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We live
in a fantasy world,
a world of illusion.
The great task in life
is to find reality.

cyt. Iris Murdoch
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Przedmowa

Czy nawet świetnie przygotowana propaganda jest w
stanie zniszczyć wspaniale zapowiadającą się karierę?
Co mogłoby się stać, gdybyśmy ślepo zaczęli wierzyć
polskim mediom? Czy fake newsem można wygrać
kampanię wyborczą w jednym z najpotężniejszych
krajów świata?
Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa zaprasza do
lektury.
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“Koń jaki
jest, każdy
widzi”

“Koń jaki jest, każdy widzi”
“Koń jaki jest, każdy widzi” - tym słynnym, żartobliwym
zdaniem autorstwa ks. Benedykta Chmielowskiego w
„Nowych Atenach”, pierwszej polskiej encyklopedii
powszechnej, można byłoby wyczerpać rozdział
traktujący o kondycji rodzimych mediów. Postaramy się
jednak wejść nieco głębiej i szerzej przedstawić nasz
punkt widzenia aktualnej sytuacji.
Według raportu IAB Polska (ang. Interactive
Advertising Bureau, czyli Związek Pracodawców Branży
Internetowej) to media społecznościowe są głównym
źródłem dezinformacji w sieci. Wydaje się to dość
logiczne, ale nawet największy truizm nie może zostać
uznany za prawdę, dopóki nie zostanie odpowiednio
przebadany. 58% pytanych o środowiska internetowe, w
których najczęściej zdarzało się im natrafić na
nieprawdziwe informacje wskazywało właśnie media
społecznościowe . Drugie miejsce (39 %) zajęły portale
informacyjne.
Jest to kolejny dowód na konieczność zwrócenia dużej
uwagi na weryfikację informacji, skoro z tak wielu
źródeł jesteśmy narażeni na manipulację. O ile łatwo
jest popularyzować niesprawdzone treści na portalach
społecznościowych, o tyle wydawałoby się, że portale
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“Koń jaki jest, każdy widzi”
informacyjne mogą budzić większe zaufanie. Jak widać,
czujność należy zachować na każdym polu.
Głównym winowajcą rozprzestrzeniania się fałszywych
informacji jest tzw. clickbait. To znaczy tytuł, który
często nie ma zbyt wiele wspólnego nawet z treścią
artykułu, ale jest chwytliwy i budzi skrajne emocje.
Wiele osób nawet nie klikając w artykuł może później
rozgłaszać lub udostępniać absurdalne, bazujące na
domysłach na podstawie tytułu wieści. Dobrą ilustracją
skali i siły zjawiska jest nagłówek pochodzący z redakcji
Wp Sportowe Fakty, który głosi o rzekomej zmianie
klubu przez Lewandowskiego. Okazało się, że w istocie
chodzi o amerykańską zawodniczkę Ginę Lewandowski,
mimo, że artykuł ilustrowało zdjęcie polskiego piłkarza,
Roberta.
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“Koń jaki jest, każdy widzi”
Pozostając przy sporcie, portal medioznawca.com
dokonał ciekawej analizy, w której przez pewien okres
badał nacechowanie emocjonalne w nagłówkach
dużych portali informacyjnych.A skoro emocje, to
często brak obiektywizmu. Oto wyniki:
Profil “Przeglądu Sportowego”

Profil “Sport.pl”

