
Wprowadzenie
W niniejszym artykule szukamy odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie 

transgraniczne, globalne sieci przetwarzania i  obiegu informacji tworzą wy-
zwania dla tradycyjnych instytucji i mechanizmów funkcjonowania społeczno-
ści międzynarodowej. Były minister i marszałek Sejmu RP, Radosław Sikorski 
w jednej ze swoich wypowiedzi, dotyczącej roli Internetu w polityce międzyna-
rodowej, tak oto określił zadania, jakie stoją przed politykami, w związku z roz-
wojem technik informacyjno-komunikacyjnych: „Musimy znaleźć równowagę 
między anonimowością i wolnością w sieci z  jednej strony, a poszanowaniem 
ludzkiej godności i praworządności z drugiej. Musimy też nauczyć się, jak dalej 
rozwijać i w jaki sposób stosować prawo międzynarodowe w cyberprzestrzeni”. 
W podobny sposób odnoszą się do tej kwestii badacze i eksperci zajmujący się 
zawodowo stosunkami międzynarodowymi.

Konstatują oni, że od swego powstania w 1969 roku Internet przeszedł ewo-
lucję – od projektu technicznego dla wąskiej grupy użytkowników do zjawiska 
społeczno-gospodarczego i politycznego o zasięgu globalnym. Stwarza on moż-
liwość swobodnego przekazywania informacji i wiedzy, kształtując tym samym 
globalne społeczeństwo informacyjne1. Na jego konstrukcji opiera się cywiliza-
cja XXI wieku. Badacze uważają za zasadne porównanie stosowania Internetu 

1  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne – szanse, zagrożenia, wyzwania, Wy-
dawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków1999, s. 25.
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z wynalezieniem i zastosowaniem w XV wieku prasy drukarskiej. Był to począ-
tek przemian na skalę globalną w dziedzinie komunikacji społecznej. Tyle tylko, 
że podobnie jak to było z maszyną drukarską, trudno przewidzieć pełne zna-
czenie tej nowej technologii dla stosunków społecznych, a  zwłaszcza stosun-
ków międzynarodowych. Internet daje każdej jednostce możliwość korzystania 
z wolności słowa i druku, swobody wyrażania myśli w kwestiach politycznych 
i  społecznych. Służy przy tym monitorowaniu przestrzegania tych praw przez 
społeczność międzynarodową, przez państwa, organizacje międzynarodowe, 
a także korporacje transnarodowe. W rezolucji Rady Praw Człowieka Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych z lipca 2012 roku, zatytułowanej The promotion, 
protection and enjoyment of human rights on the Internet, jest mowa, iż słowa, 
które podlegają odpowiedzialności prawnej w świecie realnym, powinny być tak 
samo weryfikowane w Internecie. Internet powinien być obszarem, który podle-
ga takim samym mechanizmom prawnym jak świat rzeczywisty2.

 Parlament Europejski potępił wszelkie mechanizmy i  działania służące 
ograniczeniu wolności słowa w sieci3. Postuluje potrzebę zwrócenia szczególnej 
uwagi na prawa dziennikarzy i blogerów. Zarówno Organizacja Narodów Zjed-
noczonych, jak i Unia Europejska uznają prawo dostępu do Internetu za jedno 
z podstawowych praw człowieka. Mimo takiego ich stanowiska są państwa na-
leżące do ONZ, które uważają za właściwe wprowadzać ograniczenia w korzy-
staniu z tego prawa. W rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ z 6 lipca 2012 roku 
zawarto stwierdzenie, że istnieje korelacja pomiędzy wolnym przepływem in-
formacji a bezpieczeństwem, zarówno w sieci, jak i w świecie realnym. Ale np. 
Chiny uznały ten zapis za podstawę własnej interpretacji zapisu o wolności sło-
wa w Internecie4. Nie będziemy kontynuować tego wątku, gdyż wymagałoby to 
uszczegółowienia analizy.

Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe
Szukamy odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób Internet kształtuje globalne 

społeczeństwo informacyjne? Pojęcie społeczeństwa informacyjnego, pomimo 
iż funkcjonuje w nauce już od 1963 roku, gdy po raz pierwszy użył go Japończyk 
Tadao Umesamo, ciągle wzbudza kontrowersje. Termin spopularyzował inny Ja-
pończyk – Kenichi Koyama w 1968 roku. Wcześniej posługiwano się terminami

2  The Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the 
Internet, nr 26/13, 06.2014.

3  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html, stan z dnia 20.09.2015.
4  The Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the 

