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Rozwój nowych form komunikowania i globalizacja przekazów sprzyjaj! 
szybkiej wymianie informacji i wiedzy. Równocze"nie te same mechanizmy 

mog! przyczynia# si$ do zak%ócania przestrzeni informacyjnej i negatywnie od-
dzia%ywa# na odbiorców. Jest to szczególnie widoczne w dobie komunikowania 
masowego, którego zdecydowana wi$kszo"# przenosi si$ do sieci internetowej, 
a przede wszystkim do mediów spo%eczno"ciowych. Nadmiar przekazów, szyb-
ko"#, z jak! dystrybuowane s! newsy, utrudniaj! ich weryfikacj$. Mo&e to skut-
kowa# wt%aczaniem do dyskursu publicznego sfabrykowanych tre"ci, których za-
warto"# nie"wiadomie lub w sposób celowy mo&e wprowadza# w b%!d. Mowa tu 
o tzw. fake newsach. Na ten temat powsta%y liczne opracowania naukowe, a roz-
g%os wi!&e si$ z potwierdzeniem wykorzystania ich w kampaniach wyborczych 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na "wiecie. Fake newsy przyczyniaj! 
si$ do szerszego i bardziej skomplikowanego zjawiska, jakim jest dezinformacja. 
Zrozumienie skali problemu staje si$ mo&liwe, gdy analizuje si$ go z perspektywy 
ekosystemu informacyjnego sk%adaj!cego si$ z trzech elementów: informacji (ich 
tre"ci), motywacji (w jakim celu s! tworzone) i dystrybucji (jak s! rozpowszech-
niane).

Autork! koncepcji jest Claire Wardle1, badaczka publikuj!ca w „First Draft”. 
Jej zdaniem nale&y wyodr$bni# siedem typów dezinformacji. Pierwszy to kla-
syczna satyra, której cel to parodia, nag%o"nienie w krzywym zwierciadle osób lub 
wydarze'. Wspó%cze"nie chodzi tu g%ównie o memy. Drugi typ newsów zawiera 
tzw. b%$dne po%!czenia – przypadki, kiedy nag%ówki, wizualizacje (grafika) lub 
podpisy nie odzwierciedlaj! zawarto"ci. Wardle podkre"la, &e najcz$"ciej wynika 
to z niskiej jako"ci dziennikarstwa. Kolejn! grup$ stanowi! tre"ci wprowadzaj!-
ce w b%!d. Informacje wykorzystywane s! do sprowokowania problemu lub na-
g%o"nienia kwestii. Sposób ich nag%o"nienia wynika ze stronniczo"ci podmiotów 
medialnych. W przypadku celowego, fa%szywego kontekstu mówimy o nast$pnej 
grupie. Dotyczy to sytuacji, kiedy prawdziwa zawarto"# (tre"#) jest przekazywa-
na z informacjami z fa%szywym kontekstem. Ich dystrybucja wi!&e si$ nie tyl-
ko ze stronniczo"ci!, ale i ch$ci! podsycania nastrojów spo%ecznych. W takim 

1 C. Wardle, Fake News. It’s Complicated, First Draft, 16.02.2017, https://firstdraftnews.
com/fake-news-complicated/ [dost$p: 28.01.2022].
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przypadku newsy mog! mie# istotny wp%yw polityczny i sta# si$ cz$"ci! dzia%a' 
propagandowych. Odr$bn! grup$ stanowi! tre"ci podszywaj!ce si$ pod praw-
dziwe (ród%a (np. imitacje stron popularnych gazet czy znanych portali interne-
towych). Zawarto"# najcz$"ciej oddzia%uje politycznie i pe%ni funkcje propagan-
dowe. Ca%kowicie sfabrykowana tre"# to sytuacja, kiedy ca%o"# zawarto"ci jest 
fa%szywa, a dystrybucja ma na celu wprowadzanie w b%!d i dzia%anie na szkod$. 
G%ównymi celami staj! si$ manipulacja i dokonanie "wiadomego oszustwa.

