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P unkt zwrotny w debatach o zwi zkach tej 

samej p ci na wiecie (g ównie w Stanach 

Zjednoczonych) stanowi  rok 2015, bowiem do-

sz o wówczas do rozstrzygni cia S du Najwy -

szego USA dotycz cego zawierania ma e stw 

homoseksualnych na terenie wszystkich stanów. 

S d Najwy szy USA w dniu 26 czerwca 2015 r. 

uzna  stanowe zakazy zwi zków (ma e stw) 

tej samej p ci za niekonstytucyjne. By  to Þ -

na  publicznych dyskusji trwaj cych od lat 70. 

ub. wieku, gdy pojawi y si  pierwsze wnioski 

o wydanie wiadectw lubu osobom jednej p ci. 

Ameryka skie s dy konsekwentnie je odrzuca-

y, bo zwi zki tej samej p ci nie by y uznawane 

za równowa ne z ma e stwem. Nie przynosi y 

efektów dzia ania informacyjne i perswazyjne 

ruchów homoseksualistów, zorientowanych li-

beralnie mediów i rodowisk naukowych.

Zwi zki jednej p ci, nazywane te  zwi zka-

mi partnerskimi, zosta y za to prawnie dopusz-

czone w Europie ju  od ko ca lat 80. – w Danii 

w 1989 r. i w Norwegii w 1993 r., a pó niej w in-

nych krajach (np. PACS we Francji w 1999 r.) 

w formule odmiennej od ma e stwa, ze wspól-

not  maj tkow  i z szeregiem uprawnie  wcze-

niej przys uguj cych najbli szej rodzinie. Nie 

by o w nich jednak mowy o adopcji dzieci 

i o zrównaniu w prawach z ma e stwami.

Prezydent Bill Clinton we wrze niu 1996 r. 

podpisa  ustaw  o obronie ma e stwa (Defen-

se of Marriage Act, DOMA), która nakaza a 

w adzom federalnym uznawanie za ma e -

stwa jedynie zwi zków kobiety i m czyzny. 

Mia o to konsekwencje dla zatrudnionych 

przez rz d federalny w obszarze ubezpiecze  

rodzinnych, wiadcze  spo ecznych, upraw-

nie  imigracyjnych ma onków, przepisów 

o bankructwie, a tak e wspólnego rozliczania 

podatków.

Stany w USA od 2004 r., pocz wszy od 

Massachusetts, dopuszcza y zwi zki tej samej 

p ci, a w czerwcu 2013 r. S d Najwy szy USA 

podwa y  ustaw  DOMA z 1996 r. i w efekcie 

dopu ci  do uznania zwi zków tej samej p ci za 

ma e stwa. Kampania informacyjna i promo-

cyjna o ma e stwach tej samej p ci prowadzo-

na przez aktywistów, organizacje LGBT, stowa-

rzyszenia praw obywatelskich, Þ rmy prawnicze 

i du  cz  mediów w USA doprowadzi a do 

decyzji S du Najwy szego USA (SCOTUS) 

z 26 czerwca 2015 r., który stosunkiem g osów 

5 : 4 uzna  za niekonstytucyjne stanowe zakazy 

zwi zków (ma e stw) tej samej p ci. W kam-

pani  by y zaanga owane organizacje i stowa-

rzyszenia LGBT o proÞ lu spo ecznym i kul-

turalnym, na przyk ad GLAAD1, jak i ruchy 
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skoncentrowane wy cznie na tej tematyce, jak 

Marriage Equality USA2.

W Polsce zakres debaty o zwi zkach tej sa-

mej p ci ogranicza deÞ nicja ma e stwa zawarta 

w art. 18 Konstytucji RP, który mówi, e „Ma -

e stwo jako zwi zek kobiety i m czyzny, ro-

dzina, macierzy stwo i rodzicielstwo znajduj  si  

pod ochron  i opiek  Rzeczypospolitej Polskiej”3. 

Z tego powodu, a tak e ze wzgl du na odmienno-

ci kulturowe, historyczne, obyczajowe i pogl dy 

dominuj ce w spo ecze stwie, ewentualne wpro-

wadzenie w Polsce rozwi za  podobnych do obo-

wi zuj cych w Stanach Zjednoczonych i w Euro-

pie Zachodniej napotyka na przeszkody. Konsty-

tucja RP nie odnosi si  do innych form zwi zków 

mi dzy dwoma osobami i nie reguluje ich, a tak e 

nie zawiera zakazu zwi zków partnerskich mi -

dzy osobami ró nej i tej samej p ci.

Dyskusje w mediach i w internecie, publicz-

ne kampanie informacyjne, a g ównie zmiany 

w przepisach w krajach Zachodu dotycz ce 

zwi zków osób jednej p ci, sta y si  inspiracj  

dla polskich organizacji skupiaj cych osoby ho-

moseksualne do wprowadzenia tej tematyki do 

agendy publicznej. Takie wysi ki podejmowa y 

w 2015 roku dwie najwa niejsze polskie orga-

nizacje LGBT, czyli Kampania Przeciw Homo-

fobii4 (KPH) i Lambda Warszawa5. Cho  ame-

ryka skie i polskie organizacje LGBT stawia y 

sobie w tamtym okresie inne cele (zniesienie 

stanowych ogranicze  w zawieraniu zwi zków 

tej samej p ci w USA i akceptacja prawna dla 

zwi zków partnerskich w Polsce), to odwo-

ywa y si  do narz dzi typowych dla kampa-

nii informacyjnych i edukacyjnych, w tym do 

mediów spo eczno ciowych, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem Twittera. Jego zastosowanie 

jest wiadectwem zmian we wspó czesnych 

kampaniach informacyjnych i edukacyjnych, 

które – obok podstawowych adresatów, osi gal-

nych przez media masowe – musz  odwo ywa  

si  do wybranych grup opiniotwórczych: dzien-

nikarzy, polityków, decydentów, urz dników, 

ekspertów, naukowców cz ciej u ywaj cych 

Twittera6. Przyk ady ameryka skie i polskie 

s u  – z jednej strony – pokazaniu komunika-

cji z u yciem Twittera przez podobne organiza-

cje z obu krajów, a z drugiej – przedstawieniu 

kierunków rozwoju i trendów w kampaniach 

informacyjnych, wci  wyznaczanych przez 

podmioty z USA.

Przegl d literatury
Publiczna kampania informacyjna – wed ug 

Charlesa Atkina i Ronalda Rice’a – mo e by  

zdeÞ niowana jako „celowe dzia ania w celu po-

informowania albo wywarcia wp ywu na du e 

grupy odbiorców, podejmowane w okre lonym 

czasie z pomoc  uporz dkowanego zestawu 

przedsi wzi  komunikacyjnych i prezentuj -

ce szereg komunikatów w ró nych mediach, 

podporz dkowanych z regu y osi gni ciu nie-

komercyjnych korzy ci dla osób i spo ecze -

stwa”7. Badacze podkre laj  podobie stwa 

mi dzy kampaniami dotycz cymi zdrowia, 

edukacji, zagadnie  spo ecznych, kulturalnych 

i ideowych a komercyjnymi kampaniami re-

klamowymi8. Kampanie dotycz ce zagadnie  
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ideowych, zmian spo ecznych, kulturowych, 

praw cz owieka, tematów politycznych, w tym 

kampanie wyborcze, cz  elementy kampanii 

informacyjnych i reklamowych, a ich ostatecz-

nym efektem ma by  zmiana zachowania ad-

resatów w krótszej (np. wybory) albo d u szej 

(np. akceptacji dla imigrantów albo zwi zków 

jednej p ci) perspektywie9. 