Internet, nr 20/8, 06.2012.
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takimi, jak „era elektroniczna”, „wiek cybernetyczny” czy „społeczeństwo wie-
dzy”. Z koncepcją rewolucji informacyjnej wiąże się nowa forma społeczeństwa 
obywatelskiego. Komunikacja i informacja są niezwykle ważne w społeczeństwie 
obywatelskim. W społeczeństwie informacyjnym realizowane będą podstawowe 
trzy aspekty obywatelstwa: cywilny, polityczny i społeczny, a także uznanie praw 
do komunikacji jako nieodłączny element demokracji. Obywatele będą musieli 
posiadać dostęp do informacji, porad i analiz dotyczących ich praw i możliwości 
korzystania z nich. Będzie im przysługiwał dostęp do informacji, które dotyczą 
spraw politycznych i wyborów ludzi odnośnie do tej dziedziny społeczeństwa. 
Oprócz tego ludzie muszą posiadać możliwość odnalezienia swojego miejsca 
w poszczególnych sektorach komunikacyjnych5.

„Społeczeństwo sieciowe” to również termin, który odnosi się do występu-
jących współcześnie procesów, które Manuel Castells porównuje do sieci skła-
dającej się z wzajemnie powiązanych węzłów. Natura węzła oznacza dużą auto-
nomię i w zależności od sieci, którą badamy, może on przyjmować odmienne 
formy i wchodzić w różne współzależności6. Według badacza teoria obejmuje 
większość naszej aktywności, co pozwala opisywać jako sieciowe diametralnie 
różne twory naszej cywilizacji – od Internetu, przez rynki finansowe, politykę 
aż po przestępczość i  terroryzm. Co więcej, sieci są według Castellsa struktu-
rami otwartymi, czyli podlegają nieustannym dynamicznym procesom, dopóki 
są w stanie komunikować się wewnątrz siebie – tak długo, jak używają tego sa-
mego, wspólnego kodu (systemu wartości, wytyczonych celów etc.) Oparta na 
sieci struktura społeczna jest: „wysoce dynamicznym, otwartym systemem, po-
datnym na innowacje bez narażania na szwank swej równowagi. Sieci są odpo-
wiednimi instrumentami dla gospodarki kapitalistycznej opartej na innowacji, 
globalizacji i zdecentralizowanych skupieniach; dla pracy, pracowników i firm 
opartych na elastyczności i adaptacyjności; […]; dla wspólnot politycznych na-
stawionych na natychmiastowe przetwarzanie nowych wartości i nastrojów spo-
łecznych; oraz dla organizacji społecznych dążących do wyparcia przestrzeni 
i unicestwienia czasu”7.

Zarówno społeczeństwa informacyjne, jak i  sieci są przedmiotem badań 
Jana van Dijka. Społeczeństwo informacji to dla niego społeczeństwo, w którym 
informacja staje się paradygmatem jego istnienia. To warunkuje powstanie8:

  społeczeństwa opartego na wiedzy (nauce, racjonalności i refleksyjności);

5  T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, op. cit., s. 42.
6  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Rebis, Warszawa 2007, s. 468.
7  Ibidem, s. 468.
8   J. Van Dijk , Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010, s. 35–36. 
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 gospodarki bazującej na tworzeniu informacji w każdym jej sektorze;
  rynku pracy, na którym większość zawodów jest uzależniona od prze-

twarzania informacji – co wymaga odpowiedniej wiedzy i specjalistycz-
nego wykształcenia (można zatem mówić o społeczeństwie wiedzy);

  kultury opartej na audiowizualności i medialności.

Społeczeństwo sieci van Dijka to zjawisko rozpatrywane z perspektywy jed-
nostki, odmiennie od Castellsa. Mówimy tu o formacji społecznej, w której sie-
ci społeczne i  medialne porządkują ją we wszystkich wymiarach i  na wszyst-
kich poziomach. Badacz różnicuje bardziej rozwiniętej społeczeństwa Zachodu, 
gdzie jednostka jest podstawowym elementem (węzłem) sieci od tych wschod-
nich (patriarchalnych), w których rolę podstawowego elementu przejmuje gru-
pa/rodzina/kolektyw9.

Ponieważ w sieciowym i informacyjnym społeczeństwie maleje stopniowo 
rola państwa, czy też raczej rośnie rola form ponadpaństwowych, dotychczaso-
wy model państwa wydaje się być niedostosowany i archaiczny. W najbardziej 
spektakularny sposób można to zaobserwować na przykładach odchodzących 
w niebyt monopoli informacji, siły, czy lojalności obserwowanej coraz częściej 
w odniesieniu do bytów ponadpaństwowych – organizacji międzynarodowych 
czy korporacji10. Są to procesy spowodowane przez rozwój technologiczny.