�������������������������������������×�����Ï�����ä�������

Fake newsy pojawiaj! si$ w przekazach mediów tradycyjnych. Zjawisko nie ma 
jednak masowego charakteru, a naturaln! barier$ przed ich dystrybucj! stanowi! 
dziennikarze i stosowane w profesjonalnych redakcjach normy dziennikarskie. 
Zdecydowanie inaczej sytuacja przedstawia si$ w przypadku mediów spo%ecz-
no"ciowych. Dla przyk%adu, wyniki badania przeprowadzonego w 2020 r. przez 
grup$ badaczy z Real Facebook Oversight Board, niezale&nej grupy nadzoruj!cej, 
i organizacji non-profit Stop Funding Heat zajmuj!cej si$ ochron! "rodowiska, 
wykaza%y, &e skala dezinformacji na Facebooku jest „osza%amiaj!ca” i „znacz!co 

Reklamy firm zwi!zanych z rynkiem paliw kopalnych w mediach spo"eczno#ciowych

Na kilka tygodni przed wydarzeniem i podczas konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w 2021 r. 
(COP26 – SEC Centre w Glasgow w Szkocji w Wielkiej Brytanii od 31 pa!dziernika do 13 listopada 2021 r.) 
opublikowano na Facebooku p"atne reklamy zawieraj#ce k"amstwa klimatyczne i sceptycyzm co do po-
dejmowanych dzia"a$. Zosta"y one zidentyfikowane przez brytyjski think-tank InfluenceMap. Jego eks-
perci odkryli, %e firmy zwi#zane z rynkiem paliw kopalnych i grupy lobbingowe wyda"y podczas szczytu 
574 tys. USD na reklamy polityczne i spo"eczne, które osi#gn&"y poziom ponad 22 mln wy'wietle$. Za 
kampaniami sta"y takie podmioty jak Newsmax, Owens i Daily Wire. Przyk"ad ten ilustruje, %e Meta (daw-
niej Facebook) nie weryfikuje dok"adnie nawet p"atnych tre'ci pojawiaj#cych si& na jego platformie.

Wiele firm z bran%y paliw kopalnych podkre'la w swoich reklamach produkty przyjazne dla klima-
tu, co zdaniem aktywistów klimatycznych !le 'wiadczy o ich faktycznym poziomie inwestycji w techno-
logie odnawialne i ekologiczne. Organizacja ClientEarth z powodzeniem zakwestionowa"a reklam& BP 
dotycz#c# energii odnawialnej, argumentuj#c, %e 96% wydatków firmy dotyczy"o ropy i gazu. Reklamy 
mia"y przekona( opini& publiczn#, %e firmy wysokoemisyjne s# ekologiczne, podczas gdy wiele z nich 
jest w du%ym stopniu uzale%nionych od paliw kopalnych lub np. wci#% stara si& o zezwolenia na od-
wierty w Arktyce. Ten typ reklam nazwany zosta" jako tzw. greenwashing. Podczas konferencji COP26 
w Glasgow przedstawiciele Greenpeace zwracali uwag&, %e w Unii Europejskiej obowi#zuje ju% dyrek-
tywa zakazuj#ca transgranicznej reklamy i sponsorowania wyrobów tytoniowych oraz %e nadchodzi 
czas, by podobne prawo obowi#zywa"o przeciwko przemys"owi paliw kopalnych. W ramach swojej 
kampanii Greenpeace opublikowa" badanie reklam w mediach spo"eczno'ciowych firm Shell, Total, 
Preem, Eni (ENI.MI), Repsol (REP.MC) i Fortum (FORTUM.HE) na przestrzeni 18 miesi&cy, które wykaza"y, 
%e w 63% reklam firmy stara"y si& podkre'li( swoje referencje w zakresie ochrony 'rodowiska. Zdaniem 
Faizy Oulahsen, rzeczniczki Greenpeace, reklamy rozmijaj# si& z prawd# ze wzgl&du na fakt, %e firmy 
te inwestuj# 5 razy wi&cej w rop& i gaz. Przedstawiciele koncernów broni# si& jednak, wskazuj#c, %e 
realizuj# plany osi#gni&cia zerowej emisji netto do 2050 r.*

* E. Culliford, During COP26, Facebook Served Ads with Climate Falsehoods, Skepticism, Reuters, 18.11.2021, 
https://www.reuters.com/business/cop/during-cop26-facebook-served-ads-with-climate-falsehoods-skepti-
cism-2021-11-18/ [dost&p: 29.01.2022].
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ro"nie”2. Analiza 195 stron i grup na Facebooku pozwoli%a zweryfikowa# fakt, i& 
w dziesi!tkach tysi$cy postów bagatelizuje si$ lub zaprzecza kryzysowi klima-
tycznemu. Wybrane tre"ci trafia%y do 1,36 mln odbiorców ka&dego dnia. Badacze 
zidentyfikowali strony i grupy takie jak „Zmiana klimatu jest naturalna”, „Zmiana 
klimatu to bzdura” i „Realizm klimatyczny”. Udost$pnia%y one i komentowa%y 
memy zaprzeczaj!ce istnieniu zmian klimatycznych i wyszydzaj!ce polityków 
próbuj!cych rozwi!za# je za pomoc! przepisów prawnych. Analitycy zwraca-
li równie& uwag$ na aktywno"# polityków, którzy publikowali wprowadzaj!ce 
w b%!d artyku%y na temat kryzysu klimatycznego. W raporcie pojawi%o si$ nazwi-
sko republika'skiej deputowanej Marjorie Taylor Greene (kilka miesi$cy pó(-
niej, w styczniu 2021 r., jej konto trwale zawiesi% Twitter, oskar&aj!c polityczk$ 
o rozpowszechnianie fa%szywych informacji na temat szczepie' na koronawirusa. 
Decyzja zapad%a po wcze"niejszych ostrze&eniach i czterokrotnych czasowych 
zawieszeniach)3.

