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WPROWADZENIE

Katalog najwi kszej ameryka skiej ksi garni internetowej, „Amazon”, po wpisa-
niu has a „rewolucja informacyjna” wy wietla list  co najmniej kilkudziesi ciu ksi -
ek zawieraj cych w tytule podane s owa i dost pnych obecnie na rynku w USA. Je eli

czytelnik odwiedzi katalog biblioteki dowolnego zachodniego uniwersytetu, liczba po-
zycji po wi conych ró nym aspektom rewolucji informacyjnej oka e si  znacznie
wi ksza i ro nie z ka dym miesi cem. Oznacza to, e rozwój nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych na tyle zmieni  ycie codzienne, e sta y si  one popu-
larnym tematem akademickich docieka .

Problem spo ecznych konsekwencji rewolucji informacyjnej, najcz ciej wi zany
z poj ciem spo ecze stwa informacyjnego, jest jedn  z kwestii najintensywniej podda-
wanych badaniom. Oznacza to zarówno projekty empiryczne, jak i próby uchwycenia
istoty zmian, których jeste my wiadkami, w kontek cie wzorców i struktur ycia spo-
ecznego. Nie inaczej jest w wypadku polityki. Tylko na pierwszy rzut oka rewolucja

informacyjna sprowadza si  do mo liwo ci zakupów przez Internet, wymiany kore-
spondencji czy poszukiwania informacji o zadanej w a nie przez nauczyciela lekturze.
W istocie, wiele sfer ycia politycznego jest przedmiotem znacz cych przemian doko-
nuj cych si  pod wp ywem nowych technologii.

G ównym celem tej ksi ki jest ch  odpowiedzi na pytanie: czy i na ile rewolucja
informacyjna wp yn a na kszta t mechanizmów politycznych, funkcjonowanie insty-
tucji politycznych i model wspó czesnej demokracji? Na polskim rynku wydawniczym
coraz cz ciej pojawiaj  si  publikacje dotycz ce spo ecznych konsekwencji rozpo-
wszechnienia nowych technologii. Je li chodzi jednak o konsekwencje rewolucji infor-
macyjnej w sferze polityki, brak jest jak dotychczas pozycji ujmuj cej ca o  zagadnie-
nia z punktu widzenia funkcjonowania systemu politycznego1. Prezentowana praca
próbuje wype ni  t  luk .

1 W ród pozycji ksi kowych zajmuj cych si  pewnymi aspektami konsekwencji rewolucji in-
formacyjnej dla polityki wymieni  mo na prace Paw owskiej (1995), Szostaka (2001) i Rothert
(2001).
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W poszczególnych rozdzia ach ksi ki czytelnik znajdzie bardzo ma o odniesie
do realiów polskich. Jest to efektem dwóch co najmniej czynników. Po pierwsze, za-
awansowanie rewolucji informacyjnej w Polsce jest znacznie s absze ni  w najbardziej
rozwini tych krajach wiata. Dotyczy to zarówno dost pno ci i rozpowszechnienia no-
wych technologii, jak i stopnia ich wykorzystania w konkretnych sferach ycia publicz-
nego. W efekcie, koncentracja na realiach polskich nie mog aby da  miarodajnego ob-
razu politycznego wymiaru rewolucji informacyjnej. Po drugie za , wydaje si , e bar-
dzo potrzebny jest w chwili obecnej wielowymiarowy program badawczy, oceniaj cy
empirycznie stopie  penetracji polskiej polityki przez nowe technologie informacyjne
i komunikacyjne. Powinien odpowiedzie  on nie tylko na pytanie o stan polskich do-
wiadcze  w zakresie wykorzystania np. Internetu w funkcjonowaniu instytucji poli-

tycznych ró nych szczebli. Nie mniej istotna jest ocena stanu otwarto ci spo ecznej na
konkretne rozwi zania techniczne czy analiza dotychczasowej strategii pa stwa wobec
rewolucji informacyjnej.

Istotnym punktem odniesienia dla tego rodzaju bilansu rewolucji informacyjnej
w sferze polskiego ycia politycznego musi by  jednak diagnoza do wiadcze  wiato-
wych. Ch  takiego w a nie „rozpoznania sytuacji” by a g ównym motywem autora
przy podejmowaniu pracy nad ksi k . Obejmuje ono zarówno opis praktyki ycia po-
litycznego, jak i stan teoretycznej refleksji nad konsekwencjami zastosowania nowych
technologii dla kszta tu systemu politycznego. Dopiero w takiej perspektywie mo na
b dzie adekwatnie oceni , w jakim miejscu znajduje si  polska demokracja, w kontek-
cie wykorzystania nowych technologii.

Jak wspomniano, wiod cym motywem analizy jest problematyka demokratycz-
nego systemu politycznego i jego przemian pod wp ywem rewolucji informacyjnej.
Oznacza to, e poza g ównym nurtem zainteresowa  autora pozosta y kwestie takie,
jak konsekwencje rewolucji informacyjnej dla stosunków mi dzynarodowych i wiato-
wego uk adu si , a tak e prawne aspekty rozpowszechniania nowych technologii.

Pierwszy rozdzia  ma charakter wst pny i jest po wi cony problematyce rewolucji
informacyjnej jako problemowi badawczemu. Analizie zosta y poddane wp yw rozwo-
ju technologicznego na ycie spo eczne oraz zmiany w procesie komunikacji wprowa-
dzone przez Internet. Zaprezentowane s  tak e g ówne problemy zwi zane z tworze-
niem teorii spo ecze stwa informacyjnego.

Rozdzia  drugi dotyczy konsekwencji rewolucji informacyjnej dla teorii demokra-
cji. Poza przedstawieniem podstawowych problemów terminologicznych, zwi zanych
z poj ciem elektronicznej demokracji, omówiony zosta  mechanizm wp ywu nowych
technologii na ró ne modele wspó czesnej demokracji.

Zagadnienie kryzysu demokracji przedstawicielskiej jest g ównym tematem roz-
dzia u trzeciego. Poza prezentacj  g ównych aspektów samego kryzysu, analizie zosta-
y poddane dwie teoretyczne perspektywy opisu wspó czesnej demokracji – koncepcje

sfery publicznej i kapita u spo ecznego. S  one bardzo cz sto punktem wyj cia dla tezy
o mo liwo ciach wykorzystania nowych technologii i opartych o nie nowych form eks-
presji politycznej, dla przezwyci enia kryzysu demokracji. Zasadno  tego rodzaju
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nadziei jest poddana ocenie na podstawie analizy funkcjonowania wybranych politycz-
nych aspektów wykorzystania sieci.

Rozdzia  czwarty przynosi szczegó ow  analiz  wp ywu nowych technologii na
procesy partycypacji i mobilizacji politycznej. Zaprezentowane zosta y dotychczasowe
do wiadczenia w zakresie zastosowania zdobyczy rewolucji informacyjnej w procedu-
rach wyborczych, a tak e rola Internetu jako ród a informacji wyborczej. W kontek-
cie mobilizacji politycznej przedstawione s  przyk ady wykorzystania Internetu do

skutecznego wp ywania na procesy legislacyjne oraz jako narz dzia w kampanii wy-
borczej. Analizie poddano tak e wybrane obywatelskie inicjatywy sieciowe, b d ce
zal kowymi strukturami nowej formu y spo ecze stwa obywatelskiego.

W rozdziale pi tym omówione s  kolejno podstawowe instytucje demokratyczne-
go systemu politycznego – parlament, rz d, partie polityczne, struktury samorz dowe
i administracja publiczna – z punktu widzenia wp ywu rewolucji informacyjnej na ich
funkcjonowanie. Szczególn  uwag  zwrócono na przemiany relacji pa stwo – obywa-
tel, przejawiaj ce si  w inicjatywach z zakresu tak zwanej elektronicznej biurokracji.
Przedstawione zosta y te  najbardziej reprezentatywne przyk ady praktycznej realiza-
cji idei elektronicznej biurokracji.

Rozdzia  szósty zajmuje si  statusem pa stwa w okresie rewolucji informacyjnej.
Zaprezentowane zosta y zarówno koncepcje sugeruj ce ograniczenie zakresu suweren-
no ci pa stwa, pod wp ywem rozwoju nowych technologii, jak i – biegunowo ró ne –
wizje naruszaj cego prywatno  obywateli, pa stwa obserwacji i kontroli. Omówiono
tak e g ówne typy strategii budowy spo ecze stwa informacyjnego, realizowane
w ró nych krajach. Szczególny nacisk po o ono na prezentacj  do wiadcze  krajów
traktuj cych rewolucj  informacyjn  jako istotny impuls dla nadrobienia zapó nie
rozwojowych. Ostatnia cz  rozdzia u jest po wi cona g ównym barierom dost pu do
nowych technologii i konsekwencji nierówno ci w tym zakresie dla stratyfikacji spo-
ecznej i struktury w adzy.

Czytelnik musi mie  wiadomo  szybko ci zmian zachodz cych w sferze nowych
technologii, a tak e krótkotrwa o ci wielu sieciowych programów i inicjatyw. Oznacza
to tak e niebezpiecze stwo szybkiej dezaktualizacji wszelkich wska ników liczbo-
wych i statystyk. Ostatnia aktualizacja wszystkich adresów witryn WWW podawanych
w tek cie zosta a dokonana w po owie wrze nia 2001 roku. Dotyczy to tak e adresów,
pod którymi dost pne s  w sieci teksty wymienione w wykazie na ko cu ksi ki.

Jak zwykle w wypadku pracy nie b d cej dzie em zespo owym, autor ponosi pe n
odpowiedzialno  za wszelkie nie cis o ci i niedoci gni cia mog ce znale  si  w tek-
cie. Jest natomiast faktem, e lista osób, bez których powstanie tej ksi ki nie by oby

mo liwe i którym pragn  z o y  podzi kowanie, jest wyj tkowo d uga.
Ksi ka jest kolejn  publikacj  b d c  efektem programu bada  nad spo ecze -

stwem informacyjnym, podj tego w roku 2000 przez Instytut Nauk Spo ecznych Aka-
demii Górniczo-Hutniczej i kontynuowanego przez Wydzia  Nauk Spo ecznych Stoso-
wanych AGH. Inicjatorem programu i hojnym sponsorem jego realizacji by  Rektor
AGH, profesor Ryszard Tadeusiewicz, któremu dzi kuj  serdecznie zarówno za mery-
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toryczny wk ad w uruchomienie projektu, jak i sfinansowanie wydania tej ksi ki. Bez-
cenne dla ostatecznego kszta tu tekstu by y dla mnie dyskusje i polemiki prowadzone
z Tadeuszem Biernatem, który wspó uczestniczy  te  w pierwszej fazie bada  nad pro-
blematyk  konsekwencji rewolucji informacyjnej dla sfery polityki. Zygmunt Kwart-
nik konsultowa  wytrwale techniczne kwestie zwi zane z funkcjonowaniem nowych
technologii.

Kluczowe znaczenie dla zebrania materia ów do ksi ki, a tak e dla bezpo rednie-
go do wiadczenia stopnia zaawansowania rewolucji informacyjnej w USA, mia  sta ,
który odby em na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Chicago, jesieni  2000 roku. By
on mo liwy dzi ki finansowemu wsparciu ze strony Urban Innovation Analysis. Profe-
sorowi Terry’emu Nicolsowi Clarkowi z Uniwersytetu Chicago dzi kuj  za owocne
dyskusje dotycz ce wst pnej koncepcji tej ksi ki, a tak e przybli enie mechanizmów
zmian spo ecze stwa ameryka skiego, zachodz cych pod wp ywem nowych technolo-
gii. Sourna Daneshvar okaza  si  nieoceniony w technicznym przygotowaniu materia-
ów badawczych w czasie mojego pobytu w Chicago.

Wreszcie – last but not least – dzi kuj  mojej onie Ani, pierwszej czytelniczce
ksi ki, której cenne uwagi pomog y mi wyeliminowa  wiele potkni  i niedoci gni
tekstu i której cierpliwo  i wyrozumia o  w czasie ca ej pracy nad projektem by y
warunkiem koniecznym dla jego realizacji.
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ROZDZIA  
Rewolucja informacyjna jako problem badawczy

. . Podstawowe terminy

Przemiany, jakim podlega ycie zbiorowe, czy kierunek, w którym zmierza spo e-
cze stwo, stanowi y od zarania nauk spo ecznych jeden z g ównych nurtów zaintereso-
wa  badaczy. Pokusa opisania zmian w otaczaj cym wiecie i ewentualnego wskazania
ich wewn trznej logiki by a zawsze wystarczaj co silna, by uczyni  z tego typu analiz
jeden z dominuj cych nurtów socjologii czy nauki o polityce. Stopie  zaciekawienia
konkretnym aspektem zmian w wiecie jest niew tpliwie wprost proporcjonalny do
obecno ci symptomów przemian w yciu codziennym. Mo na uzna , e ewolucja
struktur klasowych spo ecze stw budzi nieco mniejsze emocje ni  zmiany spowodo-
wane w yciu spo ecznym przez wynalazek samochodu. Nie oznacza to oczywi cie
mniejszego znaczenia problematyki struktury spo ecznej, ale wy cznie znacznie
mniejsz  no no  tych kwestii z perspektywy przeci tnego cz owieka.

W tym kontek cie, gwa towne przemiany w zakresie sposobów komunikacji
i technik przesy ania informacji, jakie obserwowali my w ci gu dwóch ostatnich dekad
XX wieku, cz  obydwa punkty widzenia. Rozwój Internetu czy telefonii komórko-
wej jest zarówno fenomenem wp ywaj cym na ycie codzienne milionów ludzi w wie-
lu krajach, jak i zjawiskiem zmieniaj cym regu y ycia spo ecznego w szerszej per-
spektywie. Nie mo e wi c dziwi  mnogo  opracowa  po wi conych ró nym aspek-
tom nowej, cyfrowej rzeczywisto ci, jakie pojawiaj  si  na wiatowym rynku
wydawniczym.

Du a ilo  studiów niekoniecznie jednak oznacza spójno  i wzajemn  przek a-
dalno  prowadzonych analiz. Do pewnego stopnia jest to sytuacja nieunikniona i ty-
powa dla wielu sfer nauk spo ecznych. W przypadku interesuj cej nas w tym
miejscu problematyki dodatkowym czynnikiem komplikuj cym sytuacj  jest jednak
brak dystansu czasowego do opisywanych zjawisk. Próba uchwycenia zachodz cych
zmian nieomal z dnia na dzie  powoduje – poza wieloma innymi problemami – trudno-
ci w znalezieniu adekwatnego j zyka dla opisu sytuacji. W efekcie w a ciwie nie-

uchronne s  brak zgodno ci w zakresie stosowanej terminologii i próby posi kowania
si  tworzonymi ad hoc neologizmami. W ród tych ostatnich, jak s usznie zauwa a
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Schalken ( 998), dominuj  okre lenia metaforyczne, najcz ciej cz ce znane po-
wszechnie terminy z przedrostkami maj cymi podkre la  nowy wymiar tak powsta ej
kategorii. Mamy wi c do czynienia z teleprac  i teledemokracj , cyberszko  i cyber-
bibliotek  czy wreszcie e-handlem i e-biurokracj . Jednym z pierwszych i chyba naj-
bardziej znanym poj ciem tego typu jest niew tpliwie kategoria „cyberprzestrze ”,
wprowadzona ju  w po owie lat 80. przez Wiliama Gibsona ( 984) w jego powie ci
science fiction, zatytu owanej Neuromancer . Wzi wszy pod uwag , e w tym okresie
trudno by o przewidywa  powstanie nowych sposobów komunikowania si  w nieodle-
g ej przysz o ci, a zw aszcza ich masowy rozwój, wizja globalnej sieci komputerowej
okaza a si  zaskakuj co trafna.

Do dzisiaj zreszt  „cyberprzestrze ” jest jednym z terminów najcz ciej u ywa-
nych przez autorów zainteresowanych kulturowymi przemianami powodowanymi
przez nowe technologie.

Wed ug jednego z popularnych uj  (Benedikt 994a, s. 23), cyberprzestrze  to:

(...) po czona globalnie, generowana przez komputery, dost pna dzi ki komputerom i funkcjo-
nuj ca dzi ki komputerom, wielowymiarowa, sztuczna lub wirtualna rzeczywisto . W rzeczy-
wisto ci tej (...) widzialne i s yszalne obiekty nie maj  charakteru obiektów fizycznych, ani
nie s  reprezentacj  obiektów fizycznych. S  natomiast w swej formie, charakterze i dzia aniu
utworzone z danych – z czystej informacji.

Niezale nie od poj  takich, jak „cyberprzestrze ”, których mno enie jest mo li-
we w zasadzie bez ogranicze  (a w zwi zku z coraz szerszym zasi giem nowych tech-
nologii jest to zapewne tak e proces nieunikniony), w powszechnym obiegu funkcjo-
nuj  tak e poj cia typu „infostrada”, „cyfrowa rzeczywisto ”, „wirtualne kontakty”
„sieciowe spo eczno ci” itd. Ca a ta mozaika terminologiczna pozwala nad y  za dy-
namicznie zmieniaj c  si  rzeczywisto ci  technologiczn  i spo eczn  w j zyku co-
dziennym. Efektem jest jednak takie bogactwo okre le , e precyzyjna komunikacja
staje si  coraz trudniejsza.

Co wi cej, poszczególne terminy odnosz  si  do ró nych aspektów nowej rzeczy-
wisto ci. Poj cie „infostrada” stawia w centrum infrastruktur  techniczn  i szybko
przesy u informacji, okre lenie „cyfrowa rzeczywisto ” podkre la specyficzny sposób za-
pisu informacji, a termin „rzeczywisto  wirtualna” definiowany jest raczej przez opo-
zycj  do fizycznego istnienia. Mo e wi c si  okaza , e dwóch autorów stosuj c bardzo
zbli one poj cia, w istocie ma na my li inne nieco aspekty opisywanej rzeczywisto ci.

Nie jest celem tej ksi ki precyzyjne definiowanie terminów i ustalanie ich do-
k adnych zakresów znaczeniowych. Zadanie to, aczkolwiek interesuj ce, wydaje si
w chwili obecnej dosy  karko omne i niekoniecznie najwa niejsze. W opisanej powy-
ej sytuacji nadmiaru bogactwa terminologicznego w odniesieniu do sieciowego i cyf-

Polskie wydanie tej powie ci ukaza o si  pod tym samym tytu em w roku 996.
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rowego aspektu rzeczywisto ci spo ecznej trzeba jednak wprowadzi  najbardziej pod-
stawowe i najistotniejsze poj cia. B d  si  one przewija  w dalszej cz ci tekstu, st d
warto mie  wiadomo  przypisywanego im znaczenia i wzajemnych relacji.

Terminem narzucaj cym si  oczywi cie w pierwszej kolejno ci jest „Internet”2.
W zasadzie to w a nie Internet sta  si  kamieniem milowym na drodze do popularyza-
cji i rozpowszechnienia nowych technologii w skali masowej. Internet, mi dzy inny-
mi dzi ki towarzysz cej mu swoistej anarchizuj cej ideologii3, jest te  stymulatorem
najmocniejszych zmian kulturowych, spo ecznych i politycznych.

Internet mo na w uproszczeniu nazwa  po prostu globaln  sieci  komputerow ,
ale z punktu widzenia jego wp ywu na spo ecze stwo najistotniejsza wydaje si  nast -
puj ca charakterystyka (Schalken 998, s. 64):

(...) zdecentralizowana struktura, w której w adza nad informacj  i procesem komunikacji jest
przeniesiona z instytucji centralnych na jednostki, gdzie czas i terytorium maj  charakter rela-
tywny i gdzie przyt aczaj ca atomizacja podmiotów, celów i interesów jest po czona z siln
tendencj  w kierunku globalizacji i umasowienia.

Kiedy operuje si  poj ciem Internetu konieczne s  co najmniej dwa zastrze e-
nia. Po pierwsze sam termin „Internet” jest kategori  bardzo pojemn  i obejmuj c
wiele rozwi za  technicznych (czy u ywaj c j zyka informatyki – „protoko ów” i ro-
dzajów oprogramowania), umo liwiaj cych ró norodne rodzaje aktywno ci. Poczta
elektroniczna (e-mail), telnet, IRC, FTP, WWW (World Wide Web) czy Real Audio to
tylko najbardziej znane elementy Internetu, pozwalaj ce na s uchanie muzyki, wymia-
n  korespondencji, dyskusje z innymi u ytkownikami sieci czy wreszcie przegl danie
dowolnych zasobów informacyjnych umieszczonych na witrynach WWW. Ta ostatnia
forma – w najbardziej spektakularny sposób poszerzaj ca sfer  dost pnych informacji
– jest najcz ciej uto samiana z u ywaniem Internetu, ale w istocie obejmuje on
wszystkie wymienione powy ej i wiele innych rodzajów us ug.

Po drugie za , Internet – rozumiany jako sie  komputerowa – jest najbardziej zna-
n  i najmocniej analizowan , ale nie jedyn  now  technologi  zmieniaj c  regu y ko-
munikacji i przep ywu informacji. Wystarczy wspomnie  cho by triumfalny pochód
przez rynki wszystkich krajów uprzemys owionych telefonii komórkowej, która dzi -
ki technologii cyfrowej rozszerza swoje mo liwo ci techniczne o coraz nowe sfery.
W istocie Internet (w sensie mo liwo ci odczytywania i przekazywania cyfrowo zapi-
sanych informacji) niekoniecznie musi by  obecnie zwi zany z komputerem, za  sam

2 Zamiennie z poj ciem „Internet” u ywany b dzie termin „sie ”, wystarczaj co zakorzeniony
w j zyku polskim i w a ciwie oddaj cy istot  samego zjawiska.