Internet już dziś zmienił świat. Dość powszechnie przyjmuje się, że rozwój 
technologii teleinformatycznej doprowadził do upadku socjalizmu w  Europie 
Środkowo-Wschodniej11. Kształtowanie się cywilizacji informacyjnej jest proce-
sem o zasięgu ogólnoświatowym. Gospodarka światowa może rozwijać się tyl-
ko dzięki upowszechniającemu się dostępowi do informacji. Zapewnienie tego 
dostępu jest jednym z nadrzędnych obowiązków państwa. Państwo może jed-
nak wywiązywać się z tego obowiązku dwojako: obrać rolę biernego obserwa-
tora i pozostawić przemiany społeczne zwykłemu biegowi zdarzeń, wychodząc 
z założenia, że globalne zmiany wcześniej czy później muszą nastąpić lub przy-
jąć rolę aktywną poprzez wyznaczenie odpowiednich priorytetów rozwojowych 
i podjąć działania zmierzające do przyspieszenia przewidywanych przemian. 

19  Ibidem, s. 36.
10  B. Bolechów, Sieci przeciwko hierarchiom – wyzwanie dla suwerenności państw, [w:] Z. Leszczyń-

ski, S. Sadowski (red.), Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 
Warszawa 2005, s. 161.

11  P. Wasiak, Wyposażenie wnętrz gospodarstw Polaków i społeczeństwo konsumpcyjne – od gospo-
darki planowej do wolnego rynku, [w:] A. Węglińska, K. Stańczak-Wiślicz, P. Wasiak, Transfor-
macje społeczne w Polsce na tle Europy – nowoczesność, media i kultura materialna, Wydawnic-
two WSZiP, Polkowice 2015, s. 39.
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Z  postawą państw wiąże się inny ważny termin, jakim jawi się „transna-
rodowa opinia publiczna”. Głównym jej przedmiotem są konflikty, katastrofy, 
kryzysy mediowane poprzez media międzynarodowe. Międzynarodowa opinia 
publiczna ma sens deliberatywny, polega na wymianie doświadczeń, poglądów 
na ten sam temat, poprzez aktorów przynależnych do społeczności tak narodo-
wych, jak i  ponadnarodowych. Aby powstała międzynarodowa opinia, muszą 
zaistnieć warunki, czyli: powinny zwrócić uwagę na dane wydarzenie jednost-
ki z kilku państw, które powinny mieć odpowiednie środki, aby się ze sobą ko-
munikować i podjąć wspólne działania, musi jednak istnieć mechanizm, dzięki 
któremu wspólne postawy zostaną wyrażone w działaniu. Ważnym czynnikiem 
przy powstawaniu międzynarodowej opinii publicznej jest aspekt ekonomiczny. 
Niektóre tematy są niezwykle popularne w skali globalnej, ponieważ wiąże się to 
z motywami ekonomicznymi. Najważniejsi gracze w  stosunkach międzynaro-
dowych mają własne, partykularne interesy i wpływają na kształt rzeczywistości 
przedstawianej przez media12.

 Państwa, które jako pierwsze przystąpią do społeczeństwa informacyjnego 
bez wątpienia osiągną spore profity. Wyznaczą one kierunki rozwoju dla wszyst-
kich naśladowców. Natomiast państwom, które opóźnią decyzje o tym przystą-
pieniu mogą grozić negatywne skutki gospodarcze, jak ograniczenie inwestycji 
i wzrost bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że o ile społeczeństwo informacyj-
ne jest wciąż efemerycznym projektem, o tyle w obrębie społeczeństwa sieciowe-
go egzystujemy na co dzień. 

Internet jest definiowany również jako społeczność, czyli wspólnota ludzi 
używających i rozwijających sieć. Jeśli uznamy, że podstawą do integrowania się 
społeczeństwa, różnych grup, z  których jest złożone, jest komunikowanie się, 
to partycypacja w globalnej sieci oznacza udział w szeroko rozumianym „życiu 
społecznym”. Jeśli w tej sieci nie ma blokad międzynarodowych, kiedy nie ist-
nieje cenzura, choćby z powodu wielkiej liczby materiałów przez nią przecho-
dzących, wówczas pojawia się otwarte pole na wyrażanie przez ludzi ich poglą-
dów. Daleko idące zmiany występują w kulturze jako sposobie komunikowania 
się. Kodowanie cyfrowe służy często do manipulowania, tworząc nieznane daw-
niej szanse, ale także zagrożenia społeczne i kulturalne. Obserwujemy, jak różne 
kultury łączą się z kulturą mediów. Internet w coraz większym zakresie tworzy 
kształt procesów cywilizacyjno-kulturowych. Powoduje, że inaczej niż dotąd ro-
zumiemy pojęcia „cywilizacja” i „kultura”. Staje się zatem nową płaszczyzną ko-
munikacji międzykulturowej.