Podczas szczytu klimatycznego COP26 aktywi"ci wzywali Kongres USA, 
parlament Wielkiej Brytanii i Parlament Europejski (PE) do przyj$cia przepisów, 
które umo&liwi%yby zewn$trzn! kontrol$ nad Facebookiem. Argumentowano 
to jego niezdolno"ci! do powstrzymania dezinformacji klimatycznej i nie-
skutecznymi dzia%aniami autokontrolnymi. Badacze zwracali uwag$, &e strony 
oznaczane w poprzednich raportach jako (ród%a dezinformacji nie zosta%y zablo-
kowane przez Facebooka. W raporcie opublikowanym przez organizacj$ non-
-profit Avaaz w maju 2021 r. wskazano, &e w przeci!gu zaledwie 60 dni w Stanach 
Zjednoczonych wy"wietlono ok. 25 mln dezinformacji zwi!zanych z nauk! o kli-
macie i energi! odnawialn!. W 2020 r. w przestrzeni platformy spo%eczno"ciowej 
opublikowano blisko 7 tys. artyku%ów zaprzeczaj!cych kryzysowi klimatycznemu.

Omawiane zjawisko nie jest nowe, ale jego z%o&ono"# wynika ze specyfiki me-
diów spo%eczno"ciowych, ale tak&e aktywno"ci w tej przestrzeni pot$&nych pod-
miotów. Mowa o aktorach zwi!zanych z przemys%em paliwowym, politykach, or-
ganizacjach religijnych, w tym think-tankach, fundacjach i instytutach. W dalszej 
kolejno"ci pojawiaj! si$ tak&e media, cz$sto blisko zwi!zane z okre"lon! opcj! 
polityczn!, i same rz!dy. Dla przyk%adu, ameryka'ski Exxon wiedzia% o wp%ywie 
paliw kopalnianych na globalne ocieplenie. Posiadaj!c wiedz$ co najmniej od 
1981 r., stale lobbuje, by nie podejmowa# dzia%a' i zaprzecza wynikom bada'. 
Skutecznie te& przyczynia% si$ do siania niezgody i dezinformacji, wzmagaj!c po-
laryzacj$ spo%ecze'stwa. Organizacja Avaaz podaje, &e podmioty neguj!ce klimat, 
np. Heartland Institute, rekrutuj! celebrytów podzielaj!cych ich pogl!dy w celu 
zaprzeczania zmianom klimatu i publikowania przez nich materia%ów w sieci. 

2 M. Butcher, ‘The Real Facebook Oversight Board’ Launches to Counter Facebook’s ‘Over-
sight Board’, TechCrunch+, 30.09.2020, https://techcrunch.com/2020/09/30/the-real-face-
book-oversight-board-launches-to-counter-facebooks-oversight-board/ [dost$p: 28.01.2022].

3 K. Paul, Climate Misinformation on Facebook ‘Increasing Substantially’, Study Says, 
The Guardian, 2021, https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/04/climate-misin-
formation-on-facebook-increasing-substantially-study-says [dost$p: 28.01.2022].
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Wed%ug przedstawicieli organizacji 90% ksi!&ek neguj!cych klimat z lat 1972–
2005 zosta%o wyprodukowanych przez konserwatywne think-tanki. Podmioty te 
wspierane s! przez darczy'ców powi!zanych z przemys%em paliwowym4.

4 Facebook’s Climate of Deception: How Viral Misinformation Fuels the Climate Emergen-
cy, Avaaz, 2021, https://secure.avaaz.org/campaign/en/facebook_climate_misinformation/ 
[dost$p: 28.01.2022].

Katalog dezinformacji na temat klimatu

)ród"o: Climate Myths from Politicians, Skeptical Science, https://skepticalscience.com/skepticquotes.php [dost&p: 
29.01.2022].

