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ZUCKERBERG: ZAPOBIEGANIE INGERENCJI W
WYBORY TO „WYŚCIG ZBROJEŃ” Z ROSJĄ, IRANEM
I CHINAMI
„Nawet jeśli coś nie doprowadzi do bezpośredniej ﬁzycznej szkody, nie chcemy, aby dezinformacja
była treścią, która rozprzestrzenia się wirusowo” - stwierdził Mark Zuckerberg w wywiadzie dla BBC. W
trakcie rozmowy szef Facebooka przyznał również, że platforma nie była przygotowana na
przeciwdziałanie wrogim działaniom w trakcie amerykańskich wyborach prezydenckich w 2016 roku.
Szef Facebooka w wywiadzie dla BBC wychwalał działania platformy w kontekście wykrywania i
zwalczania przejawów działań dezinformacyjnych i fake newsów. Wskazał, na dane zgodnie z którymi
jak dotychczas platformie udało się oznaczyć etykietami ostrzegającymi przed fałszywymi
informacjami około 50 milionów postów. Wynik ten został osiągnięty, jak wskazał Zuckerberg poprzez
współpracę z niezależnymi fact checkerami. „Wiemy, że są skuteczne, ponieważ w 95% przypadków
użytkownicy nie klikają treści z etykietą ostrzegawczą” – powiedział dla BBC.
Zuckerberg potwierdził również, że treści, które napisał Prezydent Brazylii odnośnie pandemii
koronawirusa zostały usunięte z uwagi na fakt, że były oczywistą nieprawdą. Jair Bolsonaro znany jest
z lekceważących wypowiedzi odnośnie pandemii koronawirusa. Za pośrednictwem mediów
społecznościowych Bolsonaro przekonywał, że hydroksychlorochina może wyleczyć Covid-19.
Tak samo postąpiono z treściami, które pojawiały się na licznych grupach, które łączyły technologie
5G z wirusem czy zachęcały do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.
Szef Facebooka odniósł się również do działań dezinformacyjnych wokół wyborów. W wywiadzie dla
BBC przyznał, że zarządzana przez niego platforma nie była przygotowana do zwalczania
dezinformacji przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Dodał jednak, że obecnie zostały
wyciągnięte wnioski odnośnie całej sytuacji i jest lepiej przygotowany na próby wywierania wpływu
politycznego.
„Kraje w dalszym ciągu będą podejmować próby ingerencji i będziemy świadkami takich przejawów,
jednak wiele się nauczyliśmy od 2016 roku i jestem pewien, że będziemy w stanie chronić uczciwość
nadchodzących wyborów” – stwierdził szef Facebooka w trakcie wywiadu dla BBC. Powiedział również,
że zapobieganie ingerencji w trakcie wyborów to „wyścig zbrojeń” z krajami takimi jak Rosja, Iran i
Chiny.
Rozmowa z BBC była pierwszym wywiadem szefa Facebooka dla telewizji w Wielkiej Brytanii od pięciu
lat.

