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Narodowy Instytut
Cyberbezpieczeństwa
Przedmowa
Dzień dobry,

CYBERCAST
JUŻ DOSTĘPNY!

1 lipca 2020 r. udostępniliśmy dla Was
pierwszy odcinek podcastu
o cyberbezpieczeństwie.
Cybercast dostępny na platformach:
www.soundcloud.com/nci_org
www.anchor.fm/nci
oraz na naszej stronie www.nci.org.pl

mamy do przekazania Państwu kilka
komunikatów. Na początku,
chcieliśmy się przywitać i zaprosić

Bezprecedensowa w nowej historii
ludzkości sytuacja dała niesamowicie wdzięczne pole do rozsiewania

Ws z yscy zd ajemy sobie
sprawę z faktu, że nie istnieje
już porządek świata, k tór y
znaliśmy sprzed wybuchu epidemii nowego koronawirusa.
Zmieniły się normy społeczne,
zachowania konsumenckie czy
nasze zawodowe przyzwyczajenia.

- Co dzieje się w Indiach?

do lektury.

Czy tego chcemy czy nie, oczywistej zmianie ulec musiały
również nasze nawyki oraz sposób,
w jaki filtrujemy coraz to gorsze
i bardziej absurdalne informacje.

i rozkwitu nowych fake newsów.
W
naszym
opracowaniu
przyjrzeliśmy się bliżej dynamicznej
sytuacji protestów w USA, dezinformacji związanej z COVID-19 na
dalekim wschodzie i wreszcie - nienaturalnej, dziwnej i brutalnej kampanii
wyborczej na krajowym podwórku.

- Czy szczepionka na koronawirusa
jest już gotowa?

- Jak fałszywa informacja

wpłynęła na tzw. “słupki poparcia”
kandydatów na urząd prezydenta
Polski?

Narodowy Instytut
Cyberbezpieczeństwa
zaprasza do lektury.

» Jak w dobie pandemii wygląda praca zdalna?
» Jak zabezpieczyć swoje domowe biuro?
» Czy hasło którego używasz jest wystarczająco
bezpieczne?
Odpowiedzi na te i inne pytania szukamy
z Michałem Furmankiewiczem i Sebastianem Fydą.
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Mgliste
intencje Andrzeja Dudy
Czy Andrzej Duda
poszedł na wojnę z LGBT?
To chyba nieco zbyt mocne słowa. Po głosy
prawicowych wyborców poszli jednak jego sztabowcy - narracja prezydenta w odniesieniu do
środowiska LGBT zaostrzyła się w ostatnich tygodniach prawie tak bardzo, jak cieć mgły, o którym
enigmatycznie rapował prezydent w swoim
#hot16challange2.

+

Charytatywną akcję Karola “Solara” Poziemskiego
odłóżmy jednak na bok. Internauci wyczerpali już ten temat, niejednokrotnie zarzucając
Andrzejowi Dudzie hipokryzję - z jednej strony
dorzuca “cegiełkę” w zbieraniu pieniędzy na
służbę zdrowia, z drugiej kierując ogromne strumienie pieniędzy zupełnie gdzie indziej - brzmiały
głosy obywateli.

Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był
bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym
dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie
nową. To jest taki neobolszewizm - powiedział
Prezydent o LGBT na swoim wystąpieniu w Brzegu
- Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po
prostu ideologia - dodał.

Prezydent pełen jest jednak sprzeczności. Swoje
poglądy na temat odmiennej orientacji seksualnej w jednym dniu głośno i dumnie wypowiada,
żeby chwilę później tłumaczyć je manipulacją.
Twórcy fake newsów - bez względu na obóz
polityczny, który reprezentują, uwielbiają takie
sytuacje. W tym przypadku również nie zabrakło
ciekawych plotek, które wpłynęły na zarówno
polską, jak i zagraniczną opinię publiczną.

Słowa Andrzeja Dudy wywołały niemałą
medialną burzę. Sprawa zawrzała nie tylko na
krajowym podwórku - o wypowiedzi włodarza RP
pisał m.in New York Times, Reuters czy Guardian.
Informacje w dziennikach oburzyły Andrzeja
Dudę, który postanowił się do nich natychmiast
odnieść:

006

Cytat

» źródło: twitter

Reuters napisał, że “Polski prezydent porównuje ideologie LGBT do sowieckiej indoktrynacji”.
Andrzej Duda - jak widać na powyższym obrazku,
uznał te doniesienia za manipulację. Czy miał
rację? Z dziennikarskiego punktu widzenia
nieścisłości nie dostrzegam.
„Wierzę w tolerancję dla wszelkich poglądów.
Proszę przestać rozpowszechniać fake newsy”
- pisał w kierunku zagranicznych mediów prezydent RP. Tym samym mianem określając
doniesienia BBC, które nieco bardziej zdecydowanie określiły jego poglądy:
“Polski prezydent uważa, że ideologia LGBT jest
gorsza niż indoktrynacja sowiecka”.

Czy to fake news?
Łatwo zweryfikować oskarżenia Andrzeja Dudy.
Wystarczy przytoczyć szerszy kontekst jego
wypowiedzi:
„Nie po to, proszę państwa, pokolenie moich rodziców, przez 40 lat walczyło, żeby wyrzucić ideologię
komunistyczną ze szkół, żeby nie można jej było
wciskać dzieciom, żeby nie można było prać
mózgów młodzieży, indoktrynować ich, młodych
ludzi, dzieci, żołnierzy w wojsku, w organizacjach
młodzieżowych nie po to walczyli, żeby przyszła
inna ideologia, jeszcze bardziej niszcząca dla
człowieka. Ideologia, która pod frazesami szacunku i tolerancji ukrywa głęboką nietolerancję”.
Prezydent wyraźnie stwierdził, że ideologia LGBT,
o której się wypowiadał jest jeszcze bardziej
niszcząca dla człowieka. Gdzie tu fake news?
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Mgliste
intencje Andrzeja Dudy
Czy Andrzej Duda
poszedł na wojnę z LGBT?
Wygląda na to, że sztabowcy kandydata na
pozostanie w pałacu prezydenckim zmienili
zdanie co do skuteczności tego typu ataków.
Zaraz po medialnej nagonce na otoczenie
Andrzeja Dudy w sieci pojawiła się informacja,
jakoby ambasada USA upomniała prezydenta

Sam Andrzej Duda nie zamierza jednak
przeprosić osób o odmiennej orientacji seksualnej. 17 czerwca doszło do spotkania prezydenta
z aktywistą walczącym o równe prawa
mniejszości, Bartoszem Staszewskim. Relację
z wydarzenia przedstawił sam uczestnik, możecie
przeczytać ją na zdjęciu poniżej:

Odwiedź naszą

nową stornę!

za wspomniane słowa. News okazał się jednak
fałszywy.