12  S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne, Śląsk, Katowice 2008, s. 194.
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Cyberterroryzm i cyberwojna
Wybitny amerykański socjolog i politolog, Daniel Bell stwierdza, że we-

szliśmy w czwarty okres w dziejach ludzkości, w jego opinii ludzkość dotąd 
przeżyła „cztery odrębne przewroty w  zakresie oddziaływań społecznych; 
w mowie, piśmie, w druku i obecnie w telekomunikacji”13. Każdy przewrót 
jest związany z  odmiennym, technicznie uzasadnionym „sposobem życia”. 
Jakie można stąd wyprowadzić wnioski? Naszym zdaniem rozwój współpra-
cy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji będzie sprzyjać wzro-
stowi poczucia „wspólnoty globalnej”. Van Dijk twierdzi, iż powstają warun-
ki sprzyjające zacieraniu się tożsamości narodowej i kulturowej. Negatywną 
konsekwencją mogą być natomiast próby stworzenia społeczeństwa kontro-
lowanego. Powstanie społeczeństwa kontrolowanego oznaczałoby wchodze-
nie władzy w  życie prywatne obywateli, centralizację i  zmonopolizowanie 
informacji. Inne negatywne zjawiska, o mniejszym znaczeniu, to natłok in-
formacji, „swoisty szum informacyjny”, a  także dostęp do treści społecznie 
niepożądanych14. 

Społeczeństwo informacyjne niesie jednak nowe wyzwania i zagrożenia dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego, wśród których najgroźniejszy jest cyberter-
roryzm15. W języku polskim ukazało się niewiele publikacji na ten temat. Szer-
szego wyboru dostarcza literatura politologiczna w  języku angielskim, pocho-
dząca głównie ze Stanów Zjednoczonych. Wiele z tych opracowań ma charakter 
futurologiczny i prognostyczny. 

Charakterystycznym dla organizacji i struktur sieciowych sposobem prowa-
dzenia działań jest „swarming”. Można go definiować jako rodzaj działania ofen-
sywnego, polegającego na pozornie amorficznym atakowaniu celu z wielu kierun-
ków, przy czym może to być zarówno jednoczesne, jak i długotrwałe działanie16. 
Należy dodać, że tego typu atakami mogą być czysto militarne działania terro-
rystów/przestępców, jak i działania w Internecie, czy choćby blokowanie faksów 
przez nieustanne wysyłanie na nie wielu wiadomości od wielu nadawców.

Powszechność sieci i  łatwy dostęp do Internetu kusi wszelkiego rodzaju 
intruzów. Grzegorz Krasnodębski uważa sieć WWW za znakomite miejsce do 
cyberataków prowadzonych przez hakerów, przestępców, a  także terrorystów, 

13  Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, http://www.bbc.uw.e-
du.pl/Content/20/08.pdf, stan z dnia 18.10.2015.

14  J. Van Dijk, op. cit, s. 272–273.
15  A. Adamski, Cyberterroryzm, [w:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Terroryzm. Materiały z  sesji 

naukowej, Toruń 11.04.2002, s. 113.
16  Ibidem, s. 12, por. także B. Bolechów, Sieci przeciwko hierarchiom, op. cit., s. 164–165.
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którzy mogą się dobrze czuć w tej przestrzeni z nieograniczonym dostępem do 
potencjalnych odbiorców/ofiar17.

W ostatnich latach nadal znacząca część ataków terrorystycznych jest kie-
rowana przeciwko ludności cywilnej, działania terrorystyczne nabrały wy-
miaru globalnego i są coraz częściej wymierzone przeciwko instytucjom pań-
stwowym, a także członkom sił zbrojnych państw uznanych przez organizacje 
terrorystyczne za wrogie. Według Karola Słowika, „Współczesny terroryzm 
charakteryzuje się trzema cechami. Po pierwsze akty terrorystyczne są prze-
prowadzone w sposób umożliwiający uzyskanie międzynarodowego rozgłosu. 
Po drugie cechuje je wysoki stopień zorganizowania grup terrorystycznych. Po 
trzecie organizacje terrorystyczne dysponują obecnie dużym zasobem środków 
ekonomicznych i technicznych, wykorzystują na szeroką skalę narzędzia tele-
informatyczne, w tym Internet, do działań skierowanych przeciwko społeczeń-
stwu i aparatowi państwowemu”.

Zdaniem ekspertki w zakresie cyberbezpieczeństwa, Dorothy E. Den-
ninng, cyberterroryzm to „bezprawne ataki lub groźby ataków na komputery 
sieci oraz dane w nich przechowywane, w celu zastraszenia lub wymuszenia na 
rządach bądź osobach prywatnych zmian o charakterze politycznym lub spo-
łecznym. Atak taki, aby zakwalifikować go jako cyberterrorystyczny, powinien 
stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia albo być na tyle groźny, by generować 
strach. Ataki takie prowadzą do śmierci, uszkodzenia ciała, wybuchów, kata-
strof lotniczych, zatruć wody oraz poważnych strat ekonomicznych”18.