Liczba tytułów bez
nacechowania emocjonalnego
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Liczba tytułów z nacechowaniem
emocjonalnym
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Liczba tytułów z silnym
nacechowaniem emocjonalnym
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Zostawmy jednak internet. Przykład z redakcji WP.pl
doskonale ilustruje to zjawisko w cyberprzestrzeni i nie
ma sensu poświęcać mu więcej uwagi. Czy telewizji
można wierzyć bardziej?
Nie ma wielu badań świadczących rzetelne dowody na
ten temat, jedna analiza jest jednak bardzo ciekawa.
Rada Języka Polskiego przeanalizowałą ponad 300
pasków informacyjnych telewizji TVP w latach 2016-17.
Okazuje się, że aż 75% z nich nie pełniło funkcji
informacyjnej,
a
było
nacechowane
narracją
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“Koń jaki jest, każdy widzi”
sugestywną. tylko 25 proc. „pasków” nie zawiera
jakichkolwiek
lingwistycznie
wyodrębnianych
eksponentów wartościowania, a więc są informacjami
w sensie ścisłym, celowo pozbawionymi elementów
oceniających. Ocenił prof. dr hab. Andrzej Markowski czytamy na wirtualnemedia.pl.
Czy jeśli nawet telewizja publiczna stara się nami
manipulować, to czy możemy pozwolić sobie na brak
umiejętności właściwego filtrowania informacji?
Naszym zdaniem - zdecydowanie nie. Kondycja
polskich mediów natomiast jakkolwiek dobra pod
innym względem by nie była, powyższe przypadki
nakazują podejść do rodzimych źródeł informacji z nie
mniejszym dystansem, niż do publikowanych w
mediach społecznościowych rewelacji.
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Jak
fake news
może
zniszczyć
karierę

Jak fake news może
zniszczyć karierę
O niszczycielskiej sile plotek, rozsiewanych przez duże
korporacje w celu wyeliminowania konkurencji
pisaliśmy ostatnim razem. Nawet najwięksi gracze
amerykańskiego rynku musieli pochylić czoło przed
opinią publiczną, która - może i bezwiednie, pod
wpływem
wyssanych
z
palca
informacji,
niejednokrotnie decydowała o ich dalszym losie. Choć
czasy zdecydowanie się zmieniły i od prezentowanych
poprzednio przykładów minęło kilkadziesiąt lat, ludzie
nadal bywają bezwzględni - zarówno w przypadku
wydawania
osądów,
co
powtarzaniu
niezweryfikowanych informacji. Przypadek, któremu
chcielibyśmy się dzisiaj przyjrzeć dotyczy Łukasza
Jakóbiaka, twórcy popularnych niegdyś wywiadów ze
znanymi osobistościami.
Do pewnego momentu, kariera Jakóbiaka rozwijała się
w niesamowitym tempie. Twórca budził szacunek ze
względu na swoją nieustępliwość i innowacyjny
content, jaki tworzył. Sukces - jak to często bywa, zrodził
się z serii porażek, z jakimi Łukasz spotkał się chcąc
pracować w telewizji. Mimo kreatywnych prób
zwrócenia na siebie uwagi, żadna stacja nie chciała go
zatrudnić.
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
Jakóbiak nie zamierzał się jednak poddać i postanowił,
że jeśli nikt nie chce, żeby dla niego pracował - on sam
stanie się konkurencją, nawet dla największych
mediów. Założył kanał na YouTube, na którym
postanowił zamienić swoje ograniczenia w atuty.
Rozpoczął serię wywiadów ze sławnymi ludźmi, w
których za studio służyła mu niewielka, 20 metrowa
kawalerka. Swoją markę oparł właśnie na metrażu
mieszkania - kanał przybrał nazwę 20m2 i rozpoczął
podróż ku szczytom internetowej popularności.
Historia stała się słuszną inspiracją dla wielu ludzi.
Umiejętność zrobienia czegoś dużego na podwalinach
własnych porażek z pewnością należy do unikatowych.
Jakóbiak - zauważając potencjał motywacyjny, który
drzemie w jego historii postanowił zająć się
coachingiem i wzbogacić swoje treści o dawkę
determinacji i mentoringu.
Opinie o prowadzeniu przez Łukasza takich
przedsięwzięć były podzielone. Niektórzy krytykowali
zajmowanie
się
wykładami
bez
akademickiej,
profesjonalnej wiedzy. Innym wystarczyła lista
osiągnięć twórcy, powiększająca się z tygodnia na
tydzień o kolejnego, prestiżowego gościa.
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
Jakóbiak bardzo szybko wskoczył do elitarnego grona
najbardziej popularnych Youtuberów/motywatorów,
podpisał kilka lukratywnych umów reklamowych i
śmiało mógł stwierdzić, że upragniony sukces został
wreszcie przez niego dogoniony. Łukasz postanowił
jednak wykonać pewien niebezpieczny krok. Za jedno z
najsilniejszych narzędzi motywacyjnych uznawał
wizualizację i bezgraniczną wiarę w wyznaczony cel. Do
tego stopnia, że postanowił oszukać wszystkich
dookoła… Żeby samemu uwierzyć jeszcze bardziej.
Zabieg miał pokazać, że jeśli czegoś bardzo chcemy prędzej czy później, uda się to zdobyć. Zamiast tego,
ukazał nieco przerażające oblicze psychologiczne
twórcy.
Jednym z marzeń Jakóbiaka było wystąpienie w
popularnym, amerykańskim show telewizyjnym - The
Ellen Degeneres Show. Postanowił pokazać swoim
odbiorcom, że nawet taki cel jest możliwy do
zrealizowania, jeśli skorzystamy z narzędzi wizualizacji i
będziemy tryskać pewnością siebie.
Wpadł na szalony pomysł i z równie maniakalnym
uporem
go
zrealizował.
Łukasz
skrupulatnie
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
przygotował każdy detal, żeby opinia publiczna nie
miała żadnych wątpliwości co do autentyczności jego
sukcesu. Wszystko zaczęło się od tego posta