Strona Skeptical Science zawiera zbiór dezinformacji na temat klimatu, jakie pojawiaj# si& w dyskursie 
publicznym. Aktywi'ci „sceptyczni do sceptycyzmu” zestawiaj# zgromadzony materia" z dowodami 
naukowymi i wyja'niaj# zastosowane w wypowiedziach techniki zaprzeczania nauce. Strona zawiera 
te% cytaty polityków, którzy powtarzaj# odrzucane przez nauk& mity klimatyczne. Klikni&cie w zdj&cie 
dowolnego polityka wy'wietla list& jego cytatów, a tak%e to, co nauka mówi o g"oszonych przez nich 
mitach klimatycznych.

W ramach dzia"alno'ci Skeptical Science zweryfikowano m.in. wypowied! Mitcha McConnella, 
ameryka$skiego polityka, senatora ze stanu Kentucky i cz"onka Partii Republika$skiej, który stwierdzi", 
%e b&dzie walczy" w senacie o ustawy, „które dadz# pewno'(, %e %aden niewybieralny biurokrata z EPA 
nie b&dzie utrudnia" tworzenia miejsc pracy jeszcze bardziej, ni% ju% to zrobi"a administracja”. EPA to 
Ameryka$ska Agencja Ochrony *rodowiska, która rekomenduje cele strategiczne skupione na ochro-
nie zdrowia ludzkiego i 'rodowiska. Wypowied! McConnella uznano za wprowadzaj#c# w b"#d, gdy% 
korzy'ci z wprowadzenia ceny za emisj& CO2 wielokrotnie przewy%szaj# koszty.



Cz#$% IV. Zrównowa"ony rozwój w mediach, komunikacji i kulturze272

Media tradycyjne równie& przyczyniaj! si$ do dezinformacji (zob. ramka 
Wykres stronniczo!ci mediów). Badanie opublikowane w „Nature” w 2019 r. wy-
kaza%o, &e ok. po%owa g%ównych brytyjskich mediów, staraj!c si$ przedstawi# obie 
strony jako „równe”, spowodowa%a, &e neguj!cy zmiany klimatyczne otrzymali 
nieuzasadnion! legitymacj$ naukow!. W mediach nale&!cych do imperium me-
dialnego Ruperta Murdocha (Fox czy Sky News) przez wiele lat eksponowano 
opinie zaprzeczaj!ce nauce i ograniczano dost$p tym, którzy si$ temu sprzeci-
wiali. Rozpowszechniano fa%szywe twierdzenie, &e podpalacze, a nie globalne 
ocieplenie, byli odpowiedzialni za ogromne po&ary lasów w Australii w 2020 r.

Pozostaje jeszcze kwestia roli, jak! odgrywaj! rz!dy we wspieraniu i finanso-
waniu dezinformacji na temat klimatu, a tak&e utrudnianiu mi$dzynarodowych 
negocjacji klimatycznych. Badacze Avaaz wskazuj! przyk%ad Chin, które przez 
dziesi$ciolecia wzmacnia%y bezpodstawny sceptycyzm klimatyczny. Zwracaj! 
te& uwag$ na wp%yw Arabii Saudyjskiej. Twierdz!, &e oddzia%ywanie rozci!ga si$ 
na dyskurs klimatyczny w USA. Arabski pa'stwowy koncern naftowy Aramco 
i jego reprezentacja w bran&owych grupach handlowych s! powi!zane z finanso-
waniem ameryka'skich organizacji odrzucaj!cych zmiany klimatyczne. Podczas 
COP24 w Polsce Stany Zjednoczone przy%!czy%y si$ do Arabii Saudyjskiej, Rosji 
i Kuwejtu, blokuj!c poparcie dokumentu IPCC wzywaj!cego do utrzymywania 
globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C lub poni&ej, zmniejszaj!c jego wa&no"# 
i znaczenie.

Badania empiryczne wykonane przez analityków Avaaz i koncentruj!ce si$ na 
tre"ciach udost$pnianych na Facebooku dowodz!, &e najskuteczniejsza, myl!ca 
narracja w zgromadzonych danych promowa%a ide$, &e odnawialne (ród%a energii 
nie s! skuteczne ani niezawodne, stanowi!c ponad po%ow$ (51%) interakcji i gro-
madz!c ok. 12,8 mln wy"wietle'. Badacze poinformowali równie&, &e 10 najsku-
teczniejszych postów dezinformacyjnych zgromadzi%o ponad 3 razy wi$cej inte-
rakcji ni& 10 najpopularniejszych postów na temat klimatu i energii w „The New 
York Times” oraz ponad 6 razy wi$cej interakcji ni& 10 najpopularniejszych po-
stów na temat klimatu i energii „Washington Post” w analizowanym okresie.