Zapraszamy na adres
www.nci.org.pl
do nowych artykułów dotyczących
sprawdzania źródeł informacji w internecie
oraz najbardziej popularnych
cyberprzestępstw. Dowiedz się,
jak chronić się przed fake news'ami
i oszustwami w sieci.
Przeczytaj koniecznie!
» źródło: twitter
» źródło: facebook

Powyższy ciąg wydarzeń niestety demaskuje stanowisko prezydenta, a insynuowane przez niego
“rozpowszechnianie fake newsów” przez polskie i zagraniczne media nie jest zgodne z prawdą,
przynajmniej w przypadku zaatakowanych przez niego wydawnictw.
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Wystarczy spojrzeć na statystyki zachorowań
przed wyborami w maju i porównać je z danymi
czerwcowymi - średnia ilość nowych przypadków z pierwszego tygodnia maja wynosiła 312.
Opozycja oskarżała wtedy władzę o lekceważenie
zdrowia obywateli kosztem przeprowadzenia
wyborów prezydenckich. Padały mocne słowa,
a protesty przybierały rozmaite formy. Jak sytuacja wyglądała jednak w czerwcu, na który
postanowiono przesunąć wybory, co nie spotkało
się już z żadnym sprzeciwem?

“Kto jest bez winy,
niech pierwszy rzuci kamieniem”
KAMPANIA WYBORCZA

Nie da się ukryć - nie jest to zwyczajna kampania wyborcza, do jakiej przygotowywały
się sztaby kandydatów na urząd Prezydenta
Polski jeszcze chociażby rok temu. Pandemia
koronawirusa zmieniła wszystko - od sposobu
prowadzenia kampanii, do samej daty wyborów.
Tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo
proceder przesunięcia głosowania jest dość
istotnym elementem w kontekście kandydata
Koalicji Obywatelskiej, Rafała Trzaskowskiego.

Sytuację trzeba było ratować - najlepiej pod
płaszczem troski o społeczeństwo. Głośne
i usilne apele o zmianę daty wyborów sygnowane były zdrowiem i życiem obywateli.

Tego artykułu z pewnością w ogóle by nie było,
gdyby nie sprytne działania opozycji. Partia
Borysa Budki dobrze wiedziała, że zostawiając w
wyścigu o pałac prezydencki Małgorzatę KidawęBłońską pozbawia się szansy na rywalizację - nie
tylko z Andrzejem Dudą, ale większością kandydatów. Sondaże były jednoznaczne, wyżej od Pani

Jak wiadomo, ta trudna sztuka udała się
działaczom Koalicji. Twarzą kampanii został
obecny prezydent Warszawy, którego poparcie
było imponujące nawet przed zebraniem podpisów uprawniających do oficjalnego startu w
wyborach. Możecie zapytać dlaczego tak jednoznacznie oceniamy apele opozycji jako hipokryzję,

Marszałek był chociażby Szymon Hołownia czy
Władysław Kosiniak-Kamysz. To niedopuszczalna
sytuacja w przypadku najsilniejszej partii opozycyjnej w kraju.
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“ Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem”,
można byłoby powiedzieć w obronie propagandowych kroków medialnych Trzaskowskiego.
W internecie pojawiło się zdjęcie ogromnej
kolejki po podpisy - rzekomo dla kandydata KO.
Wypuszczona przez fanpage “Sok z buraka” informacja okazała się być zwyczajnym fake newsem.
Zdjęcie powstało bowiem w 2015 roku, co bardzo
szybko zauważono - np. na twitterze.

Dla porównania obliczyliśmy średnią również
z pierwszego tygodnia czerwca. Wynosi ona…
397 przypadków na dzień. Liczba jest istotnie
wyższa, obaw o zdrowie obywateli nie słychać
jednak z żadnej strony. Ocenę tej sytuacji pozos-

tawiamy czytelnikom.
Skoro wyjaśniliśmy już okoliczności powołania
nowego kandydata przez koalicję, możemy skupić
się na jego kampanii. Rafał Trzaskowski dostarczył
aż 1,5 miliona podpisów poparcia do Państwowej
Komisji Wyborczej. Warto wspomnieć,że do
startu w wyborach uprawniałoby go jedynie 100
tysięcy. Media określały gest sztabu wyborczego
prezydenta Warszawy jako manifestację siły.
Zatrzymajmy się przy niej na moment.

» źródło: facebook.com

» źródło: AgencjaGazeta.pl

» źródło: facebook.com

Czy słusznie? Trudno powiedzieć jak przeprowadzenie wyborów wpłynęłoby na krzywą
zachorowań, wiadomo jednak, że ich odwołanie
było jedyną szansą na zmianę kandydata i pozostanie w grze.

odpowiedź będzie jednak prosta.

Do posta źródłowego już nie dotrzemy - fanpage usunął go po burzy, która powstała w momen-

cie wykrycia przekrętu. Oryginalne są za to zdjęcia z wieców wyborczych kandydata. Faktycznie
zgromadziły się na nich tysiące ludzi. Problem w tym, że niezgodnie z przepisami i reżimem sanitarnym.
Ogromna liczba uczestników nie posiadała maseczek, nie zachowano również odpowiedniego dystansu. Takie sytuacje miały miejsce zarówno w przypadku Andrzeja Dudy jak i Rafała Trzaskowskiego
- czyli najbardziej prawdopodobnych uczestników II tury.
0011
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Co o Trzaskowskim
mówią media?

