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RUSSIA IS SIMPLY THE BEST! NARRACJE KREMLA
POD LUPĄ NATO STRATCOM
Rosyjskie narracje dezinformacyjne są stałym obiektem badań zarówno ze strony Unii Europejskiej jak
i NATO. W najnowszym raporcie NATO Stratcom autorzy prezentują wynik badania rosyjskich operacji
informacyjnych w regionie państw Nordycko-Bałtyckiej Ósemki.
Nordycko-Bałtycka Ósemka (NB8) podobnie jak Polska i inne państwa europejskie zmaga się z
rosyjskimi narracjami dezinformacyjnymi. Dlatego też, region NB8 stał się obiektem badania
ekspertów z NATO StratCom, którzy w raporcie „Russia’s footprint in the nordic-baltic information
environment” wskazują na najnowsze narracje wychodzące ze strony wschodniego sąsiada. Raport
jest już drugą edycją badania (pierwsza powstała w 2018 roku) i jest wynikiem prowadzonych prób
monitorowania i analizowania wpływu działań informacyjnych Rosji na region nordycko-bałtycki, który
obejmuje: Danię, Estonię, Finlandię, Islandię, Łotwę, Litwę, Norwegię i Szwecję.
Analiza treści wykazała najbardziej popularne wątki dezinformacyjne, które prowadzone są przez
stronę rosyjską. Ich treść nie była zaskakująca – najczęściej powtarzanymi narracjami klasycznie już
były próby manipulowania faktami dotyczącymi drugiej wojny światowej oraz napisania historii na
nowo. Pojawiały się także wątki wyolbrzymiające zagrożenie ze strony imigrantów, zarzuty o rusofobię
oraz oskarżenia względem rządów tych państw o dyskryminację ludności rosyjskiej. Nie dziwią
również narracje wskazujące zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z wysuniętej obecności NATO w
Polsce i krajach bałtyckich oraz kwestionowanie i podważanie krajowych, a także regionalnych
projektów infrastrukturalnych.
Nie trudno zauważyć, że wątki te w mniejszym lub większym zakresie pojawiają się również w polskiej
przestrzeni informacyjnej - a duża część wskazanych narracji są niczym klasyka – wrażliwe aspekty
historii z okresu drugiej wojny światowej, własna wizja nie tylko wojennych, ale i powojennych losów
Europy. Dobrze znane również w innych częściach Europy są również wątki rusofobiczne, które mają
być objaśnieniem antyrosyjskiej polityki rządów państw europejskich. Oczywiście co warto podkreślić,
narracje te, pomimo, że występują jako stałe treści wypływające od „przekaźników”
dezinformacyjnych treści, będą dostosowywane pod potrzeby poszczególnych społeczeństw.
Czytaj też: Żaryn: "To, co dla nas jest największym zagrożeniem, to aktywność Federacji Rosyjskiej"
W porównaniu do poprzedniego badania regionu NB8, które odbyło się w 2016 roku i zostało
opublikowane w 2018 roku, wykazano, że niezmiennie pojawiają się narracje poświęcone
wskazywaniu na migrantów i uchodźców jako na
elementy destabilizujące bezpieczeństwo, podnoszony jest również temat Nord Stream 2 jako
projektu, który zakończy się powodzeniem. Stałym elementem obu edycji badań są również kwestie
dobrobytu dzieci w tych krajach, dyskryminacji ludności rosyjskojęzycznej oraz podważania twierdzeń,

że rosyjska działalność stanowi zagrożenie. Wciąż artykułowe jest również zagrożenie ze strony religii
muzułmańskiej oraz wskazywanie na działalność prawicowych ekstremizmów. Skupiano się również
na tak niepozornych sprawach jak świętowanie 9 maja – tradycyjnie ten dzień jest obchodzony w Rosji
(i nie tylko tam) jako dzień zwycięstwa upamiętniające zakończenie drugiej wojny światowej.
W porównaniu do 2016 roku, widoczne były również nowe narracje oskarżające kraje bałtyckie o brak
szacunku dla sowieckiego dziedzictwa, manie szpiegów, rusofobię, wskazywanie na podważanie
stabilności regionalnej czego przyczyną jest działalność NATO oraz zagrożenia wynikające z
liberalizacji polityki, praw człowieka oraz podnoszenia kwestii krwi.
Czytaj też: Akcja-reakcja! Rosyjska odpowiedź na zarzuty o działania dezinformacyjne
Eksperci zidentyﬁkowali narracje, które pojawiały się przy poprzednim badaniu, jednak w późniejszym
okresie zostały porzucone. Są to m.in. narracje powiązane ze wskazywaniem na NATO jako zagrożenie
dla Rosji, podważanie jedności partnerów ramach Unii Europejskiej czy wskazywanie na nałożone
sankcje na Rosję przez UE jako na środek, który szkodzi samej Unii. Ważnym tematem była również
kwestia Ukrainy i sugerowanie, że jej suwerenność nie jest uznawana przez kraje zachodnie a Rosja
nie narusza granic suwerennych państw. Nie były również kontynuowane wątki związane z
„polowaniem” na Juliana Assange oraz klasycznie już wykorzystywano narracje pojawiające się
również w ramach "polskich" treści odnośnie działalności Sorosa i elit waszyngtońskich.
Analiza przeprowadzona przez ekspertów NATO StratCom wskazuje na najpopularniejsze narracje,
które zostały wykryte w przestrzeni państw NB8. Trudno jednak nie ulegać wrażeniu, że w dużej
mierze są one tożsame z tymi publikowanymi również w naszym regionie.