Problem dezinformacji klimatycznej wyst$puje równie& na innych platfor-
mach. YouTube, jeden z najpopularniejszych serwisów wideo, wprowadzi% ogra-
niczenia, maj!ce na celu minimalizowanie dost$pno"ci tre"ci zawieraj!cych 
dezinformacj$. Przedstawiciele serwisu wskazuj!, &e zabronili reklamodawcom, 
wydawcom i twórcom zarabiania na tre"ciach zawieraj!cych nieprawdziwe in-
formacje o istnieniu i przyczynach zmian klimatycznych. Nowe regulacje wpro-
wadzone zosta%y w pa(dzierniku 2020 r. Pomimo to na platformie nadal znajduj! 
si$ tre"ci podwa&aj!ce chocia&by globalne ocieplenie. Na problem zwróci% uwag$ 
ameryka'ski klimatolog Michael E. Mann (dyrektor Earth System Science Center 
na Pennsylvania State University i autor ksi!&ki Nowa wojna klimatyczna5). 
Publicznie, za pomoc! Twittera, upomnia% serwis. Wskaza%, podobnie jak inni 

5 M.E.)Mann, op. cit.
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Pojawienie si& w przestrzeni medialnej fake newsów spowodowa"o, i% wiele zale%y od dba"o'ci o jako'( przeka-
zu, selekcj& oraz weryfikacj& !róde" informacji i potencjalnej stronniczo'ci redakcji (nieobiektywno'( wynikaj#ca 
z pogl#dów, linii programowej lub woli w"a'ciciela). Wykres prezentuje bias (stronniczo'() mi&dzynarodowych 
mediów. Autork# bada$ jest Vanessa Otero, za"o%ycielka Ad Fontes Media. Jej firma ocenia wiadomo'ci pod 
k#tem wiarygodno'ci i uprzedze$, aby pomóc ludziom porusza( si& po 'wiecie wiadomo'ci. Opracowany zo-
sta" autorski system ocen tre'ci wiadomo'ci. Ka%dy artyku" lub odcinek jest oceniany przez co najmniej trzech 
analityków o zrównowa%onych pogl#dach politycznych na prawic&, lewic& i centrum. Oznacza to, %e co naj-
mniej jedna osoba, która ocenia artyku", identyfikuje si& jako prawicowa, jedna jako centrowa, a kolejna jako 
lewicowa. Artyku"y i odcinki s# oceniane w trzyosobowych panelach na %ywo. Analitycy najpierw czytaj# ka%dy 
artyku" i oceniaj# go samodzielnie, a nast&pnie natychmiast porównuj# wyniki. Je'li wyst&puj# rozbie%no'ci 
w wynikach, omawiaj# je i w razie potrzeby dostosowuj# wyniki. Oceny trzech analityków s# u'redniane w celu 
uzyskania ogólnej oceny artyku"u. Czasami artyku"y s# oceniane przez wi&ksze panele z ró%nych powodów, 
np. je'li istniej# wyniki odstaj#ce, artyku" mo%e zosta( oceniony przez wi&cej ni% trzech ekspertów. Na stronie 
instytutu* znajduje si& interaktywny wykres. Cz&'( danych udost&pniana jest publicznie i bezp"atnie, bardziej 
zaawansowane analizy wymagaj# odp"atno'ci.

* Ad Fontes Media, https://adfontesmedia.com/ [dost&p: 6.07.2022].
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u&ytkownicy, &e ci!gle dost$pny jest film z 2013 r. zatytu%owany Dlaczego glo-
balne ocieplenie zosta"o wstrzymane? z Williamem Happerem. Problem polega 
na tym, &e wyst$puj!cy w materiale profesor fizyki, który nie jest klimatologiem, 
próbuje udowodni#, &e globalne ocieplenie uda%o si$ zatrzyma# ju& w 1998 r. 
(liczne badania podwa&y%y te sformu%owania). Fizyk za kadencji Trumpa zosta% 
powo%any do Rady Bezpiecze'stwa Narodowego, co wzmacnia%o jego przekaz. 
Michael E. Mann zwróci% te& uwag$ na fakt, &e po wy"wietleniu filmu z Happerem 
otrzymuje si$ szereg „rekomendacji” do obejrzenia innych materia%ów, w których 
wyst$puj! sceptycy neguj!cy zmiany klimatyczne. W ten sposób ka&dy mo&e na-
trafi# na tre"ci odbiegaj!ce od ustale' naukowych.