No to wojna!
W tym przypadku również mamy do czynienia
z festiwalem fake newsów i oszczerstw. Ogrom
nieprawdziwych i uwłaczających kandydatowi
informacji pojawił się zarówno w telewizji jak
i w internecie. Postanowiliśmy skupić się na tzw.
medium tradycyjnym.
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Telewizja Publiczna urządza sobie ostatnimi
czasy prawdziwy “roast” prezydenta Warszawy.
Same paski informacyjne wystarczą, aby
ukazać niezwykłą skalę zjawiska. Przypomnijmy,
że według badań Rady Języka Polskiego,
która przeanalizowała ponad 300 pasków
z “Wiadomości” TVP w 2016 i 2017, 75% z nich nie
spełnia funkcji informacyjnej, a ich wydźwięk jest
tendencyjny. Wygląda na to, że niewiele się w tej
kwestii zmieniło.

Przedstawione paski ewidentnie nacechowane
są sugestią. W dodatku odwołują się do emocji
i mają pejoratywny wydźwięk w kontekście Rafała
Trzaskowskiego. Tego typu precedensy w ogromnym stopniu przyczyniają się do powstawania
i rozprzestrzeniania się fake newsów, wielu odbiorców wykorzystuje komunikaty do szerzenia
często bezpodstawnych oskarżeń.

Sytuacja zaszła za daleko również według
samego zainteresowanego. Rafał Trzaskowski
zdecydował się pozwać TVP za naruszenie
jego dóbr osobistych. Jako rekompensatę
oczekuje 100 tysięcy złotych przekazanych dla
WOŚP oraz pięciu przeprosin wyemitowanych
przed głównym wydaniem “Wiadomości”.
W kontekście ostatniego ciosu telewizji w postaci

sugestii, że kandydat KO może przeznaczyć
pieniądze z 500+ na “roszczenia żydowskie”
zwycięstwo prezydenta warszawy wydaje się
być prawdopodobne.
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Wybrane tweety zwolenników
opozycji o charakterze
atakującym kandydata na
Prezydenta RP.

Potyczki internetowe
Pociski wymierzone w Trzaskowskiego nie
uderzają jednak tylko za pośrednictwem
telewizji. Prawdziwa wojna toczy się
również na Twitterze, który jest główną
platformą internetową, na której prowadzi się polityczne spory. Zaczepek
- jak widać na załączonych obrazkach,
jest sporo.
Rafał Trzaskowski nie ma w tym wyścigu
łatwo. Nie dość, że dołączył “z doskoku”, to
przeciwko sobie ma potężne narzędzia,
które znajdują się w rękach popierającej
obecnego prezydenta władzy.

Jak zakończy się walka o fotel
prezydenta Polski?
Trudno pr zewidzieć - sondaże
zapowiadają zaś ciekawą walkę.
Czerwcowe dane (badanie PBS)
wskazują, że Andrzej Duda ma obecnie
39% głosów, na drugim miejscu znajduje się Rafał Trzaskowski (21%) i Szymon
Hołownia na miejscu trzecim (19%).
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Plagi
2020.
Rok 2020 dostarcza mieszkańcom Ziemi wielu
wrażeń w krótkim czasie. Połowa roku już za nami,
połowa dopiero przed i wszyscy ze zniecierpliwieniem oczekują co przyniosą kolejne miesiące.

Temat ten stał się przedmiotem wielu
memów i żartów w Internecie. Czarny humor,
dotyczący bieżącego roku cieszy się szczególna
popularnością na - stale przybierającym w
liczbie użytkowników - TikToku. Jeden z nich, aktor
i twórca wielu viralowych treści – Adam Rose – od
jakiegoś czasu prezentuje społeczności artykuły
opisujące (podobno) nadchodzące zagrożenia.
Wśród licznych nagłówków spotkać można:
„Komary roznoszące Wirus Zachodniego Nilu,
odnalezione w Fresno”, „Apokaliptyczną ptasią
grypę zagrażającą ludzkości”, „Trzy monstrualne
asteroidy zmierzające w kierunku Ziemi” czy też
„Pożary zombie”.
Polacy nie gęsi i swoje zagrożenia mają, i tak
|w połowie kwietnia usłyszeliśmy o „radioaktywnej chmurze” nadciągającej do nas
z rejonów Czarnobyla. Informacje, jak często bywa
w takich przypadkach i jak prezentowaliśmy już
w poprzednich opracowaniach, przebijały się do
świadomości mieszkańców w różny sposób. Były

to zarówno wpisy w social mediach, artykuły oraz
przekazywane w formie łańcuszka wiadomości
prywatne. Te ostatnie szczególnie nasiliły się
w dobie pandemii, ale o tym piszemy w ostatnim
artykule niniejszego raportu.

» źródło: DEMAGOG

Do jednego z wpisów dotarli działacze z organizacji Demagog. Powyższy post, zawierający film
z serwisu YouTube, został umieszony 13 kwietnia
na fanpage’u „Pod stołem – skróty”. Administracja
strony zajmuje się publikowaniem kontrowersyjnych treści, pochodzących z wątpliwych źródeł.
Posiada jednak zaangażowane grono odbiorców,
którzy chętnie wchodzą w interakcję z postami,
co z kolei przekłada się na większe, organiczne
zasięgi strony. Jak widać na załączonym zrzucie
ekranu. Post zyskał aż 327 udostępnień i chociaż
bez dostępu do panelu administracyjnego ciężko
oszacować do ilu osób mógł dotrzeć, to film, do
którego kieruje, obejrzany został ponad 285
000 razy (stan na dzień 18.06.2020). Możliwość
zostawiania komentarzy pod filmem została
zablokowana, a sam post zniknął z Facebook’a.
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Złowroga chmura
nad Polską

Pojawiały się również posty osób
prywatnych i choć docierały do
zdecydowanie mniejszej liczby

Co z tajemniczą mapą z filmiku

odbiorców, to nadal wprowadzały

na YouTube i złowrogą, niebieską

dezinformację i niepokój.

chmurą?
Jak się okazuje, pokazywała ona
koncentrację w powietrzu pierwiastka Cez-137, w jednostkach:
bekerele na metr sześcienny. We
wspomnianym poście, administracja „Napromieniowani”
wyjaśniła, że bekerele to jednostki,
w

k tór ych

mierzy

się

radioaktywność. Dopuszczalna
roczna norma dla Cezu-137 to 80
tys. bekereli,
» źródło: sprawdzam.afp

Pojawiały się również, wspomniane
wcześniej wiadomości prywatne.

