


Na czym zależy 
Kremlowi 

Dezinformacja towarzyszy 
agresywnym działaniom 
militarnym Rosji. Jej nasilenie 
wobec Ukrainy 
zaobserwowano wiosną 2014 r.  
 
Kremlowi zależy w Ukrainie na 
stworzeniu chaosu i konfliktu 
kontrolowanego.  
Na arenie międzynarodowej 
chodzi o osłabienie pozycji 
Ukrainy, storpedowanie jej 
relacji z USA, Unią Europejską, 
zwłaszcza z Polską, oraz z 
Kanadą i Białorusią. 



 Przekonać, że „Ukraina jest państwem upadłym, 
pogrążonym w kryzysie społeczno-ekonomicznym i 
korupcji”, że „Ukraińcy zagrażają sąsiadom” oraz że 
Kijowowi brakuje możliwości podejmowania decyzji, a 
władza jest bezsilna i nie realizuje porozumień 
mińskich.  

 w Donbasie Rosja nie przebiera w środkach i fabrykuje 
newsy na temat wydarzeń odbywających się na 
froncie, mając świadomość, że odbiorca praktycznie 
nie ma możliwości ich sprawdzenia.  

 Ukraina musi reagować postfactum, prostując je.  







 Rosyjskie stacje TV czy portale internetowe, i to zarówno 
ogólnonarodowe, jak i dedykowane dla Ukrainy  

 Media mające swoje siedziby na Ukrainie (strana.ua, News One, 
Vesti) 

 Pseudomedia stworzone na potrzeby propagandy (BBCCCNN) 
 Według autorów badania „Wojna informacyjna w Internecie. 

Wykrycie i przeciwdziałanie dezinformacji prokremlowskiej w 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej”: „Media ukraińskie, w 
których spotkano dezinformację, można podzielić na trzy 
kategorie: te, które zamieszczają  

 media relatywnie obiektywnie i w których dezinformacja 
kremlowska jest rzadkością 

 które mają bliskie kontakty z mediami rosyjskimi i w 
rzeczywistości są ich częścią  

 media zajmujące wyraźnie prokremlowskie stanowisko 



Techniki propagandy 

CEPA StratCom wymienia 21 
najczęściej stosowanych technik 
propagandy, od materiałów w 
pełni fałszywych do materiałów, 
które zawierają mieszaninę 
informacji prawdziwych i 
sfabrykowanych.  
Niektóre mogą wykorzystywać 
fałszywe materiały wizualne, np. 
zdjęcia z wojny w Syrii jako 
ilustracje wojny w Donbasie.  
Stosuje się techniki manipulacji, 
których zadaniem jest przekonać 
odbiorców, że większość osób 
pozytywnie odbiera fałszywki.  
Oficjalnym osobom przypisuje się 
komentarze, których nie udzieliły, 
nagminnie powołuje się wyłącznie 
na źródła 2 anonimowe.  
Armie botów rozpowszechniają w 
sieciach społecznościowych 
negatywne informacje dotyczące 
kwestii bezpieczeństwa, zdrowia 
czy śmierci znanej osoby. 



 Ukraińskie silniki rakietowe dla Korei Północnej 
 

 Policjant Wasia okradł kanadyjskiego kolegę 
 
 Rosyjski aktor broniący Ukrainy zabity 
 
 Ukraińcy zarażą Europejczyków gruźlicą 



 Uczyć się walczyć w przestrzeni informacyjnej.  
 System ostrzegania o ryzyku dezinformacji w 

związku z nadchodzącymi wydarzeniami.  
 dla dziennikarzy i urzędników państwowych 

doraźne warsztaty ze sprawdzenia faktów.  
 środki finansowe na wsparcie niezależnych 

ośrodków badawczych 
 wspierać media, które się przeciwstawiają 

propagandzie rosyjskiej na Ukrainie i w 
państwach sąsiednich, a których zasoby wciąż są 
znacząco mniejsze niż możliwości Kremla. 





 CEPA StratCom program  
 The Kremlin’s chaos strategy in Ukraine 

and its helpers  
 Информационная война в Интернете. 

Разоблачение и противодействие 
прокремлевской дезинформации в странах 
Центральной и Восточной Европы  



 Stopfake.org 
 EU vs Disinformation 

https://euvsdisinfo.eu/ Projekt European 
External Action Service East Stratcom Task 
Force. Oficjalny serwis UE. 

 Disinfo_Digest Fundacja Bezpieczna 
Cyberprzestrzeń Kamil Basaj 

 Centrum Analiz Propagandy i 
Dezinformacji Adam Lelonek 

https://www.facebook.com/EUvsDisinfo/?hc_ref=ARQXbLdfXMlYhjAcSPf7ntAmkVFt1qAy9nS6J01ogtsvdz-XZO7nDK-kluhAyIOlmhI&fref=nf
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https://www.facebook.com/DisinfoDigest/?hc_ref=ARQM9ljnUyXleUoDqqFwbfnYsHU5MikndDeyfdziUQgGEuqUiJ3A6z4p1pYhYlzuZeQ&fref=nf
https://www.facebook.com/FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen/
https://www.facebook.com/FundacjaBezpiecznaCyberprzestrzen/
https://www.facebook.com/capdpl/?hc_ref=ARQsR6cBLiPwRz0ore5vBeitZfB-LxI8-mvQUNBzKnOaWkANIkzbLRVRZgAxAVDlwBE&fref=nf
https://www.facebook.com/capdpl/?hc_ref=ARQsR6cBLiPwRz0ore5vBeitZfB-LxI8-mvQUNBzKnOaWkANIkzbLRVRZgAxAVDlwBE&fref=nf


Moje publikacje 
związane z tematem 

Беларуси угрожают… 
белорусские телеканалы 
 
Власти понимают опасность 
«русского мира». Интервью 
с Вадимом Можейко и 
Андреем Елисеевым 
 
Татьяна Чулицкая: 
«Вейшнорию придумали, 
чтобы она отвлекала 
внимание от реальности» 
 
Что означает «гибридная 
война» для Беларуси? 
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