Z podobnymi problemami boryka si$ równie& Twitter6. Z jednej strony plat-
forma mocno anga&uje si$ w walk$ ze zmianami klimatu, z drugiej za" jej in-
frastruktura wykorzystywana jest do aktywno"ci botów, które rozpowszechniaj! 
dezinformuj!ce tre"ci7. Okazuje si$ to o tyle istotne, gdy& Twitter sta% si$ najpo-
pularniejszym kana%em komunikacji aktorów politycznych i dziennikarzy, tym 
samym pe%ni funkcj$ opiniotwórcz!. Zwykli u&ytkownicy mog! nie tylko przy-
gl!da# si$, ale i aktywnie bra# udzia% w publicznej dyskusji mi$dzy podmiota-
mi ze sceny mi$dzynarodowej. „Wt%oczenie” w debat$ myl!cych tre"ci skutkuje 
polaryzacj! spo%ecze'stwa. Warto zatem podkre"li# fakt, &e w przypadku tema-
tów zwi!zanych ze zmianami klimatu Twitter zdecydowa% si$ na utworzenie tzw. 
pre-bunks, czyli centrów wiarygodnych, miarodajnych informacji, dost$pnych 
w zak%adce „eksploruj”, wyszukiwarce i „trendach”. Te wst$pne filtry (pre-bunks) 
wy"wietlaj! rzeczowy kontekst w wielu kluczowych tematach, dotycz!cych 
chocia&by realiów globalnego ocieplenia8. Zdecydowane zagro&enie stanowi! 
wspomniane boty. Ich poziom okre"la si$ na 5–15% wszystkich aktywnych kont, 
cho# niektórzy twierdz!, &e jest wy&szy. Wykorzystywane s! one najcz$"ciej do 
z%o"liwych celów – najpopularniejsze i zarazem najbardziej niebezpieczne jest 
wzmacnianie przekazów politycznych, które maj! przy#mi# pogl!dy przeciwni-
ków. Dotyczy to te& dyskusji o problemach klimatycznych i kwestii zrównowa-
&onego rozwoju.

Google (Alphabet), podobnie jak Facebook (Meta), obiecywa%, &e zaprzesta-
nie wy"wietlania reklam z tre"ciami odrzucaj!cymi zmiany klimatu. W trakcie 
COP26 (2021 r.) Centrum Przeciwdzia%ania Cyfrowej Nienawi"ci opublikowa%o 
raport, w którym wykazano, &e strony internetowe podmiotów odpowiedzialnych 
za dezinformacj$ klimatyczn! odnotowa%y blisko 1,1 mld odwiedzin, a te b$d!ce 

6 W. Pearce, K. Holmberg, I. Hellsten, B. Nerlich, Climate Change on Twitter: Topics, Com-
munities and Conversations about the 2013 IPCC Working Group 1 Report, “PLOS ONE” 2014, 
Vol. 9(4), s. 1–11, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094785 [dost$p: 29.01.2022].

7 S. Walter, I. Lörcher, M. Brüggemann, Scientific Networks on Twitter: Analyzing Scien-
tists’ Interactions in the Climate Change Debate, “Public Understanding of Science” 2019, 
Vol. 28(6), s. 696–712.

8 #COP26 Is Happening on Twitter, Twiter, 1.11.2021, https://blog.twitter.com/en_us/to-
pics/company/2021/-cop26-is-happening-on-twitter [dost$p: 29.01.2022].
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cz$"ci! platformy Google AdSence 
przynios%y szacunkowo 3,6 mln USD 
przychodu. Uznano to za z%amanie 
obietnicy z%o&onej przez giganta tech-
nologicznego9. W raporcie zwrócono 
te& uwag$ na zawarto"# tych stron. 
Reklamy kierowa%y do strony Breitbart 
i artyku%u, w którym twierdzono, &e 
globalne ocieplenie nie jest prawdziwe 
i stanowi „mistyfikacj$”. W innym ma-
teriale konferencj$ COP26 nazywano 
gigantyczn! „ekofaszystowsk! ope-
racj!”, która szerzy „bezpodstawne” 
historie o zagro&eniach dla "rodowi-
ska w celu „przera&enia nas” i „pod-
dania si$” tej narracji. Kolejny pro-
mowany materia% pochodzi% ze stron 
Elcetoverse, gdzie g%oszono, &e „nie 
ma wiarygodnych naukowców ostrze-
gaj!cych przed »kryzysem klimatycz-
nym«”. Inne artyku%y podtrzymywa%y 
narracj$, &e nie ma dowodów, i& klimat 
si$ zmienia pod wp%ywem dzia%alno"ci 
cz%owieka. Atakowano te& badaczy 
zajmuj!cych si$ badaniem klimatu 
(zob. ramka Reklamy firm zwi#zanych 
z rynkiem paliw kopalnych w mediach 
spo"eczno!ciowych).