Polskie media - po tak sensacyjnej informacji, oszalały.
Polak w jednym z największych TVShow na świecie? To
wzbudziło ogrom reakcji i gratulacji, które Jakóbiak
z gracją odbierał. Wrzucał zdjecia z lotniska, z samolotu,
i w końcu… Z rzekomego nagrania programu
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
Zasięgi twórcy poszybowały jeszcze
wyżej, niektóre materiały poprzebijały
magiczne granice miliona wyświetleń,
a wszystkie portale publicystyczne
pisały o jego sukcesie. Fani jeszcze
bardziej docenili Jakóbiaka, a ludzie,
którzy jeszcze go nie znali, siłą rzeczy
przeglądając media dowiedzieli się
kim jest i czym się zajmuje.

Internet jednak- jak to się mówi, nigdy
nie śpi i nigdy nie wybacza. Tak było
i tym razem. Wielu użytkowników
dopatrzyło się różnic w scenografii
studia Ellen. To wzbudziło pierwsze
wątpliwości, a w mediach zaczęły
pojawiać się analizy wskazujące, że
cały proceder może być jedynie
mistyfikacją.
Łukasz
Jakóbiak
postanowił przyznać się wtedy do
winy:
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
Wraz z potwierdzeniem obaw opinii publicznej, zaczął
się systematyczny spadek jego odbiorów, zasięgu i PR’u.
Niewielka rzesza fanów youtubera gratulowała mu
pomysłowości, pozostali jednak czuli się oszukani i
zażenowani skalą i charakterem przedsięwzięcia. Gdy
temat nieco ucichł, pod nowymi materiałami twórcy
było już znacznie mnie wyświetleń, a filmy oceniano o
wiele niżej niż dotychczas.

Z komentarzy dało się wyczytać, że fani Łukasza
przestali się z nim identyfikować i zaczęli mocno
powątpiewać w jego autentyczność i - jak niektórzy
pisali, poczytalność. Mechanizm identyfikacji z twórcą
jest bardzo ważny w relacji pomiędzy medium, a jego
sympatykami.
Przyjrzyjmy się nie tyle statystykom - z których wnioski
widoczne są na pierwszy rzut oka, a całemu
charakterowi kanału 20m2.
Łukasz Jakóbiak zmienił nieco politykę swoich
wywiadów. Przestał spotykać się z gwiazdami, a zaczął zazwyczaj,
z
ciekawymi
“normalnymi”
ludźmi.
Oczywiście to również musiało mieć wpływ na wyniki
liczbowe, ale prawdopodobnie ze względu na gorszy PR
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Jak fake news może
zniszczyć karierę
ciężko było zaaranżować nagranie z osobami
publicznymi. Sentyment jego osobistej marki uległ
znacznemu pogorszeniu. Sprawdźcie sami, poruszając
temat wizualizacji wśród swoich znajomych.
Fake news wypuszczony przez Jakóbiaka miał nieco
inny charakter, niż te rozpowszechniane przez duże
korporacje w celu zniszczenia konkurencji. Najbardziej
niszczycielską siłę miała tutaj nie treść plotki, a intencje,
z których powstała. Niemniej jednak, moc fałszywej
informacji za każdym razem zaskakuje, zwłaszcza, gdy
wypływa z dobrych zamiarów.
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Fake news
według
danych
z Google
Trends