Inni autorzy uważają, że cyberterroryzm jest najmniej przewidywalnym, 
choćby z uwagi na powszechne korzystanie z sieci internetowej, instrumen-
tem oddziaływania zorganizowanych grup terrorystycznych. Oddziałuje na 
funkcjonowanie kluczowych elementów infrastruktury państwa, którymi są 
systemy: energetyki, łączności, transportu, zaopatrzenia w  wodę, finansów 
i bankowości.

W kwietniu 2004 roku Al-Kaida opublikowała w sieci odezwę wzywającą na-
ród iracki do walki z okupantami. Internet stał się odtąd narzędziem wojny pro-
pagandowej terrorystów islamskich. Służy on popularyzacji idei „świętej wojny”. 
Za jego pośrednictwem dokonuje się rekrutacji członków grup terrorystycznych. 

17  G. Krasnodębski, Bezpieczeństwo sieciowej infrastruktury teleinformatycznej wyzwaniem dla 
Europy w  XXI wieku, [w:] A. Zaremba, B. Zapała (red.), Wymiary bezpieczeństwa na progu  
XXI wieku, Toruń 2010, s. 162.

18  D. E Denning. Cyberterrorism. Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Com-
mittee on Armed Services U.S. House of Representatives, http://www.cs.georgetown.edu/~denning 
infosec.cyberterror html, stan z dnia 28.01.2011.
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Przekazuje się instrukcje o sposobach produkcji bomb czy też dokonywania za-
machów. Widać wyraźnie symbiozę między aktami cyberterroryzmu i  cyber-
wojny. Przykładem może być estońska cyberwojna z 9 maja 2007 roku. Po roze-
braniu pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Tallinie zaatakowano estońskie 
witryny rządowe, bankowe i prasowe. Zablokowano wykonywanie usług ban-
kowości elektronicznej online, a  także strony internetowe partii politycznych. 
Działo się to w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Cyberwojna, jak za-
uważa Mariusz Czepielewski, cechowała się, podobnie jak cyberterroryzm, ni-
skimi kosztami działalności, zniknięciem granic państwowych, niewielkim ryzy-
kiem wykrycia tego ataku i możliwością sparaliżowania zaatakowanego kraju.

Cyberataki zmuszają rządy i światowe organizacje do zmiany dotychcza-
sowej definicji agresora w stosunkach międzynarodowych. Przyjęta przez ONZ 
w 1974 roku definicja agresora wyraźnie utożsamia agresję z użyciem sił zbroj-
nych jednego kraju przeciwko innemu19. Podobnie jest z określeniem stosowa-
nia siły w stosunkach międzynarodowych czy też definicji integralności teryto-
rialnej i nienaruszalności granic. Cyberataki bez wątpienia stają się nową formą 
agresji i stosowania siły oraz prowadzą do naruszania w wirtualny sposób inte-
gralności terytorialnej i granic państw. Niezbędne staje się dostosowanie prawa 
międzynarodowego i właściwych mu definicji do nowych, szybko zmieniają-
cych się realiów20.

 Warto się przyjrzeć, co robią w tym zakresie nasi sąsiedzi zza zachodniej 
granicy. Władze RFN deklarują i starają się o rozszerzenie pryncypialnych zało-
żeń zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych w obszarze cyberprzestrzeni. 
Chodzi o przestrzeganie takich zasad, jak: zakaz używania przemocy, pokojowe 
rozstrzyganie sporów, poszanowanie suwerenności i integralności państwa oraz 
prawo do samoobrony. Podobne działania rząd RFN podejmuje w kwestii roz-
szerzenia obowiązywania art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego o sprawy zwią-
zane z cyberprzestrzenią. Przyjęcie takiego rozwiązania, według władz niemiec-
kich, jest koniecznym minimum do zapewnienia, że z terytoriów obcych państw 
nie będą podejmowane działania lub ataki zagrażające bezpieczeństwu cyber-
netycznemu innych państw, a w razie potrzeby będzie można korzystać z prawa 
do obrony. Ze Stanami Zjednoczonymi RFN stworzyła specjalną grupę roboczą 
ds. cyberpolityki. Głównym jej celem są konsultacje w sprawach ochrony i wy-
miany informacji o zagrożeniach cyberprzestepstwem oraz wspieranie wolności 
w Internecie. 

19  I. Kraśnicka, Zastosowanie siły zbrojnej w  stosunkach międzynarodowych, [w:] P. Wierzbicki 
(red.), Prawo międzynarodowe, Temida, Białystok 2008, s. 602.

20  Ibidem, s. 603.
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 Narodowa Strategia Zwalczania Terroryzmu wydana w  lutym 2003 roku 
w Waszyngtonie opisuje współczesne zagrożenie terrorystyczne, zwracając uwa-
gę na jego cechy charakterystyczne21:

 elastyczność,
 transnarodowość,
  sieciowość z  luźnymi powiązaniami miedzy węzłami (wewnątrz grup  

i pomiędzy nimi),
 wykorzystanie nowoczesnej technologii. 