Publiczne kampanie informacyjne dzieli 

si  wed ug podstawowego obszaru ich zainte-

resowania na: kampanie spo eczne, zdrowotne, 

ekologiczne i edukacyjne. Za najbardziej rozpo-

wszechnione nale y uzna  kampanie edukacyj-

ne, które odnosz  si  do ró nych dziedzin, a ich 

celem jest dostarczenie wiadomo ci na istotny 

temat i wywarcie przez to wp ywu na adresatów 

kampanii. Jest to zgodne z rozpowszechnionym 

w ród badaczy komunikowania podej ciem 

do kampanii, koncentruj cym si  na strategii 

uzyskiwania spo ecznej kontroli, opartym na 

wzorcu okre lanym jako 3E (education, engi-

neering, enforcement), czyli: edukacja, eksper-

tyza, egzekwowanie10.

Wi kszo  kampanii informacyjnych odwo-

uje si  do w tków edukacyjnych – pokazuj -

cych i t umacz cych dane zjawisko, potrzeb  

wprowadzenia zmian i konsekwencje ich zlek-

cewa enia, np. w komunikatach dotycz cych 

szczepie  dzieci albo zapinania pasów w samo-

chodzie. W lad za edukacj  cz sto id  rozwi -

zania techniczne, regulacyjne albo organizacyj-

ne wymagaj ce zaanga owania specjalistów 

i dzia ania w adz, np. instalowanie w samo-

chodach sygnalizacji niezapi tych pasów czy 

rozsy anie przypomnie  do rodziców o nadcho-

dz cym terminie szczepienia. Ostatni  metod , 

najrzadziej stosowan  w kampaniach informa-

cyjnych i edukacyjnych, jest egzekwowanie 

promowanych rozwi za  za pomoc  przepisów 

prawnych, regulacji i zalece , po czone z sank-

cjami za ich lekcewa enie, np. w formie man-

datów za jazd  bez pasów albo grzywny dla ro-

dziców za unikanie obowi zkowych szczepie  

dzieci. Ten mechanizm jest dost pny jedynie 

w kampaniach w adz publicznych skupionych 

na popularyzacji nowych przepisów, rozwi za  

albo instytucji. Proporcje mi dzy elementami 

triady 3E (edukacja, ekspertyza, egzekwowa-

nie) w praktyce kampanii informacyjnej zale  

od celu, przyj tej strategii, a przede wszystkim 

od organizacji, stowarzyszenia czy grupy b d -

cej organizatorem i nadawc .

Publiczne kampanie informacyjne i edu-

kacyjne s u  wprowadzeniu zmian (reform) 

w yciu spo ecznym i publicznym, w rozwi za-

niach prawnych i zwyczajach, w postrzeganiu 

i ocenie zjawisk, w warto ciach i zachowaniach 

za pomoc  ró nych metod (tradycyjnych i no-

wych mediów, mediów w asnych i spo ecz-

no ciowych grup i instytucji prowadz cych 

kampanie). Rol  kampanii jest nie tylko bez-

po rednie dotarcie do grup, których dotyczy 

dany problem, ale wprowadzenie po danych 

zmian w szerzej pojmowanym otoczeniu spo-

ecznym11.

W polskiej literaturze terminy „publiczna 

kampania informacyjna”, „kampania eduka-

cyjna”, „kampania spo eczna” s  traktowane 

jako bliskoznaczne, a nawet to same. wiad-

czy o tym cz sto przytaczana deÞ nicja kam-

panii spo ecznej autorstwa Beaty Tarczyd o, 

jako przedsi wzi cia komunikacyjno-promo-

cyjnego, którego celem jest „wywo anie zmian 

postaw wobec pewnej idei czy problemu (…) 
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poprzez informowanie, wyja nianie, sk anianie 

do aktywno ci, poruszanie trudnych b d  wsty-

dliwych tematów uwzgl dniaj cych interes 

spo eczny”12.

W ród organizatorów i nadawców kam-

panii informacyjnych i edukacyjnych mo na 

wymieni  trzy grupy podmiotów: publiczne, 

pozarz dowe i spo eczne (III sektor) oraz biz-

nesowe. Do instytucji publicznych organizuj -

cych kampanie nale  w adze ró nych szczebli, 

instytucje rz dowe i samorz dowe, organizacje 

mi dzynarodowe. W sektorze pozarz dowym 

kampanie informacyjne i edukacyjne prowa-

dz  fundacje, stowarzyszenia, organizacje spo-

eczne, ruchy ideowe, polityczne, obywatelskie 

i kulturowe. Firmy, bran e, organizacje przed-

si biorców, izby gospodarcze odwo uj  si  do 

kampanii, gdy chc  wprowadzi  lub spopulary-

zowa  nowe technologie i nowe sposoby wy-

korzystania istniej cych rozwi za ; uzyska  

wsparcie dla dzia a  lobbingowych czy public 

affairs albo zaprezentowa  si  jako odpowie-

dzialni „obywatele korporacyjni” w kontek cie 

programów spo ecznej odpowiedzialno ci biz-

nesu (CSR).

SpecyÞ k  kampanii informacyjnych w Pol-

sce by o zastosowanie publicznych kampanii 

informacyjnych jako wa nego sk adnika tzw. 

transformacyjnego PR (termin Ryszarda aw-

niczaka) w trakcie zmian systemu polityczno-

-gospodarczego na prze omie lat 80. i 90. XX 

wieku13. Popularyzacji kampanii spo ecznych, 

edukacyjnych i informacyjnych w Polsce 

sprzyja doroczny konkurs na najlepsz  kampa-

ni  spo eczn 14.

Ewolucja kampanii spo ecznych, eduka-

cyjnych i informacyjnych przejawia si  w co-

raz szerszym wykorzystaniu nowych metod 

komunikowania (oprócz mediów masowych), 

w tym internetu i mediów spo eczno ciowych. 

Media spo eczno ciowe sta y si  powszechnie 

stosowanym narz dziem we wspó czesnym 

komunikowaniu, tak e w ró nego typu kam-

paniach.