Fact-checking

Platformy technologiczne z jednej strony staraj! si$ wprowadza# rozwi!zania 
formalne blokuj!ce tre"ci niezgodne z wiedz! naukow!, z drugiej za" czerpi! 
zyski z ruchu w sieci i reklam, co utrudnia podj$cie jednoznacznych decyzji. 
Ograniczenie obecno"ci dezinformacji w przestrzeni jest jednak mo&liwe dzi$-
ki rozwojowi fact-checkingu. Przedstawiciele mediów, niezale&ne organizacje 
pozarz!dowe czy akademicy, wykorzystuj!c wiedz$ i nowe technologie, wery-
fikuj! pojawiaj!ce si$ w debacie publicznej fake newsy. Zadanie nie jest proste, 
wymaga bowiem nie tylko wiedzy, ale determinacji, nak%adów czasu i finansów. 

9 Google Ads Still Serving Climate Change Deniers, Center for Countering Digital Hate, 
15.11.2021, https://counterhate.com/blog/google-ads-still-serving-climate-change-deniers/ 
[dost$p: 28.07.2022].

Dzia"alno#$ fact-checkingowa 
The Reporter’s Lab

The Reporters’ Lab to centrum bada$ dzienni-
karskich w Sanford School of Public Policy na 
Duke University. Na stronie centrum znajduje 
si& wyszukiwarka organizacji zajmuj#cych si& 
weryfikacj# informacji. Interaktywna mapa 
umo%liwia odnajdywanie podmiotów wed"ug 
regionów 'wiata lub konkretnych pa$stw. Inic-
jatywa finansowana jest przez fundacj& Knight 
Chair oraz granty Knight Foundation, Google 
News Initiative, Facebook Journalism Project 
i Craig Newmark.

Twórcy strony pracuj# równie% nad stwo-
rzeniem narz&dzi pozwalaj#cych na weryfikacj& 
faktów w czasie rzeczywistym. Jednym z rozwi#-
za$ jest tzw. Squash. Oprogramowanie „nas"u-
chuje” przemówie$ lub debat i wysy"a materia" 
audio do Google Cloud, które konwertuje je na 
tekst. W kolejnym kroku tekst jest uruchamiany 
przez ClaimBuster*, który identyfikuje zdania 
stanowi#ce wed"ug algorytmu odpowiednie 
twierdzenia do weryfikacji. S# one porówny-
wane z baz# danych opublikowanych faktów 
w celu wyszukania dopasowa$. Po znalezieniu 
na ekranie pojawia si& podsumowanie tego 
sprawdzenia. Twórcy s# 'wiadomi s"abo'ci wy-
korzystywanych aktualnie technologii i b"&dów 
pope"nianych przez sztuczn# inteligencj&, jed-
nak pozostaj# przekonani, %e jej udoskonalenie 
to kwestia najbli%szych lat.

* Wi&cej o ClaimBuster: https://idir.uta.edu/claim-
buster/ [dost&p: 6.07.2022].
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Integracji i wzmocnieniu podejmowa-
nych dzia%a' s%u&y Mi$dzynarodowa 
Sie# Organizacji Fact-Checkingowych 
( Internat ional  Fact-Che cking 
Network, IFCN). Powo%ana zosta%a 
do &ycia w 2016 r. z inicjatywy Poyner 
Institute. Rok pó(niej opracowano 
kodeks zasad, który zosta% podpi-
sany przez kilkadziesi!t organizacji 
z ca%ego "wiata. Do najwa&niejszych 
wytycznych zaliczono: bezstronno"# 
oraz sprawiedliwo"#, transparentno"# 
(róde%, przejrzysto"# finansowania 
i struktury organizacji, przejrzysto"# 
metodologii oraz zobowi!zanie do 
jawnych i szczerych korekt. Zasady 
te powoduj!, &e organizacje powinny 
analizowa# w równym stopniu ka&d! 
z opcji politycznych, ujawnia# dane 
i dokumenty, na których opieraj! ba-
dania, wspó%pracowa# z osobami z od-
powiednim wykszta%ceniem, posiada# 
przejrzyst! struktur$ i (ród%a finan-

sowania. Poza tym powinny wyja"nia# wykorzystywan! metodologi$ i zasady 
dotycz!ce wprowadzania korekt (zob. ramka Dzia"alno!$ fact-checkingowa The 
Reporter’s Lab).
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1996 – „post-truth” / „postprawda” s%owem roku 2016 wed%ug S"ownika Oksfordzkiego10.
2016 – kampania wyborcza wygrana przez Donalda Trumpa, w której wykorzystano na 

masow! skal$ boty, za" sama kampania pe%na by%a fake newsów; media krytyczne wo-
bec Trumpa nazywane by%y przez prezydenta „fake mediami”.