Jakie były fakty?

Zdezorientowani użytkownicy

Rzeczywiście, na Ukrainie, w oko-

pisali do swoich znajomych, rodzin

licach niechlubnej elektrowni

i bliskich, ostrzegając przed dom-

w Czarnobylu doszło do pożarów.

niemanym zagrożeniem. Do takich

Jak podaje OKO.Press, płomienie

konwersacji dotarli m.in.: dzienni-

szalał y w odległości dwóch

karze portali Konkret24 i OKO.Press.

kilometrów od składowiska promieniotwórczych odpadów i choć mało

Napromieniowani.pl

brakowało do katastrofy, to pier-

Wiele wiadomości prywatnych

wotnie pożar udało się opanować.

dostali również administratorzy

Kilka dni później pożary nadeszły

strony Napromieniowani.pl. Tam

z innego kierunku, ale i tym razem

z kolei zatroskani obserwujący

sytuację udało się opanować.

próbowali uzyskać informację,

Zagrożenie wydzielania się toksyc-

czy rzeczywiście istnieje jakieś

znych gazów i przemieszczania się

zagrożenie i powód do obaw.

ich na tereny zamieszkałe zostało

Odpowiedź

zapobieżone.

ta ką

u z y s ka l i ,

w formie obszernego postu
(grafila z poprzedniej strony).

Cytat: „do Polski z powietrzem znad
Czarnobyla mogłoby ewentualnie
dotrzeć 0,00001 bekerela na metr
sześc. – przy rocznym limicie 80 tys.
bekereli. Czyli tyle co nic.”
Po raz kolejny jesteśmy świadkami
tego, jak łatwo jest szerzyć
dezinformację. Wystarczy kilka
półprawd, niepotwierdzonych teorii
i anonimowych źródeł, a wszystko
to ułoży nam się w pięknego fake
newsa. Dla dociekliwych polecamy pełne opracowanie OKO.
Press, dostępne pod linkiem
»

https://oko.press/radioaktywnachmura-znad-czarnobyla-kolejnadezinformacja-ktora-straszonopolakow/

» opracowanie:

» źródło:
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»
»
»
»
»
»
»

https://abc30.com/health/mosquitoes-with-west-nile-virus-found-in-fresno-health-officials-say/6231334/
https://nypost.com/2020/05/30/apocalyptic-bird-flu-could-wipe-out-half-of-humanity-scientists/
https://www.news18.com/news/tech/three-monster-asteroids-headed-for-earth-in-june-as-if-2020-wasnt-bad-enough-already-2651595.html
https://weather.com/news/video/zombie-fires-reignite-in-arctic
https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-radioaktywna-chmura-znad-czarnobyla-nie-leci-nad-polske/
https://sprawdzam.afp.com/nie-radioaktywna-chmura-z-czarnobyla-nie-przechodzi-nad-polska
https://www.facebook.com/Napromieniowani/photos/a.721369584541271/3396088620402674/?type=3
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Grupa na Faceboooku
"Nie wierzę w koronawirusa!"

Poniżej prezentujemy przykładowe
wypowiedzi z Facebookowej grupy
“Nie wierzę w koronawirusa”.

Ile ludzi, tyle
poglądów
- mawia stare porzekadło. Mimo
wszechobecnego dostępu do
informacji i wiedzy, wciąż tworzą
się niemałe społeczności, które
w swoich przekonaniach śmiało
brną pod prąd. Nie tylko wbrew
głównemu nurtowi, często również
prawom logiki czy nauki. Zapraszamy
na chwilę rozrywki przy przeglądzie
najciekawszych - naszym zdaniem
- wypowiedzi z Facebookowej grupy
“Nie wierzę w koronawirusa”.

0018
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#TAGI
w służbie ludzkości
W naszych opracowaniach często niepochlebnie wyrażamy się o social mediach. Praktyka pokazuje,
że w wielu przypadkach bywają one głównym źródłem szerzenia dezinformacji. Nie zawsze wynika
to ze złej woli użytkowników, czy też chęci siania paniki. Charakterystyka działania tych platform
wymaga podejmowania szybkich decyzji, które nie zawsze są przemyślane. Poniższy artykuł będzie
jednak inny. Pokażemy w jaki sposób social media pomogły podczas epidemii koronawirusa i jak
walczyły z fake newsami.

Walka z pandemią
na facebook'u
Zacznijmy od Facebooka. O tym, jakie działania
platforma podejmuje w walce z COVID-19,
wspominaliśmy już w poprzednim raporcie –
„Epidemii Strachu”. Firma nawiązała współpracę
z IFCN, czyli Międzynarodową Siecią Factchecking’ową, która zrzesza organizacje
przeciwdziałające dezinformacji.
W Polsce, za weryfikację informacji jakie
pojawiają się na portalu odpowiada stowarzyszenie DEMAGOG. Dzięki ich działaniom, fałszywe
wiadomości uzyskują odpowiednie oznaczenia,
ostrzegające odbiorcę o potencjalnie szkodliwych
treściach. Dodatkowo algorytm umieszcza te
posty zdecydowanie niżej w aktualnościach, lub
nie wyświetla ich wcale. Liczba fact-checker’ów
jest jednak ograniczona, dlatego otwierając
linki znalezione na Facebooku nadal należ
zachowywać odpowiednią dawkę ostrożności
i sceptycyzmu. Nawet zaufane portale mogą
prezentować fałszywe informacje. O tym jak nie
dać się oszukać pisaliśmy już w poradnikach.
» https://nci.org/sprawdzanie-zrodel/
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» źródło: messenger.com
»

» źródło: facebook.com

W ramach portalu uruchomione zostało Centrum
Informacji o COVID-19 (facebook.com/coronavirus_info) . Znajdziemy na nim między innymi
najnowsze dane dotyczące liczby zakażeń w kraju
i na świecie, najważniejsze ogłoszenia dotyczące
decyzji innych państw, podjętych w związku
z pandemią, krótki poradni oraz najnowsze posty
organizacji i instytucji rządowych.