Wed ug W odzimierza Gogo ka przez me-

dia spo eczno ciowe (social media) „rozumie 

si  form  naturalnej, nieskr powanej wymiany 

informacji w sieci pomi dzy osobami na temat 

wspólnych zainteresowa ”, a takie dzia ania 

s  przejawem fundamentalnej zmiany w me-

diach i swoist  demonopolizacj  dotychcza-

sowych form gromadzenia i dystrybucji infor-

macji i opinii15. Ich u ycie stanowi niezb dny 

element ró nych przedsi wzi  komunika-

cyjnych, bo to w a nie media spo eczno cio-

we s  coraz cz ciej podstawowym ród em 

informacji i opinii dla odbiorców programów 

public relations, kampanii spo ecznych, in-

formacyjnych i edukacyjnych16. Znaczenie 

mediów spo eczno ciowych w kampaniach 

spo ecznych – wed ug Anny Lusi skiej – wy-

nika z ich otwarto ci i przewa nie bezp at-

nego zamieszczania tre ci, co demokratyzuje 

komunikacj  w porównaniu do tradycyjnych 

mediów, na ogó  oczekuj cych zamieszczania 

kosztownych reklam przez twórców kampanii. 

W przypadku mediów spo eczno ciowych bu-

d et kampanijny nie jest ju  taki istotny, a bar-

dziej liczy si  pomys 17.
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Twitter jako medium spo eczno ciowe
W ród mediów spo eczno ciowych popular-

nych w programach PR na czo o wysuwaj  si  

Facebook i Twitter, przede wszystkim z uwagi 

na powszechno  (w przypadku Twittera ogra-

niczon  do wybranych, aczkolwiek wp ywo-

wych grup, jak dziennikarze, eksperci, anality-

cy, politycy); wygod ; u atwianie dwustronnego 

komunikowania; inicjowanie i podtrzymywanie 

dialogu, a tak e mo liwo  tworzenia i komen-

towania tre ci przez u ytkowników18.

Twitter, istniej cy od 2006 r., jest platform  in-

formacyjn  i serwisem spo eczno ciowym s u -

cym do zamieszczania, odpowiadania, przekazy-

wania, oznaczania, komentowania, oceniania i od-

czytywania krótkich komunikatów, tzw. tweetów, 

licz cych do 140 znaków. Od powstania Twittera 

jego funkcje by y wzorem dla innych platform 

internetowych (w tym dla Facebooka) i cz sto 

by y kopiowane19. Wszystkie z us ug Twittera s  

dost pne dla zarejestrowanych u ytkowników 

na urz dzeniach mobilnych, telefonach komór-

kowych, tabletach i w komputerach, za  niezare-

jestrowani mog  przegl da  tre ci publikowane 

przez inne osoby20. Obecnie liczba u ytkowników 

Twittera przekracza 300 mln dziennie, z czego 

79 proc. pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. 

Przesy aj  rednio 340 mln komunikatów dzien-

nie, najwi cej tweetów (500 mln) pojawi o si  

16 sierpnia 2013 r.21 Podstawowym zastosowa-

niem Twittera w public relations, komunikowaniu 

instytucjonalnym, w kampaniach informacyjnych 

i edukacyjnych jest przekazywanie nowo ci, aktu-

alizacja danych, nawi zywanie dialogu z zaintere-

sowanymi i przypominanie im o post pie kampa-

nii. Twitter atwo i szybko dociera jednocze nie do 

wielkiej grupy u ytkowników liczonych w milio-

nach22. Dzi ki u yciu znaczników, tzw. hashtagów 

(#)23, jest przydatny do konsekwentnego nadawa-

nia ram poj ciowych tre ciom w kampaniach PR, 

informacyjnych i edukacyjnych.

Badacze podkre laj , e Þ rmom i insty-

tucjom op aca si  anga owa  na Twitterze, 

bowiem opinie na ich temat s  bardziej pozy-

tywne, o ile tylko uprawiaj  dwukierunkowe, 

dialogowe komunikowanie z interesariusza-

mi24. Ju  Brian Solis i Deirdre Breakenridge 

w znanej pracy Putting the public back in pu-

blic relations. How social media is reinventing 

the aging business of PR podkre lali, e Twit-

ter stanowi jedno z najpot niejszych narz dzi 

dialogu25. Jednocze nie du a cz  Þ rm, tak e 

najwi kszych z listy „Fortune 500”, korzysta 

z Twittera raczej jako z jednokierunkowej plat-

formy do dzielenia si  informacjami i opiniami 

ni  do budowania trwa ych relacji z interesariu-

szami. Dialog z wa nymi grupami w otoczeniu 

cz sto pozostaje postulatem26.
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Twitter jest te  stosowany do poruszania 

zagadnie  kontrowersyjnych, wywo uj cych 

publiczne spory i polemiki, obecnych w me-

diach tradycyjnych i internetowych. Staje si  

wówczas forum wymiany pogl dów i prezen-

tacji stanowisk przez uczestników dyskusji 

prowadz cych promocj  takich rozwi za  albo 

zorganizowan  kampani  informacyjn  b d  

edukacyjn  na ich rzecz. Jednym z przyk adów 

kontrowersyjnych zagadnie  szeroko dyskuto-

wanych na Twitterze s  zwi zki osób jednej p ci 

(tzw. zwi zki partnerskie), zwane w niektórych 

krajach ma e stwami homoseksualnymi.

Twitter jest te  przydatny do szybkiej reakcji 

w sytuacjach kryzysowych27. Jest to powszech-

ne zjawisko np. w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie liczba u ytkowników Twittera wynosi 

67 mln, czyli ponad 28 proc. doros ych Amery-

kanów28. To znacznie wi cej ni  Polsce, gdzie – 

jak wynika z badania przeprowadzonego przez 

dom mediowy UM – z Twittera korzysta oko-

o 5 proc. doros ych29. Twitter jest popularny 

w kr gach opiniotwórczych: w ród polityków, 

ekonomistów, dziennikarzy, naukowców, eks-

pertów, przedstawicieli wiata kultury30.

Metodologia
Zbadanie u ycia Twittera w kampaniach pro-

wadzonych przez organizacje promuj ce 

zwi zki jednej p ci wymaga odwo ania si  do 

tweetów publikowanych w wybranym okre-

sie. Dla zwi zków i tzw. ma e stw homo-

seksualnych kluczowy by  rok 2015, gdy S d 

Najwy szy USA rozstrzyga  obowi zywanie 

ogranicze  dla zwi zków ma e skich tej sa-

mej p ci istniej ce w niektórych stanach USA. 

Organizacje i stowarzyszenia LGBT na wiecie 

(w tym w Polsce) w 2015 r. nawi zywa y w ko-

munikacji do kampanii w USA i do tamtejszych 

procedur prawnych. Koncentracja na roku 2015 

w analizie komunikowania na Twitterze by a 

podyktowana ch ci  uchwycenia najwa niej-

szych celów, strategii i przes a  w kluczowym 

momencie kampanii organizacji promuj cych 

zwi zki tej samej p ci w Stanach Zjednoczo-

nych i w Polsce. Liczba komunikatów z 2015 

roku i ich zakres pozwoli y na sformu owanie 

wniosków w tych obszarach.