3 W sieci znale  mo na wiele manifestów og aszaj cych Internet republik  wolnych ludzi wy-
swobadzaj cych si  spod represyjnej w adzy elit. Najbardziej bodaj znanym dokumentem tego typu
jest „Deklaracja Niepodleg o ci Cyberprzestrzeni” (zob. Barlow 996).
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komputer pe ni i b dzie pe ni  coraz wi cej funkcji wykraczaj cych poza swe pierwot-
ne przeznaczenie.

Z tego powodu w interesuj cym nas tu kontek cie wp ywu na regu y rz dz ce y-
ciem spo ecznym i politycznym, bardziej adekwatna od poj cia Internetu wydaje si
kategoria „technologie informacyjne i komunikacyjne” ICT (Information and Commu-
nication Technologies). Jest to termin dosy  powszechnie u ywany w literaturze anglo-
j zycznej w a nie ze wspomnianych powy ej powodów.

Internet pozostaje najmocniej rozpowszechnion  i najbardziej no n  spo ecznie
spo ród nowych technologii, st d ró ne aspekty jego u ycia najcz ciej poddawane
s  analizie. Nale y jednak pami ta , e operowanie tym poj ciem jako synonimem
dla wszystkich zmian w technologiach przesy ania i przetwarzania informacji w ostat-
nich latach jest daleko id cym, cho  cz sto pope nianym, uproszczeniem. W kontek-
cie ci g ych przemian i wzajemnego przenikania si  urz dze , aplikacji czy sys-

temów oprogramowania – w przesz o ci maj cych odr bny charakter – u ywanie
skrótu ICT pozwala na bardziej precyzyjne oddanie dynamiki relacji technologia – spo-
ecze stwo.

Poszczególne nowe technologie informacyjne i komunikacyjne odpowiadaj  na
ró ne potrzeby u ytkowników i realizuj  swoje funkcje w ró ny sposób, wymagaj c
wi kszej lub mniejszej aktywno ci cz owieka. Nie oznacza to jednak, e nie mo na
dla ICT znale  wspólnego mianownika. Tym, co uzasadnia stosowanie wspólnej kate-
gorii poj ciowej dla urz dze  tak ró nych, jak telefon komórkowy, systemy wideokon-
ferencyjne czy przesy anie listów drog  elektroniczn , jest cyfrowy charakter prze-
twarzania informacji i bazowanie na technologii mikroprocesorowej (Wilhelm 2000).
W tym sensie wspomniane powy ej operowanie terminami takimi, jak „cyfrowa rze-
czywisto ” czy „cyfrowa gospodarka”, w a ciwie odzwierciedla istot  technologicz-
nego prze omu ostatnich dekad.

Poj ciem bezpo rednio zwi zanym z ICT i podstawowym dla opisu przemian spo-
ecznych zachodz cych obecnie w wiecie jest „rewolucja informacyjna”. Akceptacja

tego terminu oznacza przyznanie, i  poziom wp ywu nowych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych zarówno na ycie codzienne, jak i struktury ycia spo ecznego
osi gn  pu ap, przy którym mo na mówi  o zupe nie nowej jako ciowo sytuacji. Re-
wolucyjno  dokonuj cych si  zmian ma co najmniej kilka aspektów. Dotyczy zarów-
no nowych rodzajów komunikacji i interakcji pojawiaj cych si  w ród u ytkowników
sieci, jak i technicznych parametrów – przede wszystkim szybko ci – procesu przeka-
zywania informacji, konsekwencji ICT w sferze ekonomicznej4 itd. Mo na wi c mó-

4 Zob. np. Keohane, Nye ( 999, s. 200): „Poprzez poj cie rewolucji informacyjnej odnosimy si
do gwa townego rozwoju technologicznego w zakresie komputerów, procesu komunikacji i oprogra-
mowania, który doprowadzi  do dramatycznego obni enia kosztów przetwarzania i przekazywania
informacji. (...) Tym, co wyró nia rewolucj  informacyjn , jest olbrzymia redukcja kosztów transmi-
sji informacji”.
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wi  o kulturowym, technologicznym czy gospodarczym wymiarze rewolucji informa-
cyjnej. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak kluczowa rola nowego modelu prze-
twarzania i przesy ania informacji jako katalizatora obserwowanych zmian.

U ywanie okre lenia „rewolucja” ma sugerowa  nie tylko prze omowy charakter
przeobra e  zachodz cych w poszczególnych sferach ycia, ale i sam zakres wp ywu
ICT na codzienne funkcjonowanie milionów ludzi. Je eli wprowadzanie nowych tech-
nologii znajduje swe odzwierciedlenie we wszystkich niemal dziedzinach ycia i wy-
musza zmian  codziennych nawyków i przyzwyczaje  ludzi nie maj cych zawodowo
nic wspólnego z nowoczesnymi technologiami, to niezale nie od intensywno ci owego
oddzia ywania mo na mówi  o zmianach rewolucyjnych.

Termin „rewolucja informacyjna” odnosi si  wi c do zakresu i g boko ci zmian
powodowanych w yciu codziennym przez ICT. Je eli zsumowa  wszystkie spo eczne
aspekty oddzia ywania rewolucji informacyjnej i przyjrze  si  ich efektom dla funkcjo-
nowania ca ego spo ecze stwa, to mo na mówi  o procesie powstawania spo ecze -
stwa informacyjnego. Spo ecze stwo informacyjne jest swoistym „produktem” rewo-
lucji informacyjnej, systemem spo ecznym, którego sposób funkcjonowania zosta  ra-
dykalnie zmieniony przez nowe technologie informacyjne i komunikacyjne.

Informacja, jej produkowanie, przetwarzanie, przesy anie, upowszechnianie i po-
siadanie staj  si  kluczow  charakterystyk  funkcjonowania spo ecze stwa, swoistym
j drem ycia spo ecznego. Im bardziej centraln  pozycj  w yciu spo ecznym zajmuje
informacja i procesy z ni  zwi zane, tym bardziej uzasadnione jest operowanie poj -
ciem spo ecze stwa informacyjnego w odniesieniu do konkretnej zbiorowo ci. Mo na
wi c mówi  o stopniowalno ci kategorii spo ecze stwa informacyjnego, wi kszym lub
mniejszym przeobra eniu mechanizmów ycia spo ecznego przez ICT.

Termin spo ecze stwo informacyjne powsta  ju  na pocz tku lat 60. w Japonii
i stosunkowo szybko zosta  wykorzystany do opisu ambitnego planu rozwoju najnow-
szych technologii i ich przemys owych zastosowa , realizowanego w owym okresie
przez japo ski rz d. Do poj cia tego powrócono wraz z gwa townymi przeobra eniami
w zakresie ICT w latach 80., za  ostatnia dekada XX wieku przynios a rozkwit wizji
spo ecze stwa informacyjnego. Kategoria ta jest obecnie odmieniana przez wszystkie
przypadki i sta a si  swoistym wytrychem do krainy spo ecznych konsekwencji no-
wych technologii.

Powszechno  u ywania konkretnego terminu niekoniecznie jednak, jak wspo-
mniano, przek ada si  na precyzj  jego u ycia. Abstrahuj c w tym miejscu od konkret-
nych definicji, trzeba zwróci  uwag , e poj cie „spo ecze stwo informacyjne” jest
stosowane w dwóch co najmniej znaczeniach. Po pierwsze, jako kategoria opisowa –
odnosz ca si  do okre lonych konsekwencji rozwoju ICT obserwowalnych w yciu
spo ecznym. W tym kontek cie stawia  mo na np. pytanie: na ile kumulacja okre lo-
nych zjawisk obserwowanych w zbiorowo ci X uzasadnia u ywanie w stosunku do
niego poj cia „spo ecze stwo informacyjne”?

W drugim znaczeniu spo ecze stwo informacyjne jest traktowane jako postulat
rozwojowy – po dany model docelowy, którego osi gni cie mo e by  efektem wia-
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domie stosowanej strategii5. Patrz c z tego punktu widzenia najistotniejsze b dzie za-
dawanie pyta  typu: jakie dzia ania nale y podj , by zbiorowo  X osi gn a poziom
rozwoju nazywany „spo ecze stwem informacyjnym”? Drugie ze wspomnianych zna-
cze  zawiera implicite element warto ciuj cy, operuj cy okre lon  wizj  spo eczn
traktowan  jako punkt odniesienia dla oceny okre lonych spo eczno ci.

Obydwie p aszczyzny definicyjne nie daj  si  oczywi cie w pe ni izolowa . Nie-
w tpliwie jednak podej cie opisowe dominuje w czysto badawczych próbach analizy
przemian spo ecznych pod wp ywem ICT, podczas gdy poj cie „spo ecze stwo infor-
macyjne” rozumiane jako model rozwojowy, którego zbudowanie jest zdeterminowane
realizacj  okre lonych dzia a , pojawia si  przede wszystkim w dokumentach o cha-
rakterze politycznym. Te ostatnie wytyczaj  strategiczne kierunki rozwojowe i s  naj-
cz ciej deklaracj  intencji i priorytetów poszczególnych rz dów czy polityków6.

Niezale nie od faktu, e termin „spo ecze stwo informacyjne” nie ma do ko ca
uzgodnionego znaczenia, ka dy tekst dotycz cy wp ywu ICT na ycie spo eczne musi
operowa  kategoriami zaakceptowanymi na gruncie dotychczas powsta ych opraco-
wa . Nie inaczej jest w wypadku studiów na temat relacji nowych technologii i mecha-
nizmów funkcjonowania systemu politycznego. St d na kartach prezentowanego tekstu
okre lenia „spo ecze stwo informacyjne”, „rewolucja informacyjna” i „nowe techno-
logie informacyjne i komunikacyjne” (ICT) – rozumiane w sposób zasygnalizowany
powy ej – tworzy  b d  podstawowe ramy poj ciowe dla prowadzonej analizy.

.2. Internet a proces komunikacji

Proces komunikowania si  jest jednym z podstawowych aspektów ycia spo ecz-
nego. Przekazywanie informacji stanowi za  istotn  p aszczyzn  komunikacji, nie-
zale nie od tego, czy dotyczy b ahej plotki, czy tragicznej misji pos a ca biegn cego
z Maratonu do Aten. Historia nowoczesnych technik transmisji informacji jest jednak
stosunkowo krótka i zaczyna si  wraz z wynalezieniem telegrafu, w roku 847. W trzy-
dzie ci lat pó niej pojawia si  telefon, a w roku 920, wraz z wynalazkiem radia, liczba
technologii informacyjnych i komunikacyjnych zwi ksza si  do trzech. W roku 975
mo na doliczy  si  jedenastu ró nych sposobów transmisji informacji, a w roku 2000
ilo  ICT, sumuj c wszystkie technologie, pocz wszy od telegrafu, osi ga trzydzie ci
jeden (Van Dijk 999). Liczby tej nie nale y, rzecz jasna, uto samia  z ilo ci  ró nych
urz dze  dost pnych na rynku konsumenckim. Niektóre technologie maj  kluczowe

5 Na t  dwutorowo  w pos ugiwaniu si  kategori  „spo ecze stwo informacyjne” zwraca uwag
np. Lekka-Kowalik (200 ).

6 Przyk adem mo e by  sformu owana w roku 993 przez prezydenta Clintona idea zbudowania
Narodowej Infrastruktury Informacyjnej czy inicjatywa Komisji Unii Europejskiej z roku 999, zna-
na jako „e-Europe”.
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znaczenie techniczne, nie przek adaj  si  jednak wprost na aden nowy rodzaj sprz tu,
nie s  wi c „zauwa alne” z perspektywy szeregowego u ytkownika w sposób tak oczy-
wisty, jak np. telefon komórkowy.

Niezale nie od statusu rynkowego poszczególnych rozwi za  technicznych w ci -
gu ostatniego wier wiecza nast pi o nieomal potrojenie ilo ci dost pnych technologii
przekazywania informacji i komunikowania si . Ju  sama ilo ciowa skala rozwoju wy-
starczy aby zapewne dla uzasadnienia tezy o rewolucyjnym charakterze zmian. Z punk-
tu widzenia spo ecznych konsekwencji rozwoju technologicznego samo mno enie naj-
bardziej nawet wyrafinowanych rozwi za  technicznych nie ma jednak kluczowego
znaczenia dopóty, dopóki konsekwencje powstawania nowych ICT nie s  widoczne
go ym okiem. Ostatnia dekada XX wieku niew tpliwie przynios a tego typu efekty,
a kluczowe znaczenie mia o powstanie i rozpowszechnienie Internetu.

Za symboliczny pocz tek idei Internetu mo na uzna  jesie  969 roku, kiedy to na
zachodnim wybrze u USA po czono w sie  cztery komputery. Eksperyment ten by
cz ci  ameryka skiego programu ARPANET, a w roku 973, po w czeniu do sieci
komputerów w Wielkiej Brytanii i Norwegii, ca y projekt przekroczy  granice pa stwo-
we i wkroczy  na cie k , która po dwóch dekadach doprowadzi a do zasi gu glo-
balnego (zob. Holderness 998). Pomimo e dla niektórych wizjonerów Internet jest
swoistym aktem natury7, historia jego powstania, a zw aszcza ekspansji nie jest jedno-
razowym wydarzeniem, lecz raczej d ugotrwa ym i dosy  barwnym procesem8.

Wp yw, jaki wywar  i wywiera Internet na wzorce kulturowe, mechanizmy ycia
politycznego czy funkcjonowanie gospodarki, jest efektem kilku podstawowych czyn-
ników. Kluczowe znacznie ma przede wszystkim specyficzna formu a komunikacji,
jaka mo liwa jest w sieci – i w zasadzie wy cznie w sieci. Wynalazek telefonu, nie-
zale nie od tego, e rewolucjonizowa  proces komunikacji, umo liwia  wy cznie dia-
log dwóch osób. Z tego punktu widzenia radio, a zw aszcza telewizja dokona y istotne-
go prze omu, wprowadzaj c przekaz typu „jeden do wielu”. Tysi ce osób mo e by
uczestnikami tego samego programu i odbiera  informacje przekazywane przez
nadawc , bez wzgl du na miejsce pobytu, rodzaj zaj  wykonywanych w trakcie prze-
kazu itd. Oczywi cie model ten zwi kszy  zdecydowanie mo liwo ci rozpowszechnia-
nia informacji, rozpoczynaj c er  mediów masowych. Komunikacja poprzez radio czy
telewizj  pozostaje jednak procesem jednokierunkowym. Podzia  na nadawc  i odbior-

7 Zwracaj c si  do rz dów pa stw uprzemys owionych, Barlow ( 996) pisa : „Cyberprzestrze
nie le y w granicach waszych pa stw. Nie my lcie, e mo ecie j  budowa , tak jakby by a projektem
konstrukcyjnym. (...) Jest ona aktem natury i tworzona jest poprzez nasze zbiorowe dzia ania”.

8 Na temat historii Internetu zob. np. Albarran, Goff (2000). Przegl d kilkunastu publikacji na ten
sam temat zawieraj  te  nast puj ce witryny: Internet & WWW History < http://www.elsop.com/wrc/
h_web.htm >, All About the Internet – Internet Histories < http://www.isoc.org/internet/history/
index.shtml >
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c  jest w zasadzie nieprzekraczalny, co z punktu widzenia widza (s uchacza) stanowi
istotn  barier .

W tym kontek cie Internet jest zupe nie now  jako ci , pierwszym medium po-
zwalaj cym na przekaz dwukierunkowy (tzw. model „wielu do wielu”), a wi c pe n
interaktywno  procesu komunikacji. Utrzymuj c, a nawet rozszerzaj c mo liwo ci
przekazywania informacji znane np. z przekazu telewizyjnego, sie  pozwala jednocze-
nie na wybór roli, w jakiej u ytkownik wyst puje w ca ym procesie. Je eli mo na by

zarówno nadawc , jak i odbiorc , odbiera  informacje i rozpowszechnia  je w sieci, to
podzia  ról na aktywne i bierne, typowe dla wcze niejszych mediów staje si  w zasa-
dzie umowny. Niesie to za sob  okre lone konsekwencje.

Jak uj  to Moore ( 999, s. 42):

Podczas gdy w sieci publikowa  mo e ka dy, dost p do publikacji w mass mediach jest
kontrolowany przez ich w a cicieli; podczas gdy w sieci mo na znale  pe ny zakres opinii,
dyskusja w mass mediach jest zaw ona i coraz mocniej odzwierciedla sposób patrzenia na
wiat ich w a cicieli.

Interaktywno  zwi ksza zdecydowanie zakres kontroli u ytkowników nad sa-
mym procesem komunikacji. Mo liwo ci wyboru osoby korzystaj cej z Internetu nie
ograniczaj  si  do selekcji tre ci odbieranych, ale przede wszystkim do odpowiedzi na
pytanie, czy ograniczy  si  do odbioru informacji, czy raczej samemu zaj  si  ich
sieciow  publikacj 9.

Dwukierunkowo  komunikacji jest najistotniejszym wyró nikiem Internetu w sto-
sunku do innych mediów. Jest jednak jeszcze co najmniej kilka elementów technicz-
nych, którym sie  z jednej strony zawdzi cza popularno , z drugiej za  status medium
tworz cego nowy model komunikacji.

Najwa niejszymi z nich s  (Gibson, Ward 2000):
– ilo  przesy anych informacji – znacznie wi ksza ni  w wypadku wcze niej-

szych technologii;
– szybko  procesu komunikowania – obni aj ca znacznie czas konieczny do

wymiany informacji;
– format przesy anych informacji – mo liwo  operowania zarówno tekstem, jak

i d wi kiem i obrazem.

Wszystkie te czynniki sprawiaj , e komunikacja sieciowa jest znacznie bardziej
efektywna, a jednocze nie atrakcyjniejsza i atwiejsza dla potencjalnych uczestników.

Specyfika modelu komunikacji kreowanego przez Internet sprawi a, e dla wielu
badaczy, zw aszcza tych nastawionych entuzjastycznie do rozwoju technologicznego,

9 Samo poj cie publikowania w Internecie jest zreszt  tak e znacznie szersze ni  w tradycyjnych
mediach. Mog  o tym wiadczy  cho by tysi ce b ahych zdj  rodzinnych czy setki ogólnodost p-
nych pami tników (tzw. blogów) umieszczanych w sieci przez ich autorów (zob. Talko 200 ).
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w a nie w tej sferze kryje si  g ówny potencja  ICT w procesie przemian istniej cych
struktur spo ecznych. Rewolucja informacyjna by aby wi c w istocie przede wszystkim
rewolucj  w komunikacji spo ecznej. Zdaniem zwolenników tej tezy, analogie z prze-
omow  rol  odegran  w XV wieku przez wynalazek druku narzucaj  si  same (Casare-

gola, Cropf 998). Rozpowszechnienie s owa drukowanego mia o istotny wp yw na
rozwój idei Renesansu, rewolucja informacyjna ma wi c by  zwiastunem przemian
spo ecznych o skali porównywalnej z okresem Odrodzenia.

Czy prognozy tego typu s  realne, pozostaje spraw  otwart . Prób  odpowiedzi na
tak postawione pytanie, w odniesieniu do sfery ycia politycznego i pa stwa, przyno-
sz  nast pne rozdzia y tej ksi ki. W tym miejscu warto tylko zauwa y , e analizy
spo ecznych skutków rozpowszechnienia telefonu w USA wskazuj , e Amerykanie
wykorzystali nowy wynalazek raczej do pog bienia i rozszerzenia istniej cych wcze-
niej wzorców zachowa  spo ecznych ni  jako czynnik sprzyjaj cy powstaniu zupe nie

nowych regu  ycia spo ecznego (zob. Riedel et al. 2000). Telefon sta  si  wi c nie tyle
narz dziem np. zawierania nowych znajomo ci, ile raczej bod cem do piel gnowania
kontaktów z rodzin  i przyjació mi. Trudno wi c w tym kontek cie mówi  o rewolucji
w zakresie modelu spo ecznej komunikacji.

Co wi cej, nadzieje zbli one do tych pok adanych obecnie w Internecie (zw asz-
cza w odniesieniu do wzrostu edukacyjnego poziomu spo ecze stwa i wy szego pozio-
mu aktywno ci spo ecznej) towarzyszy y praktycznie wszystkim wynalazkom gwa -
townie zmieniaj cym mo liwo ci komunikowania si . Publicznie i dosy  powszechnie
wyra ano je zarówno po pojawieniu si  radia (Alexander, Pal 998a), jak i telewizji
(Arterton 978).

.3. Rozwój technologii a spo ecze stwo

Rewolucja informacyjna nie jest pierwsz  zmian  w zakresie technologii, od-
zwierciedlon  w sferze relacji spo ecznych. O ile wspomniany wcze niej wynalazek
druku oddzia ywa  bezpo rednio g ównie na sfer  kultury, o tyle inne kluczowe in-
nowacje techniczne przeobrazi y struktury ycia spo ecznego w stopniu znacznie szer-
szym.

Najbardziej spektakularny z tego punktu widzenia by  wynalazek maszyny paro-
wej, który wprowadzaj c zupe nie nowy model produkcji, w konsekwencji doprowadzi
do radykalnego przekszta cenia systemu spo ecznego. Ta tzw. pierwsza rewolucja prze-
mys owa, rozpocz ta na prze omie wieku XVIII i XIX, na oko o stulecie zdetermino-
wa a kszta t ycia spo ecznego. Na pocz tku wieku XX wraz z upowszechnieniem
elektryczno ci dosz o do nowego zdynamizowania przemian spo ecznych, które np.
w wypadku USA przypiecz towa y przekszta cenie spo ecze stwa z rolniczego w prze-
mys owe – w sensie dominuj cego rodzaju zatrudnienia i z wiejskiego w miejskie –
w sensie miejsca zamieszkania. Proces ten bywa nazywany drug  rewolucj  przemys o-
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w  (Nye 999), cho  niew tpliwie w du ym stopniu by  kontynuacj  zmian zapocz tko-
wanych wraz z wykorzystaniem w procesach produkcyjnych maszyny parowej.