Na sieciowy charakter współczesnego terroryzmu zwraca uwagę także now-
sza wersja tego dokumentu, wydana w wrześniu 2006 roku. Organizacje terrory-
styczne definiowane są jako „bardziej rozproszone i mniej scentralizowane, po-
łączone w mniejszych komórkach wspólnym celem i ideologią. Grupy te są mało 
zależne od centralnych ośrodków dowodzenia”22. 

Problem bezpieczeństwa w  sieci jest przedmiotem uwagi Unii Europejskiej. 
Aby monitorować procesy związane z cyberterroryzmem, powołano w 2004 roku 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (The European Network and 
Information Security Agency – ENISA). Siedziba agencji mieści się w Heraklionie 
na greckiej wyspie Kreta23. Cele działania agencji są jasno wyszczególnione24:

  analiza istniejących ryzyk i zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci 
teleinformatycznych, 

  praca na rzecz wzrostu świadomości w zakresie bezpieczeństwa poprzez 
promowanie najlepszych praktyk w tym zakresie,

  budowanie ogólnej kultury bezpieczeństwa sieci i informacji wśród spo-
łeczności użytkowników, konsumentów, przedsiębiorstw, sektora pu-
blicznego,

  promocja i wypracowywanie najlepszych metod szacowania ryzyka i za-
rządzania ryzykiem, zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego,

  przegląd i przystosowanie rozmaitych inicjatyw, prac naukowych i badań 
w zakresie technologii bezpieczeństwa w celu lepszego ich wykorzystania,

  udostępnianie i wymiana informacji oraz doświadczeń z innymi agencja-
mi i organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa oraz 
przemysłem i nauką,

21  National Strategy for Combating Terrorism, White House, Washington D. C., luty 2003, s. 8.
22  Tłum. własne autorów, National Strategy for Combating Terrorism, White House, Washington 

D. C., wrzesień 2006, s. 4.
23  http://www.enisa.europa.eu/about-enisa, stan z dnia 11.02.2011.
24  http://www.enisa.pl/cele.html, stan z dnia 11.02.2011.
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  współpraca z  Komisją Europejską i  krajami członkowskimi UE w  celu 
wypracowania wspólnych metod przeciwdziałania, rozwiązywania i  re-
agowania na problemy bezpieczeństwa,

  dialog z producentami sprzętu i oprogramowania w celu minimalizowania 
problemów bezpieczeństwa powodowanych przez poszczególne produkty,

 wspieranie powstawania standardów bezpieczeństwa produktów i usług, 
 współpraca, na skalę światową, z krajami spoza UE.

Natomiast w ramach NATO w 2008 roku została uruchomiona misja „Co-
operative Cyber Demence Centre of Excellence” (CCDCoE), która ma swoją 
siedzibę w  Tallinie. To centrum cyberbezpieczeństwa pracuje nad projektami 
technologicznymi i prawnymi na wypadek konfliktów, mogących zagrażać całe-
mu Paktowi, jak i pojedynczym państwom członkowskim25.

Dyplomacja publiczna w społeczeństwie sieci
Nowym zjawiskiem w stosunkach międzynarodowych jest dyplomacja cyfro-

wa, czyli wykorzystanie Internetu i mediów społecznościowych do współtworzenia 
lub nawet prowadzenia przez współczesne państwa ich polityki zagranicznej. Czę-
sto używa się zamiennie takich pojęć, jak „dyplomacja wirtualna”, „e-dyplomacja”, 
„cyberdyplomacja”. Dyplomacja cyfrowa to działania dyplomatyczne prowadzone 
przy użyciu nowych technologii, przede wszystkim Internetu. 

Jak stwierdza Richard Grant, nastąpiła demokratyzacja dyplomacji. Rozwój 
komunikacji w Internecie oraz technologii z nią związanych daje większej licz-
bie osób możliwość brania w niej udziału oraz wpływu na sposób jej funkcjono-
wania. Cechą charakterystyczną nowego ładu w stosunkach międzynarodowych 
jest zmiana metod prowadzenia dyplomacji. Liczy się w niej coraz bardziej tzw. 
miękka siła, przy dalszym stosowaniu twardej siły militarnej i  ekonomicznej. 
Tworzy się globalna dyplomacja, rozumiana jako powstanie globalnej przestrze-
ni do wymiany informacji26. 