»
»
»

[13:14] Albert Michalski

» źródło: messenger.com
a dokladniej to https://nci.org/sprawdzanie-zrodel/
Edited

Podobne kroki zostały również podjęte na
Messengerze. Otwarty został Community Hub,
który spełnia podobne zadanie, jak ten opisany
poniżej. Sam Hub (dostępny pod messenger.

com/coronavirus) nie oferuje nowych rozwiązań.
Agreguje tylko najistotniejsze informacje, w przyjaznej i łatwej do pojęcia formie. Oferuje porady
dla użytkowników prywatnych, korporacyjnych,
twórców treści oraz rodziców.

Dużo ciekawszą funkcją wydaje się być ostrzeganie użytkowników komunikatora przed próbami
spamu i scamu. W przypadku otrzymania
podejrzanej wiadomości, aplikacja poinformuje
o próbie podszycia się pod jednego z naszych
znajomych lub masowym charakterze wysłanej
wiadomości. W panelu informacyjnym wyświetlą

się standardowe zalecenia dotyczące ostrożności
w przypadku próśb o dokonywanie płatności lub
udzielenie dostępu do konta. Jeżeli użytkownik
tak postanowi, będzie miał również szybką opcję
zablokowania niechcianej strony konwersacji.
0021
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#TAGI
w służbie ludzkości
Zachęcamy jednak do podjęcia dalszych kroków. W przypadku natknięcia się na
konto, które zostało niedawno założone, nie posiada zdjęcia profilowego lub też
takowe pochodzi (kolokwialnie mówiąc) z Google’a, cechuje się wysoką aktywnością
podczas dyskusji w komentarzach, albo w jakikolwiek inny sposób budzi wątpliwości
co do swojej autentyczności – takie konto można zgłosić do sprawdzenia.
» źródło: sensortower.com

Nie należy obawiać się omyłkowego zablokowa-

Popularność platformy nie uszła
uwadze władz i organizacji
(zarówno międzynarodowych,
jak i pozarządowych). Różne
grupy dołączyły do społeczności,
poszerzając jednocześnie swoje
kanały przekazu informacji.

nia realnego użytkownika, bo tak się nie stanie.
Administracja portalu spróbuje sprawdzić
tożsamość użytkownika i upewnić się, że za
kontem stoi realna osoba, a nie automat.

Whatsapp

Whatsapp - również należący do FACEBOOKa - nie
pozostaje w tyle i uruchamia własny hub informacyjny. Znajdziemy na nim jednak jeszcze mniej,
niż na tym działającym w ramach Messengera.
Nowym rozwiązaniem są jednak limity przekazywania wiadomości w komunikatorze. Choć już
od dawna użytkownicy informowani są, że dana
wiadomość nie pochodzi oryginalnie od osoby,
która ją wysłała, a została jedynie przekazana
dalej, to nowe rozwiązanie jeszcze skuteczniej
ma przeciwdziałać rozsiewaniu dezinformacji.
Zgodnie z nowymi zasadami, przekazanie
wiadomości, która została oznaczona jako highly
forwarded, możliwe będzie tylko do jednej osoby.

wysłana za ich pośrednictwem w krótkim czasie
może dotrzeć do tysięcy odbiorców. Skutki takiej
praktyki przedstawiliśmy w jednym z poprzednich opracowań. Dodatkowo, Whatsapp
wsparł w działaniach promocyjnych Światową
Organizację Zdrowia, która uruchomiła czat-bota,
korzystającego z komunikatora.

Mimo, że w naszej szerokości geograficznej
może się to wydawać mało istotnym środkiem
przeciwdziałania dezinformacji, należy mieć na
względzie popularność bardzo dużych, otwar-

Niewątpliwym bohaterem wśród social mediów
został TikTok. Platforma, która i przed epidemią
konsekwentnie zdobywała nowych użytkowników
i pięła się w rankingach popularności aplikacji

tych grup na Whatsappie, które występują
na Bliskim Wschodzie, Indiach czy Brazylii.
Konwersację liczą sobie kilkaset osób i stanowią
błyskawiczny sposób komunikacji. Informacja
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» źródło: whatsapp.com

społecznościowych. W samym pierwszym kwartale 2020 roku, na platformie przybyło ponad 315
milionów pobrań.

TikTok jest szczególnie popularny
wśród młodych ludzi. Około 41%
stanowią użytkownicy w wieku od
16 do 24 lat. Treści publikowane na
platformie to jednak nie tylko tańce
i krótkie gagi, choć takie cieszą się
największą popularnością. Twórcy
często sięgają do wydarzeń życia
codziennego i komentują aktualną
sytuację polityczną i społeczną w
ich kraju lub regionie. Z uwagi na
popularność platformy, powstał
oficjalny profil WHO i zaraz po uruchomieniu aplikacji (szczególnie
podczas wczesnych faz pandemii)
można było natknąć się na oficjalne treści przygotowane przez
zespół organizacji.
Sam TikTok nie pozostał dłużny
swojej konkurencji i również
wprowadził
rozwiązania
przeciwdziałające dezinformacji.
Filmy zawierające treści dotyczące
COVID-19 opatrzone są etykietą,

» źródło: oberlo.com

która, po naciśnięciu, przenosi

do centrum informacji. Hub
dostarcza podstawowej wiedzy
z zakresu higieny i zaleceń
WHO, zawiera sekcję Q&A oraz
fakty i mity, w której zwalczane są popularne fake newsy
dotyczące wirusa.
Pow y ższe opracowanie
stanowi jedynie skrót z zakresu
największych i najpopularniejszych platform. Należy również
pamiętać, że bez względu
jakie w ysy łki podejmują
administratorzy platform,
cyberbezpieczeństwo (a w tym
podatność na dezinformację)
sprowadza się do nas samych
– użytkowników i odbiorców treści. Powtarzamy tę
frazę powtarzamy jak mantrę
i jesteśmy głęboko przekonani
o jej słuszności. Tylko świadomy
użytkownik może pozostać
bezpieczny.
» źródło: TikTok

0023

Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa

Kiedy możemy spodziewać się
szczepionki?
To jedno z najpopularniejszych pytań zadawanych przez dziennikarzy w kierunku wirusologów
i lekarzy. Jedna z odpowiedzi wygłoszona została
niedawno na antenie TVN24:
- Chodzi nie tylko o to, żeby szybko wyprodukować
szczepionkę, ale przede wszystkim, żeby ta szczepionka
była skuteczna i bezpieczna. Do tego wyścigu stanęło
już ponad 100 laboratoriów. Wiele z nich jest zaawanso-