W tym kontek cie rewolucja informacyjna jest cz sto uznawana za trzeci  rewolu-
cj  przemys ow , a obserwowane obecnie mechanizmy kreowania zmian spo ecznych
maj  powtarza  tylko logik  znan  ju  z historii. Zwolennicy tej tezy uznaj , e konse-
kwencje zastosowania komputerów w gospodarce s  analogiczne do skutków procesu
mechanizacji w XIX wieku, podobnym torem potocz  si  te  radykalne przemiany spo-
eczne (Naisbitt 984).

Dla stronników determinizmu technologicznego tak opisana sekwencja rozwojo-
wa jest najbardziej adekwatnym opisem rzeczywisto ci. Mo na bowiem przyj , e
gwa towny rozwój ICT, jaki nast pi  w ostatnich dekadach XX stulecia, by  tylko nie-
uniknion  manifestacj  swoistego rytmu historii, który z zaskakuj c  regularno ci
prowadzi co oko o sto lat do radykalnych zmian spo ecznych „wymuszonych” prze-
mianami w zakresie technologii. Akceptuj c tego rodzaju rozumowanie, trzeba by
uzna  istnienie precyzyjnego mechanizmu popychaj cego wiat ku rozwojowi. Jego
motorem nap dowym jest rozwój techniczny, a rewolucja informacyjna to po prostu
kolejne istotne ogniwo w a cuchu zachodz cych zmian.

Wizja taka, jakkolwiek sugestywna, grzeszy zbyt jednostronnym ujmowaniem
skomplikowanych i wielowymiarowych relacji technika – spo ecze stwo. Prosty tech-
nologiczny determinizm ma wielu adoratorów, bo porz dkuje wiat i pozwala znale
niezbyt wyrafinowan  logik  w sekwencji wydarze , trendów i procesów historycz-
nych. Proste odpowiedzi na skomplikowane pytania zazwyczaj jednak raczej otwieraj ,
a nie ko cz  dyskusj .

Warto, jak si  wydaje, w tym kontek cie przyjrze  si  rewolucji informacyjnej
w szerszej nieco perspektywie. Podstawowe pytanie, jakie nale y zada , to: czy rewo-
lucja informacyjna jest jedynym lub przynajmniej g ównym motorem zmian spo ecz-
nych w ostatnich latach, czy te  ten prze om w zakresie technologii stanowi tylko ele-
ment trendów ogólniejszych? Szczegó owa odpowied  na tak postawione pytanie wy-
maga aby odr bnych studiów, ale niew tpliwie, je li analizie poddaje si  przemiany
spo eczne w szerokim znaczeniu (analogicznie do mechanizmu zmian wywo anych
przez pierwsz  i drug  rewolucj  przemys ow ), to wskaza  trzeba na tendencj  coraz
bardziej nasilaj c  si  pod koniec XX wieku i znacznie szersz  ni  rewolucja informa-
cyjna. Mowa oczywi cie o globalizacji.

Problem zwi zany z globalizacj  polega na jej z o ono ci i wielop aszczyznowo-
ci. Je li mowa o dominacji kultury masowej rodem z Hollywood, telewizji MTV

i okolic baru McDonald’s, to zwracamy uwag  na globalizacj  kulturow  (o istot-
nym pierwiastku ekonomicznym). Tendencje integracyjne, najmocniej zaawansowa-
ne w Europie, pod postaci  Unii Europejskiej, a tak e próby ponadpa stwowego regulowa-
nia okre lonych kwestii prawnych i tworzenia instytucji powo anych do egzekwowania
tych regulacji (jak cho by Trybuna  Haski powo any do spraw os dzenia zbrodni wo-
jennych na terytorium by ej Jugos awii), to elementy globalizacji politycznej.
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Niezale nie od wymienionych aspektów, globalizacja ma tak e wymiar stricte
ekonomiczny. Przep yw kapita u, towarów i us ug ponad granicami pa stwowymi od-
bywa si  dzisiaj na skal  bezprecedensow , w istotny sposób wyznaczaj c kszta t
wspó czesnego modelu gospodarczego. Kluczow  rol  w sensie w a cicielskim odgry-
waj  w nim ponadnarodowe korporacje, które, jak si  ocenia, wytwarzaj  obecnie oko-
o po owy wiatowej produkcji przemys owej (Vernon 998). Kwestia lokalizacji pro-

dukcji przemys owej jest w tej sytuacji prost  funkcj  rachunku ekonomicznego i bez-
piecze stwa inwestycyjnego, a mobilno  procesu produkcyjnego sta a si  istotn
regu  aktywno ci gospodarczej. Co wi cej, sama produkcja wi kszo ci dóbr ma – nie-
zale nie od lokalizacji miejsca, gdzie produkt uzyskuje swój finalny kszta t – charakter
globalny. Popularne samochody kryj  w swym wn trzu cz ci z kilkunastu krajów ca-
ego wiata, mimo e dla ich u ytkowników s  cz sto synonimem presti u zwi zanego

z wieloletni  tradycj  okre lonej firmy.
Wszystko to sprawia, e zakres kontroli pa stwa nad procesami ekonomiczny-

mi przebiegaj cymi na jego terytorium uleg  radykalnemu ograniczeniu. Mo na mówi
o swoistym urynkowieniu procesów gospodarczych, przejmowaniu przez rynek inicja-
tywy i odpowiedzialno ci za poszczególne elementy systemu gospodarczego. Polega to
zreszt  nie tylko na globalizacji przep ywu kapita u i towarów, ale tak e na prywatyza-
cji wielu sfer us ug publicznych w poszczególnych pa stwach.

Dopiero na tak zarysowanym tle mo na analizowa  rol  nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych w kreowaniu przemian struktur spo ecznych. Rewo-
lucja informacyjna jest niew tpliwie istotnym elementem procesu globalizacji, nie
mo na jednak w adnym wypadku redukowa  globalizacji wy cznie do efektów roz-
woju ICT. Dzi ki mo liwo ci realizowania transakcji drog  elektroniczn  wymiana
mi dzynarodowa zyska a zupe nie nowy jako ciowo impuls. Same tendencje do libera-
lizacji handlu wiatowego pojawi y si  jednak znacznie wcze niej ni  Internet i ich
motorem nap dowym byli przede wszystkim politycy, a nie in ynierowie. Procesy glo-
balizacyjne maj  wi c znacznie szerszy charakter ni  rewolucja informacyjna i mimo,
e zosta y przez ni  znacznie przyspieszone i u atwione, sam technologiczny aspekt

globalizacji nie by  warunkiem wystarczaj cym dla zaj cia przemian spo ecznych, któ-
rych jeste my wiadkami.

Je li wi c mowa o rozgrywaj cej si  na naszych oczach trzeciej rewolucji przemy-
s owej, to wydaje si , e dzieje si  ona w równym stopniu w kontek cie informacyj-
nym, jak i globalizacyjnym. Najbardziej spektakularne przemiany w sferze obyczajo-
wo ci, kultury czy gospodarki zawdzi czamy gwa townej ekspansji nowych technolo-
gii, ale t o owych przemian jest sum  wielu ró nych czynników. Ogólny obraz jest wi c
znacznie bardziej skomplikowany ni  mog oby si  wydawa  bezkrytycznym zwolenni-
kom technologicznego determinizmu.

Nale y pami ta , e analizuj c rewolucj  informacyjn  i jej spo eczne konse-
kwencje mamy do czynienia z procesem, a nie jednorazowym aktem. Proces ten ma
sw  w asn  dynamik , której w a ciwa ocena nie nale y do zada  najprostszych. Jest to
tym trudniejsze, e sam stosunek do nowych technologii zazwyczaj zmienia si  wraz
z up ywem czasu.
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Jak zauwa a Haywood ( 998) pojawieniu si  nowych technologii zazwyczaj to-
warzyszy entuzjazm lub co najmniej daleko id cy optymizm co do mo liwo ci wyko-
rzystania nowych rozwi za  i ich ogólnych spo ecznych konsekwencji. Nieco pó niej
nadchodzi faza ch odnej kalkulacji dotycz cej rynkowego potencja u funkcjonuj cych
dotychczas w ograniczonym zakresie technologii i perspektyw ich mniej lub bardziej
udanej komercjalizacji. Dopiero po d u szym czasie pe nego rozkwitu – wykorzysty-
wania w szerokiej skali – pojawiaj  si  oceny wskazuj ce tak e na negatywne skutki
technologii, tych samych, które kilkana cie lub kilkadziesi t lat wcze niej wydawa y
si  przede wszystkim rozwi zaniem istniej cych problemów, a nie ich nowym ród em.
W skrajnym wypadku mo e doj  do ca kowitego odrzucenia technologii wykorzysty-
wanej przez lata 0.

Mo na przyj , e w odniesieniu do ICT jeste my obecnie w drugiej, komercyjnej
fazie oceny roli odgrywanej przez nowe technologie. Pewne sygna y o niekorzystnym
wp ywie d u szej pracy przy komputerze czy rozmów przez telefon komórkowy na stan
zdrowia nie zaburzaj  jak na razie b yskotliwej rynkowej kariery tych urz dze  i nie
zmniejszaj  ich roli w yciu codziennym.

Oczywi cie trudno przes dzi  w tym momencie, czy i jakie ewentualne negatywne
skutki b d  efektem rewolucji informacyjnej. Dotyczy to zw aszcza d ugofalowych
konsekwencji w zakresie komunikacji spo ecznej, psychologicznego aspektu procesu
pracy czy wi zi mi dzyludzkich. W szerszym uj ciu kwestie te wi  si  z problemem
stopnia kontroli techniki na etapie jej wprowadzania do masowego u ytku. Jak w wy-
padku wszystkich w zasadzie sfer ycia zbiorowego, ilo  zmiennych kszta tuj cych
ostateczn  relacj  technika – spo ecze stwo jest tak du a, e o pe nej kontroli ca ego
procesu nie mo e by  mowy.

Jak pisze Lekka-Kowalik (200 , s. 83) :

(...) wprowadzenie urz dzenia do pewnego rodowiska zmienia to rodowisko, a kierunek i ro-
dzaj zmian nie zale  wy cznie od dobrych lub z ych intencji tych, którzy owo urz dzenie
wprowadzaj .

W wypadku technologii tak ró norodnych (w sensie ilo ci urz dze , które mo na
na ich bazie zbudowa ) i tak g boko ingeruj cych w ró ne sfery ycia codziennego,

0 Najlepszym przyk adem tego rodzaju sytuacji jest zastosowanie freonu, wykorzystywanego ju
od lat 30. XX wieku jako istotny sk adnik sprz tu ch odniczego, a pó niej w produkcji kosmetyków
w aerozolu. W ostatnich latach zosta  on praktycznie wyeliminowany z u ycia, jako czynnik powo-
duj cy powi kszanie si  tzw. dziury ozonowej.

Nawiasem mówi c, autorka nie jest konsekwentna twierdz c w innym miejscu tego samego tek-
stu, e „to, czy zostanie uruchomiony potencja  ‘demokratyzuj cy’ czy ‘centralizuj cy’ globalnej
infrastruktury informacyjnej zale y od decyzji kieruj cych informatyzacj , a nie jedynie od samego
faktu informatyzacji” (Lekka-Kowalik 200 , s. 86). Sugeruje to, przeciwnie ni  w cytacie poprzed-
nim, pe n  kontrol  nad konsekwencjami wprowadzanych w ycie technologii.
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jak ICT, oznacza to istnienie okre lonego potencja u konsekwencji spo ecznych. Kon-
sekwencje te s  immanentnym elementem samych technologii, a nie wy cznie po-
chodn  sposobów ich wprowadzania. Teza taka satysfakcjonuje zreszt  zarówno entu-
zjastów ICT, jak i ludzi przekonanych o ich zdecydowanie negatywnych konsekwen-
cjach dla ycia spo ecznego. Fakt, e okre lone rozwi zania techniczne wp ywaj  na
struktury spo eczne w sposób do pewnego stopnia autonomiczny, nie przes dza jeszcze
kierunku owego wp ywu.

Zapewne twórcy Internetu nie przewidywali, e w perspektywie kilkunastu lat po-
jawi  si  na ca ym wiecie tysi ce biur matrymonialnych i serwisów towarzyskich
dzia aj cych w trybie online. Dowodzi to niew tpliwie w asnej spo ecznej dynamiki
okre lonych technologii, po przekroczeniu pewnego punktu krytycznego zwi zanego
z masowo ci  ich u ycia. Jednak nie przyczyny powstawania tego typu us ug s  dla
badacza ycia spo ecznego najistotniejsze. Prawdziwie interesuj c  z psychologiczne-
go punktu widzenia kwesti  jest pytanie o kierunek wp ywu na ycie spo eczne. Czy
biura tego rodzaju s  zupe nie now  szans  dla ludzi, którzy w przeciwnym wypadku
z powodu np. nie mia o ci nie odwa yliby si  poszukiwa  partnera, czy raczej osta-
tecznym triumfem alienacji i dehumanizacji w sferze najbardziej prywatnych uczu ?
Innymi s owy, czy nowe technologie informacyjne i komunikacyjne tworz , czy raczej
ostatecznie niszcz  wi zi spo eczne?

Prób odpowiedzi na tak postawione pytanie nie brakuje 2, warto jednak pami ta ,
e wspominany ju  dynamizm zmian, jakim podlegaj  nowe technologie, czyni wszel-

kie jednoznaczne odpowiedzi obarczonymi du ym marginesem niepewno ci i tymcza-
sowo ci. W latach 30. nikt nie móg  przypuszcza , e wkrótce tylne siedzenia samo-
chodów osobowych odegraj  istotn  rol  w procesie inicjacji seksualnej kilku pokole
m odych Amerykanów. Nie by  to zreszt  – jak wiadomo – efekt znalezienia przez pro-
ducentów zupe nie nowej funkcji samochodu, lecz przemian obyczajowych tocz cych
si  niezale nie od rozwoju motoryzacji.

W wypadku rozwoju technologii wszelkie prognozy wydaj  si  wi c aktem despe-
rackiej odwagi. Nie ma takiego wynalazku, który nie by by niedoceniony w momencie
swych narodzin. Co istotniejsze, zupe nie nietrafione prognozy cz sto formu owane
by y przez osoby jak najbardziej fachowe. Technologie informacyjne i komunikacyjne
nie s  od tej regu y wyj tkiem.

Prezes i twórca pot gi IBM Thomas Watson, t umacz c w roku 943 brak zaintere-
sowania swojej firmy dla produkcji komputerów, powiedzia  s ynne ju  dzisiaj zdanie
(Applbaum 999, s. 20):

My l , e na wiecie jest rynek mo e dla pi ciu komputerów.

2 Na temat psychologicznych aspektów u ytkowania Internetu zob. np. Gackenbach ( 998), Wal-
lace (200 ), a tak e Journal of Online Behavior < http://behavior.net/JOB/index.html >



�
�
��
�
�
�

22

Jednak jeszcze w roku 977 prezes innej ameryka skiej firmy Digital Equippment
uzna , e (op.cit. s. 20) 3:

Nie ma adnego powodu, dla którego ktokolwiek mia by chcie  posiada  komputer
w swoim domu.

W stwierdzeniach tych zaskakuje nie tyle nietrafno  prognoz, ile jednoznacz-
no  i stanowczo  wypowiadanych s dów. Je eli spektakularny rozwój nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych nauczy  nas czego  w kwestii relacji
technika – spo ecze stwo, to niew tpliwie ostro no ci w wypowiadaniu s dów. Do-
tyczy to zw aszcza zagadnie  dziej cych si  na naszych oczach i prognozowania
potencjalnych kierunków rozwoju. Przytoczone powy ej cytaty niech s u  jako swo-
iste memento dla wszystkich tych, którzy zajmuj  si  tworzeniem sugestywnych scena-
riuszy przysz o ci.

.4. G ówne problemy teorii spo ecze stwa informacyjnego

Wraz z zauwa alnym wp ywem nowych technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych na funkcjonowanie spo ecze stwa ros o te  zainteresowanie badaczy tym pro-
blemem. Próbowali oni opisa  w j zyku nauki istot  zmian, których wiadkami jeste-
my od kilku dekad. Budowa teorii okre lonego fenomenu spo ecznego jest zawsze

prób  odpowiedzi na kilka podstawowych pyta .
W wypadku spo ecze stwa informacyjnego za kluczowe kwestie mo na uzna  na-

st puj ce problemy:
– Na ile spo ecze stwo informacyjne jest now  jako ci , a do jakiego stopnia

wyrazem ci g o ci procesów rozwoju spo ecznego?
– W jakiej relacji pozostaj  czynniki technologiczne, ekonomiczne i spo eczne

w procesie rozwoju w kierunku spo ecze stwa informacyjnego?
– Czy i jak zmieniaj  si  w spo ecze stwie informacyjnym struktury w adzy

i stratyfikacja spo eczna?
– Jakie kryteria nale y bra  pod uwag  jako kluczowe w definiowaniu spo e-

cze stwa informacyjnego?
– Jakie nat enie okre lonych czynników pozwala uzna , e okre lona zbioro-

wo  przekroczy a punkt krytyczny i mo e by  nazwana spo ecze stwem in-
formacyjnym?

Lista ta nie ma oczywi cie charakteru wyczerpuj cego. Istotne kwestie badawcze
mo na by mno y , zw aszcza, e problematyk  rozwoju spo ecznego interesuj  si

3 Tak e telefon nie budzi  na pocz tku powszechnego entuzjazmu. Wewn trzny dokument firmy
Western Pacific stwierdza  w roku 876: „Ten tzw. ‘telefon’ ma zbyt wiele wad, by traktowa
go powa nie jako rodek komunikacji. Urz dzenie to jest dla nas ca kowicie pozbawione warto ci”
(Applbaum 999, s. 9).
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zarówno socjolodzy, jak ekonomi ci, kulturoznawcy czy wreszcie reprezentanci nauki
o polityce. Dla ka dego z nich wiele kwestii szczegó owych mo e stanowi  wa ny ele-
ment prowadzonej analizy.

Szeroki przegl d g ównych teorii spo ecze stwa informacyjnego jest dost pny
zarówno w j zyku polskim (Goban-Klas 999), jak i w literaturze angloj zycznej
(Webster 995). W tym miejscu zasygnalizowane zostan  tylko najistotniejsze kwestie
towarzysz ce tworzeniu teorii spo ecze stwa informacyjnego, niezale nie od ich kon-
kretnego kszta tu.

Punktem wyj cia jest niew tpliwie problem kryteriów, jakie nale y stosowa  dla
oceny zaawansowania konkretnego spo ecze stwa na drodze budowy spo ecze stwa
informacyjnego. Gdyby uda o si  tego rodzaju model stworzy , mo liwe sta oby si
precyzyjne okre lenie etapu rozwojowego danego kraju, a tak e porównywanie po-
szczególnych spo ecze stw z punktu widzenia uzgodnionych kryteriów.

Pierwsz  istotn  prób  tego typu by y prace Porata z ko ca lat 70. (Porat 977,
978). By y to w istocie analizy roli odgrywanej przez sektor informacji 4 w ameryka -

skiej gospodarce na prze omie lat 60. i 70. Opieraj c si  na oficjalnych danych staty-
stycznych Porat uzna , e sektor ten wytwarza  we wspomnianym okresie oko o po ow
Produktu Krajowego Brutto w USA. Podobna warto  dotyczy a te  rynku pracy, gdzie
prawie po owa zatrudnionych pracowa a w sektorach zwi zanych z informacj . Patrz c
z tego punktu widzenia, spo ecze stwo ameryka skie mo na by o uzna  za informacyj-
ne ju  na progu lat 70.

Sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana, a kontrowersje wzbudza
w tym wypadku przede wszystkim sposób zdefiniowania sektora informacji w gospo-
darce. Porat zaliczy  do niego wszystkie sfery zwi zane z produkcj  i przetwarzaniem
informacji, ale oznacza o to dla niego mi dzy innymi bankowo , ubezpieczenia, han-
del nieruchomo ciami, us ugi prawne, a nawet architektur . W istocie wi c zdecydo-
wana wi kszo  tak zdefiniowanego sektora informacji nie mia a i nie ma nic wspólne-
go z ICT w sensie bycia konsekwencj , „produktem” rozwoju nowych technologii
Model ten by  wi c raczej prób  przyjrzenia si  tradycyjnej gospodarce z punktu wi-
dzenia nasycenia elementami zwi zanymi z informacj  ni  odpowiedzi  na pytanie,
czy jeste my wiadkami powstania sektora gospodarki o ca kowicie nowym charakte-
rze. Innymi s owy, prace Porata wykazywa y rzeczywisty – i bardzo istotny z punktu
widzenia transformacji spo ecznej w USA – wzrost znaczenia aktywno ci intelektual-
nej w stosunku do pracy fizycznej, maj cy miejsce w spo ecze stwie ameryka skim.
Je eli uzna , e rewolucja informacyjna jest zwi zana z nowymi technologiami infor-
macyjnymi i komunikacyjnymi – a zw aszcza z komputeryzacj  – nie by  to jednak opis
spo ecze stwa informacyjnego w dzisiejszym znaczeniu tego poj cia.

Dylematy z doborem w a ciwych parametrów dla oceny zaawansowania budowy
spo ecze stwa informacyjnego s  nie do unikni cia tak e i dzi . Mo na uzna , e

4 Porat u ywa okre lenia „gospodarka informacyjna” (information economy).
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wspó cze ni badacze próbuj  wybrn  z trudno ci przez takie rozszerzenie ilo ci ró -
nych wska ników, by uda o si  obj  maksymalnie du o ró nych aspektów rewolucji
informacyjnej. Najciekawsz  bodaj propozycj  w tym zakresie przedstawi  Hedley
(2000). Jego koncepcj  wymiarów i kryteriów spo ecze stwa informacyjnego prezen-
tuje tabela . .