Fake news według danych
z Google Trends
Według danych Google Trends, w Polsce pierwszy
wyraźny wzrost zainteresowania tematyką fake news
przypada na przełom marca i kwietnia 2017 roku. Tak
naprawdę trudno jest jednoznacznie stwierdzić czym
ten nagły peak był spowodowany. Można jednak
zauważyć popularność pewnych tematów i zagadnień
związanych z tematyką fake news.

Jednym z tematów były śmierci celebrytów. W okolicy
19 marca 2017 polski Internet obiegła plotka o śmierci
Macieja Musiała. Nic dziwnego, że fałszywa informacja
szybko zyskała rozgłos. Aktor cieszy się popularnością,
przede
wszystkim
wśród
młodszej
części
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Fake news według danych
z Google Trends
społeczeństwa, która jest bardzo
aktywna w social mediach. Od
komentarza do komentarza, od lajka
do lajka i od udostępnienia do
udostępnienia. Plotka zyskiwała
coraz to większe zasięgi przez
nieświadomość i łatwowierność
odbiorców, ale czy można ich za to
obwiniać? Autor fałszywej informacji
starannie przygotował stronę, która
na pierwszy rzut oka mogła
sprawiać pozory rzetelnego źródła.
Po kilkunastu godzinach pojawiły się pierwsze artykuły
dementujące fake newsa. Internauci nie kryli swojego
oburzenia w komentarzach.
Niewiele ponad tydzień od rzekomej śmierci Macieja
Musiała, ktoś postanowił uśmiercić kolejną gwiazdę.
Tym razem ofiarą plotki padła piosenkarka Tina Turner.
Informacja wirusowo rozprzestrzeniła się w Internecie.
Co ciekawe, autorowi fake newsa udało się nabrać
również
administrację
fanpage’a
programu
informacyjnego telewizji publicznej – Panoramy. Po
wyjściu na jaw prawdziwych informacji post został