Widać wyraźnie, że rola klasycznej dyplomacji o  charakterze liniowym, 
w relacjach bezpośrednich międzyrządowych, została rozszerzona. Ministerstwa 
spraw zagranicznych nie posiadają już wyłączności na prowadzenie polityki ze-
wnętrznej państw. Zajmują się one w większym stopniu koordynacją działań in-
stytucji z nimi współpracujących. Warunki do prowadzenia dyplomacji opartej 
na „twardej sile” zostały zweryfikowane przez stosowanie metod opartych na

25  https://ccdcoe.org/, stan z dnia 20.01.2016.
26  R. Grant, The democratisation of diplomacy: negotiating with the Internet, Oxford Internet Insti-

tute, „Research Report”, nr 5, 11.2004.
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koncepcji „miękkiej siły”. Za twórcę tego pojęcia uznaje się amerykańskiego po-
litologa Josepha Nye’a, który wprowadził je do literatury w 1990 roku. Określona 
przez niego „miękka siła” jest siłą łagodności, przekonywania przez odwoływa-
nie się do multilateryzmu i  prawa międzynarodowego, współpracy gospodar-
czej, atrakcyjności kulturowej oraz wspólnych wartości. „Miękka siła” wynika 
z atrakcyjności wartości, kultury i polityki zagranicznej jako jej podstawowych 
wyznaczników. Również większe znaczenie w przypadku tak kształtowanej dy-
plomacji mają liderzy polityczni, liderzy opinii27.

W  kontekście usieciowienia zmienia się natura komunikowania między-
narodowego. Politycy korzystają z internetowych serwisów społecznościowych 
(social network sites – SNS). W  przypadku takich platform komunikacyjnych 
politycy uniezależniają się od mediów tradycyjnych, sami selekcjonują informa-
cje oraz ważne z własnej perspektywy przekazy. Popularne stają się na Twitte-
rze tzw. tweetupy, czyli wirtualne spotkania z internautami. Członkowie sztabów 
polityków oraz specjaliści od PR-u zapraszają na nie nie tylko profesjonalnych 
dziennikarzy, ale również potencjalnych liderów opinii, blogerów ect. Ludzie ci 
relacjonują i  komentują bezpośrednio przebieg wydarzenia, komentują, pod-
grzewają atmosferę28. Budowanie takich społeczności wokół polityka czy orga-
nizacji w środowisku międzynarodowym, to również ważny element soft power. 
Rośnie także znaczenie działań oddolnych. Twórcy zawartości w sieci są także 
nazywani netizen od citizen, czyli „obywatel sieciowy”, co dobrze konweniuje 
z  proponowaną powyżej terminologią rodzajową. Kim są netizens (net + citi-
zens)? To użytkownicy aktywni, którzy wprowadzają do sieci zawartość, czasami 
jedynie dla zabawy, czasami także dlatego, że chcą skomentować daną sytuację, 
zabrać głos bądź ośmieszyć dany wycinek rzeczywistości29.

Obserwujemy stały wzrost roli dyplomacji cyfrowej. Można założyć progno-
zę, że w  przyszłości najbardziej wpływowe będą państwa, nie tyle posiadające 
rozbudowane siły zbrojne, co dysponujące sprawnie funkcjonującymi sieciami 
kontaktów cyfrowych. Jak podkreśla Tomasz Olczyk, cyberdyplomacja, działa-
jąc sieciowo, pozwala komunikować się ze znacznie szerszym gronem adresa-
tów30. Współczesna dyplomacja musi brać pod uwagę umasowienie posługiwania

27  J. Nye, Public Diplomacy and Soft Power, „The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science”, t. 616: Public Diplomacy in a Changing World, 2008, s. 94–109.

28  O. Anusiewicz, Wprowadzenie, „e-Politykon”, nr 16, 2015, s. 5–6.
29  A. Rastić, New Lanuguage Media: Internet memes manuscript, „University Journal of Informa-

tion Technology and Economics”, nr 2, t. 1, 2014, s. 38–44. 
30  T. Olczyk, Facebook w Kampanii Prezydenckiej 2015 roku – analiza zawartości profili Andrzeja 

Dudy i Bronisława Komorowskiego, „e-Politykon”, nr 16, 2015, s. 58.
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się przez użytkowników Internetu mediami społecznościowymi. Na koniec 2014 
roku z serwisów społecznościowych korzystała czynnie co czwarta osoba na świe-
cie. Prognozy rozwoju tych sieci mówią, że w 2017 roku ma z nich korzystać już 
jedna trzecia mieszkańców świata. Pierwsze miejsce wśród mediów społecznościo-
wych ze względu na zasięg zajmuje Facebook (ok. 1,2 bln użytkowników w każ-
dym miesiącu). Na Twitterze założono ok. 550 mln kont, zaś 220 mln to aktywnie 
funkcjonujące konta. Co charakterystyczne, to fakt, że aż 60% Polaków nie wierzy 
w informacje podawane przez radio i telewizję. Tymczasem 56% Polaków traktuje 
jako prawdziwe informacje serwowane przez Internet31. Na zainteresowanie zasłu-
guje koncepcja wirtualnej wieży, zaprezentowana przez kanadyjskiego dyploma-
tę Daryla Copelanda (V Tower). Wirtualna wieża byłaby platformą do wymiany 
informacji i interakcji zawodowych polityków i dyplomatów, także w środowisku 
międzynarodowym. Polegałoby to na tworzeniu tematycznych pulpitów do wyko-
rzystania dla ekspertów z różnych dziedzin, którzy mogliby opiniować określone 
projekty. Wirtualna wieża byłaby forum dla organizacji pozarządowych czy róż-
nych grup interesów. Taka aplikacja mogłaby zdaniem J. Arendarskiej służyć: two-
rzeniu wirtualnych przedstawicielstw, organizacji wirtualnych spotkań i konferen-
cji, zamieszczaniu multimedialnych treści, brandingowi32, dyplomacji online oraz 
dostępowi do informacji33.