Tabela .
Wymiary i kryteria spo ecze stwa informacyjnego

ród o: Hedley (2000)

Wymiar Kryteria

. Aktywno  gospodarcza/ a. Procentowy udzia  zatrudnionych w produkcji
    /rynek pracy komputerów, oprogramowania i us ugach

2. Produktywno a. Procentowy udzia  przemys u komputerowego w PKB
b. Procentowy udzia  warto ci dodanej w produkcji

komputerów, w PKB

3. Organizacja/struktura a. Procentowy udzia  firm komputerowych w ca kowitej
liczbie firm

b. Liczba pracowników przypadaj ca na jedn  firm
w przemy le komputerowym

c. Zastosowanie technologii informacyjnych
w dzia alno ci firm

d. Umiej tno  obs ugi komputera przez pracowników

4. Infrastruktura techniczna a. Moc obliczeniowa komputerów (MIPS) 5 na osob
b. Procentowy udzia  inwestycji

telekomunikacyjnych w PKB
c. Liczba komputerów pod czonych do Internetu

na tysi c mieszka ców
d. Procentowy udzia  czy cyfrowych

w ca kowitej d ugo ci czy

5. Innowacyjno  techniczna a. Procentowy udzia  wydatków na badania i rozwój
w informatyce, w ca kowitych wydatkach badawczych

b. Procentowy udzia  informatyków w grupie in ynierów
i pracowników technicznych

c. Procentowy udzia  patentów w zakresie technologii
informacyjnych w ca kowitej liczbie patentów

6. Rozpowszechnienie technologii a. Liczba komputerów per capita
b. Procent gospodarstw domowych wyposa onych

w komputer
c. Procentowy udzia  wydatków na technologie

informacyjne w PKB

5 MIPS (Milions Instructions Per Second – miliony operacji na sekund ) jest jednostk  mocy
obliczeniowej.
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Proponowany model wyró nia sze  szerokich wymiarów spo ecze stwa infor-
macyjnego, obejmuj cych ca y szereg problemów, nie tylko zagadnienia gospodarcze.
W ramach ka dego wymiaru wskazanych jest kilka szczegó owych wska ników. Maj
one charakter ilo ciowy, co umo liwia dokonanie liczbowej prezentacji dla konkretnych
pa stw. Pod uwag  zosta o wzi tych a  siedemna cie ró nych kryteriów. Mimo e list
t  mo na by rozszerzy  lub uszczegó owi  (np. o wielko  transakcji dokonywanych
drog  elektroniczn ), wydaje si , e adekwatnie odzwierciedla ona podstawowe elementy
determinuj ce zaawansowanie w budowie spo ecze stwa informacyjnego. Warto zw asz-
cza zwróci  uwag , e w przeciwie stwie do propozycji wcze niejszych uwzgl dnione
zosta y czynniki nieprzek adalne bezpo rednio na struktur  dochodu narodowego czy
rynku zatrudnienia, takie jak poziom wydatków badawczo-rozwojowych w sferze ICT.
Dosy  powszechnie uznaje si  bowiem bezpo redni zwi zek tego rodzaju nak adów ze
stopniem zaawansowania budowy infrastruktury informacyjnej w danym pa stwie.

Poza tym, w proponowanym modelu wzi to pod uwag  kategorie „spo eczne”
(rozpowszechnienie komputerów w gospodarstwach domowych, liczb  komputerów
pod czonych do sieci). Z punktu widzenia politycznych lub kulturowych konsekwen-
cji rewolucji informacyjnej tego rodzaju zmienne maj  naturalnie znaczenie kluczowe,
a w kontek cie ogólnego stopnia rozwoju spo ecze stwa informacyjnego ich znaczenie
wydaje si  obecnie równe kwestiom ekonomicznym.

Warto jednak pami ta , e zarówno Hedley, jak i autorzy innych zbli onych pro-
pozycji 6 prezentuj  tylko zestaw kryteriów ich zdaniem istotnych, nie podaj c jednak
ich rangi w odniesieniu do ostatecznej oceny stopnia zaawansowania rozwoju spo e-
cze stwa informacyjnego. Pytanie, czy wysoka produktywno  przemys u komputero-
wego (czy szerzej – informacyjnego sektora gospodarki) jest bardziej istotnym sk adni-
kiem spo ecze stwa informacyjnego ni  stopie  rozpowszechnienia komputerów i In-
ternetu w mieszkaniach obywateli, nie jest jedynym, które mo na zada  pod adresem
autorów koncepcji operuj cych wska nikami ilo ciowymi. Niezale nie wi c od oceny
konkretnych modeli nale y pami ta , e nie maj  one charakteru algorytmu pozwalaj -
cego precyzyjnie i naukowo stworzy  ranking pa stw z punktu widzenia zaawansowa-
nia w budowie spo ecze stwa informacyjnego. Mog  one niew tpliwie by  pomocne
w budowie teorii, nie s  jednak samej teorii substytutem.

Problem ten zwi zany jest z kwesti  znacznie ogólniejsz , a dotycz c  zw aszcza
tych teorii spo ecze stwa informacyjnego, w my l których jest ono zupe nie now  ja-
ko ci  w procesie rozwoju spo ecznego. Taki w a nie charakter maj  mi dzy innymi
klasyczna ju  dzisiaj wizja spo ecze stwa postindustrialnego Daniela Bella oraz naj-
bardziej bodaj wp ywowa spo ród koncepcji powsta ych w ostatnich latach teoria Ma-
nuela Castellsa 7.

6 Zbli on  koncepcj  w odniesieniu do spo ecze stwa polskiego proponuj  np. Goli ski i Ko-
cia ski ( 999).

7 Zob. Bell ( 976, 980, 989); Castells ( 989, 996, 997, 998). Obszerne omówienie oby-
dwóch teorii znale  mo na w: Webster ( 995).
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W obydwóch koncepcjach nie mówi si  po prostu o rosn cym znaczeniu technolo-
gii zwi zanych z informacj , powoduj cym pojawianie si  nowych tendencji w struk-
turze dochodu narodowego, na rynku zatrudnienia czy sferze us ug. Kluczowa teza
brzmi: zmiany w zakresie technologii doprowadzi y do zupe nie nowego kszta tu ycia
spo ecznego. Znacznie wi cej w nim aspektów oryginalnych, ró nych w stosunku do
wcze niejszych faz rozwojowych, ni  elementów ci g o ci. St d konieczno  opero-
wania zupe nie now  kategori , poj ciem spo ecze stwa informacyjnego.

Wszyscy zwolennicy tego sposobu ujmowania wp ywu ICT na spo ecze stwo
musz  oczywi cie wspiera  swe analizy prezentacj  danych empirycznych, potwier-
dzaj cych ich teoretyczne stanowisko. Czyni  to sugestywnie u ywaj c ca ego szeregu
wska ników, identycznych lub zbli onych do katalogu kryteriów spo ecze stwa in-
formacyjnego omówionego wcze niej. W tym miejscu jednak pojawia si  kluczowy
problem. adna ze zmiennych b d cych miernikami spo ecze stwa informacyjnego
nie ma charakteru dychotomicznego, „zero-jedynkowego”. Za wska nik wysokiego
stopnia rozwoju infrastruktury informacyjnej nie uznaje si  po prostu istnienia w da-
nym kraju np. komputerów pod czonych do Internetu, lecz ich du  liczb  w przeli-
czeniu na tysi c mieszka ców.

W jaki wi c sposób sko czona ilo  zmian o charakterze liniowym – narastaj cym
przek ada si  na zupe nie now  jako  spo eczn ? Ujmuj c rzecz inaczej: czy istnieje
moment, w którym mo na pos uguj c si  wska nikami statystycznymi potwierdzi  jed-
noznacznie, e okre lona zbiorowo  funkcjonuje ju  na etapie spo ecze stwa infor-
macyjnego? Je eli tak, to czy mamy te  do czynienia z procesem swoistej inkubacji,
prowadz cej do pe nej dojrza o ci, po osi gni ciu której nikt ju  nie pomyli spo ecze -
stwa informacyjnego z formami przej ciowymi?

Problemy tego typu dobrze ilustruj  trudno ci towarzysz ce koncepcjom próbuj -
cym opisa  spo ecze stwo informacyjne jako fenomen zdecydowanie ró ny od wcze-
niejszych faz rozwoju spo ecznego. Z jednej strony opisuj c empiryczn  rzeczywi-

sto , nie mog  one niew tpliwie abstrahowa  od mierzalnych aspektów ycia spo ecz-
nego, cho by w kategoriach danych statystycznych. Z drugiej za , posi kowanie si
warto ciami liczbowymi zawsze budzi  b dzie w tpliwo ci dotycz ce cho by punktu
krytycznego – momentu przej cia pomi dzy dwoma ró nymi etapami rozwojowymi.

Jak uj  to Webster ( 995, s. 2 9):

Zwolennicy poj cia „spo ecze stwo informacyjne” sumuj  te czy inne ilo ciowe wska ni-
ki, a potem bez wystarczaj cego uzasadnienia twierdz , e te policzalne elementy sygnalizuj
transformacj  o charakterze jako ciowym – powstanie „spo ecze stwa informacyjnego”.

Kwestie zasygnalizowane powy ej nie powinny by  traktowane jako próba oceny
konkretnych teorii spo ecze stwa informacyjnego. Trudno ci z – u ywaj c j zyka
Marksa – uchwyceniem momentu przechodzenia ilo ci w jako  s  co prawda przede
wszystkim udzia em koncepcji podkre laj cych odmienno  nowej formu y ycia spo-
ecznego w epoce informacji, wskazuj  one jednak na problem znacznie ogólniejszy.
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Istot  budowy teorii opartej o dane empiryczne jest skuteczne odzwierciedlenie du-
ej ilo ci danych szczegó owych w kategoriach ogólnych. Jest to zadanie trudne w ogó-

le, a szczególnie skomplikowane w wypadku wydarze  i procesów dziej cych si
nieomal na oczach badacza. Naukowa obserwacja uczestnicz ca jest zaj ciem frapuj -
cym, ale nie nale y do metod naj atwiejszych. Nie oznacza to konieczno ci rezygnacji
z podejmowania prób opisywania rzeczywisto ci „zza okna”, nakazuje jednak wiado-
mo  konieczno ci sta ej rewizji proponowanych koncepcji wraz z rytmem dokonuj -
cych si  zmian.

Termin „rewolucja przemys owa” pojawi  si  dopiero w roku 886, mniej wi cej
sto lat po jej rozpocz ciu (Nye 999), i na dobre wszed  do codziennego j zyka. O re-
wolucji informacyjnej i spo ecze stwie informacyjnym zacz li my mówi , zanim ich
symptomy wskaza y definitywny kierunek procesu rozwoju. Czy terminy i teorie s u -
ce nam dzisiaj do opisu zmieniaj cej si  informacyjnej rzeczywisto ci b d  cokolwiek
znaczy  za kolejnych sto lat, pozostaje dzi  kwesti  otwart .
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ROZDZIA  2
Rewolucja informacyjna a teoria demokracji

2. . Wp yw nowych technologii na procesy demokratyczne.
G ówne stanowiska

Na niespe na tydzie  przed ameryka skimi wyborami prezydenckim, w listopa-
dzie roku 2000, w dzienniku „New York Times” ukaza  si  ca ostronicowy tekst b d cy
prezentacj  zalet wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych, a zw aszcza Internetu, w systemie demokratycznym. Po przytoczeniu danych sta-
tystycznych wykazuj cych rosn ce wykorzystanie sieci np. w procesie rejestracji wy-
borców i opisaniu internetowych inicjatyw w zakresie edukacji politycznej m odzie y
znalaz y si  zdania ogólnego podsumowania:

Za 0 lat uznamy Internet za jedno z najbardziej rewolucyjnych narz dzi w naszym syste-
mie demokratycznym. Poprzez zwi kszenie wiadomo ci i poziomu motywacji wyborców (...)
g osowanie poprzez sie  mo e potencjalnie odmieni  krajobraz wyborczy .

W tre ci przytoczonej publikacji nie ma niczego zaskakuj cego. W ameryka skiej
prasie, zarówno codziennej jak i periodycznej, ukazuje si  wiele artyku ów entuzja-
stycznie oceniaj cych wp yw ICT na demokracj . W tym wypadku zdecydowanie bar-
dziej interesuj ce jest autorstwo. Omawiany tekst by  p atnym og oszeniem korporacji
Microsoft, opatrzonym jej wyra nym znakiem firmowym.

Ten ma o istotny, z punktu widzenia ameryka skiego ycia politycznego, epizod
dobrze ilustruje kontekst dyskusji na temat „nowe technologie a jako  wspó czesnej
demokracji”. Wielu czytelników zapewne przygl da o si  og oszeniu w „New York Ti-
mes” ze zdecydowanie mieszanymi uczuciami. Microsoft jako obro ca ameryka skiej
demokracji? Wizja tego typu, zw aszcza dla ludzi zaznajomionych co nieco z proble-
mami wspó czesnego rynku komputerowego i ICT, musia a si  wyda  dosy  odwa na.
Warto pami ta , e firma Billa Gatesa by a w omawianym okresie obci ona wyrokiem

The Virtual Voting Booth, „New York Times”, 2 listopada 2000.
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s dowym stwierdzaj cym wykorzystywanie przez Microsoft swej monopolistycznej
pozycji rynkowej i w konsekwencji nakazuj cym podzia  ca ej korporacji na dwie nie-
zale ne spó ki2. Oczywi cie stosowanie praktyk monopolistycznych i wiara w techno-
logicznie odmienion  demokracj  to dwie ró ne rzeczy. Nie nale y jednak zapomina ,
e tre  przytoczonego og oszenia dotyczy a po rednio w a nie tej sfery, w zakresie

której Microsoft nie ma w zasadzie konkurencji na wiecie. Co wi cej, bardzo kontro-
wersyjnymi metodami próbuje t  sytuacj  utrwali .

Co bardziej nerwowi znawcy regu  panuj cych na rynku zdominowanym przez
firm  Billa Gatesa mogli oczyma wyobra ni zobaczy  czarn  wizj  demokracji przy-
sz o ci, w której korzystanie z prawa g osu jest uzale nione od posiadania najnowszej
wersji „programu wyborczego” autorstwa Microsoft, a ca o  kampanii wyborczej od-
bywa si  w sieciowych kana ach informacyjnych nale cych do tej samej firmy.

Tego rodzaju perspektywa jest oczywi cie raczej karykatur  ni  opisem realnych
niebezpiecze stw. Bill Gates i jego dru yna nie zagra aj  ameryka skiej demokracji.
Jedyna forma dyktatury, jaka grozi z ich strony, to dominacja na rynku oprogramowa-
nia i przesy ania informacji. Niezale nie jednak od intencji i mo liwo ci konkretnych
firm komputerowych, dyskusja na temat „nowe technologie a demokracja”, jaka ma
miejsce obecnie na ca ym wiecie, musi bra  pod uwag  wszystkie mo liwe impli-
kacje ICT w sferze mechanizmów ycia politycznego. Dominacja sfery polityki przez
wielkie korporacje z sektora informacyjnego jest jedn  z nich.

Czy nowe technologie informacyjne i komunikacyjne pozwol  na nieograniczon
kontrol  obywateli, czy doprowadz  do ich wi kszej politycznej podmiotowo ci? Kto
zyska, a kto straci na wprowadzeniu nowych technologii jako narz dzia aktywno ci
politycznej? Czy Internet daje nieograniczone mo liwo ci manipulowania informacj
polityczn , a wi c i wyborc , czy raczej wzmacnia mo liwo ci obrony jednostki przed
manipulacj  mediów? Czy ludzie ch tniej b d  bra  udzia  w yciu politycznym, je li
g ównym kana em artykulacji ich interesów stanie si  stoj cy na w asnym biurku kom-
puter? Pytania tego typu mo na by mno y . Do pewnego stopnia prób  odpowiedzi
na najistotniejsze z nich s  kolejne rozdzia y tej ksi ki. Wszystkie powy sze proble-
my w zasadzie sprowadzaj  si  jednak do kwestii podstawowej: na ile nowe technolo-
gie mog  zmieni  kszta t systemu demokratycznego i jaka wizja demokracji wy oni si
w efekcie rewolucji informacyjnej?

Próby odniesienia si  do tak postawionych pyta  s  tematem wielu analiz i kontro-
wersji. W zasadzie w ród badaczy mo na znale  pe ne spektrum stanowisk. Wed ug
skrajnych optymistów obserwujemy w a nie trzeci  w historii, kluczow  transformacj
demokratyczn . W efekcie pierwszej wy oni a si  demokracja ate ska. Drugi prze om

2 By  to wyrok w pierwszej instancji. S d apelacyjny w czerwcu 200  r. uchyli  nakaz podzia u
(nie zmieniaj c jednak cz ci wyroku stwierdzaj cej monopolizacj  rynku), a we wrze niu tego sa-
mego roku ameryka ski Departament Sprawiedliwo ci postanowi  zrezygnowa  z domagania si  po-
dzia u firmy Microsoft i zadowoli  si  znacznie mniej dotkliw  kar  grzywny.
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zaowocowa  powstaniem modelu reprezentacji i wspó cze nie rozumianego parlamen-
taryzmu. Obecnie za  rodzi si  elektroniczna republika, w której (Grossman 995, s. 4):

(...) obywatele nie tylko b d  mogli – tak jak dotychczas – wybiera  tych, którzy nimi rz dz ,
ale b d  te  mogli bra  bezpo redni udzia  w tworzeniu praw i regu , wed ug których s  rz dze-
ni. Dzi ki u yciu coraz bardziej skomplikowanych interaktywnych sieci telekomunikacyjnych
szeregowi obywatele uzyskuj  swoje w asne miejsce przy stole w adzy politycznej.

Wizja ta nale y do najbardziej entuzjastycznych, co nie znaczy, e jest odosob-
niona. W tonie niewiele mniej optymistycznym wypowiada si  wielu innych autorów
(zob. np. Etzioni 993; Rheingold 993; Negroponte 995; Ward 996).

Jedn  z najbardziej spójnych koncepcji nowego modelu przeobra onej przez ICT
demokracji przedstawi  ju  w po owie lat 80. Barber ( 984). Warto podkre li , e
w tym okresie Internet nie istnia  jeszcze oczywi cie w skali masowej. Demokratyzuj -
cy potencja  nowych technologii by  czony przede wszystkim z interaktywnymi mo -
liwo ciami telewizji kablowej.

Punktem wyj cia Barbera jest radykalna krytyka obecnego modelu demokracji
opartego o zasad  reprezentacji. Nie daj c obywatelom mo liwo ci realizacji swych
aspiracji politycznych prowadzi ona do ich alienacji, utraty zaufania do pa stwa oraz
bezradno ci wobec systemów skrajnych.

Je eli nie dojdzie do zdecydowanej reformy, to (op.cit., s. XIV):

(...) demokracja zejdzie ze sceny politycznej razem z liberalnymi warto ciami, których jest
gwarantem.

Taki typ demokracji nazywa Barber „s abym” (thin) i przeciwstawia go modelowi
„silnej” (strong) demokracji.

W demokracji silnej kluczow  rol  odgrywaj  dwa podstawowe aspekty: uczest-
nictwo polityczne oraz spo eczno . By  obywatelem to tyle, co partycypowa  w spra-
wach zbiorowo ci. Uczestnictwo za  prowadzi w naturalny sposób do powstania
wspólnoty – obywatelskiej spo eczno ci.

Wg Barbera (op.cit., s. 7):

Silna demokracja jest nowoczesn  form  demokracji partycypacyjnej. Wyrasta ona z idei
samorz dnej spo eczno ci obywateli, których w mniejszym stopniu jednocz  zbli one interesy,
a w wi kszym obywatelska edukacja. Obywatele ci maj  wspólne cele i s  zdolni podejmowa
wspólne dzia ania raczej dzi ki swym obywatelskim postawom i instytucjom zapewniaj cym
partycypacj , ni  dzi ki swemu altruizmowi i dobrej naturze.

Kszta towanie postaw obywatelskich w kierunku zgodnym z za o eniami silnej
demokracji b dzie mo liwe, je li podejmie si  szereg dzia a  maj cych zamieni  mo-
del teoretyczny w konkretne ramy instytucjonalne. Barber wymienia w tym kontek cie
trzy g ówne zadania. Przede wszystkim konieczna jest reforma formu y procesu decy-
zyjnego poprzez wprowadzenie wyborów i referendów odbywanych drog  elektronicz-
n . Poza tym, punkt ci ko ci funkcjonowania systemu musi by  przeniesiony z insty-
tucji przedstawicielskich na gremia lokalne. Terytorialnie zdefiniowana spo eczno
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ma sama decydowa  o wi kszo ci w asnych problemów, a istotn  rol  w tym zakresie
odgrywa  powinna tak e demokracja w miejscu pracy.

Ostatnia sfera wymagaj ca gruntownej reformy, a raczej zupe nie nowego impulsu,
to proces obywatelskiej edukacji. Bez odpowiedniego przygotowania przeci tni zjada-
cze chleba nie b d  zainteresowani ani udzia em w formach demokracji bezpo redniej,
ani aktywno ci  w spo eczno ciach lokalnych. St d kluczowe znaczenie ma kreowanie
postaw odpowiedzialno ci za sprawy publiczne. Zdaniem Barbera kluczowym elemen-
tem tak rozumianej edukacji musi by  zapewnienie maksymalnego dost pu do informa-
cji wszystkim cz onkom zbiorowo ci. Tylko obywatele dobrze poinformowani b d
chcieli w pe ni korzysta  z prawa do wypowiedzi i anga owa  si  w ycie publiczne.