20

Fake news według danych
z Google Trends
usunięty, ale internauci nie zapomnieli o całym zajściu.
Obydwie powyższe historie łączy jedna rzecz – domena,
w której pojawiły się fałszywe informacje. Były to
kolejno fakty-era.prv.pl oraz infowarszawa24.prv.pl.
Prv.pl jest częścią grupy Pino i oferuje darmowe
domeny oraz hosting www. Nic dziwnego, że
dowcipnisie postanowili skorzystać z usług tego
dostawcy. Obydwie strony nie są już dostępne w
przeglądarce.
Po tych zajściach media
i dziennikarze postanowili
zwiększyć
poziom
świadomości
opinii
publicznej.
Na
kilku
portalach
pojawiły
się
artykuły o podobnej treści –
czym są fake news i jak nie
dać się nabrać. Pisał o tym
między innymi Business
Insider, ale jeżeli wierzyć
licznikowi na stronie – nie
zobaczyło go zbyt wielu
użytkowników, bo zaledwie
1760.
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Fake news według danych
z Google Trends
Warto
również
wspomnieć
o
akcji
marketingowej
marki
odzieżowej – Reserved.
Twórcy
kampanii
#polskichlopak
(nazwa
zapewne nawiązuje do
Instagramowego
hashtaga - #polishboy),
postanowili posłużyć się
fake newsem.
Wykreowali postać Dee Dee, Amerykanki, która szukała
Wojtka – chłopaka z Polski, poznanego podczas
koncertu. Romantyczną historią śledziły social media
oraz największe portale plotkarskie. Filmy Dee Dee
szybko zdobywały dziesiątki tysięcy wyświetleń,
szturmem podbijając Internet. Bardziej sceptyczni
użytkownicy podali w wątpliwość autentyczność
sytuacji, ponieważ bohaterka nie zdradzała szczegółów
spotkania (jaki to był koncert i gdzie się odbył), ani nie
podała precyzyjnego opisu chłopaka.
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Fake news według danych
z Google Trends
Kolejny wzrost zainteresowania tematyką fake news w
polskim Internecie można odnotować w pierwszej
połowie lipca 2017 roku i choć research pozwala na
znalezienie wielu fałszywych informacji przypadających
na ten okres, my skupimy się na niewątpliwie
najgłośniejszym fejku tego czasu, jakim jest wizyta
prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa w
Polsce. Wizyta jak najbardziej miała miejsca, ale media
obiegła inna informacja związana z tym wydarzeniem.
Chodzi o pożegnanie par prezydenckich. Telewizja
CNBC udostępniła nagranie opatrzone tytułem
„Prezydent Donald Trump zostaje zlekceważony przez
Pierwsza Damę Agatę Kornhauser-Dudę”. Faktycznie
takie wrażenie można by odnieść oglądając
wspomniany film. Film do tej pory obejrzało ponad pół
miliona internautów. Widzimy na nim jak małżonka
Andrzeja Dudy podchodzi do Melanii Trump, żegnając
Pierwszą Damę, a następnie Prezydenta. Media szybko
podchwyciły temat, wytykając pomyłkę i dopisując do
tego podtekst polityczny. W social mediach krążyły gify
pokazujące jedynie pożegnanie Pierwszych Dam. Z
odsieczą ruszyli specjaliści, twierdząc, że Pierwsza
Dama zachowała się zgodnie z protokołem. Do sytuacji
odnieśli się również Prezydenci, w tweetach,
zapowiadając walkę z dezinformacją.
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Fake news według danych
z Google Trends
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Fake news według danych
z Google Trends
Inna znana para, a właściwie jej dziecko, również padło
ofiarą fake newsa. Media, nie tylko portale plotkarskie
powielały informację, jakoby córka Angeliny Jolie i
Brada Pitta miała zmienić płeć. Powagę informacji
wzmacniało jej źródło. Kolejni dziennikarze powoływali
się na Agence France-Presse (AFP). Agencja jednak
wydała
oświadczenie,
w
którym
zaprzeczyła
rozpowszechnianiu
przytoczonej
wiadomości.
Ostatecznie całość okazała się być wyssaną z palca
plotką.
Dodatkowo, w czerwcu, ktoś postanowił uśmiercić
kolejną gwiazdę polskiej ceny – Janusza Gajosa –
wypuszczając informację o treści „Dziś przed
południem w Szpitalu Wojskowym w Warszawie zmarł
znany i ceniony aktor Janusz Gajos! Taką informację
podają od rana wszystkie portale informacyjne. Artysta
miał 78 lat – dowiedziała się PAP w Związku Artystów
Scen Polskich. Wiadomość o jego śmierci potwierdziła
dyrekcja Teatru Narodowego”. Fałszywa informacja
szybko została zweryfikowana, a Teatr Narodowy
zdementował ją w rozmowie z jednym z portali.
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Fake news według danych
z Google Trends
Ostatni widoczny peak przypada na początek 2018 roku.
W
styczniu
odnotowano
drugie
najwyższe
zainteresowanie fake newsami. Jednocześnie trudno
doszukać się informacji lub publikacji, która
królowałaby w wynikach wyszukiwania. Styczeń
najprawdopodobniej upłynął na podsumowaniach roku
ubiegłego, wspominaniu najgłośniejszych afer i
skandali. Po roku 2016, kiedy fake newsy miały swój
prawdziwy boom nastał 2017, w którym przeżywały
rozkwit.