Gdzie jest
panaceum?

wanych w tych pracach - trwają badania na ludziach
- badania fazy pierwszej i fazy drugiej. Żeby szczepionka
weszła na rynek, trzeba wykonać nawet tysiąc testów
- powiedziała w rozmowie z Magazynem TVN24 prof.
Aneta Nitsch-Osuch, kierowniczka Zakładu Medycyny
Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Epidemia koronawirusa wywołała na świecie
ogromne straty. “Lockdown” i globalne
zamrożenie gospodarki zrujnowały miliony firm
na całym świecie. Eksperci szacują, że COVID-19
spowodował blisko 80 miliardów złotych strat dla
polskiego budżetu - skutki ekonomiczne wybuchu
epidemii będziemy odczuwać jeszcze przez kilka
lat, nie wspominając o stratach emocjonalnych.
W wyniku choroby w naszym kraju zmarło już 1400
osób (stan na czerwiec 2020).
Panaceum na jeden z największych problemów w powojennej historii świata jest celem
badań setek laboratoriów i mnóstwa wybitnych
ekspertów z całego globu. Jest jednak spora
grupa ludzi, która uważa, że lekarstwo dawno
powstało i jako społeczeństwo, jesteśmy oszukiwani i manipulowani, a cała epidemia to spisek
wielkich koncernów farmaceutycznych (tekst
na ten temat znajdziecie w naszym poprzednim
opracowaniu)
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Kilka tygodni temu po internecie krążyło takie
zdjęcie. Wpis szybko się rozniósł wywołując
w internecie dużą dyskusję. Pośród głosów
rozsądku wiele było komentarzy sugerujących,
że epidemia to kontrolowane narzędzie do depopulacji ludzkości…

Jaka jest prawda?
Powyższe zdjęcie faktycznie przedstawia
szczepionkę na koronawirusa. Niestety - jelitowego, w dodatku występującego nie u ludzi,
a psów. Buteleczka pochodzi z laboratorium weterynaryjnego i zapobiega zupełnie innej chorobie
w zupełnie innych organizmach.

Do zaakceptowania i dystrybucji szczepionki
jest jeszcze niestety długa i wyboista droga. Ten
magiczny płyn, który - miejmy nadzieję - kiedyś
powstanie lub jest już testowany, poza prozaiczną
ochroną naszego zdrowia spełni jeszcze jedną,
ważną funkcję. Odda nam rzeczywistość, która
niespodziewanie zniknęła kilka miesięcy temu.
Dopóki nie powstanie, wielce prawdopodobne, że
wirus jeszcze niejednokrotnie reorganizuje nasze
style życia.
» opracowanie:

» https://tech.wp.pl/szczepionka-na-koronawirusajuz-wkrotce-amerykanska-firma-mowi-o-przelomie6521370429015681a
» https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/zwierzecaszczepionka-na-koronawirusa-nie-ma-nic-wspolnegoz-sars-cov-2/
» https://tvn24.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-who-opracach-nad-szczepionka-przeciw-covid-19-4621945
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Capitol w ogniu.
Graficznym przedstawie niem blackout’u miały być
inne zdjęcia, które viralowo
rozeszł y się po Twitterze.
Przedstawiały zaciemnione
ulice i płonące budynki. Na
jednym z nich, które budziło
największe emocje, widać było
nawet płonący Capitol. Bardziej
spostrzegawczy użytkownicy
natychmiast wychwycili, że
przedstawiony kadr pochodzi

25 maja 2020 miało miejsce
zdarzenie, które wstrząsnęło
społecznością
Stanów
Zjednoczonych. Podczas interwencji policji w Minneapolis
zmarł zatrzymany George Floyd.
Funkcjonariusze odpowiedzi-

alni za śmierć Amerykanina
zostali zwolnieni i postawiono
im zarzuty. Dwóch z czterech
oskarżonych miało już na swoim
koncie historię nadużyć władzy
i skarg mieszkańców.
W poniższym artykule nie
będziemy jednak oceniać
f u n kcjo n owa n ia p o l icj i

w USA. Przedstawimy natomiast dezinformację, jaka
towarzyszyła (wciąż trwającym)
protestom po śmierci Floyd’a.

» źródło: NetBlocks.org

Mrok na 16th Street
Zacznijmy od największej
z powstałych plotek - #dcblac ko u t . Ty s i ą c e w p i s ó w
opatrzonych hashtagiem zalała
social media nocą, 1 czerwca.
Wpisy pojawiały się przede
wszystkim na Twitterze, ale nie
brakowało ich na pozostałych
platformach. Użytkownicy informowali o scenach jak z filmu
katastroficznego. Huki granatów, bomb i ostrej amunicji miały
rozdzierać ulice Waszyngtonu.
Tytułowy blackout (czyli odcięcie
elektryczności) nigdy jednak
nie nastąpił. Potwierdzają to
zarówno dane przedstawione
przez organizację NetBlocks
(monitorującą światowy ruch
internetowy), jak i informacja
udzielona agencji Reuters przez
firmę PEPCO, dostarczającą
energię do Stolicy i najbliższej
jej części stanu Maryland.
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Wbrew doniesieniom internetowych korespondentów
sytuacja nie wyglądała tak
tragicznie, jak niek tór ym
mogłoby na tym zależeć.
Internet i sieć komórkowa
działały standardowo, a policja
nie organizowała akcji brutalnych akcji pacyfikacyjnych
i egzekucyjnych (choć trzeba
przyznać, że nie brakuje filmów
i zdjęć przedstawiających rany
powstałe po postrzale gumowymi pociskami, powstałych po
protestach w całych Stanach).

z serialu Designated Survivor,
ale plotka zdążyła narobić szkód
i dostarczyć nowych bodźców
społeczności, która i tak była już
rozdarta licznymi emocjami.

» źródło: Twitter

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

» źródło: Twitter

Jak pokazała późniejsza
analiza przeprowadzona przez
Politifact, dziesiątki kont, które
jako pierwsze udostępniły
#dcblackout , w ygląda ł y
na zautomatyzowane lub
częściowo zautomatyzowane
(boty). Przed użyciem wspomnianego hashtaga, miały też
nie okazywać zainteresowania
trwającymi protestami.