2021 – rezolucja Parlamentu Europejskiego Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji 
i kultury oraz w sektorze audiowizualnym z 19 maja 2021 r.; akt dotyczy zagro&e' 
zwi!zanych z deepfake’ami (technologia pozwalaj!ca podk%ada# g%os lub twarz do 
danej postaci) i okre"la sposoby szerzenia "wiadomo"ci na ich temat. Podejmuje te& 
kwestie trudno"ci w wykrywaniu i odró&nianiu fa%szywych tre"ci od prawdy. Deepfake 
uznano za zagro&enie dla demokracji.

10 Word of the Year 2016, Oxford Languages, https://languages.oup.com/word-of-the-
year/2016/ [dost$p: 28.07.2022].

Film After Truth: Disinformation and the Cost 
of Fake News, re!. Andrew Rossi, z 2020 r.

After Truth: Disinformation and the Cost of Fake 
News* w re%yserii Andrew Rossiego to film do-
kumentalny, w którym skupiono si& na realnych 
zagro%eniach spowodowanych przez zjawisko 
„fa"szywych wiadomo'ci” w Stanach Zjednoczo-
nych. Uwaga twórców skoncentrowana zosta"a 
na uwypukleniu rzeczywistych konsekwencji, 
jakie dla Amerykanów nios# ze sob# dezinfor-
macja, teorie spiskowe i fa"szywe wiadomo'ci. 
Przyk"ady dotycz# podejmowania decyzji przez 
obywateli w czasie wyborów politycznych i kon-
sekwencji, które mog# by( odczuwane przez 
ka%dego przez lata.

After Truth… stawia te% trudne pytanie o to, 
co powinno si& robi( z fa"szywymi wiadomo-
'ciami, jak je identyfikowa( i reagowa( na nie. 
W filmie podejmuje si& dyskusj& o tym, kto 
decyduje, które tre'ci uznawa( za fake newsy 
i jak strony sporów politycznych ró%nie oceniaj# 
fa"szywe informacje, co dodatkowo wp"ywa na 
polaryzacj& spo"ecze$stwa.

* Postprawda: Dezinformacja i koszt fake newsów / 
After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News, 
re%. A. Rossi, USA 2020.
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Boty w mediach spo!eczno"ciowych – programy stworzone do wykonywania okre"lo-
nych czynno"ci przez maszyn$ na polecenie cz%owieka. Boty mog! gromadzi# tre"ci, 
udost$pnia# je dalej lub odpowiada#, imituj!c zachowanie cz%owieka.

Fact-checking – proces sprawdzania faktów celem poprawy jako"ci debaty publicznej; 
zajmuj! si$ tym g%ównie organizacje funkcjonuj!ce przy redakcjach lub niezale&ne 
organizacje pozarz!dowe.

Fake news – nieprawdziwe, fa%szywe wiadomo"ci, których rozpowszechnianie mo&e pro-
wadzi# do nie"wiadomego lub celowego wprowadzania w b%!d odbiorców.

Polaryzacja polityczna – spory zwolenników lub reprezentantów ró&nych partii, w rady-
kalny sposób zaanga&owanych po ró&nych stronach politycznego sporu.

Polaryzacja spo!eczna – proces g%$bokiego rozwarstwiania si$ spo%ecze'stwa w taki spo-
sób, i& tworz! si$ dwa wyra(nie odr$bne, przeciwstawne bieguny spo%eczne.
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1. Jak nowe technologie komunikacji mog! oddzia%ywa# na spo%ecze'stwo?
2. Czy fake newsy mog! – a je"li tak, to w jaki sposób – utrudnia# przekazywanie istot-

nych tre"ci zwi!zanych z Celami Zrównowa&onego Rozwoju?
3. Wska& i przeanalizuj tematyk$ fake newsów weryfikowanych przez jedn! z organizacji 

fact-checkingowych.
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5 k"amstw o ZMIANIE KLIMATU, Greenpeace Polska, 25.02.2020, https://www.youtube.
com/watch?v=yHupq1WpLdI [dost$p: 6.07.2022].

W filmie przybli&a si$ (ród%a wiedzy na temat zmian klimatycznych. Przytoczono istotne 
daty i nazwiska, które popieraj! fakty naukowe. Wyja"nione te& zosta%y najwi$ksze k%am-
stwa pojawiaj!ce si$ w dyskursie publicznym. Mowa m.in. o opiniach, &e zmiany klimatu 
nie nast$puj! lub dzia%alno"# cz%owieka nie ma na to wp%ywu. W materiale pojawiaj! si$ 
te& nazwiska polskich polityków, którzy powielaj! nieprawdziwe tre"ci.