Na potrzeby tego opracowania zosta a prze-

prowadzona analiza ilo ciowa i jako ciowa 

komunikatów (tweetów) wys anych w 2015 r. 

przez cztery organizacje i ruchy spo eczne 

z Polski i USA (po dwie organizacje z Polski: 

Kampania Przeciw Homofobii i Lambda War-

szawa oraz z USA: GLAAD i Marriage Equali-

ty USA) na temat zwi zków osób jednej p ci, 

pokazana w kontek cie celów tych organizacji, 

przyj tych strategii komunikowania, kluczo-

wych przes a , narz dzi i intensywno ci ko-

munikowania. W ród analizowanych tweetów 

by y komunikaty w asne, zainicjowane przez 

wszystkie organizacje, ich odpowiedzi na twe-

ety innych instytucji i osób, a tak e wiadomo ci 

przekazywane dalej (retweety).

Zosta y zebrane wszystkie tweety @glaad, 

@KPH_ofÞ cial, @lambda_warszawa, @MEU-

SA z 2015 r., w tym dotycz ce zwi zków osób 

jednej p ci. Ich ród em by y przede wszystkim 

wymienione proÞ le tych organizacji na Twitte-

rze. Dla sprawdzenia i ewentualnego uzupe nie-
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nia materia ów zosta y te  u yte: http://backtwe-

ets.com/, pozwalaj ca na przeszukiwanie wcze-

niej wys anych tweetów, i dodatkowa aplikacja 

Twittera https://tweetdeck.twitter.com/. czna 

liczba komunikatów czterech organizacji na 

Twitterze w 2015 roku przekroczy a 5 tysi cy 

(5112), z czego niemal 2 tysi ce (1937) odnosi-

o si  do zwi zków jednej p ci. Tweety zosta y 

zapisane w bazie danych, w której znalaz y si : 

ich pe na tre , adres internetowy, data i godzi-

na opublikowania, inne elementy komunikatu 

(np. hashtagi, oznaczenia u ytkowników). Baza 

danych nie obj a wypowiedzi innych u yt-

kowników Twittera (odpowiedzi, komentarzy, 

uzupe nie , polemik itp., cz sto kilkunastu czy 

kilkudziesi ciu przy jednym tweecie analizo-

wanych organizacji, zw aszcza ameryka skich), 

zwi zanych z zarejestrowanymi tweetami, czy-

li charakterystycznych dla tej platformy form 

dialogu. Cho  by oby to istotne poznawczo, 

prze ledzenie debat na Twitterze wokó  ana-

lizowanych komunikatów przekracza o ramy 

tego studium (i mo liwo ci autora), dlatego nie 

zosta o podj te. Z tych samych powodów zosta-

y pomini te liczby polubie  (FAV) i przekaza  

(RT) poszczególnych tweetów, które – razem 

z wspomnianymi debatami wokó  nich – mo-

g yby sta  si  przedmiotem odr bnych bada , 

np. z obszaru komunikacji j zykowej i reto-

ryki31 czy prowadzonych za pomoc  narz dzi 

zwi zanych z du ymi zasobami informacji (Big 

Data)32.

Wszystkie tweety z czterech organizacji 

opublikowane w 2015 r. zosta y wst pnie prze-

czytane przez dwie osoby. Nast pnie zidenty-

Þ kowano g ówne motywy (ramy poj ciowe) 

wyst puj ce w analizowanych komunikatach, 

a potem ka da osoba podzieli a je na wskaza-

ne kategorie. Dla sprawdzenia jasno ci u ytych 

kryteriów przed rozpocz ciem analizy obie 

osoby dokona y wst pnej kategoryzacji 20 lo-

sowo wybranych tweetów z ka dej organizacji. 

Uzyskane wyniki by y bardzo zbli one, jedynie 

z pojedynczymi odst pstwami, zatem taka me-

toda gwarantowa a precyzyjne zakwaliÞ kowa-

nie tweetów do zidentyÞ kowanych 9 kategorii.

W ród tych kategorii (ram poj ciowych) 

znalaz y si : „decyzje s dów i w adz”, „wspar-

cie dla kampanii”, „bie ce wydarzenia”, „ini-

cjatywy i pozwy”, „historie z ycia”, „raporty 

i badania opinii”, „polemiki i krytyka”, „ze 

wiata” (dwie ostatnie kategorie w du ej mierze 

by y reakcj  na wypowiedzi innych instytucji, 

organizacji i osób) i „inne”. Wymienione na-

zwy jasno t umacz  zawarto  tweetów zakwa-

liÞ kowanych do poszczególnych grup. Wszyst-

kie kategorie musia y uwzgl dnia  odmienny 

charakter komunikowania organizacji polskich 

i ameryka skich, inne strategie i cele dzia a  

i kampanii informacyjnych. Ze wzgl du na licz-

b  i charakter opublikowanych tweetów pe na 

analiza by a przeprowadzona tylko dla jednej 

organizacji z USA, bowiem – jak si  okaza o 

– pozosta e u y y Twittera do tematu zwi zków 

jednej p ci tylko w ograniczonym zakresie.

Na podstawie materia ów zebranych z Twit-

tera i innych komunikatów wybranych organi-

zacji zosta a podj ta próba odpowiedzi na dwa 

pytania badawcze:

1.  W jaki sposób organizacje i ruchy spo eczne 

w Polsce i USA stosuj  Twitter w kampa-

niach informacyjnych i edukacyjnych?

2.  Jakie s  podobie stwa i ró nice mi dzy 

oboma krajami w g ównych przes aniach, 

tematach, liczbie komunikatów i ramach 

poj ciowych stosowanych na Twitterze?
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Wyniki
Przeprowadzone analizy wskazuj , e dla trzech 

spo ród czterech organizacji tematyka zwi zków 

tej samej p ci nie mia a charakteru priorytetowe-

go, a znalaz a si  w centrum uwagi jedynie dla 

Marriage Equality USA. Wynika to ze specyÞ -

ki tych organizacji, uwarunkowa  spo ecznych, 

kulturowych i regulacji prawnych (zw aszcza dla 

polskich organizacji), a tak e z ró nej intensyw-

no ci komunikacji na Twitterze.

cznie na czterech badanych proÞ lach 

uda o si  zidentyÞ kowa  nast puj ce liczby 

tweetów z 2015 r. (rys. 1):

@lambda_warszawa – 387 tweetów, z czego 20 

dotycz cych zwi zków jednej p ci,

@KPH_ofÞ cial – 582 tweety, z czego 130 od-

nosi o si  do zwi zków jednej p ci,

@glaad – 2499 tweetów, z czego 143 odnosi y 

si  do zwi zków jednej p ci,

@MEUSA – 1644 tweety, wszystkie bezpo rednio 

lub po rednio dotycz ce zwi zków jednej p ci.