Wed ug Barbera (op.cit., s. 278):

Nie ma odpowiedzialnego realizowania idei obywatelstwa bez dost pu do informacji.

W tej ostatniej sferze rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych ma wed ug Barbera znaczenie prze omowe – dostarcza zupe nie nowych narz dzi
zarówno dla przekazywania informacji, jak i nieskr powanej wymiany pogl dów.

Jak wspomniano powy ej, w momencie powstawania koncepcji silnej demokracji
rewolucja informacyjna dopiero si  rozpoczyna a, a g ówny jej obecny przejaw – Inter-
net – nie wychodzi  poza w skie kr gi akademickie. Mimo to wiele idei Barbera wyda-
je si  nieomal antycypowa  powstanie ogólnodost pnej sieci. Bez jej istnienia ewentu-
alna realizacja postulatów silnej demokracji nie by aby na pewno mo liwa. Dzi ki
gwa townemu rozwojowi Internetu mo na mówi  o istnieniu przynajmniej technicz-
nych mo liwo ci dla radykalnych reform modelu wspó czesnej demokracji.

Nie mo e w tym kontek cie dziwi  fakt, e model silnej demokracji zyska  zde-
cydowanie na popularno ci w latach 90. Sta  si  on swoistym punktem odniesienia dla
wi kszo ci reprezentantów stanowiska o istotnym wp ywie ICT na mechanizmy ycia
politycznego w systemie demokratycznym. Zwolennicy tezy o odnowieniu demokracji
przez nowe technologie przej li i rozwin li wiele szczegó owych rozwi za  Barbera.
Sama koncepcja teoretyczna pozostaje za  do dzisiaj jedn  z najbardziej radykalnych,
ale intelektualnie spójnych wizji demokratycznego modelu przysz o ci.

Nie jest to oczywi cie to same z uznaniem realno ci idei zawartych w teorii silnej
demokracji. Czy odpowiedzialny obywatel opisywany przez Barbera to g ównie pro-
jekcja pragnie  samego autora, czy adekwatny opis mo liwo ci obywatelskiej eduka-
cji, pozostaje kwesti  otwart . Niew tpliwie jednak, je li mierzy  znaczenie koncepcji
teoretycznych odzewem, jaki towarzyszy ich powstaniu, to idea silnej demokracji zo-
sta a sformu owana we w a ciwym czasie. Nie tylko podj li j  liczni badacze, ale nad-
szed  czas, kiedy mo liwa jest empiryczna weryfikacja jej podstawowych za o e .

Najwi kszym paradoksem jest fakt, e sam Barber, traktowany przez wielu ja-
ko czo owy reprezentant nurtu podkre laj cego g ównie pozytywne nast pstwa wp y-
wu ICT na demokracj , dokona  w ostatnich latach dosy  gwa townej rewizji swoich
pogl dów z lat 80. Nie tyle chodzi zreszt  o odej cie od koncepcji silnej demokracji, ile
raczej o uznanie, e nowe technologie informacyjne i komunikacyjne nie s  w stanie
spe ni  nadziei, jakie wi zano z ich rozwojem (Barber 998). Na podstawie analizy
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licznych spo eczno ci sieciowych powstaj cych w ostatnich latach Barber uzna , e
przez swoj  „bezterytorialno ” i w konsekwencji brak bezpo redniego kontaktu
uczestników Internet nie jest w stanie stworzy  takiego rodzaju spo eczno ci, który
spe nia by kryteria modelu silnej demokracji. Grupy wytworzone wy cznie w oparciu
o kontakt w sieci maj  charakter amorficzny i niestabilny. Nie s  te  osadzone w kon-
tek cie okre lonego, realnie istniej cego miejsca. To prowadzi do zbyt powierzchow-
nych kontaktów – przynajmniej z punktu widzenia wspomnianego wcze niej procesu
obywatelskiej edukacji. Wymaga ona bowiem znacznie wi kszego poziomu identyfi-
kacji z w asn  spo eczno ci .

Mo na wi c uzna , e o ile model silnej demokracji pozosta  teoretyczn  wizj  na
przysz o , to wakuj ca jest ci gle funkcja narz dzi i mechanizmów, które pozwoli yby
model ten w pe ni wcieli  w ycie. Po stosunkowo krótkim okresie nadziei, nowe tech-
nologie informacyjne i komunikacyjne utraci y status instrumentu naprawy demokra-
cji. Sam Barber za  sta  si  rzadkim przyk adem badacza, który mo e s u y  jako so-
jusznik dwóch ca kowicie ró nych punktów widzenia w tej samej sprawie.

Inni sceptycy w kwestii wp ywu ICT na demokracj  zwracaj  uwag  na post puj -
c  w bardzo szybkim tempie komercjalizacj  Internetu. W pocz tkowej fazie rozwoju
sieci g ówn  us ug  wykorzystywan  przez u ytkowników by a poczta elektroniczna,
a wi c forma komunikacji. Internet by  wi c medium aktywnym – zwi kszaj cym ilo
kontaktów i w tym sensie tworz cym wi zi spo eczne. W miar  rozwoju rewolucji in-
formacyjnej u ywanie elektronicznej poczty zesz o jednak na plan dalszy, a nieomal
synonimem sieci sta y si  witryny WWW. Te za  uczyni y z Internetu medium pasyw-
ne, b d ce kolejnym – bardzo wydajnym i atrakcyjnym – oknem na wiat. Dla wi kszo-
ci u ytkowników korzystanie z sieci niewiele si  ró ni od przerzucania kana ów

w telewizji kablowej.
Z politycznego punktu widzenia mo na uzna , e (Margolis, Resnick 2000, s. 7):

(...) w miar  jak wirtualna rzeczywisto  zaczyna by  zwierciadlanym odbiciem wiata realne-
go, cyberprzestrze  staje si  po prostu kolejn  aren  w trwaj cej nieustannie walce o bogactwo,
w adz  i polityczne wp ywy.

Efekt ten zosta  w istotny sposób wzmocniony przez odkrycie znacz cego ekono-
micznego potencja u sieci. Je eli na nowym medium mo na zarobi , to znaczy, e prze-
staje ono by  domen  entuzjastów, wizjonerów, naukowców i ludzi ciekawych wiata.
Na aren  wchodz  aktorzy profesjonalnie przygotowani do uczynienia z sieci kolejne-
go kana u, poprzez który dotrze  mo na do konsumenta. Listy dyskusyjne, wirtualne
spo eczno ci, inicjatywy obywatelskie nie znikn  oczywi cie z Internetu, ale z jego
centrum przesuwaj  si  stopniowo na peryferie3.

3 W radykalnej formie zasugerowa  to Garson ( 995), twierdz c, e w obecnej sytuacji rozwój
nowych technologii prowadzi nie do upodmiotowienia, ale alienacji jednostki i jej ca kowitej „dehu-
manizacji”. To za  jest zabójcze dla demokracji.
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Nie ma wi c mowy o adnej nowej jako ci. Naturalna ewolucja sieci, wzmocniona
o oddzia ywanie rynku, wt oczy a Internet w regu y rz dz ce wspó czesnym yciem pu-
blicznym. Zamiast wi c sta  si  or em walki z komercj , sie  zosta a jej kolejn  ofiar .

Jak sarkastycznie zauwa y  Holderness ( 998, s. 35):

Je li organizujesz w Londynie seminarium zatytu owane „Buduj c wirtualne spo eczno-
ci”, to masz szcz cie, je li uda ci si  zebra  po 50 funtów op aty konferencyjnej od ka dego

uczestnika. Je li organizujesz seminarium na temat elektronicznego handlu, bez problemu mo-
esz za da  po 975 funtów za dzie  od osoby – plus VAT.

Dominuj ca rola logiki rynkowej w funkcjonowaniu Internetu ogranicza znacznie
reformatorski potencja  sieci w kontek cie ycia politycznego. Ci gle jednak, jak si
wydaje, kwestia ostatecznego bilansu wp ywu nowych technologii na demokracj  po-
zostaje kwesti  nie rozstrzygni t . Gra toczy si  dalej, a wszelkie uogólnienia s  ci gle
ryzykowne z dwóch co najmniej powodów.

Po pierwsze, stosunkowo ma o jest ci gle danych empirycznych, potwierdzaj -
cych lub falsyfikuj cych poszczególne wizje teoretyczne. W wi kszej skali analizy
tego typu pojawi y si  dopiero oko o po owy lat 90. Nawet jednak w obliczu rosn cej
w ostatnich latach liczby bada  nie nale y zapomina , e istot  architektury sieciowej
pozostaje jej amorficzny charakter, brak jednolitego centrum narzucaj cego zarówno
form , jak i tre  przekazu. W Internecie mo na wi c znale  przyk ady bardzo ró -
nych wzorców aktywno ci, zachowa  politycznych itd. Pytanie, czy pozytywny
przyk ad sieciowej mobilizacji politycznej, np. w po udniowej Kalifornii, jest bardziej
znacz cy dla teorii demokracji w dobie ICT ni  wypieranie aktywno ci obywatelskiej
w Internecie przez medialnych gigantów, np. na rynku niemieckim, musi pozostawa
istotnym punktem odniesienia dla badaczy.

Nie mniej istotna jest kwestia stopnia, w jakim wp yw okre lonych wzorców za-
chowa  politycznych na model demokracji jest filtrowany przez czynniki kulturowe,
regionalne czy narodowe. Nazistowska propaganda uprawiana w sieci na terytorium
USA b dzie przejawem realizacji pierwszej poprawki do konstytucji ameryka skiej,
gwarantuj cej obywatelom wolno  wypowiedzi (niezale nie od faktu, e aktywno
taka by aby zapewne bardzo ostro napi tnowana przez wiele rodowisk i bardzo niepo-
prawna politycznie). ciganie „sieciowych nazistów” zosta oby potraktowane jako za-
gro enie wolno ci g oszenia nawet skrajnych pogl dów i symptom kryzysu amery-
ka skiej demokracji. Takie same dzia ania propagandowe realizowane w Niemczech s
w sensie prawnym przest pstwem, a za zagro enie dla niemieckiej demokracji uznana
zosta aby raczej bezczynno  organów pa stwa. Je li wi c uzna , e nazi ci s  aktywni
w sieci na ca ym wiecie (a wi c zarówno w USA, jak i w Niemczech)4, to interpretacja
tego faktu w kontek cie wp ywu ICT na kszta t i jako  demokracji jest kwesti  otwar-

4 Szerzej na ten temat zob. podrozdzia  4.3. .
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t , a raczej wymaga precyzyjnego odniesienia do konkretnego modelu demokracji. Nie
tylko zreszt  w sensie narodowym, ale tak e w kontek cie typu mechanizmów i narz -
dzi demokratycznych kszta tuj cych okre lon  rzeczywisto  polityczn . Kwestie te
zostan  szerzej omówione w dalszej cz ci rozdzia u.

Drugim czynnikiem sprawiaj cym, e trudno w chwili obecnej o ostateczny bilans
wp ywu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na demokracj , jest
wiadomo , e opisywane zjawiska spo eczne przybra y skal  umo liwiaj c  powa -

ne analizy nie wcze niej ni  kilkana cie lat temu. Sprawia to, e bardzo atwo wzi
chwilowe – w skali dynamiki rozwoju spo ecznego – tendencje za niezmienne regu y
towarzysz ce wykorzystaniu np. Internetu w skali masowej.

Jak s usznie zauwa y  Galston ( 999, s. 45):

Badacze analizuj cy w roku 952 spo eczne efekty oddzia ywania telewizji mogliby
zwróci  uwag  na to, jak s siedzi t ocz  si  w salonie jedynego domu w okolicy wyposa onego
w odbiornik TV. Mogliby te  wyci gn  na tej podstawie konkluzj , e telewizja ma tendencj
do wzmacniania spo eczno ci lokalnych (...).

Tego rodzaju twierdzenie ju  w latach 60. wydawa oby si  absurdalne, a wp yw
telewizji na funkcjonowanie spo eczno ci lokalnych jest oceniany dosy  zgodnie jako
negatywny.

Czy obserwowany obecnie kierunek wp ywu nowych technologii na procesy de-
mokratyczne ma charakter trwa y, pozostaje kwesti  otwart . Nie jest tak, e ka de
medium powiela ten sam model adaptacji do struktur spo ecznych i ich jednoczesnego
przekszta cania. Gwa towna rewizja pogl dów na spo eczne implikacje pojawienia si
telewizji nie musi si  wi c powtórzy . Niew tpliwie jednak jest faktem, e pos uguj c
si  przytoczon  powy ej analogi  ze wczesnym etapem rozwoju telewizji, wszyscy
próbuj cy analizowa  problematyk  politycznych konsekwencji rewolucji informacyj-
nej znajduj  si  w a nie we wczesnych latach 50. wiadomo  tego nie daje mo e kom-
fortu, ale powinna u atwi  unikni cie wielu z udze .

2.2. Cyfrowa, wirtualna czy elektroniczna demokracja?

Przytoczone w poprzedniej cz ci kontrowersje zwi zane z wp ywem nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych na procesy demokratyczne dotyczy y
przede wszystkim kierunku czy bilansu owego wp ywu. Nie jest natomiast obecnie
przedmiotem sporu sam fakt istotnej roli, jak  ICT, a zw aszcza Internet odgrywaj  we
wspó czesnej demokracji. Rola ta zosta a uznana za tak istotn , e niektórzy mówi
wr cz o zmianie paradygmatu w sposobie rozumienia modelu systemu demokratyczne-
go (Hague, Loader 999a).

Efektem du ego znaczenia przypisywanego przeobra eniom demokracji pod
wp ywem nowych technologii jest poszukiwanie terminu, który w sposób najbardziej
adekwatny oddawa by istot  zachodz cych przeobra e . Jak zwykle w wypadku nauk
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spo ecznych nie ma w tej sferze porozumienia. W literaturze mo na nie tylko znale
kilka ró nych poj  opisuj cych demokracj  przekszta con  przez ICT, ale zdarza si
te , e ten sam termin definiowany jest w ró ny sposób. Warto wi c, jak si  wydaje,
uporz dkowa  podstawowe kwestie.

Poj ciem, które pojawi o si  stosunkowo najwcze niej – wyprzedzaj c ekspan-
sj  Internetu w skali masowej – by a „teledemokracja”. Termin zwi zany by  przede
wszystkim (jak sugeruje jego etymologia) z mo liwo ciami wykorzystania nowych
technologii w procedurach demokratycznych o charakterze plebiscytarnym. Kategori
„teledemokracja” pos uguj  si  mi dzy innymi Arterton ( 987), Etzioni ( 992) i Dut-
ton ( 992).

O ile jednak dla Artertona (s. 4) poj cie to odnosi si  do:

(...) u ycia technologii komunikacyjnych w celu u atwienia transmisji informacji i opinii poli-
tycznych pomi dzy obywatelami i liderami ycia publicznego,

o tyle Dutton (s. 505) rozumie przez teledemokracj :

(...) poj cie obejmuj ce ró ne wizje dotycz ce tego, jak u ycie mediów elektronicznych mo e
u atwi  bardziej bezpo redni i równy udzia  w yciu politycznym.

Arterton skupia si  wi c na wybranym aspekcie mechanizmów demokratycznych
(komunikacja pomi dzy obywatelami a elitami politycznymi), podczas gdy w koncep-
cji Duttona mamy do czynienia z terminem znacznie szerszym5.

Stosunkowo cz sto spotyka si  te  w literaturze przedmiotu poj cie „cyberdemo-
kracja” (Ogden 994; Poster 995; Tsagarousianou et al. 998b6; Krzysztofek 999;
Taylor, Burt 999).

Dla tych ostatnich (s. 42) cyberdemokracja to system:

(...) umo liwiaj cy demokratyczny dialog, dyskurs i aktywn  partycypacj  – wspierane przez
ogólnie rozumiane sieci komputerowe, a w szczególno ci przez procesy globalizacyjne zwi za-
ne z Internetem.

Dla okre lenia nowego – „informacyjnego” – modelu demokracji u ywane s  te
okre lenia takie, jak „demokracja wirtualna” (Snider 994) czy „demokracja cyfrowa”
(Percy-Smith 995; Hague, Loader 999b). Zdecydowanie najcz ciej spotykany jest
jednak termin „demokracja elektroniczna”.

5 Warto doda , e Dutton bada  stopie  rozpowszechnienia problematyki teledemokracji w litera-
turze z zakresu nauki o polityce. W roku 992 znalaz  on tylko 33 angloj zyczne publikacje po wi -
cone tym kwestiom. Dowodzi to, e gwa towny wzrost zainteresowania tematem „ICT a demokra-
cja” jest jednoznacznie zwi zany z rozpowszechnieniem Internetu.

6 Tsagarousianou stosuje zreszt  poj cie „cyberdemokracja” zamiennie z terminem „elektronicz-
na demokracja” (zob. Tsagarousianou et al. 998a).
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Spo ród wielu obecnych w literaturze definicji tego poj cia warto przytoczy  kil-
ka najbardziej charakterystycznych.

– „Elektroniczna demokracja to ka dy demokratyczny system polityczny, w któ-
rym u ywa si  komputerów i sieci komputerowych do realizacji podstawo-
wych funkcji procesu demokratycznego, takich jak informowanie i komunika-
cja, artykulacja i agregacja interesów oraz proces decyzyjny (zarówno w sensie
dyskusji, jak i g osowania)” (Hagen 997).

– „Elektroniczna demokracja to u ycie sieci elektronicznych do stworzenia bar-
dziej bezpo redniej formy demokracji – do ‘sp aszczenia’ procesu reprezenta-
cji i zwi kszenia roli przeprowadzanych w sieci plebiscytów i oficjalnych de-
bat prowadzonych online; w decydowaniu o konkretnych kwestiach w ramach
procesu rz dzenia” (Moore 999, s. 55).

– „Elektroniczna demokracja mo e by  rozumiana jako zdolno  nowych tech-
nologii informacyjnych do wzmocnienia poziomu i jako ci partycypacji oby-
wateli w rz dzeniu” (Korac-Kakabadse A., Korac-Kakabadse N. 999, s. 2 4).

Ju  pobie na lektura powy szych definicji – podobnie jak i poj  przytoczonych
wcze niej – wskazuje, e trudno mówi  o cho by cz ciowym uzgodnieniu tre ci.
Przede wszystkim ró ni  si  one stopniem ogólno ci. O ile dla Hagena elektroniczna
demokracja to po prostu system demokratyczny, w którym w znacz cym stopniu u ywa
si  ICT, o tyle dla wi kszo ci pozosta ych autorów istot  nowej formy demokracji jest
ulepszenie jakiego  aspektu procesu demokratycznego. Mo e to by  polityczne uczest-
nictwo (Korac-Kakabadse), proces komunikacji politycznej (Arterton) lub ogólnie ro-
zumiane wyrównanie szans obywateli w yciu politycznym (Dutton).

Hagen jest zreszt  konsekwentny, gdy  ogólna kategoria „demokracja elektronicz-
na” jest dla niego tylko punktem wyj cia dla typologii ró nych rodzajów zastosowania
ICT w systemie demokratycznym.

Elektroniczna demokracja obejmuje trzy kategorie bardziej szczegó owe:

) teledemokracj ,
2) cyberdemokracj ,
3) elektroniczn  demokratyzacj .

Abstrahuj c w tym miejscu od szczegó ów propozycji Hagena7, tego rodzaju kon-
cepcja niew tpliwie komplikuje dodatkowo sytuacj  w sferze terminologii.

Warto doda , e Hagen nie jest jedynym ró nicuj cym elektroniczn  demokra-
cj  i elektroniczn  demokratyzacj . Podobne rozró nienie proponuj  Hacker i Todino
( 996). W tym uj ciu elektroniczna demokracja zwi zana jest ze stworzeniem nowych
narz dzi demokratycznych, takich jak debaty online czy g osowania drog  elektroniczn .

7 Szerzej na ten temat zob. uszczuk (200 ); Por bski (200 a).
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Maj  one na celu wykorzystanie nowych technologii w celu zwi kszenia zaanga owa-
nia obywateli w procesy polityczne. Elektroniczna demokratyzacja z kolei ozna-
cza po prostu nasycenie istniej cych ju  form obywatelskiego uczestnictwa elementa-
mi ICT, tak by wyrówna  szanse aktywnego udzia u dla wszystkich obywateli. W tym
kr gu mie ci si  np. realizowanie posiedze  awy przysi g ych w ameryka skim s -
downictwie bez fizycznego udzia u w samym procesie, tzn. z wykorzystaniem mo li-
wo ci transmisji obrazu i d wi ku w czasie rzeczywistym.

Co wynika z powy szego skrótowego zaprezentowania podstawowych terminów
próbuj cych nazwa  model demokracji, jaki wy ania si  pod wp ywem zastosowania
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych? Poszczególne poj cia, cho -
by w sensie czysto leksykalnym, sugeruj  pewne subtelne ró nice znaczeniowe. Termin
„teledemokracja” uwypukla wszystkie akty demokracji, które mo na realizowa  „na od-
leg o ”8, przede wszystkim wybory i inicjatywy o charakterze plebiscytarnym. „Demo-
kracja cyfrowa” akcentuje jednolity – cyfrowy w a nie – sposób zapisu i przekazywania
informacji, a wi c traktuje ICT jako narz dzie gotowe do wykorzystania w sferze polity-
ki. Wreszcie, w poj ciu „elektroniczna demokracja” na pierwszy plan wysuwaj  si
urz dzenia, b d ce konsekwencj  rozwoju nowych technologii. „Technologia elektro-
niczna” to kategoria bardzo pojemna i w zasadzie mo e odnosi  si  nie tylko do Inter-
netu czy nowoczesnych technik umo liwiaj cych tworzenie wielkich baz danych, ale
i do telefonu. Przy znacznej dozie dobrej woli mo na uzna , e tak e kalkulator s u-

cy do liczenia g osów w komisji wyborczej9 jest przejawem obecno ci elektroniki
w s u bie demokracji. Sprawia to, e termin „elektroniczna demokracja” ryzykownie
szeroko zakre la ramy poj cia.

