka bioró$norodno"ci, fragmentacji siedlisk 
dzikiej fauny i flory12 (zob. rozdzia% 7. Ochrona bioró!norodno"ci).

Wybrane przyk%ady ilustruj&, w jak ró$ny sposób mog& by# relacjonowane 
globalne problemy. W nag%a"nianiu i t%umaczeniu Celów Zrównowa$onego 
Rozwoju istotna jest wspó%praca mediów z instytucjami mi!dzynarodowymi 
i ekspertami, którzy dostarczaj& warto"ciowej, merytorycznej wiedzy, tak wa$-
nej w dobie fake newsów (wi!cej na ten temat zob. rozdzia% 23. Zrównowa!ony 
rozwój w epoce fake newsów).

�����������

2016 – powo%anie do $ycia SDG Media Zone (przez Departament Komunikacji Globalnej 
ONZ, we wspó%pracy z Fundacj& PVBLIC). S& to cykliczne wydarzenia skupiaj&ce 
"wiatowych liderów, influencerów, aktywistów, ekspertów, twórców tre"ci i partnerów 
medialnych, maj&cych na celu nag%a"nianie dzia%a' i rozwi&za' wspieraj&cych Cele 
Zrównowa$onego Rozwoju.

2019 – powo%anie do $ycia mi!dzynarodowego konsorcjum SDGs Journalism Reporting 
(SDGsJR). Celami projektu s& monitoring i analiza dziennikarstwa wysokiej jako"ci 
oraz jego wp%ywu na polityk! rz&du i "wiadomo"# spo%eczn&.

�Ï��������

Agenda-setting – proces wybierania i nag%a"niania przez media tematów tworz&cych 
agend! informacyjn&; wyeksponowanie wybranych tematów prowadzi do uznania ich 
przez opini! publiczn& jako najwa$niejsze w danym przedziale czasowym.

Dyskurs medialny – przekazywanie idei i oddzia%ywanie na ludzi za pomoc& j!zyka; ob-
serwowane jest w systemie socjalnych, kulturowych, politycznych lub ekonomicznych 
struktur w spo%ecze'stwie.

Framing – inaczej „uramowienie”; proces przedstawiania informacji w okre"lonym kon-
tek"cie; nadawanie znaczenia wybranym zagadnieniom.

Monitoring mediów – proces najcz!"ciej automatycznego wyszukiwaniu okre"lonych 
zagadnie' i fraz w artyku%ach i wzmiankach pochodz&cych z mediów elektronicznych; 
badania prowadzone za pomoc& specjalistycznego oprogramowania przez ekspertów 
organizacji badawczych lub instytucji komercyjnych.

12 S. Pandit, Sustainable Development Goals and Media Coverage by English Language 
News Channel Websites in Indian and International Context, “International Journal of Innova-
tive Technology and Exploring Engineering (IJITEE)” 2020, Vol. 9(4), s. 28–32.
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1. Czy zauwa$asz tematyk! zrównowa$onego rozwoju w polskich mediach? Które media 
podnosz& te zagadnienia i na co zwracaj& uwag!?

2. W jaki sposób mo$esz osobi"cie przyczyni# si! do rozpowszechniania wiarygodnych 
informacji o zrównowa$onym rozwoju?
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Mo!na panikowa$, re$. Jonathan L. Ramsey | It’s Okay to Panic 2020 (napisy EN, PL, 
ES, RU), Ramsey United, 1.06.2020, https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4 
[dost!p: 6.07.2022].

Film dokumentuje prac! polskiego fizyka atmosferycznego, prof. Szymona Malinowskiego, 
dyrektora Instytutu Geofizyki Wydzia%u Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor 
zajmuje si! zjawiskami prowadz&cymi do zmian klimatycznych i od lat ostrzega o nad-
chodz&cym zagro$eniami. Materia% ilustruje trudno"ci z dotarciem do opinii publicznej 
z przekazem naukowym. Jest te$ opowie"ci& o regu%ach, jakimi rz&dz& si! media, i sposo-
bach prezentowania trudnych zagadnie' w rozrywkowej konwencji.