Obecno  na Twitterze organizacji Lambda 

Warszawa w 2015 r. (podobnie jak w innych okre-

sach) nie by a zbyt intensywna, o czym wiadczy 

skromna liczba komunikatów zamieszczonych 

w tym medium, zdecydowanie najmniejsza spo-

ród analizowanych organizacji. Wynika to cz -

ciowo z do  pasywnej strategii komunikowa-

nia, a tak e ze skoncentrowania uwagi na rodo-

wisku osób o orientacjach odmiennych ni  hete-

roseksualna (LGBTQ), na ich problemach ycio-

wych, socjalnych, sytuacjach codziennych i na 

rozwi zywaniu sytuacji kryzysowych. Lambda 

Warszawa powsta a w 1997 r. Jak podaje stro-

na internetowa Lambdy Warszawa, jej misj  jest 

„tworzenie przestrzeni do budowania pozytyw-

nej to samo ci spo eczno ci LGBTQ, niesienie 

niezale nej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy 

w sytuacjach trudnych i kryzysowych, (…) we-

wn trzny rozwój spo eczno ci lesbijek, gejów, 

osób biseksualnych, transp ciowych i queer (…) 

w wymiarze lokalnym i krajowym”33. Lambda 
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Rys. 1. Organizacje na Twitterze w 2015 r. – ogólna liczba tweetów (TT) i tweety dotycz ce 

zwi zków jednej p ci (SSM)

ród o: opracowanie w asne na podstawie www.twitter.com
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Warszawa deklaruje wiar  w mo liwo ci spo e-

cze stwa obywatelskiego, potrzeb  wspólnego 

dzia ania w sprawach wa nych dla grupy lub 

rodowiska, a tak e apartyjno  i niezale no  

od nacisków zewn trznych.

ProÞ l Lambda Warszawa @lambda_war-

szawa na Twitterze istnieje od czerwca 2013 r. 

i do 20 lipca 2017 r. znalaz o si  na nim cznie 

1338 tweetów. ProÞ l by  wówczas obserwowa-

ny przez 1203 osoby (followers), a liczba obser-

wowanych przez @lambda_warszawa wynosi-

a 163. W 2015 r. zaledwie 20 tweetów spo ród 

387 opublikowanych w tym roku (nieco ponad 

5 proc.) dotyczy o zwi zków tej samej p ci. Ko-

munikaty na @lambda_warszawa odnosi y si  

do poparcia polityków dla zwi zków partner-

skich (relacja z wywiadu z marsza kiem Sejmu 

Radkiem Sikorskim w Salon24.pl opublikowana 

w dniu 12 stycznia 2015 r.34); debaty w Sejmie 

na ten temat („Sejm odrzuci  w pierwszym czy-

taniu projekt ustawy o zwi zkach partnerskich. 

Wszystko jasne. @Platforma_org @sldpoland” 

– tweet z 26 maja 2015 r.); postulatów Lambdy 

Warszawa w tej sprawie (1 tweet); g osowania 

Polski w ONZ za rozszerzeniem wiadcze  

ma e skich dla pracowników ONZ pozostaj -

cych w zwi zkach jednop ciowych wbrew sta-

nowisku Rosji i pa stw muzu ma skich (tweet 

z 26 marca 2015 r.)35; decyzji o wprowadzeniu 

ma e stw jednop ciowych w USA ( cznie 5 

tweetów, w tym 1 o audycji w Radiu dla Ciebie 

na ten temat, opublikowanych w dniach 26–28 

czerwca 2015 r.); informacja o zbiórce na pro-

dukcj  Þ lmu „Artyku  osiemnasty” dotycz ce-

go zwi zków tej samej p ci w Polsce36 (tweet 

z 10 pa dziernika 2015 r.); ustaw o zwi zkach 

partnerskich w Portugalii i na Cyprze (tweety 

z listopada 2015 r.). Zdecydowana wi kszo  

pozosta ych komunikatów Lambdy Warszawa 

zamieszczonych na Twitterze w 2015 r. by a 

po wi cona dzia aniom szkoleniowym, eduka-

cyjnym, pomocowym, socjalnym, warsztatom, 

przedsi wzi ciom kulturalnym, wspó pracy 

z innymi organizacjami.

Bardziej widoczna na Twitterze, w interne-

cie, w mediach i w polskiej debacie publicznej 

jest Kampania Przeciw Homofobii. Zosta a za-

o ona w 2001 roku jako ogólnopolska organi-

zacja przeciwdzia aj ca nietolerancji i dyskry-

minacji osób LGBT, a obecnie posiada status 

organizacji po ytku publicznego (OPP). Zgod-

nie z w asn  deklaracj  „dzia a na rzecz osób 

homo- i biseksualnych, transp ciowych (LGBT) 

i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne, 

spo eczne i prawne, tworzenie i wdra anie sys-

temowych rozwi za  edukacyjnych dla wielu 

grup zawodowych i budowanie szerokiego ru-

chu sojuszniczego”37.

Na Twitterze proÞ l @KPH_ofÞ cial jest 

obecny od czerwca 2013 r. – do 20 lipca 2017 r. 

znalaz y si  na nim cznie 2062 tweety, proÞ l 

jest obserwowany przez 3032 osoby (followers), 

a liczba obserwowanych przez @KPH_ofÞ cial 

wynosi a 697. W 2015 r. proÞ l @KPH_ofÞ cial 

zamie ci  582 tweety, z czego 130 (22 proc.) 

odnosi o si  – zwykle po rednio – do zwi zków 

tej samej p ci. Zdecydowana wi kszo  twe-

etów stanowi a reakcj  na bie ce wydarzenia: 

poparcie od polityków dla zwi zków partner-

skich (w takim duchu wypowiadali si  Radek 

Sikorski, Anna Grodzka, Wanda Nowicka, Ja-

nusz Palikot), debat  w Sejmie na ten temat, 
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utworzenie koalicji na rzecz zwi zków partner-

skich w Polsce w grudniu 2015 r.38 Du o miej-

sca na proÞ lu @KPH_ofÞ cial zaj y wiadomo-

ci i komentarze o zwi zkach i ma e stwach 

tej samej p ci w innych krajach (4 – o decyzji 

S du Najwy szego USA w czerwcu, 10 – o re-

ferendum w sprawie ma e stw tej samej p ci 

Irlandii w maju, a  23 o Cyprze w listopadzie 

2015 r. i w Grecji w grudniu 2015 r.), tak e nie-

korzystne dla organizacji (nieudane dla ruchów 

LGBT referendum w S owenii o zwi zkach tej 

samej p ci w grudniu 2015 r.). W asne inicja-

tywy KPH obejmowa y wprowadzenie tematu 

zwi zków partnerskich do kampanii prezydenc-

kiej, wsparcie dla projektu stosownej ustawy 

i krytyczne o wiadczenie KPH na temat Polski 

i W gier (grudzie  2015 r.)39.

Z podanej listy wyra nie mo na wywnio-

skowa , e komunikowanie Kampanii Prze-

ciw Homofobii by o bardziej rozbudowane, 

systematyczne i skoncentrowane na bie cych 

tematach politycznych ni  w przypadku Lamb-

dy Warszawa. W wi kszym stopniu dotyczy o 

zwi zków tej samej p ci, cho  mia o charakter 

do  przypadkowy, bowiem trudno dostrzec ja-

sn  strategi  komunikowania, a nawet w a ciw  

ocen  zjawisk, je li wydarzeniom na Cyprze or-

ganizacja po wi ca wielokrotnie wi cej uwagi 

ni  istotnej dla Stanów Zjednoczonych, i dla ca-

ego wiata, decyzji tamtejszego S du Najwy -

szego z czerwca 2015 r. o zniesieniu ogranicze  

stanowych dla zwi zków tej samej p ci.