Emocje wzbudzały również posty użytkowników, którzy informowali
o bliskich, zaginionych podczas nocnych protestów. Te spływały
już z obszaru całych Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości,
że kontakt z niektórymi osobami mógł zostać utrudniony, ani też,
że niektórzy faktycznie mogli ponieść obrażenia i nie być zdolnymi
do powrotu do domu. Wspomniane posty pochodziły jednak od
anonimowych, często młodych, kont, które płynęły na popularności
nowego hashtagu.
Dziennikarze BuzzFeed News sprawdzili kto stał z jednym z tego typu
postów. Informacja o zaginionym bracie zebrała ponad 30 tysięcy
retweetów. Okazuje się jednak, że 16-letni użytkownik wymyślił całą
historię i wykorzystał zdjęcie afro-Amerykanina, znalezione w sieci.
Ostatecznie, w kolejnym wpisie, przeprosił za swoje zachowanie:
„nie spodziewał się, że tweet dotrze to tak licznego grona i nie miał
na celu nikogo martwić”. Konto użytkownika zostało już zawieszone.
Zarówno w przypadku „płonącego Capitolu” jak i „zaginio-

nego brata”, wystarczyłoby szybkie wyszukiwanie obrazem, aby
przekonać się, że treść, do której są dołączone jest całkowicie
sprzeczna z prawdą.
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Capitol w ogniu.

Przykłady treści zamieszczonych
przez użytkowników serwisu
Twittter dotyczących ujawniania

Kolejny użytkownik spreparował cały
dokument telewizji MSNBC, która to
dla zobrazowania protestów miała
wykorzystywać kadry z filmu World War Z.
Najciekawsze z opublikowanych zdjęć
przedstawiało grupę ludzi poruszającą
się modelem pociągu, wyglądającym
jak tytułowy bohater bajki „Tomek
i Przyjaciele”. Opis sugerował, że sytuacja
miała miejsce w Minneapolis. Był to kolejny
przykład dezinformacji. W rzeczywistości
zdjęcie pochodziło z 2014 roku, z protestów,

fake news'a.

Wesoły pociąg z Ferguson
Licznym (pokojowym) protestom
towarzyszyły kradzieże, włamania,
akty wandalizmu i starcia z policją.
Przemoc za pewnie nie była pierwszym
środkiem, po który sięgnęli oburzeni
obywatele, niemniej to właśnie te brutalne obrazy przemawiały do wyobraźni
amerykańskich odbiorców i były dodatkowo podsycane przez media, trolli
i niedoinformowanych użytkowników.

» źródło: Twitter

Inny użytkownik, o oczywiście fałszywej nazwie

konta, przedstawił zdjęcia płonącego szpitalu, winą za zaistniałą sytuacja obarczając
protestujących. Zdjęcia jednak pochodziły
z 2017 roku, kiedy to na skutek awarii transformatora wybuchł pożar na ósmym piętrze szpitala
w Cincinnati.

które odbywały się w Ferguson, w stanie
Misouri. Model nie został również skradziony
z centrum handlowego, jak sugerowali
niektórzy komentujący. Atrakcja okrzyknięta
mianem „Pociągu Pokoju” miała służyć
rozładowaniu napięcia podczas nerwowej
nocy. Konduktorzy grali przeboje Marvina
Gaye oraz zachęcali do wspólnego tańca
i śpiewania. Oryginalne nagranie umieszczone zostało na popularnym wówczas
serwisie Vine i doczekało się blisko 300
tysięcy wyświetleń. Jak widać, Internet
jednak czasem zapomina.

Trudno pokusić się o wskazanie
jednego motywu przewodniego, który
towarzyszyłby wszystkim opublikowanym fejkom. Wszystkie informacje
oczywiście nawiązywały do protestów, ale poruszały zupełnie odmienne
i domniemane wydarzenia, co pewnie
przeważyło o ich popularności.
Użytkownicy opłakiwali zabitych funkcjonariuszy, którzy nadzorowali protesty.
Mieli 24 i 29 lat. Chociaż młodzi policjanci
ponieśli śmierć podczas pełnionej służby
i zbiegło się to w czasie z trwającymi
protestami, to było to jedyny wspólny
mianownik. Obydwaj stracili życie
podczas różnych interwencji, a ich
ofiarność została wykorzystana do
siania nienawiści.

» źródło: Twitter

Przedstawione sytuacje i doniesienia
stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej.
Podobnie jak w Indiach (o czym piszemy
dalszej części raportu), fałszywe informacje i social media zostały wykorzystane
do wzbudzania nienawiści wśród różnych
grup. Fantastyczny wynalazek, jakim
niewątpliwe są sieci społecznościowe,
ma swoją mroczną stronę. Sposób w jaki
zostaną wykorzystanie zależy jednak od
każdego z nas. To tylko tyle, ale jednocześnie
aż tyle.

» źródło: Twitter
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Epidemia strachu,
epidemia pogardy.
Czas pandemii stawia nas przed wyzwaniem,
z jakim ludzkość nie musiała się mierzyć od
wielu lat. To sprawdzian – zarówno efektywności
działania organizacji międzynarodowych,
rządów, służby zdrowia, ale też posłuszeństwa
i pokory samych obywateli. Aby przezwyciężyć
ten kryzys, każdy z nas musi wyzbyć się cząstki
swojej wolności.
Nie wszystkim przychodzi to z łatwością. Wielu
pragnie szukać winnych zaistniałej sytuacji.
Pisaliśmy już o konfliktach na tle rasowym
w Stanach Zjednoczonych, ale z podobnymi problemami borykają się mieszkańcy przeciwległego
zakątka świata – Indii.
Wśród mediów i mieszkańców tego kraju rozeszła
się teoria spiskowa, oskarżająca muzułmanów
o roznoszenie koronawirusa. Plotka przeobraziła
się w realne zagrożenie dla zdrowia i życia wyznawców Islamu.
» źFot. Danish Siddiqui/Reuters
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Niespokojne nastroje towarzyszą mieszkańcom
Indii od grudnia ubiegłego roku, kiedy to
przegłosowana została, kontrowersyjna ustawa
o nadaniu obywatelstwa, jednakże dopiero na
przełomie lutego i marca 2020 roku doszło do
eskalacji konfliktu. Grupa muzułmanów pokojowo protestowała przeciwko wspomnianej
ustawie, która dyskryminowała mniejszości
(przede wszystkim mniejszość muzułmańską).
Jak donosi „The Guardian”, wypowiedź Kapila
Mishry, lokalnego lidera rządzącej partii BJP,
pobudziła wrogie nastroje hinduskich, skrajnych
nacjonalistów. Doszło do starć na ulicach New
Delhi. Obydwie strony konfliktu nie przebierały
w środkach, w ruch poszły kamienie, pałki i kije.
Palono samochody, sklepy, stragany i miejsca
kultu. Zdecydowane działania policji stłumiły
nieco uliczne wojny. Zamknięto szkoły w stre-