Internet stwarza także możliwość zakładania i  działalności wirtualnych 
ambasad lub konsulatów. Zastępują one tradycyjne placówki dyplomatycz-
ne na terenach o mniejszym znaczeniu dla interesów państwa, a  także w kra-
jach niestabilnych politycznie albo ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Mają 
one wspomagać prace zawodowych misji dyplomatycznych, przyczyniając się 
do zmniejszania kosztów ich działalności. Urzędnicy i dyplomaci mogą wów-
czas przebywać w państwie wysyłającym. Ich zaletą jest to, że działają całodobo-
wo. Stany Zjednoczone realizują program „wirtualnej obecności” w miejscach, 
gdzie nie posiadają na stałe działających placówek. Funkcjonuje obecnie po-
nad 40 amerykańskich wirtualnych placówek w różnych częściach świata, m.in. 
w Szwecji, Somalii, Turcji, Francji oraz w Gazie. Zatrudnia się w nich najwyżej 
jednego bądź dwóch urzędników. Wirtualne placówki posiadają status oficjalnie 
działających przedstawicielstw dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych. 

31  http://socjomania.pl/media-spolecznosciowe-w-2015-roku-kierunki-rozwoju/, stan z  dnia 
20.11.2015.

32  S. Gawroński, Dyplomacja publiczna-komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu 
narodowego, „Komunikacja Społeczna. Kwartalnik Internetowy”, nr 1, 2012, Wyższa Szkoła In-
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

33  J. Arendarska, Elektroniczna dyplomacja – nowe narzędzia komunikowania w dyplomacji, http://
oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/Arendarska-J-elektorniczna-dyplomacja.pdf, s. 49–50.
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Naszym zdaniem najlepiej sformułował definicję „dyplomacji cyfrowej” Ro-
bert Rajczyk, przyjmując, że „Dyplomacja cyfrowa może być uważana, z uwagi 
na wykorzystane środki komunikacji, jako forma dyplomacji medialnej prowa-
dzonej poprzez zastosowanie nowych technologii komunikacji elektronicznej, 
włącznie z mediami społecznościowymi, mająca na celu kreowanie i zarządza-
nie wizerunkiem elektronicznym podmiotu państwowego i niepaństwowego”34.
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Streszczenie

Świat cyfrowy w kształtowaniu nowego ładu w stosunkach 
międzynarodowych 

Artykuł dotyczy kwestii, w  jakim zakresie globalne sieci przetwarzania i  rozpo-
wszechniania informacji kreują sposób działania dyplomacji publicznej. W tekście zo-
stały poruszone problemy funkcjonowania społeczeństwa sieciowego, informacyjnego 
oraz ich oddziaływania na dyplomację publiczną oraz bezpieczeństwo. Sieciowość nie 
jest wyzwaniem, ale zaletą dla współczesnych terrorystów. Nowym zjawiskiem w sto-
sunkach międzynarodowych jest dyplomacja cyfrowa, czyli wykorzystanie Internetu
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i mediów społecznościowych do współtworzenia lub nawet prowadzenia przez współ-
czesne państwa polityki zagranicznej. Często używa się zamiennie takich pojęć, jak „dy-
plomacja wirtualna”, „e-dyplomacja”, „cyberdyplomacja”. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe, dyploma-
cja publiczna, cyberterroryzm, cyberwojna, dyplomacja publiczna, media społeczno-
ściowe.

Summary

The role of cyber world in creating new international relations
The paper concerns the issue to what extent the global network processing and dis-

semination of information create public diplomacy. The text has raised the problems of 
society network, information and their impact on public diplomacy and security. Net-
working is not a challenge but an advantage for contemporary terrorists. Digital diplo-
macy which can be described as using by modern states the Internet and social media to 
run their foreign policies is a new phenomenon in international relations. 

Keywords: information society, network society, public diplomacy, cyberterrorism, 
cyberwar, public diplomacy, social media. 