Obie polskie organizacje LGBT wykorzy-

stywa y Twitter w komunikowaniu z intere-

sariuszami, jednak w ograniczonym zakresie. 

Zamie ci y niewiele tweetów, rednio 1–2 

dziennie, co mo e by  satysfakcjonuj cym wy-

nikiem dla hobbysty, ale nie dla stowarzysze-

nia, fundacji lub ruchu spo ecznego staraj cego 

si  o poparcie postulatów przez szerokie kr gi 

spo eczne. W komunikatach nie wida  wyra -

nej my li przewodniej czy strategii komuni-

kowania. Nie mo na by o w nich odnotowa  

konsekwentnego wykorzystania znaczników 

(#hashtagów), które u atwia yby poszukiwanie 

informacji na okre lony temat, np. o zwi zkach 

partnerskich. Polskie organizacje nie w czy y 

si  aktywnie do debat o zwi zkach tej samej 

p ci w USA i w Europie Zachodniej, a jedynie 

sporadycznie do nich nawi zywa y. By o to 

zapewne spowodowane odmienno ciami kul-

turowymi, historycznymi, obyczajowymi, prze-

wa aj cymi opiniami spo ecznymi o zwi zkach 

homoseksualnych w Polsce, ale równie  innym 

rozumieniem tradycji wolno ciowych i liberal-

nych w Polsce ni  w Stanach Zjednoczonych 

i w krajach zachodnich.

Z kolei obie analizowane organizacje ze 

Stanów Zjednoczonych znacznie intensywniej 

korzysta y z Twittera ni  ich polskie odpowied-

niki, o czym wiadczy o wiele wy sza liczba 

opublikowanych komunikatów, obserwuj -

cych, interakcji z innymi u ytkownikami i po-

lubie . Zarówno GLAAD, jak i Marriage Equ-

ality USA uczyni y z Twittera jedno z g ównych 

narz dzi w komunikowaniu z interesariuszami 

i w osi ganiu celów organizacyjnych. Uzupe -

nieniem Twittera by y w asne media GLAAD 

i Marriage Equality USA (strony internetowe, 

proÞ le w mediach spo eczno ciowych) i licz-

ne publikacje na ich temat, cz sto wspominane 

w tweetach.

Znacznie d u sze tradycje ma GLAAD, or-

ganizacja od dawna obecna w mediach, kultu-

rze (g ównie popularnej) oraz w yciu spo ecz-

nym USA. Istnieje od 14 listopada 1985 r. (do 



71Twitter w kampaniach informacyjnych  o zwi zkach osób tej samej p ci w Polsce i w USA

40 https://www.glaad.org/ [dost p: 20.07.2017].
41 K. Sutton, 10 same sex couples from win destination weddings in West Hollywood, GLAAD, 8.06.2015, https://

www.glaad.org/blog/10-same-sex-couples-china-win-destination-weddings-west-hollywood [dost p: 20.07.2017].
42 https://twitter.com/search?q=magazine%20covers%20%40sarahkateellis&src=typd [dost p: 20.07.2017].

2013 r. jako Gay & Lesbian Alliance Against 

Defamation), a jej celem pozostaje monitoro-

wanie mediów, kultury masowej i wp ywanie 

na prezentacj  mniejszo ci seksualnych w pra-

sie, TV, Þ lmach. GLAAD powsta  w rodowi-

sku artystycznym, dziennikarskim, literackim 

i w ród dzia aczy kultury w reakcji na sensa-

cyjne teksty dziennika „New York Post” o HIV 

i AIDS. Stanowi po czenie obserwatora me-

diów (w 1987 r. wprowadzi  nazw  „gay” do 

„NYT”) z agencj  promocyjn  i public relations 

pracuj c  na rzecz mniejszo ci seksualnych 

w USA i na wiecie40. GLAAD wspó pracuje 

z g ównymi mediami (drukowanymi, elektro-

nicznymi i internetowymi), którym dostarcza 

tematy, inspiracje, rozmówców i przyk ady ze 

rodowiska LGBT. Zajmuje si  prostowaniem 

nieprawdziwych albo nierzetelnych – zdaniem 

rodowiska LGBT – opinii i wypowiedzi na 

jego temat, a gdy zachodzi taka konieczno  – 

równie  polemikami. Wa ne dla GLAAD jest 

wprowadzanie postaci ze rodowisk LGBT do 

kultury popularnej, produkcji Þ lmowych, te-

lewizyjnych, gier komputerowych, komiksów 

przez wspó prac  ze scenarzystami, pisarzami, 

producentami, wydawcami ksi ek, gier, stu-

diami Þ lmowymi, stacjami TV i radiowymi. 

GLAAD z powodzeniem stosuje najnowsze 

techniki komunikowania, w tym Twitter.

ProÞ l @glaad od kwietnia 2009 r. jest obec-

ny na Twitterze. Do 20 lipca 2017 r. znalaz o 

si  na nim cznie 28,4 tys. tweetów, proÞ l jest 

obserwowany przez 371 tys. osób (followers), 

a liczba obserwowanych przez @glaad wyno-

si a 45,3 tys. W 2015 r. proÞ l @glaad zamie ci  

2499 tweetów, z czego zaledwie 143 (niespe -

na 6 proc.) dotyczy o zwi zków tej samej p ci. 

Zdecydowana wi kszo  z nich odnosi a si  do 

kultury, Þ lmu, TV, mediów, sportu, edukacji, 

ycia spo ecznego, mniejszo ci seksualnych 

w tych sferach. To wynik genezy i zaintereso-

wa  ruchu skoncentrowanego na prezentowa-

niu przedstawicieli rodowiska LGBT w kultu-

rze popularnej.

W ród komunikatów odnosz cych si  do 

zwi zków tej samej p ci najcz stsze by y wie-

ci ze wiata (g ównie o ma e stwach tej samej 

p ci, poparciu dla nich ze strony katolickiego 

ksi dza i o zwyci skim dla ruchów LGBT refe-

rendum w Irlandii – 25 tweetów), w du ej mierze 

pochodz ce z innych mediów. W styczniu 2015 r. 

GLAAD odwo ywa  si  do or dzia o stanie pa -

stwa prezydenta Baracka Obamy, który uzna , e 

„ma e stwa homoseksualne zmieni y si  z za-

gadnienia dziel cego spo ecze stwo w opowie  

o wolno ci w kraju” i dlatego zaprosi  do Bia e-

go Domu nowo po lubion  par  homoseksualn  

(tweety z 20 stycznia 2015 r.). W czerwcu 2015 r. 

zosta  te  przywo any jednoczesny lub 10 chi -

skich par tej samej p ci w Kalifornii41.