Dane Google Trends z amerykańskich wyników
wyszukiwania pokazują nagły i wyraźny wzrost
zainteresowania tematyką fake news przypadający na
połowę listopada 2016 roku. Okres ten nie jest
przypadkowy i już na pierwszy rzut oka może budzić
pewne skojarzenia i przywoływać wspomnienia.
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Fake news według danych
z Google Trends
Fake news przecież
odegrały znaczącą rolę
w kampanii wyborczej
w USA, a przynajmniej
takie twierdzenia się
pojawiają.
Świat
z
uwagą śledził wybory
w
największym
mocarstwie, oczekując
na ogłoszenie następcy
Baracka Obamy.
Zaledwie tydzień po wyborach, w amerykańskich
mediach zagościł cytat Paula Hornera. Amerykanin w
wywiadzie dla The Washington Post stwierdził, że to
dzięki niemu Donald Trump objął urząd Prezydenta
Stanów
Zjednoczonych.
Powoływał
się
na
łatwowierność
elektoratu
i
powierzchowność
sprawdzania weryfikowania informacji. Najciekawsze
były jednak jego późniejsze słowa, oznajmij bowiem, że
„nienawidzi Trumpa”. Jego zaangażowanie w kampanie
nie miało pobudek ideologicznych. Twierdził, że chciał
jedynie namieszać w całym procesie.
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Kolejny, ale co ciekawe nie największy odnotowany
peak, przypada na początek stycznia 2017 roku.
Sytuację ponownie związana jest z prezydentem
Donaldem Trumpem. Chodzi o wymianę zdań z
dziennikarzem CNN, podczas której prezydent odmówił
odpowiedzi na pytanie Jima Acosty, stosując zwrot
„you’re fake news”. Zwrot, który już można by nazwać
kultowym. Od tego momentu, administracja POTUSa
przekornie nazywa tę stację Fake News Network (FNN).
Pokłosiem przytoczonej sytuacji była publikacja wielu
artykułów, reportaży i felietonów o tematyce fake news.
Prezentowały jak to zjawisko wygląda na świecie, jakie
stawia wyzwania w nadchodzącym roku i jak dużym
może być zagrożeniem.

28

Fake news według danych
z Google Trends
Ostatni widoczny peak przypada na początek 2018 roku.
Sytuacja w Stanach nie różni się zbytnio od tego co
można było zaobserwować w Polsce. Tam również w
styczniu odnotowano największe zainteresowanie fake
newsami. Podobnie jak w Polsce, był to okres
podsumowań. Grupy badawcze publikowały wyniki
badań przeprowadzonych w roku ubiegłym. Dzieliły się
spostrzeżeniami i wnioskami, dotyczącymi tego kto
(jakie grupy społeczne) najczęściej padały ofiarami
fałszywej informacji. Poszukiwano czynników, które
mogły mieć na to największy wpływ.