fach szczególnie dotkniętych konfliktem. Po kilku
dniach zamieszki jednak wybuchły na nowo.
Podczas pierwszej fali protestów zginęło 13 osób,
a ponad 150 zostało rannych.
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Sytuacja w Indiach
Przez kolejnych kilka dni, do 1 marca, tysiące
osób zostało rannych, a liczba zmarłych wzrosła
do 43. Mieszkańcy sami postanowili wymierzać
sprawiedliwość. Grupy nacjonalistów, niczym
patrole, zastraszały i atakowały kolejnych
muzułmanów. Świadkowie tych wydarzeń

NCI

W oświadczeniu wydanym tydzień po powyższym
zajściu, indyjscy naukowcy stwierdzili, że
"dostępne dane nie potwierdzają spekulacji, że
wina za epidemię koronawirusa w Indiach leży
głównie po stronie Tablighi Jamaata”. Naukowcy
podkreślali, że podczas gdy testy na korona-

opowiadają o brutalnych pobiciach, w których
brało udział nawet 30 osób. Zaatakowani nie mieli
żadnych szans.

W kwietniu pojawiły się, wspomniane wcześniej
plotki, o celowym roznoszeniu koronawiursa przez
muzułmanów. Ciężko wskazać jeden kanał, w
pełni odpowiedzialny za głoszenie pomówień.
Narrację wrogich nacjonalistów wzmacniał
przekaz medialny o podobnym tonie. Widoczny
wzrost tych fake newsów (a w skutku wzmożonej
dyskryminacji i aktów przemocy) nastąpił w
połowie marca, po religijnym wydarzeniu, zorganizowanym przez Tablighi Jamaat.

W tym momencie warto zatrzymać się na
chwilę i przedstawić znane fakty, a kształtują się
one następująco. Wydarzenie zorganizowano
pomimo zaleceń wydanych przez WHO, w związku
z trwającą pandemią. Według rządowych
danych, do meczetu Markaz (w New Delhi), gdzie
odbywało się zgromadzenie, przybyło nawet
osiem tysięcy osób, w tym obcokrajowców.
Niektórzy oskarżali władze o spóźnioną reakcję
i pozostawienie otwartych granic. 22 marca,
bramy meczetu zostały zamknięte, a wszyscy
przebywający w nim musieli pozostać na terenie
świątyni i przynależących zabudowań. Przez
następne dni trwała ewakuacja pielgrzymów,
pod nadzorem władz. Uczestnicy stopniowo byli
testowani na obecność koronawirusa i poddawani kwarantannie. Z uwagi na liczne przypadki
pozytywnych wyników, w danych liczbowych
podawanych każdego dnia powstała osobna
kolumna, poświęcona tylko i wyłącznie przypadkom związanym z wydarzeniem. W social
mediach pojawił się popularny temat, „corona
jihad”, który podgrzewał i tak już napięte nastroje.
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Niedługo później, w połowie kwietnia, doszło
do kolejnych aktów przemocy. Jak donosi
portal foreignpolicy.com, jedną z ofiar stała się
pielęgniarka - Ambreen Khan. Podczas powrotu
do domu, po zakończonej zmianie w szpitalu,
została zatrzymana przez wściekły tłum i wywleczona z samochodu. Po pobiciu i licznych obelgach
udało jej się przekonać napastników do odwrotu,
pokazując dokumenty osobowe i zgodę na przemieszczanie się. Na zakończenie całego incydentu
usłyszała jeszcze: „Wracaj do Pakistanu”.
Inny przypadek opisał „The Guardian”. Mehboob
Ali został zaciągnięty na pole, niedaleko wioski
Harewali (na granicy północno-zachodniego
Delhi) i brutalnie pobity. Napastnicy byli
przekonani, że 22-latek jest uczestnikiem
spisku przygotowanego przez społeczność
muzułmańską i domagali się aby wyjawił im „kto
stoi za epidemią”. Na koniec mieli zawlec ofiarę do
pobliskiej hinduskiej świątyni, rozkazując wyrzeczenia się Islamu.

wirusa są niezwykle niskie w całych Indiach,
nieproporcjonalnie dużo przeprowadzanych jest
na uczestnikach wspomnianego wydarzenia, co
może skutkować zakrzywione wyniki.

Członkowie rządzącej hinduskiej partii nacjonalistycznej (BJP), postanowili wykorzystać wyniki
testów na swoją korzyść twierdząc, że pielgrzymi
zamierzali zarażać miliony w ramach islamskiego
spisku i przeprowadzali "corona jihad". Liderzy BJP
oskarżyli Tablighi Jamaata o przeprowadzenie
"zbrodni talibańskiej", opisali swoich członków
jako "bomby ludzkie pod przebraniem chorych na
koronawirusa" i wzywali aby przywódcy Tablighi
Jamaata zostali powieszeni i zastrzeleni.
Kwarantanna i izolacja stały się wyzwaniem dla
zdrowia fizycznego i psychicznego. Niektórzy
z nas znieśli je lepiej, lub gorzej. Niezależnie od
tego jak długo jeszcze będziemy się zmagać
z wirusem i czy na jesień nastąpi wzmocniony
nawrót choroby, pierwsze miesiące 2020 roku
zapamiętamy na długo. Warto abyśmy nie tylko
pamiętali, ale również wyciągnęli z nich jakąś
lekcję. Lekcję pokory i solidarności. Pandemia jest
sprawdzianem, do którego podchodzimy razem
– jako społeczeństwo. Czy uda się nam uzyskać
chociaż ocenę dostateczną?
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