Najwi cej tematów dla @glaad (20 tweetów) 

dostarczy a czerwcowa decyzja S du Najwy -

szego USA o zniesieniu stanowych zakazów 

ma e stw osób tej samej p ci i wyrazy satysfak-

cji z tego powodu wypowiadane przez amery-

ka skich i wiatowych celebrytów. ywo oma-

wiane by y zwi zki tej samej p ci w Þ lmach, TV, 

mediach (tak e poza USA), po czone z recen-

zjami i ocenami wyst puj cych w nich postaci 

ze rodowiska LGBT. W komunikatach @glaad 

o zwi zkach tej samej p ci najcz ciej powtarza  

si  znacznik #LoveWins. Stanowisko i strategi  

GLAAD podsumowuje wypowied  szefowej, 

Sarah K. Ellis z 8 listopada 2015 r.: „Równo  

ma e ska i ok adki magazynów to dla nas wa -

ny punkt odniesienia, ale nie linia mety”42.
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43 www.marriageequality.org [dost p: 20.07.2017].
44 Tam e.

Wy cznie problematyk  zwi zków tej sa-

mej p ci zajmuje si  za o ona w 1996 r. Mar-

riage Equality USA (MEUSA). Jest to najd u ej 

dzia aj ca organizacja, której celem jest „budo-

wa równo ci dla spo eczno ci LGBTQ przez 

równe prawa dla ich ma e stw w ka dym sta-

nie i na poziomie federalnym”43. Skupia ponad 

40 tysi cy cz onków we wszystkich 50 stanach, 

opiera si  g ównie na wolontariacie i oddolnych 

inicjatywach dotycz cych edukacji, szkole , 

dzia a  i tworzenia koalicji na rzecz zwi zków, 

par LGBTQ i ich rodzin, tak e poprzez przed-

stawianie przyk adów ze rodowiska LGBTQ, 

aby uzyska  dla niego szerokie wsparcie44. 

Od marca 2009 r. proÞ l @MEUSA jest obec-

ny na Twitterze. Do 20 lipca 2017 r. znalaz o si  

na nim cznie 23,4 tys. tweetów, proÞ l jest ob-

serwowany przez 37,1 tys. osób (followers), czyli 

dziesi ciokrotnie mniej ni  @glaad, a liczba ob-

serwowanych przez @MEUSA wynosi a 1307.

W 2015 r. na @MEUSA zosta y zamiesz-

czone cznie 1644 komunikaty i w zasadzie 

wszystkie by y bezpo rednio lub po rednio 

zwi zane ze zwi zkami jednej p ci. Jest to 

efekt specjalizacji Marriage Equality USA, 

której misj  jest wprowadzanie i propagowanie 

zwi zków tej samej p ci uznawanych w USA za 

ma e stwa.

Cz stotliwo  publikacji zale a a g ównie 

od aktualnych wydarze , zw aszcza od roz-

strzygni  s dowych i administracyjnych do-

tycz cych zwi zków jednej p ci w USA i w in-

nych krajach. Najwi cej komunikatów zosta o 

opublikowanych w czerwcu (324), a niewiele 

mniej w kwietniu (249), styczniu (202), lip-

cu (179), marcu (178) i maju (174). W dru-

giej po owie roku, gdy zwi zki jednej p ci 

sta y si  cz ci  systemu prawnego w USA, 

ich wyst powanie na proÞ lu @MEUSA by o 

znacznie rzadsze (spad o do 16 tweetów mie-

si cznie w listopadzie i grudniu 2015 r.). Liczb  

tweetów o zwi zkach tej samej p ci na proÞ lu 

@MEUSA w poszczególnych miesi cach 2015 r. 

prezentuje rysunek 2.
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Rys. 2. Aktywno  Marriage Equality USA na Twitterze w poszczególnych miesi cach 2015 r.

ród o: opracowanie w asne na podstawie https://twitter.com/MEUSA
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Najcz ciej tweety dotyczy y bie cych wy-

darze , koncertów, marszów, imprez, publika-

cji o zwi zkach homoseksualnych – to ponad 

jedna czwarta wszystkich tweetów @MEUSA 

(455 z 1644). Drugi blok zagadnie  odnosi  

si  do decyzji s dowych i administracyjnych 

na poziomie federalnym, stanowym i poszcze-

gólnych hrabstw (np. rozpocz cia wydawania 

wiadectw lubu dla par jednop ciowych) – ta-

kich komunikatów pojawi o si  258. Trzecim 

najcz ciej pojawiaj cym si  w tkiem (226 

tweetów) by a krytyka przeciwników ma -

e stw homoseksualnych (politycy, urz dnicy, 

aktywi ci, cz  mediów, niektóre wyznania, 

jak Ko ció  katolicki, w tym papie ). Mniej 

uwagi proÞ l @MEUSA po wi ci  inicjatywom 

i pozwom ze strony spo eczno ci LGBT (166), 

wiadomo ciom ze wiata (Grecja, Irlandia, 

Szwecja, W ochy, Meksyk, Puerto Rico, Chi-

ny, Australia, Nowa Zelandia, Wietnam – 135), 

przyk ady i historie z ycia (121), wparcie dla 

kampanii o zwi zki osób jednej p ci (115 twe-

etów) i inne (119).

Tematyk  tweetów na proÞ lu @MEUSA 

przedstawia rys. 3. Na proÞ l traÞ a y tylko po-

zytywy, cz sto oznaczane #MarriageEquali-

ty, rzadziej #LoveWins albo #ssm (Same Sex 

Marriage – ma e stwo tej samej p ci), jednak 

bez adnych odniesie  do #HomosexualMar-

riage.

Organizacja Marriage Equality USA 

w 2015 r. prowadzi a intensywn  komuni-

kacj  na proÞ lu @MEUSA. Twitter by  bez 

w tpienia w ród jej najwa niejszych narz dzi 

komunikowania. W przypadku GLAAD i ana-

lizowanych polskich organizacji wykorzysta-

nie Twittera mia o mniejsze znaczenie w in-

formowaniu, edukowaniu i perswazji odno nie 

do zwi zków tej samej p ci, równie  z powodu 

innych, bardziej ogólnych (kulturowych, so-

cjalnych, szkoleniowych czy ideowych) celów 

tych organizacji.
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45 Pew Research Center, Changing attitudes on gay marriage, http://www.pewforum.org/fact-sheet/changing-

attitudes-on-gay-marriage/ [dost p: 20.07.2017].

Wnioski i zalecenia dla kampanii PR
Na podstawie zaprezentowanych analiz mo na 

stwierdzi , e media spo eczno ciowe, w tym 

Twitter, s  niezb dnym sk adnikiem wspó cze-

snych kampanii informacyjnych i edukacyjnych 

instytucji publicznych, ruchów ideowych, kul-

turowych i organizacji spo ecznych, tak e doty-

cz cych zagadnie  kontrowersyjnych dla ogó u 

spo ecze stwa, jak zwi zki tej samej p ci, zwa-

ne w niektórych krajach ma e stwami homo-

seksualnymi. Intensywno  debat w g ównych 

mediach, mediach spo eczno ciowych i w ród 

spo ecze stw w du ej mierze zale y od kampanii 

prowadzonych przez ruchy zainteresowane taki-

mi rozwi zaniami, jak Marriage Equality USA.