Wśród światowych wyników wyszukiwania tendencja
pokrywała się z tym co można było zaobserwować w
Stanach Zjednoczonych. Trudno się zresztą dziwić –
wyborami prezydenckimi w największym mocarstwie
żył przecież cały świat. Wszystkie narody z niepokojem
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odbierały kolejne wiadomości o tym jak fałszywa
informacja może kształtować naszą rzeczywistość.
Temat hakerów, Cambridge Analytica oraz potencjalnej
ingerencji rosyjskich służb specjalnych w wybór
Donalda Trumpa przez długi czas nie schodził z ust
dziennikarzy i prezenterów.
Zauważalny
jest
jednak
dodatkowy
wzrost
zainteresowania tą tematyką, który trwał przez dłuższą
część października 2018 roku. Co ciekawe, nie jest
widoczny na dwóch przeanalizowanych wcześniej
obszarach. Podobnie jednak jak przy omawianych
styczniowych przypadkach, trudno jest wskazać jedno
wydarzenie, który zadecydowało o wspomnianym
wzroście. Można trafić na publikacje największych
redakcji i portali, takich jak Guardian, Washington Post,
New York Times czy Al Jazeera. Kolejni eksperci,
specjaliści i „ludzie z branży” szukali odpowiedzi na
pytanie jak można walczyć z dezinformacją.
Jednocześnie do opinii publicznej docierały wieści ze
wszystkich zakątków świata, dotyczące tego jak plaga
fake news zalewa kolejne kraje.
Brazylijczycy mieli poważne problemy z popularnym
komunikatorem – Whatsappem. Działo się to tuż przed
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nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Wyborami,
które i tak budziły już wiele sprzecznych emocji. Sztaby
wyborcze płaciły wyspecjalizowanym firmom ogromne
pieniądze za przeprowadzanie masowej wysyłki
wiadomości popierających kandydata jednej opcji, lub
atakujących przeciwnika. Gazeta Folha donosiła, że
zwolennicy Jaira Bolsonaro wydali w ponad 3 miliony
dolarów
na
agresywne
reklamy.
Właściciele
komunikatora deklarowali podjęcie natychmiastowych
działań prawnych.
Whatsapp nie cieszył się też dobrą sławą w Indiach.
Tam fałszywe informacje rozchodzące się za jego
pośrednictwem doprowadziły do wybuchu zamieszek.
12 osób zostało rannych, uzbrojona policja musiała użyć
gazu łzawiącego, aby przywrócić porządek. Kilka dni
później zarzuty usłyszało 70 osób. Lokalne władze
zdecydowały się na radykalne rozwiązanie i na 8 godzin
zawiesiły działanie sieci komórkowej. Celem nie było
oczywiście całkowite odcięcie obywateli od Internetu, a
jedynie od popularnego komunikatora, który stanowił
punkt
zapalny.
Zamieszki
wybuchły
po
rozprzestrzenieniu
się
plotki
o
zaatakowanej
czternastolatce.

31

Fake news według danych
z Google Trends
Z podobnym problemem zmagała się niewiele
oddalona Indonezja, w której w tym okresie
przygotowania do kwietniowych wyborów trwały już
pełną parą. Rząd obawiał się wpływu fałszywej
informacji na opinię publiczną. Powołany został zespół
specjalistów, którzy mieli zająć się poskramianiem
plotek i dezinformacji. Stworzono specjalną stronę
internetową, na której zainteresowani mogli zgłaszać
wiadomości, które uznali za fałszywe. Obawy nie były
bezpodstawne.
Po
tragicznym
w
skutkach,
wrześniowym tsunami, w którym zginęło ponad 1400
Indonezyjczyków, w sieci aż roiło się od fake newsów.
Prowokatorzy straszyli rychłym zawaleniem się tamy
Bili Bili, która to miała mieć pęknięcie. Inni straszyli
nadchodzącym trzęsieniem ziemi, które miało być
jeszcze
silniejsze
od
poprzedniego.
Policja
zidentyfikowała i aresztowała czterech podejrzanych,
którzy postanowili żerować na ludzkim strachu.
Problem nie ominął też Korei Południowej czy Iranu.
Badania ujawniło ponad 770 kont i milion tweetów,
które pochodziły z Bliskiego Wschodu. Podszywały się
pod amerykańskie i europejskie redakcje i dziennikarzy,
publikując treści korzystne dla polityki prowadzonej
przez Iran. Promowały postawy anty-saudyjskie,

32

Fake news według danych
z Google Trends
anty-izraelskie,
antyamerykańskie
oraz
pro-palestyńskie. W przybliżeniu jedna trzecia treści
stanowiła odnośnik do portalu AWDNews, który już w
przeszłości miał powiązania z Irańskim rządem.
Koreańczycy z kolei postanowili wypowiedzieć wojnę
dezinformacji,
szukając
odpowiednich
regulacji
prawnych,
które
pozwoliłyby
na
zmniejszenie
zagrożenia. Punktem zapalnym był YouTube. Treści,
które
publikowali
tam
konserwatyści
stawiały
prezydenta w niekorzystnym świetle, sugerując, że
sympatyzuje z rządem południowokoreańskim. Park
Kwang-on, z Partii Demokratycznej, domagał się aby
serwis usunął ponad 100 filmów dotyczących
wspomnianych plotek.
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