Te potencjalne ró nice w znaczeniu poszczególnych terminów mog yby by  punk-
tem wyj cia dla stopniowego stworzenia kilku odr bnych kategorii, akcentuj cych ró -
ne aspekty wp ywu ICT na demokracj . Ju  jednak pobie ne przejrzenie przytoczone-
go powy ej sposobu stosowania ró nych poj  przez konkretnych autorów dowodzi, e
tego rodzaju terminologiczna ewolucja jest ma o prawdopodobna. W chwili obecnej
nie mo na mówi  ani o daleko id cej precyzji poj ciowej, ani o uzgodnieniu zakresu

8 Warto zwróci  uwag , e – cho  nie wynika to wprost z przytoczonych wcze niej definicji –
w poj ciu teledemokracji jako demokracji „na odleg o ” mie ci si  nie tylko wykorzystanie Interne-
tu i innych ICT, ale tak e np. g osowanie drog  pocztow . Tak  szerok  formu  stosuje np. Arterton
( 987). W ostatnich latach – w zwi zku z rozwojem Internetu – kategoria „teledemokracja” pojawia
si  najcz ciej w sensie synonimicznym do „elektronicznej demokracji”, a wi c w odniesieniu do
wykorzystania w demokracji technologii cyfrowych.

9 Na kwestie te zwrócili uwag  Hoff et al. (2000a), kwestionuj c termin „elektroniczna demokra-
cja” jako zdecydowanie zbyt ogólny, a, co wi cej, b d cy przyk adem technologicznego determiniz-
mu – sugeruj cy mechaniczne dostosowywanie procedur demokratycznych do mo liwo ci technicz-
nych urz dze . Z tych w a nie powodów zasugerowali oni stosowanie czysto opisowej kategorii
„wspierane przez technologie innowacje w praktykach politycznych” TMIPP (technologically me-
diated innovations in political practices). Trudno jednak, jak si  wydaje, uzna , by ta propozycja
rozwi zywa a wszystkie omawiane problemy.
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znaczeniowego cho by jednej – podstawowej kategorii. Co wi cej, ró ni autorzy stosu-
j  poszczególne kategorie wymiennie uznaj c, e „teledemokracja”, „cyberdemokracja”
i „elektroniczna demokracja” to w zasadzie ró ne nazwy dla tego samego zespo u za-
gadnie .

Niezale nie od zastrze e  sformu owanych powy ej wydaje si , e terminem, któ-
ry ma szanse zdominowa  literatur  przedmiotu, jest poj cie „elektroniczna demokra-
cja”. Ju  dzisiaj stosuje si  je najcz ciej, a sprzyja temu zapewne tak e obowi zuj ca
powszechnie konwencja j zykowa, okre laj ca wszelkie sfery ycia spo ecznego pod-
dane wp ywowi ICT po prostu przez dodanie przymiotnika „elektroniczny” (elektro-
niczna gospodarka, elektroniczny handel, elektroniczna edukacja itd.) 0.

Jedyn  p aszczyzn  wspóln  wszystkich przytoczonych wcze niej definicji wyda-
j  si  dwa zwi zane ze sob  przekonania. Po pierwsze, wiara, e nowe technologie s
w stanie zmieni  mniej lub bardziej radykalnie mechanizmy demokratyczne. Dla nie-
których jest to po prostu nieuniknione i niezale ne od woli elit politycznych. Wed ug
innych konieczne jest wiadome zastosowanie okre lonych strategii. W sumie i jedni,
i drudzy zgadzaj  si  jednak, e ICT przeobra aj  obecnie i b d  przeobra a  w przy-
sz o ci wiat polityki, w nie mniejszym stopniu ni  dzieje si  to z innymi aspektami
ycia spo ecznego.

Drugi punkt wspólny dla autorów cytowanych wcze niej koncepcji to twierdzenie,
e elektroniczna demokracja „ulepszy” jaki  aspekt demokratycznego procesu: zwi k-

szy si  poziom uczestnictwa politycznego obywateli, polepszeniu ulegnie komunikacja
na linii obywatele – w adza, stworzone zostan  szanse aktywno ci politycznej grupom
do tej pory marginalizowanym itd. Katalog ten mo na by rozbudowywa , tak by obj
w ko cu wszystkie nieomal istotne aspekty wspó czesnej demokracji. Dowodzi to do-
sy  powszechnego przekonania o wielowymiarowo ci wp ywu nowych technologii na
demokracj  i ich swoistym demokratycznym potencjale .

Kwesti  kluczow  zarówno dla badacza Internetu, jak i dla politologa zajmuj -
cego si  teori  demokracji jest istota owego potencja u, g ówne cechy komunikacji
i procesu przekazywania informacji poprzez ICT, wa ne z punktu widzenia procesu
przekszta cania wspó czesnej demokracji. Problem ten jest dosy  cz sto analizowany
(zob. np. Hague, Loader 999a; Corrado 996; Schalken 998; Tsagarousianou et al.

998a) i cho  nie ma pe nej zgodno ci pomi dzy ró nymi badaczami, wydaje si , e
kilka kwestii ma znaczenie podstawowe.

Przede wszystkim trzeba zwróci  uwag  na zdecentralizowany tryb funkcjonowa-
nia nowych technologii. Brak jednolitego centrum pozwala w wypadku Internetu na
tworzenie niezliczonej niemal ilo ci kana ów przekazywania informacji, czyni c sam

0 W wersji jeszcze bardziej upowszechnionej jest mowa o e-handlu, e-gospodarce itd. W zgodzie
z t  konwencj  tak e w tym tek cie pos ugiwa  si  b dziemy zamiennie poj ciami „elektroniczna
demokracja” i „e-demokracja”.

W kontek cie Internetu mówi si  wr cz o jego demokratycznej architekturze, czyli technicznej
konstrukcji sieci, która ma z definicji sprzyja  demokracji (zob. np. Clarke 994).
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proces zdecydowanie trudno poddaj cym si  kontroli. W efekcie mo na mówi  o a-
twym i skutecznym dost pie do informacji, zarówno w odniesieniu do relacji w adza –
obywatele, jak i kontaktów poziomych pomi dzy dowolnymi grupami i osobami.
W kontek cie ycia politycznego kwestia ta ma znaczenie podstawowe, pozwala bo-
wiem na tworzenie róde  informacji alternatywnych w stosunku do dominuj cych na
rynku, tradycyjnych, komercyjnych mediów.

Nie mniej istotn  cech  nowych technologii jest, wspomniana ju  w rozdziale
pierwszym, interaktywno  przekazu. Dzi ki niej sie  jest nie tylko medium informa-
cyjnym, ale tak e umo liwiaj cym czy wr cz stymuluj cym organizowanie si . Doty-
czy to przede wszystkim tworz cych si  spontanicznie sieciowych spo eczno ci, ale
mo e mie  te  istotne znaczenie w wypadku du ych ruchów spo ecznych czy obywatel-
skich. Mo na uzna  ten aspekt ICT za potencjalnie aktywizuj cy spo ecznie, a w ka -
dym razie zmniejszaj cy znacznie koszty zwi zane z ka dym rodzajem dzia alno ci.

Warto wreszcie zwróci  uwag  na globalny zasi g sieci i swoist  wirtualizacj  rze-
czywisto ci. Te dwa czynniki stawiaj  na porz dku dziennym problem przedefiniowa-
nia znaczenia poj cia w adzy pa stwowej i kategorii terytorialno ci. Fizyczne miejsce
pobytu wielu u ytkowników nowych technologii nie ma wi kszego znaczenia dla stop-
nia ich sieciowej aktywno ci. Co wi cej, cz sto miejsce to jest nieznane, podobnie
zreszt  jak i inne podstawowe dane pozwalaj ce na identyfikacj  osoby aktywnej
w Internecie. Wszystko to sprawia, e mo liwe jest budowanie to samo ci, w tym to -
samo ci politycznej, na zasadach zupe nie innych ni  te znane dotychczas.

Je eli przyj  najszersze znaczenie poj cia „elektroniczna demokracja”, rozumianego
jako system demokratyczny, w którym istotn  rol  w realizacji podstawowych funkcji
pe ni  nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, to wymienione powy ej cechy
tych technologii stanowi  techniczny punkt ci ko ci ca ego modelu. S  one czynnikiem
koniecznym, cho  niewystarczaj cym dla uruchomienia procesu ewentualnych zmian
w mechanizmach reguluj cych ycie polityczne. Sam  elektroniczn  demokracj  mo na
za  niew tpliwie uzna  za nowy etap w procesie rozwoju demokracji. Nie jest to jednak
sko czony, jednolity konstrukt, ale raczej inspiruj ce narz dzie stosowane dla modelo-
wania i nadawania nowego kszta tu wielu ró nym wizjom demokratycznego systemu.
Innymi s owy, nie ma jednej, ogólnej odpowiedzi na pytanie o wp yw nowych technolo-
gii na funkcjonowanie demokracji. Ka de odniesienie do tej kwestii wymaga wskazania
konkretnej spo ród wielu koncepcji demokracji, opisywanych przez nauk  o polityce.

2.3. Elementy elektronicznej demokracji
w ró nych modelach systemu demokratycznego

Poj cie „demokracja” nie jest jednolite. W ci gu ponad dwóch tysi cy lat funkcjo-
nowania ró nych modeli ycia politycznego zwanych demokratycznymi zmianie ule-
ga y wszystkie nieomal istotne wyznaczniki kszta tu systemu politycznego. Liczba
ludno ci uleg a zwielokrotnieniu, rozwój technologiczny zmieni  ca kowicie obraz y-
cia codziennego, w konsekwencji za  pojawi y si  zupe nie nowe sposoby gospodaro-
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wania. Wszystkim tym procesom towarzyszy y radykalne przemiany w sferze politycz-
nej organizacji spo ecze stwa dostosowuj cej si  do zmieniaj cej si  sytuacji i stymu-
luj cej jednocze nie dalsze przeobra enia. Z punktu widzenia teorii demokracji klu-
czowe znaczenie mia a przede wszystkim ewolucja istniej cych i pojawianie si  zu-
pe nie nowych doktryn politycznych i pr dów ideowych. W efekcie tego procesu
transformacji ulega y i ulegaj  cho by sposoby rozumienia relacji jednostka – pa stwo,
poj cie obywatelstwa czy znaczenie przypisywane poszczególnym instytucjom poli-
tycznym dla efektywnego funkcjonowania systemu.

Wszystko to sprawia, e jakkolwiek demokracja pozostaje niezmiennie w kr gu
zainteresowania badaczy, to analiza demokratycznego sposobu sprawowania rz dów
z dwóch co najmniej powodów jest znacz cym intelektualnym wyzwaniem. Po pierwsze,
o ile nie zajmujemy si  histori  polityczn , demokracja jako statyczny przedmiot bada
w zasadzie nie istnieje. Poj cie to ma charakter wyj tkowo dynamiczny – demokracja
jest systemem stale podlegaj cym przeobra eniom i ci gle adaptuj cym si  do zmienia-
j cej si  rzeczywisto ci. Demokracja jest permanentnie w trakcie „stawania si ”.

Po drugie za , w zakres znaczeniowy kategorii „demokracja” wchodz  nie tylko insty-
tucje i regulacje prawne, ale tak e warto ci, postawy czy zachowania polityczne. Te ostat-
nie uwarunkowane s  cz sto czynnikami pozapolitycznymi, g boko osadzonymi w kul-
turowym, historycznym czy ekonomicznym kontek cie okre lonego kraju czy regionu.
W efekcie, demokracja jest fenomenem na tyle wielowymiarowym, e stosunkowo trudno
wskaza  w konkretnym przypadku, które elementy obrazu demokracji s  efektem lokal-
nej specyfiki, a które maj  charakter modelowy – s  czynnikiem konstytuuj cym sam
system. Ustabilizowana na niskim poziomie frekwencja wyborcza w Polsce i w Stanach
Zjednoczonych w ostatniej dekadzie ubieg ego wieku mo e by  w tym kontek cie trakto-
wana w dwojaki sposób. Dla jednych jest to jeden z charakterystycznych aspektów demo-
kracji parlamentarnej ko ca XX wieku w ogóle, dla innych dora ne odej cie od mode-
lu, uwarunkowane czynnikami wewn trznymi, ró nymi w wypadku Polski (spu cizna
okresu komunizmu) i USA (kryzys wi zi spo ecznych, atomizacja ycia spo ecznego).

Prób  uwzgl dnienia z o ono ci problematyki i jednocze nie uporz dkowania
przedmiotu bada  s  w takiej sytuacji propozycje typologizowania analizowanych
kwestii. W wypadku demokracji stosunkowo naj atwiej dokona  podzia u ró nych jej
modeli z uwzgl dnieniem kryterium chronologii i podstawowego mechanizmu kre-
owania decyzji politycznych. W takim znaczeniu mo na mówi  o dwóch podstawo-
wych koncepcjach: demokracji bezpo redniej zrodzonej w staro ytnej Grecji i nowo-
ytnej demokracji reprezentacyjnej (przedstawicielskiej) 2. Jest to jednak typologia

podstawowa, nie oddaj ca ca ej gamy istotnych ró nic, cho by wewn trz modelu opar-
tego o mechanizm reprezentacji.

2 O krok dalej id  w tym rozumowaniu Korac-Kakabadse A., Korac-Kakabadse N. ( 999) cz c
ró ne techniki przekazywania informacji z kolejnymi etapami rozwoju demokracji. Przyjmuj  oni trzy
podstawowe modele: bezpo rednia demokracja pa stw-miast oparta o przekaz ustny, zwi zana z dru-
kiem demokracja reprezentacyjna w pa stwach narodowych i elektroniczna demokracja oparta o bu-
dow  globalnej infrastruktury informacyjnej.
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Zakres tematyczny i ramy obj to ciowe tego tekstu nie pozwalaj  na szczegó ow
prezentacj  kontrowersji wokó  sposobu rozumienia demokracji przez nauk  o polity-
ce ani na przytoczenie dyskusji, jaka na temat ró nych modeli demokracji toczy si
we wspó czesnej politologii 3. Warto tylko zaznaczy , e debata ta daleka jest od za-
ko czenia. O ile nie ma raczej w tpliwo ci co do konieczno ci wyodr bnienia np. mo-
delu plebiscytarnego jako wspó czesnej mutacji demokracji bezpo redniej, o tyle otwar-
ta pozostaje kwestia, czy powojenne europejskie pa stwo dobrobytu stworzy o odr b-
ne mechanizmy demokratyczne, uzasadniaj ce traktowanie go jako specyficznego
modelu demokracji.

Z punktu widzenia roli odgrywanej przez nowe technologie informacyjne i komu-
nikacyjne w kszta towaniu wspó czesnej demokracji najistotniejsze jest, jakie formy
elektronicznej demokracji wspó graj  z poszczególnymi modelami adu demokratycz-
nego i jakie s  systemowe skutki wykorzystywania ICT. W tym kontek cie Van Dijk
proponuje typologi  sze ciu ró nych uj  wspó czesnej demokracji (tab. 2. ).

Tabela 2.
Zastosowanie nowych technologii w ro nych modelach demokracji

ród o: Van Dijk ( 999)

Model demokracji i jego charakterystyka G ówne formy wykorzystania ICT

. Demokracja legalistyczna (proceduralna) – a. u atwienie procesu zbierania informacji
konstytucja i normy prawne jako istota sys- przez aparat pa stwa
temu demokratycznego. Kluczowa rola me- b. atwiejszy dost p obywateli do informacji
chanizmu reprezentacji

2. Demokracja konkurencyjna – rywalizacja a. ród o informacji dla wyborców w kam-
partii i liderów o g osy wyborców jako paniach politycznych i wyborach
g ówny mechanizm demokratyczny

3. Demokracja plebiscytarna – referenda i inne a. sieciowe referenda (e-referenda)
formy demokracji bezpo redniej jako pod- b. sieciowe sonda e opinii publicznej
stawowy mechanizm decyzyjny c. sieciowe dyskusje polityczne

4. Demokracja pluralistyczna – kluczowa rola a. sieciowe debaty polityczne pomi dzy
procesu formowania opinii i prezentowania politykami i obywatelami
opinii przez ró ne grupy spo eczne b. sieciowe dyskusje organizacji spo ecznych

5. Demokracja partycypacyjna – nacisk na a. sieciowa edukacja polityczna
aktywny udzia  obywateli w polityce b. sieciowe debaty obywatelskie

6. Demokracja libertaria ska – autonomiczna a. budowa sieciowych spo eczno ci
rola obywateli i ich stowarzysze  w polityce, b. u atwienie komunikacji pomi dzy siecio-
akcent na horyzontalny, a nie centralistyczny wymi spo eczno ciami
model procesów demokratycznych c. sieciowe debaty obywatelskie

3 Czytelnik pragn cy zapozna  si  ze sposobem rozumienia demokracji przez nauk  o polityce,
powinien si gn  do szczegó owych opracowa  po wi conych tej kwestii. Zob. np. Ulicka ( 992);
Sartori ( 994); Jamróz ( 995). Na temat ró nych modeli demokracji zob. te  np. Held ( 987); Gra-
bowska, Szawiel (200 ).
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Je li uzna  za punkt odniesienia klasyczny podzia  na demokracj  bezpo redni
i przedstawicielsk , traktowane jako dwa kra ce kontinuum, to dwa pierwsze spo ród
zaprezentowanych modeli – legalistyczny i konkurencyjny – s  zdecydowanie najbli ej
kategorii reprezentacji. Koncepcja plebiscytarna i libertaria ska s  w najsilniejszym
stopniu wyrazem idei demokracji bezpo redniej. Model pluralistyczny i partycypacyj-
ny znajduj  si  za  pomi dzy biegunami kontinuum, gdy  cz  w sobie zarówno ele-
menty reprezentacji, jak i demokracji bezpo redniej.

Van Dijk zauwa a, e kierunek wp ywu nowych technologii na kszta t procesów
demokratycznych jest ró ny, w zale no ci od istoty konkretnego modelu. Je li demo-
kracj  traktuje si  w kategoriach legalistycznych lub przez pryzmat konkurencji o g o-
sy wyborców (typ  i 2), to oczywi cie spo ród ró nych form politycznego wykorzysta-
nia ICT najch tniej widzi si  zastosowanie takich technik i procedur, które wzmocni
mechanizm reprezentacji i uczyni  go efektywniejszym. W tym kontek cie np. korzy-
stanie z internetowych róde  informacji o kandydatach w wyborach parlamentarnych
czy prezydenckich mo e by  skutecznym narz dziem optymalizacji ostatecznej decy-
zji podejmowanej przez wyborc . Im lepiej nowe technologie spe nia  b d  sw  rol
w tym zakresie, tym silniej przyczyni  si  do stabilizacji formu y demokracji konku-
rencyjnej. Innymi s owy, zarówno w wypadku modelu proceduralnego, jak i konkuren-
cyjnego wykorzystanie ICT prowadzi  mo e do wzmocnienia struktur instytucjonal-
nych, a nie zwi kszenia roli jednostki.

W wypadku czterech pozosta ych typów demokracji elementy elektronicznej de-
mokracji wspó graj ce z logik  poszczególnych wizji s  zdecydowanym impulsem
dla podniesienia znaczenia odgrywanego zarówno przez pojedynczych obywateli (mo-
del plebiscytarny i w mniejszym stopniu partycypacyjny), jak i spo eczno ci, stowarzy-
sze  czy organizacji spo ecznych (model libertaria ski, partycypacyjny i pluralistycz-
ny). W tym sensie mo na uzna , e nowe technologie os abiaj  tradycyjne instytucje
polityczne i ich rol  w systemie demokratycznym.

Nie ma wi c z tego punktu widzenia jednego kierunku przebudowy demokra-
cji przez ICT. Poniewa  istnieje bardzo du o form zastosowania nowych techno-
logii w yciu politycznym, w ka dym w zasadzie modelu demokracji istnieje mo -
liwo  wykorzystania ich potencja u dla stabilizacji lub wzmocnienia mechanizmu
lub procedur kluczowych dla danego modelu. O tym, czy ICT odegraj  rol  refor-
muj c , czy konserwuj c  okre lony typ demokracji, decyduj  stosowane rodki –
konkretne rozwi zania techniczne z zakresu nowych technologii. Ich wybór jest oczy-
wi cie funkcj  celów stawianych sobie przez obywateli, instytucje polityczne i aparat
pa stwowy.

 Nie znaczy to oczywi cie, e teoretyczny model Van Dijka jest jedynym mo li-
wym scenariuszem. Koncepcja ta pokazuje mo liwo ci, jakie kreuj  nowe technologie
z punktu widzenia poszczególnych typów demokracji. Nie jest jednak poddana analizie
sytuacja, gdy w ramach konkretnego modelu demokracji wprowadzane s  procedury
i rozwi zania sieciowe oddzia uj ce niezgodnie z jego logik , a wi c np. w systemie
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demokracji proceduralnej pojawia si  du a liczba sieciowych spo eczno ci obywatel-
skich, elektronicznych debat itd. eby wykluczy  taki rozwój wydarze , trzeba za o y
mo liwo  pe nej kontroli nad procesami w czania ICT w procesy demokratyczne.
Oczywi cie w realiach rewolucji informacyjnej za o enie takie jest fa szywe, bo – jak
wspomniano wcze niej – nowe technologie posiadaj  sw  w asn  dynamik  zdecentra-
lizowanego, globalnego systemu informacyjnego i komunikacyjnego.