Jak dowiod y badania, skuteczno  takich 

kampanii informacyjnych i edukacyjnych wy-

maga koncentracji na g ównym przes aniu 

(czego wiadectwem jest konsekwentne u y-

wanie znacznika #MarriageEquality), a nie 

wy cznie okazjonalnego w czania tematu do 

g ównego nurtu komunikacji (jak w przypadku 

dwóch polskich organizacji i GLAAD). Z tego 

powodu proÞ l @MEUSA – niemal w ca o ci 

po wi cony zwi zkom osób tej samej p ci – 

stanowi przyk ad konsekwentnego u ycia Twit-

tera w kampanii informacyjnej i edukacyjnej. 

Mo na postawi  tez , e sukces komunikowa-

nia na Twitterze jest bardziej prawdopodobny 

w przypadku koncentracji na jednym temacie 

(jak Marriage Equality USA), a kampania przy-

niesie lepsze efekty, gdy b dzie organizowana 

przez specjalnie powo any zespó  (grup  zada-

niow ), który powinien istnie  dopóty, dopóki 

nie zostanie osi gni ty za o ony cel kampanii 

informacyjnej i edukacyjnej.

W tki najcz ciej pojawiaj ce si  w komu-

nikowaniu ruchu Marriage Equality USA mia-

y charakter informacyjny (co czwarty tweet). 

Twitter z natury (krótkie, sygnalne komunikaty) 

nadaje si  do szybkiego informowania o wa -

nych wydarzeniach, wypowiedziach i opiniach. 

Warto zwróci  uwag , e w ród strategii komu-

nikowania proÞ lu @MEUSA wyst powa o bu-

dowanie koalicji i mobilizowanie poparcia, nie 

tylko tradycyjnie w ród artystów, aktorów, pisa-

rzy, celebrytów, ale równie  w ród wybranych 

ko cio ów, jak episkopalny czy metodystyczny. 

Za to Ko ció  katolicki (w tym papie ), bapty ci 

i mormoni byli krytykowani za niech tne stano-

wisko wobec zwi zków jednej p ci. Mniej istot-

ne dla @MEUSA by y opinie polityków, chyba 

e wyra nie popierali zwi zki osób jednej p ci, 

jak prezydent Barack Obama.

Skuteczno  kampanii i komunikowania 

w mediach tradycyjnych i spo eczno ciowych 

wymaga systematycznego publikowania ko-

munikatów (w tym tak e tweetów). W 2015 r. 

na proÞ lu @MEUSA pojawia o si  rednio 

5 tweetów dziennie, cho  z ró n  cz stotliwo-

ci : czasem by o ich nawet kilkana cie w ci -

gu dnia. Równie  wiadome ograniczenie si  

w kampanii do wybranego znacznika (#Mar-

riageEquality), szukanie wszelkich pozytywów 

dotycz cych zwi zków tej samej p ci (w tym 

zawieranie sojuszów, sygna ów zrozumienia 

i poparcia w ród twórców, artystów, duchow-

nych, polityków, celebrytów), pomijanie „z ych 

wiadomo ci” (czyli niekorzystnych dla LGBT) 

przez @MEUSA przyczyni o si  do osi gni cia 

po danego efektu, jakim by o wprowadzenie 

nowych rozwi za  prawnych i uzyskanie dla 

nich akceptacji spo ecznej w USA. Wed ug 

znanego o rodka analitycznego Pew Research 

w 2017 r. a  62 proc. Amerykanów popiera 

ma e stwa jednej p ci, a 32 proc. jest im prze-

ciwne, za  w 2001 r., gdy rozpoczyna y si  

badania tego zagadnienia, proporcje by y od-

wrotne – zwi zki tej samej p ci mia y tylko 35 

proc. zwolenników, a 57 proc. przeciwników45. 
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Z pewno ci  na ten wynik wp yn o te  sprawne 

u ywanie mediów spo eczno ciowych i Twitte-

ra podczas kampanii informacyjnych i eduka-

cyjnych przez organizacje i grupy popieraj ce 

zwi zki jednej p ci.

Porównanie sposobów komunikowania, 

strategii i tematyki poruszanej na Twitterze 

w kampaniach informacyjnych prowadzonych 

przez organizacje z Polski i z USA pokaza o 

tak e – poza odmienno ciami ideowymi, kul-

turowymi i spo ecznymi mi dzy obu krajami 

– ró nice w kompetencjach, warsztacie i budo-

waniu strategii mi dzy specjalistami z Polski 

i z USA (na korzy  tych ostatnich, zw aszcza 

w przypadku Marriage Equality USA). Dzia-

ania konsultantów z USA wci  pozostaj  

punktem odniesienia dla polskich specjalistów 

public relations.

Przedstawione analizy skupiaj  si  na wy-

korzystaniu Twittera jako medium g ównie 

informacyjnego i edukacyjnego, a dla obu pol-

skich organizacji i dla GLAAD w omawianym 

obszarze w istocie jednokierunkowego, bez 

elementu dialogowego i ledzenia wywo anych 

dyskusji, polemik i wymiany opinii. Odmienny 

charakter mia y komunikaty organizacji Marria-

ge Equality USA, w ród których przynajmniej 

dwie spo ród dziewi ciu omawianych katego-

rii („polemiki i krytyka” i „ze wiata”, a cz -

ciowo i „inne”), czyli niemal 400 tweetów, 

stanowi y odpowiedzi, relacje b d  retweety 

z innych róde . Mo na zatem uzna , e twe-

ety Marriage Equality USA w du ym stopniu 

odzwierciedla y debaty publiczne i wypowiedzi 

w innych mediach (tradycyjnych, interneto-

wych i spo eczno ciowych), cho  – z uwagi na 

przyj t  metodologi  – przeprowadzona anali-

za nie obj a wszystkich aspektów komuniko-

wania wybranych organizacji odnosz cego si  

zwi zków osób jednej p ci.

W dalszych studiach tego typu warto poszu-

ka  wp ywu kampanii na Twitterze na media 

tradycyjne i na inne media spo eczno ciowe, 

tak e w okresie d u szym ni  jeden rok. Mo -

na to uczyni  przy u yciu takich wska ników, 

jak liczba przekazanych informacji (retweetów 

– RT), polubie  (FAV), zakres i intensywno  

prowadzonych debat w mediach w asnych 

twórcy kampanii (SM, blog, strona www), 

w mediach tradycyjnych, internetowych, spo-

eczno ciowych i mobilnych. Przydatne by yby 

badania Twittera i mediów spo eczno ciowych 

z perspektywy retorycznej, analizy dyskursu 

czy badanie sentymentów z pomoc  Big Data.

Do wiadczenia z Twitterem i mediami spo-

eczno ciowymi w polskich i ameryka skich 

kampaniach na rzecz zwi zków tej samej p ci, 

zidentyÞ kowane skuteczne strategie i narz -

dzia komunikowania, metody ich zastosowania 

mog  by  u yte przy innych przedsi wzi ciach 

informacyjnych i edukacyjnych adresowanych 

do wybranych grup, rodowisk (np. ekspertów, 

mediów, polityków) albo do ca ego spo ecze -

stwa. Dotyczy to zw aszcza zagadnie  wy-

wo uj cych publiczne debaty i kontrowersje, 

równie  podejmowanych z innych pozycji ide-

owych i spo ecznych ni  opisywane kampanie 

o zwi zkach osób tej samej p ci.
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