Zaistnienie opisanej sytuacji – rozbie nego oddzia ywania ICT z jednej, a pod-
stawowych mechanizmów systemowych z drugiej strony – mo e w efekcie przy-
nie  nowy obraz funkcjonowania demokracji. Przyk adem mo e by  gwa towna sie-
ciowa aktywizacja polityczna du ych grup obywateli w kraju o ustabilizowanym syste-
mie dwupartyjnym. Daleko id ce przewarto ciowania w kierunku wi kszej dyfe-
rencjacji procesów demokratycznych wydaj  si  prawdopodobn  konsekwencj
utrzymywania si  takiej sytuacji w d u szym okresie. W realiach systemu amery-
ka skiego odpowiednikiem sytuacji tego typu jest pojawianie si  na szczeblu kra-
jowym lub – cz ciej – lokalnym tzw. niezale nych kandydatów na stanowiska wy-
bieralne. Ekscentryczny miliarder Ross Perot wkroczy  na aren  wielkiej polityki jesz-
cze przed pe nym rozkwitem idei spo ecze stwa informacyjnego, ale nieprzypadkowo
by  on jednym z pionierów wizji elektronicznej demokracji typu plebiscytarnego 4.
Doskonale rozumia  on, e nowe technologie mog  potencjalnie stanowi  skuteczny
or  w walce o przemian  ustabilizowanej ameryka skiej dwupartyjnej demokracji,
zdominowanej nie tylko przez dwie wielkie partyjne organizacje, ale tak e przez spo-
laryzowany, dwubiegunowy sposób postrzegania rzeczywisto ci politycznej przez
wyborców.

Do pewnego stopnia dyskusja na temat sposobu u ycia ICT w yciu politycznym
odnowi a podstawowy spór w ameryka skiej my li politycznej, datuj cy si  jeszcze na
okres powstawania pa stwa. Ross Perot i inni zwolennicy nasycenia demokracji ele-
mentami sieciowego plebiscytaryzmu nawi zywali wprost lub po rednio do idei Tho-
masa Jeffersona, widz cego w oddolnej kontroli ograniczonego rz du najlepsz  gwa-
rancj  wolno ci. Krytycy tej formy wykorzystania nowych technologii bliscy byli re-
publika skiemu modelowi Jamesa Madisona, opartemu o kluczow  rol  procesu
reprezentacji (Osiaty ski 983; Arterton 987). Kontrowersje wokó  elektronicznej
demokracji nie s  wi c przede wszystkim dyskusj  o roli technologii w funkcjonowa-
niu systemu politycznego, lecz raczej toczon  w nowym kostiumie polemik  o ideowe
podstawy demokracji.

4 Ju  w czasie kampanii prezydenckiej w roku 992 Perot propagowa  ide  tzw. „elektroniczne-
go ratusza” (electronic town hall), rozumiej c przez to mi dzy innymi system bezpo rednich debat
i konsultacji pomi dzy przedstawicielami w adz i obywatelami, odbywanymi na drodze elektro-
nicznej.
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W kategoriach typologii Van Dijka najciekawsze z punktu widzenia potencjalnej
dynamiki przemian poszczególnych modeli demokracji wydaj  si  dwa typy po rednie
– pluralistyczny i partycypacyjny. S  one nasycone zarówno elementami mechanizmu
reprezentacji, jak i pierwiastkami demokracji bezpo redniej, st d ich znacz ca podat-
no  na ewentualne zmiany. W tym sensie mo na sobie wyobrazi  uczynienie ich mo-
delami bardziej wyrazistymi, przesuni cie punktu ci ko ci w stron  którego  z biegu-
nów. Wydaje si , e skuteczne promowanie np. elementów sieciowego uczestnictwa
politycznego, edukacji obywatelskiej czy internetowych spo eczno ci lokalnych jest
w stanie na tyle nasyci  model partycypacyjny elementami demokracji bezpo redniej,
by z czasem doprowadzi  do jego istotnej transformacji systemowej. Finalny efekt ta-
kiej transformacji mia by charakter bliski elektronicznej wersji libertarianizmu. Jego
istota – autonomiczna rola obywateli i „poziomy” model procesu demokratycznego –
by aby w decyduj cej mierze funkcj  wykorzystania nowych technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych.

W innej ni  Van Dijk optyce analizuj  problem zastosowania elementów elektro-
nicznej demokracji w ró nych modelach demokratycznego systemu Hoff et al. (2000b).
Ich punktem wyj cia jest uznanie, e klasyczny model demokracji konstytucyjnej,
oparty o zasad  reprezentacji 5 (odpowiadaj cy koncepcji demokracji legalistycznej/
proceduralnej w poprzednio analizowanej typologii – patrz tab. 2. ), nie opisuje ade-
kwatnie realnego obrazu wspó czesnej demokracji. Od pewnego czasu trwa proces re-
konstrukcji kszta tu systemu demokratycznego w kierunku lepszego oddania zró nico-
wanej rzeczywisto ci politycznej wiata zachodniego. Sam proces ma charakter w du-
ym stopniu niezale ny od rewolucji informacyjnej, ale rozwój nowych technologii

sta  si  dodatkowym impulsem przyspieszaj cym tempo zmian.
Na bazie takich przes anek stworzona zosta a koncepcja czterech modeli wspó -

czesnej demokracji. Nie maj  one charakteru spójnych logicznie i opartych o odr b-
ne polityczne warto ci typów idealnych, lecz raczej wyp ywaj  z analizy praktyki
politycznej i retoryki u ywanej w publicznych debatach 6.

Jak ujmuj  to Hoff et al. (2000a, s. 5):

Te cztery modele demokracji wydaj  si  walczy  o osi gni cie hegemonii w maj cych
obecnie miejsce procesach przebudowy i redefinicji zachodniej demokracji. Ka dy z modeli
wydaje si  czy  w sobie – mniej lub bardziej otwarcie – idee wykorzystania ICT z okre lon
koncepcj  obywatelstwa obejmuj c  pewne polityczne warto ci, idee dotycz ce procesu demo-
kratycznego rz dzenia a tak e okre lone demokratyczne normy proceduralne.

5 Podstawowy mechanizm systemowy zawiera si  w tym modelu w a cuchu: wyborcy → parla-
ment → rz d → biurokracja → wyborcy (zob. Hoff et al. 2000a).

6 Szerzej na ten temat zob. Bellamy (2000).
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Proponowana typologia obejmuje nast puj ce modele demokracji.

Model konsumencki. W ramach tej koncepcji obywatel jest postrzegany przede
wszystkim jako aktywny, racjonalny i wiadomy swych preferencji konsument dóbr
publicznych. Istot  tak rozumianej demokracji jest przeniesienie punktu ci ko ci sys-
temu ze sfery stricte politycznej, zwi zanej z procesami parlamentarnymi i wybor-
czymi, w sfer  konsumpcji us ug i dóbr publicznych. Konkurencyjno  tego modelu
w stosunku do klasycznej demokracji konstytucyjnej polega nie tyle na ch ci usuni cia
modelu reprezentacji demokratycznej wraz z jej instytucjami, ile na ich „omini ciu”,
pozbawieniu kluczowego znaczenia. Kluczow  warto ci  jest tu mo liwo  dokony-
wania wyboru przez obywatela-konsumenta 7.

Model demoelitarny (neokorporacyjny). Opinia publiczna nie tyle steruje – po-
przez mechanizm reprezentacji – procesem rz dzenia (jak zak ada to model konstytu-
cyjny), ile legitymizuje elity rz dz ce. Dzieje si  tak, bo obywatele s  w co najmniej
równym stopniu zainteresowani zarówno utrzymaniem wysokiego standardu material-
nego, jak i kwestiami praw cz owieka czy partycypacji politycznej. Kluczowym ele-
mentem tego modelu s  mechanizmy korporacyjne maj ce zapewni  artykulacj  intere-
sów ró nych grup i – co najistotniejsze – ich zrównowa enie. Lobbying, negocja-
cje i próba osi gni cia consensusu spo ecznego s  tu podstawowymi mechanizmami
uczestnictwa. Model ten w przybli eniu odpowiada powsta ej po II wojnie wiatowej
w Europie Zachodniej koncepcji pa stwa dobrobytu.

Model neorepublika ski. Punktem wyj cia tej wizji demokracji jest aktywno
obywatelska. Jako  demokracji jest funkcj  poziomu partycypacji politycznej, zw asz-
cza na szczeblach lokalnych. Jest to nawi zanie do arystotelesowskiej jeszcze kon-
cepcji obywatelstwa jako podstawowego przymiotu (cnoty) w yciu publicznym. Im
bardziej polityka anga uje wszystkich obywateli w starania o sprawy publiczne, tym
wi ksza stabilno  ca ego systemu. G ówn  warto ci  jest tu udzia  w dyskursie pu-
blicznym, a debaty polityczne i stowarzyszanie si  obywateli s  podstawowymi forma-
mi uczestnictwa.

Model cyberdemokratyczny. Kluczowym problemem, który nale y rozwi za
we wspó czesnej demokracji, jest alienacja obywateli i rozpad wi zi spo ecznych.
Mog  tego dokona  nowego typu sieciowe, wirtualne spo eczno ci. Pozwalaj  one
swym uczestnikom na odbudowanie poczucia to samo ci, utraconej w wyniku spadku
zaufania do konstytucyjnej demokracji. Rozwój tego typu spo eczno ci da w efekcie
pluralizacj  spo ecze stwa, w czenie w g ówny nurt ycia spo ecznego grup wcze-

7 Ten model demokracji bardzo wyra nie nawi zuje do maj cych bardzo silne pod o e ekono-
miczne koncepcji publicznego wyboru (public choice). Najbardziej istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia teorii demokracji maj  w ramach tego podej cia klasyczne prace Olsona ( 965) i Downsa
( 967). Na ten temat zob. te  Por bski ( 996).
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niej zmarginalizowanych i pozbawionych wp ywu. Podstawow  warto ci  jest tu spo-
eczno  i akceptacja odmienno ci, a debaty i dzia ania publiczne wykorzystuj ce

nowe technologie pe ni  rol  podstawowych form uczestnictwa 8.

Je eli za punkt odniesienia potraktowa  wspomniany wcze niej klasyczny model
demokracji konstytucyjnej opartej o mechanizm reprezentacji, to przedstawiona typo-
logia tworzy kontinuum, którego kra cami s  demokracja konsumencka z jednej, a cy-
berdemokracja z drugiej strony. Ta pierwsza jest zdecydowanie najbli sza modelowi
konstytucyjnemu lub – ujmuj c rzecz bardziej precyzyjnie – jej realizacja w najmniej-
szym stopniu podwa a znaczenie procedur i instytucji kluczowych w modelu konstytu-
cyjnym. W tym kontek cie koncepcja demoelitarna jest w wi kszym stopniu rewizj
klasycznego modelu reprezentacji, neorepublikanizm odchodzi od tej wizji jeszcze
bardziej, natomiast cyberdemokracja zmienia demokratyczne regu y gry w sposób naj-
bardziej radykalny. Co wi cej, o ile pierwsze trzy wizje demokracji s  w istocie prób
odnowienia, wydobycia na pierwszy plan pewnej p aszczyzny modelu demokracji kon-
stytucyjnej 9, o tyle w wypadku cyberdemokracji mo na mówi  po prostu o alternatyw-
nej wizji podstawowych mechanizmów demokratycznych.

Warto te  zauwa y  istotn  ró nic  w roli, jak  odgrywaj  w poszczególnych mo-
delach demokracji zastosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych. Dla ka dej koncepcji znale  mo na przyk ady ICT stymuluj ce realizacj  pod-
stawowych celów. Jednak we wszystkich, poza cyberdemokracj , modelach nowe tech-
nologie s  rodzajem narz dzia wykorzystywanego w polityce. Narz dzie to mo e by
przydatne, ale jego istnienie nie jest warunkiem niezb dnym dla samych prób wciela-
nia w ycie poszczególnych koncepcji.

W wizji cyberdemokratycznej ICT staj  si  natomiast istot  konstrukcji syste-
mowej, pe ni  rol  budulca, szkieletu, na którym opiera si  ca y model. Informacja
i komunikacja oraz techniki ich przetwarzania i transmisji staj  si  wi c ze swej istoty
polityczne. W tym sensie model cyberdemokratyczny jest wizj  realizacji jako ciowo
ró nej koncepcji systemu demokratycznego, próbuj cej wskaza  zupe nie nowe hory-
zonty.

Autorzy prezentowanej koncepcji przeprowadzili empiryczne badania sposobu
wykorzystania ICT w polityce w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii (zob. np. Löfgren
2000; Smith 2000; Hoff, Rosenkrands 2000; Webster 2000; Van de Donk 2000), próbu-
j c odpowiedzie  na dwa pytania. Po pierwsze, jakie elementy elektronicznej demokra-
cji s  typowe dla poszczególnych modeli i na ile s  one obecne w yciu politycznym?

8 Bardzo szczegó owe omówienie poszczególnych modeli demokracji, wraz ze wskazaniem ich
róde  ideowych, zawiera tekst Bellamy’ego (2000).

9 Ochrona wolno ci wyboru w demokracji konsumenckiej, równowa enie interesów artyku o-
wanych przez ró ne grupy w demoelityzmie, przywrócenie znaczenia dyskursu i debaty publicznej
w neorepublikanizmie.
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Po drugie za , czy sposób wykorzystania ICT wzmacnia któr kolwiek z koncepcji de-
mokracji, czy mo na powiedzie , e dotychczasowe wykorzystanie nowych technolo-
gii w polityce prowadzi do wyra nego wzmocnienia okre lonej wizji systemu demo-
kratycznego? Odpowied  na pierwsze z pyta  zawiera tabela 2.2.

Tabela 2.2
Zastosowanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

w ró nych modelach demokracji
ród o: Tops et al. (2000)

Model demokracji Typowe zastosowanie ICT

. Konsumencki – sieciowe informacyjne bazy danych
– sieciowe serwisy wyborcze
– systemy kamer monitoruj ce miejsca publiczne (CCTV)20

2. Demoelitarny – sieciowe serwisy wyborcze
– BBS2

– poczta elektroniczna

3. Neorepublika ski – geograficznie zlokalizowane (oparte o konkretn  spo eczno
lokaln ) moderowane grupy dyskusyjne

4. Cyberdemokratyczny – samoorganizuj ce si  i niezlokalizowane geograficznie
(o zasi gu globalnym lub przynajmniej ponadlokalnym)
grupy dyskusyjne

Dane zawarte w tabeli wskazuj , e w odniesieniu do ka dej koncepcji demokracji
istniej  formy zastosowania nowych technologii, których wykorzystanie u atwia wcie-
lenie w ycie podstawowych celów i demokratycznych warto ci. W tym sensie po-
twierdzone zosta o istotne za o enie prezentowanej wcze niej koncepcji Van Dijka.
Znacznie istotniejsze s  jednak rezultaty jako ciowej analizy sposobu wykorzysta-
nia ICT w krajach zachodniej demokracji. Wykazuj  one, e zdecydowanie najmocniej
promowana przez elementy elektronicznej demokracji jest demoelitarna i – w troch
mniejszym stopniu – konsumencka wizja demokracji. Oznacza to, e w sieci dominu-
j  takie sposoby politycznego zastosowania nowych technologii, które z jednej stro-
ny potwierdzaj  pionowy, centralistyczny model politycznej komunikacji, z drugiej

20 Closed Circuit Television – telewizja dzia aj ca w zamkni tym obwodzie.
2 Bulletin Board System – powsta y w roku 983 system sieci komputerowej cz cej u ytkowni-

ków za pomoc  modemów i linii telefonicznych. BBS pozwala  na wymian  informacji tekstowych,
z konieczno ci  ka dorazowego wpisywania odpowiednich komend przy u yciu klawiatury. Mimo
ograniczonych mo liwo ci technicznych system ten zyska  spor  popularno  na prze omie lat 80.
i 90. Np. w Japonii jeszcze w roku 996 liczb  u ytkowników BBS oceniano na 5,7 mln (Akiyoshi
2000).
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za  u atwiaj  postrzeganie jednostek przede wszystkim jako konsumentów, a nie oby-
wateli. Mo na powiedzie , e mamy do czynienia ze swoist  „zarz dzan  demokracj ”
(Horrocks et al. 2000), bo element hierarchiczno ci jest obecny zarówno w konsu-
menckiej, jak i demoelitarnej wizji demokracji.

Co ciekawe, konsumencki model demokracji zdaniem wielu autorów zdaje si
szczególnie wyra nie kszta towa  w Wielkiej Brytanii, gdzie relacja rz d – spo ecze -
stwo wyra nie przenios a si  z p aszczyzny „obywatelskiej” w sfer  zapewnienia odpo-
wiedniego poziomu konsumpcji dóbr publicznych. W efekcie jednostka jest traktowa-
na jako element grupy docelowej – której potrzeby trzeba kszta towa  i zaspokaja , bo
co jaki  czas grupa ta wystawia rachunek (wybory!) – a nie jako partner w politycznym
dyskursie o sprawach publicznych. Obserwujemy wi c tworzenie si  swoistego rynku
politycznego, a nowe technologie odgrywaj  w tym procesie kluczow  rol . 

Jak to uj li Bellamy i Taylor ( 998, s. 7):

Jest bardzo du e prawdopodobie stwo, e informacyjne i komunikacyjne mo liwo ci „ery
informacji” przyspiesz  zdecydowanie dekompozycj  przedstawicielskiego modelu demokra-
cji, u atwiaj c jego rozp yni cie si  w poddanej precyzyjnemu zarz dzaniu demokracji konsu-
menckiej.

Ofensywa modelu konsumenckiego i demoliberalnego nie oznacza zupe nego bra-
ku sieciowych zal ków cyberdemokracji czy demokracji neorepublika skiej. Sze-
reg inicjatyw oddolnych stymuluj cych (g ównie dzi ki wykorzystaniu Internetu) dys-
kurs publiczny i powstawanie obywatelskich spo eczno ci nowego typu, zakorze-
ni o si  w krajobrazie ycia politycznego wielu pa stw22. Problem le y jednak w ich
nieproporcjonalno ci w stosunku do symptomów demokracji konsumenckiej i demo-
elitarnej. Wydaje si , e z punktu widzenia systemu politycznego ocenianego w skali
makro daleko jeszcze jest do przekroczenia punktu krytycznego, poza którym mo na
b dzie mówi  z pe nym uzasadnieniem o wielotorowo ci wp ywu ICT na procesy de-
mokratyczne.

W chwili obecnej w a ciwa wydaje si  diagnoza sugeruj ca pojawianie si  „dwu-
szczeblowej” demokracji (Horrocks et al. 2000, s. 87):

(...) „du ej” demokracji zajmuj cej si  polityk  i podejmowaniem decyzji na poziomie pa stwo-
wym i mi dzynarodowym, zdominowanej przez praktyki zwi zane z demokracj  konsumenck
i demoelitarn  – i „ma ej” demokracji, w ramach której „zwykli” ludzie staraj  si  dokona  ja-
kiej  zmiany w jako ci swego codziennego ycia. G ównym problemem systemu demokratyczne-
go wydaje si  dzisiaj fakt, e te dwa typy demokracji s  od siebie oddzielone.

Czy mo liwe jest pog bianie si  tej tendencji i swoiste rozsadzenie systemu de-
mokratycznego przez dwutorowe oddzia ywanie elementów elektronicznej demokra-

22 Przyk ady tego typu inicjatyw, takich jak „Digital City” w Amsterdamie czy PEN w Santa Mo-
nica, zostan  bli ej omówione w podrozdziale 4.4.
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cji? W chwili obecnej jest to ma o prawdopodobne. Wp yw nowych technologii b dzie
w przysz o ci znacz co rós , ale na razie nie s  one ani czynnikiem dominuj cym, ani
wy cznie kszta tuj cym procesy demokratyczne. Je li za  chodzi o biegunowo
wp ywu ICT, wzmacniaj cego jednocze nie ró ne wizje demokracji, to trudno w chwili
obecnej przes dzi , na ile jest to faza przej ciowa, a na ile cieranie si  ró nych ten-
dencji pozostanie trwa ym atrybutem elektronicznej demokracji. Bardziej realna wyda-
je si  ta druga mo liwo , ale udzielenie wiarygodnej odpowiedzi wymaga zarówno
up ywu czasu, jak i dalszych analiz empirycznych. Niezale nie jednak od sposobu roz-
strzygni cia tej kwestii nie ulega w tpliwo ci, e z punktu widzenia teorii demokracji
rewolucja informacyjna i jej polityczne implikacje pozostaj  wyzwaniem badawczym
o bardzo istotnym znaczeniu.
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ROZDZIA  3
Kryzys demokracji w perspektywie rozwoju
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

3. . G ówne aspekty kryzysu wspó czesnej demokracji

Druga po owa XX wieku dosy  powszechnie uwa ana jest za okres post puj -
cego kryzysu modelu demokracji przedstawicielskiej. Przejawów tego kryzysu, obej-
muj cego w zasadzie prawie wszystkie wspó czesne rozwini te pa stwa demokra-
tyczne, mo na dopatrywa  si  w ró nych sferach. Przede wszystkim jednak widocz-
ne s  przewarto ciowania w zakresie postaw i zachowa  politycznych. Na pocz t-
ku lat 70. tylko 48% Brytyjczyków uznawa o, e trzeba poprawi  sposób rz dzenia
ich krajem. Po dwudziestu latach odsetek ten wzrós  do 75%. Liczba respondentów
przekonanych o tym, e wi kszo  brytyjskich parlamentarzystów nie charakteryzu-
je si  wysokim poziomem etycznym, uros a z 33% do 52% zaledwie w ci gu dekady
– pomi dzy rokiem 1985 a 1995 (Abramson, Inglehart 1995). W Stanach Zjednoczo-
nych jeszcze w roku 1954 trzy czwarte elektoratu uznawa o, e rz d federalny dzia a
dobrze prawie zawsze lub w wi kszo ci przypadków. W roku 1994 z tego rodzaju
twierdzeniem zgadza a si  ju  tylko jedna trzecia doros ych Amerykanów (Norris
1996).

Przyk ady danych tego rodzaju mo na mno y . Wskazuj  one jednoznacznie na
zdecydowane os abienie ogólnego poziomu zaufania obywateli zarówno do elit i insty-
tucji politycznych, jak i – co istotniejsze – efektywno ci mechanizmów systemu demo-
kratycznego1. Negatywna postawa wobec polityki przek ada si  oczywi cie na zacho-
wania polityczne. Najbardziej bezpo rednim symptomem kryzysu w tej sferze jest spa-
daj ca frekwencja wyborcza. Fenomenowi temu po wi cono du  liczb  istotnych
opracowa , zarówno w sensie opisowym (Teixeira 1992), jak i w kontek cie prób wy-

1 W tym kontek cie bardzo negatywna opinia respondentów o funkcjonowaniu polskiej demokra-
cji, która utrwali a si  w wynikach bada  socjologicznych w ostatnich latach, nie powinna by   inter-
pretowana jako przejaw specyficznie polskiego „defektu demokracji”. Jest to element znacznie szer-
szego procesu, cho  jego mechanizmy w dojrza ych demokracjach i w pa stwach postkomunistycz-
nych nie s  oczywi cie do ko ca takie same.



�
�
��
�
�
�

52

ja niania podstawowych przyczyn zjawiska. Zw aszcza w odniesieniu do tej ostatniej
kwestii literatura przedmiotu jest bardzo bogata i obejmuje analiz  szeregu szczegó o-
wych czynników (zob. np. Verba, Nie 1972; Dalton 1996; Lipset, Schneider 1987; Lip-
set 1998). Warto przy okazji zwróci  uwag , e niski poziom udzia u w wyborach nie
jest jedynym symptomem kryzysu. Os abiona aktywno  polityczna dotyczy tak e
np. cz onkostwa w partiach i organizacjach politycznych, a tak e stowarzyszeniach,
fundacjach i innych strukturach o charakterze spo ecznym.

Ogólnie mo na powiedzie , e g ównym problemem wspó czesnej demokracji
w kontek cie zachowa  politycznych jest spadek poziomu uczestnictwa politycznego.
Ma on swe pod o e w rosn cym wyobcowaniu i oboj tno ci obywateli w stosunku do
g ównych instytucji i procedur reguluj cych funkcjonowanie demokratycznego pa -
stwa. Z punktu widzenia mechanizmów systemowych mo na to wyrazi  jako kryzys
legitymizacji demokratycznej w adzy.

Obywatele nie ufaj  politykom, uwa aj c e w niedostatecznym stopniu realizuj
oni zadania, do których zostali powo ani. Jednocze nie brak jest wiary w mo liwo
radykalnej zmiany tej sytuacji, co w konsekwencji os abia przekonanie o skuteczno ci
i sensowno ci udzia u w yciu politycznym i powoduje poczucie wyobcowania oraz
spadek identyfikacji z systemem demokratycznym. Trudno oczywi cie precyzyjnie
wskaza  w tego rodzaju a cuchu zale no ci pocz tek ca ego procesu, czynnik urucha-
miaj cy dalsz  sekwencj  zdarze . Obni enie zaufania do regu  kieruj cych yciem
politycznym w demokratycznym pa stwie jest efektem bardzo skomplikowanego splo-
tu wielu ró nych elementów o charakterze kulturowym, ekonomicznym, psychologicz-
nym czy historycznym2.

Niew tpliwie jednak prawd  jest, e dominuj ce w ród obywateli przekonanie
o sile i efektywno ci demokracji jest jednym z istotnych czynników czyni cych system
silniejszym. Brak tego rodzaju prze wiadczenia sprawia, e demokracja staje si  s a-
ba, du o bardziej podatna na kryzysy i potencjaln  utrat  stabilno ci. Bez w tpienia
w ostatnich dekadach mamy do czynienia z symptomami „s abej demokracji”, a pa-
radoksem jest, e o ile w przesz o ci dyskutuj c o demokratyzacji mia o si  na my-
li przyznanie praw politycznych i obywatelskich coraz szerszym grupom ludzi, o tyle

(Tsagarousianou et al. 1998a, s. 4):

(...) ostatnio debata ta dotyczy tego, jak sprawi , by ci, którzy posiadaj  prawa, chcieli je reali-
zowa  albo chcieli wype nia  swoje obowi zki udzia u w yciu publicznym.

Do wszystkich opisanych powy ej zjawisk w pa stwach Europy Zachodniej b -
d cych cz onkami Unii Europejskiej dochodzi dodatkowy wymiar alienacji przeci t-
nych obywateli ze sfery polityki. Jest to zjawisko nazywane najcz ciej „deficytem de-
mokracji”, a b d ce przede wszystkim efektem specyficznej konstrukcji instytucjo-

2 Na ten temat zob. np. Verba et al. (1980).
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nalnej UE3. Skomplikowane relacje pomi dzy poszczególnymi strukturami UE spra-
wiaj , e brak jest typowej dla demokracji reprezentacyjnej odpowiednio ci pomi dzy
podejmowanymi decyzjami a polityczn  odpowiedzialno ci  za ich konsekwencje.

Problem ten dodatkowo komplikuje konieczno  uwzgl dnienia w mechanizmach
dzia ania UE dwóch rodzajów cia  politycznych – struktur pa stw cz onkowskich i or-
ganów Unii. W efekcie „odleg o ” pomi dzy politykami a obywatelami powi ksza si
zdecydowanie w stosunku do sytuacji w pa stwach narodowych, a co istotniejsze dro-
ga od wyborcy do cia  decyzyjnych staje si  labiryntem, w którym przeci tny mieszka-
niec UE czuje si  ca kowicie zagubiony.

Okre lanie UE mianem struktury rz dzonej przez biurokratów i kieruj cej si
przede wszystkim regu ami logiki pragmatyczno-administracyjnej oddaje adekwatnie
zdecydowan  przewag  struktur niepodlegaj cych bezpo redniej ocenie wyborców
w ca ej konstrukcji Unii. Najistotniejszym przejawem tej tendencji jest s aba pozycja
Parlamentu Europejskiego, który nigdy nie by  i nadal nie jest miejscem podejmowania
najbardziej istotnych decyzji. To w a nie zwi kszanie roli parlamentu ma by  istotnym
krokiem w kierunku likwidacji deficytu demokracji w UE, ale proces ten jest ci gle –
na dobr  spraw  – w swej pocz tkowej fazie4.

Zarysowane powy ej g ówne aspekty kryzysu wspó czesnej demokracji s  tylko
przegl dem najistotniejszych tendencji. Z punktu widzenia podstawowej problematyki
tego tekstu istotne jest, e stosunkowo cz sto próbuje si  wskazywa  na nowe techno-
logie informacyjne i komunikacyjne jako czynnik mog cy odwróci  niekorzystne tren-
dy i przywróci  demokracji jej pierwotny, obywatelski kszta t. Nadzieje takie prezentu-
je si  najcz ciej w kontek cie demokracji postrzeganej w kategoriach okre lonej
p aszczyzny teoretycznej. Dwa najistotniejsze uj cia tego typu to koncepcje sfery pu-
blicznej i kapita u spo ecznego.

3.2. Sfera publiczna

Poj cie sfery publicznej (public sphere) jest obecne w teorii demokracji od kilku
co najmniej dziesi cioleci. Pos uguje si  nim wielu filozofów, socjologów i specjali-
stów od teorii komunikacji, mi dzy innymi – w kontek cie ró nych modeli dyskursu
publicznego – Hauser (1985) i Goodnight (1987). Rozbudowan  koncepcj  sfery pu-
blicznej stworzy a te  ju  pod koniec lat 50. Arendt (1991, 2000)5. By  to element jej
rozwa a  nad wolno ci , pluralizmem i równo ci  w yciu publicznym.

3 Poj cie „deficyt demokracji” stosowane jest ostatnio tak e do opisu istotnej, a nie podlegaj cej
demokratycznej kontroli roli odgrywanej przez niektóre organizacje mi dzynarodowe, takie jak np.

wiatowa Organizacja Handlu (WTO). Zob. np. Nye (2001).
4 Szerzej na temat deficytu demokracji w UE zob. Biernat, Por bski (2001); Weale, Nentwich (1998).
5 Prace Arendt ukaza y si  w j zyku angielskim w 1957 i 1963 roku. Pos ugiwa a si  ona poj -

ciem  public realm, synonimicznym w stosunku do public sphere. Koncepcja Arendt jest bardzo zbli-
ona do cz ciej analizowanego modelu Habermasa, który zostanie omówiony szczegó owo. Na te-

mat porównania sfery publicznej w uj ciu Arendt i Habermasa zob. Villa (1992).
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Autorem najbardziej wp ywowej i najbardziej rozbudowanej koncepcji sfery pu-
blicznej jest jednak Jürgen Habermas (1989, 1990, 1996, 1999). Zgodnie z jego uj -
ciem, narodziny sfery publicznej mia y miejsce w osiemnastowiecznej Anglii, w sytua-
cji nasilaj cego si  konfliktu spo ecznego. Jego aktorami by y z jednej strony struktury
pa stwowe i Ko ció  – dominuj ce wcze niej w yciu politycznym, z drugiej za  coraz
bardziej bogac cy si  przedsi biorcy – bur uazja, próbuj ca swój sukces ekonomiczny
prze o y  na niezale no  w sferze polityki. W procesie powstawania sfery publicz-
nej kluczowe znaczenie odegra y instytucje o charakterze kulturalnym i towarzyskim,
w których – w warunkach zupe nej niezale no ci od pa stwa – dochodzi o do stopnio-
wego przekszta cania prywatnych salonów i kawiar , z miejsc rozrywki i opowiadania
anegdot, w centra powa nego dyskursu o sprawach publicznych i obywatelskiej reflek-
sji nad sprawami pa stwa. Tego rodzaju o rodki ulega y cz sto instytucjonalizacji, na
ich bazie rodzi y si  opiniotwórcze magazyny i, b d ce wyrazicielem okre lonych po-
gl dów, gazety. Stopniowo narodzi a si  wi c opinia publiczna, rozumiana jako wyraz
niezale nej refleksji obywatelskiej nad kwestiami polityki i pa stwa. Sfera publiczna –
arena kreowania opinii publicznej – by a niezale na zarówno od pa stwa, jak i od indy-
widualnych, w sko rozumianych interesów ekonomicznych. Te ostatnie pozostawa y
w tym okresie domen  sfery prywatnej.

Mimo e Habermas wyra nie sytuuje powstanie sfery publicznej w konkretnym
kontek cie spo eczno-historycznym, to jego koncepcja jest w równym stopniu katego-
ri  opisow , co rodzajem typu idealnego o charakterze normatywnym6. Definiuje on
wyra nie warunki, których spe nienie determinuje skuteczne pe nienie przez sfer  pu-
bliczn  kluczowej roli w systemie demokratycznym, a wi c – innymi s owy – gwaran-
tuje ludziom istnienie realnej przestrzeni, w której jako obywatele mog  w cza  si  do
debaty politycznej.

Pierwszym ze wspomnianych warunków jest „publiczny” charakter prowadzonej
debaty. Oznacza to przede wszystkim otwarto  sfery dla ka dego, kto chce wypowie-
dzie  si  i w czy  si  w prowadzony dyskurs – równe prawa dla wszystkich uczestni-
ków. Nie mniej istotny charakter dla utrzymania publicznego charakteru ma wspomnia-
na wolno  od wp ywów zarówno aparatu pa stwowego, jak i indywidualnych, komer-
cyjnych interesów. Jednostki bior  udzia  w dyskursie jako wspó tworz cy opini
publiczn , a nie reprezentanci okre lonych grup nacisku czy ugrupowa  zwi zanych
z w adz . Tylko w sytuacji tak rozumianej – bezwarunkowej – wolno ci obywatele s
w stanie prowadzi  debat  o charakterze w pe ni publicznym.

Prawid owe funkcjonowanie opinii publicznej wymaga jeszcze jednego wymiaru
poj cia „publiczno ci”. Uczestnicy debaty publicznej musz  by  informowani o stanie
spraw pa stwowych i biegu wydarze  w yciu publicznym. Do tego konieczne jest

6 Nieprecyzyjne rozdzielenie tych dwóch porz dków by o zreszt  g ównym zarzutem krytyków.
Zob. np. Malina (1999).
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za  zapewnienie wiedzy i informacji o dzia aniach instytucji rz dowych, a zw aszcza
otwarty charakter debat parlamentarnych (Schalken 1998).

Drug  istotn  cech  sfery publicznej jest racjonalno  prowadzonej debaty. Poj -
cie to obejmuje kilka podstawowych elementów. Przede wszystkim uczestnicy musz
by  wzajemnie otwarci na krytyk  prezentowanych przez siebie normatywnych stano-
wisk, a w konsekwencji by  gotowi do autorefleksji na temat bliskich sobie warto ci,
w asnych interesów, czy za o e  le cych u podstaw prezentowanego toku rozumowa-
nia. Poza tym uczestnicy debaty musz  by  maksymalnie otwarci na dialog. Nie istnieje
debata bez obustronnej gotowo ci adwersarzy do s uchania prezentowanych argumen-
tów i ch ci ich zrozumienia. Bez tego rodzaju empatii dyskurs ginie w cieniu prowa-
dzonych obok siebie monologów. Racjonalno  debaty to wreszcie za o enie o pe nej
uczciwo ci uczestników w kontek cie ujawniania wszystkich informacji, które mo-
g  by  istotne z punktu widzenia tematu dyskursu, a tak e informowanie partnerów
o swych prawdziwych intencjach, potrzebach i interesach (Habermas 1984, 1989)7.
Tylko przy spe nieniu tego rodzaju warunków zespó  argumentów prywatnych uczest-
ników mo e by  zamieniony na uzgodnienie tego, co nale y uczyni  w imi  dobra
wspólnego, a wi c w interesie ogó u.

Z punktu widzenia funkcjonowania systemu politycznego mo na powiedzie , e
istnienie sfery publicznej to sytuacja, w której (Schneider 2000, s. 123):

(...) wszyscy cz onkowie spo eczno ci, jako niezale ni i prywatni obywatele, maj  mo liwo
uczestnictwa w racjonalno-krytycznej debacie na tematy dotycz ce publicznego aspektu
ich ycia. W efekcie tej debaty powstaje consensus dotycz cy dzia a , które powinny zosta
podj te przez pa stwo. W ród uczestników publicznej dyskusji powstaje te  poczucie uczestni-
czenia w demokracji. W adze reaguj , zmieniaj c ten publicznie osi gni ty consensus w normy
prawne.

Warto zwróci  uwag , e mimo i  Habermas tworzy  swój model opisuj c przede
wszystkim przekszta cenia spo eczne zachodz ce w Anglii na prze omie XVIII i XIX
wieku, tak e demokracja ameryka ska zna a, w okresie swych narodzin, formu
o zbli onym charakterze. Mowa o spotkaniach ca ych spo eczno ci lokalnych (town
meeting), zapocz tkowanych ju  we wczesnym okresie osadnictwa w Nowej Anglii.
Mieszka cy dyskutowali w sposób nieskr powany o najistotniejszych sprawach w a-
snej spo eczno ci i na drodze mudnych nieraz kompromisów podejmowali istotne dla
swego codziennego ycia decyzje. Jest to swoisty „mit za o ycielski” ameryka skiej
demokracji (Herbeck 1999), opisywany z uznaniem ju  przez Tocqueville’a (1976).

Amerykanie nie tworzyli swej sfery debat publicznych z ch ci uwolnienia si  spod
kurateli struktur pa stwa. Nie mia a to by  autonomiczna alternatywa dla instytucji
pa stwa, lecz raczej wype nienie pustki wynikaj cej z ich braku czy bardziej – precy-

7 Szerzej na temat kryteriów racjonalno ci i tzw. normatywnych warunków istnienia sfery pu-
blicznej zob. Dahlberg (2001).
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zyjnie – nienad ania rozwoju struktur pa stwowych za tempem osadnictwa na no-
wych obszarach. Niemniej, z punktu widzenia sposobu prowadzenia debaty publicznej
i regu  ni  rz dz cych, mo na mówi  o pokrewie stwie do wiadcze  rodz cej si  ame-
ryka skiej demokracji i opisywanej przez Habermasa sfery publicznej na pocz tku
XIX wieku w Anglii.

Niezale nie od tego, na ile przedstawiony wcze niej idealny model sfery publicz-
nej mia  charakter normatywny, a w jakim stopniu opisywa  rzeczywisto  polityczn
okresu rodzenia si  liberalnej demokracji, wiek XX przyniós  zdecydowane przekszta -
cenia wyj ciowej sytuacji spo ecznej. Kluczowe by y w tym kontek cie przemiany za-
chodz ce na prze omie XIX i XX wieku, a zw aszcza b d cy efektem gwa townej indu-
strializacji rozwój grup interesu i wielkich organizacji, staj cych si  stopniowo g ów-
nymi partnerami dialogu z pa stwem. Podstawowymi narz dziami tego dialogu nie
by y ju  racjonalna i krytyczna debata, a lobbying i dzia ania z zakresu public relations.
Te ostatnie kieruj  si  logik  masowego konsumeryzmu, wprowadzaj c w sfer  pu-
bliczn  j zyk komercyjnie rozumianego interesu i rynku.

Tego typu zjawiska, nasilaj ce si  wraz z up ywem czasu i ci g ym rozwojem kon-
sumpcjonizmu jako podstawowego imperatywu ycia spo ecznego, doprowadzi y zda-
niem Habermasa do upadku sfery publicznej czy – bardziej precyzyjnie – drastycznego
ograniczenia jej autonomii. W efekcie nast pi a swoista „refeudalizacja” sfery publicz-
nej, podporz dkowanie ycia publicznego i opinii publicznej regu om gry typowym dla
gospodarki rynkowej, a b d cym zaprzeczeniem krytycznego dyskursu.

Istotnym elementem tego procesu by a ewolucja, jakiej stopniowo podlega y mass
media. W okresie rodzenia si  liberalnego modelu demokracji przedstawicielskiej pe ni y
one rol  niezale nych wyrazicieli opinii publicznej i podstawowego kana u dostarcza-
nia obywatelom informacji o yciu publicznym. Wraz z rozwojem tendencji konsump-
cyjnych media sta y si  jednym z elementów rynku ekonomicznego, funkcjonuj cym
wed ug komercyjnej logiki maksymalizacji zysku. W konsekwencji funkcja informacyj-
na ust pi a miejsca wiadomemu kszta towaniu opinii publicznej, a publiczne komuniko-
wanie zast pione zosta o regu ami reklamy, rozrywki i aktywnego kreowania publiczne-
go wizerunku. Wspó cze nie gazety, rozg o nie radiowe czy telewizyjne s  normalnymi
przedsi biorstwami, dostosowuj cymi swe funkcjonowanie i realizowan  „polityk  in-
formacyjn ” do wielko ci osi ganych nak adów, wska ników ogl dalno ci itp.

Jest to zjawisko na tyle powszechne, e w zdecydowanej wi kszo ci pa stw demo-
kratycznych poj cie mediów publicznych musia o zosta  uregulowane ustawowo.
W sposób administracyjny próbuje si  wy cza  funkcjonowanie tego typu kana ów
masowej komunikacji z rynkowych regu  rz dz cych pozosta ymi mediami. Jak poka-
zuj  cho by do wiadczenia polskie, tego rodzaju próby ko cz  si  co najwy ej po o-
wicznym sukcesem, a poza tym dotycz  tylko ma ej enklawy sektora medialnego –
w sensie ilo ciowym b d cej wy cznie t em dla g ównego nurtu. Z tego cho by powo-
du niekomercyjne media nie s  dzisiaj w stanie pe ni  funkcji sfery publicznej, w zna-
czeniu, jakie przypisywa  temu poj ciu Habermas.
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Drastyczne ograniczenie, czy wr cz upadek sfery publicznej, jest uznawane za je-
den z podstawowych symptomów kryzysu wspó czesnej demokracji przedstawiciel-
skiej. W a nie w kontek cie przezwyci enia tego kryzysu i mo liwo ci odbudowy sfe-
ry publicznej rozpocz a si  w po owie lat 90. intensywna dyskusja na temat znaczenia
nowoczesnych technik komunikacyjnych, w tym zw aszcza Internetu.

Warto w tym miejscu zauwa y , e podstawowa praca Habermasa na temat sfery
publicznej (1989) ukaza a si  w oryginale w j zyku niemieckim ju  w roku 19628.
Przez wiele lat by a ona analizowana w w skim gronie specjalistów, nie wywo uj c
gwa townej dyskusji. Wydawa  si  mog o, e Habermas opisa  pewien istotny element
funkcjonowania demokracji we wczesnym stadium jej rozwoju i jest to epizod zam-
kni ty. Przewa a a opinia, i  w zwi zku z opisan  powy ej komercjalizacj  i „konsu-
meryzacj ” ycia publicznego nie b dzie powrotu do sytuacji z pocz tków liberalnego
kapitalizmu. Model sfery publicznej nie by  wi c traktowany jako adekwatne narz dzie
opisu wspó czesnej demokracji i jej istotnych dylematów. Dopiero wybuch rewolucji
informacyjnej, gwa towny rozwój nowych technologii i towarzysz ce im powstawanie
coraz to nowych form spo ecznej aktywno ci w sieci sprawi y, e sfera publiczna sta a
si  tematem wielu studiów i dyskusji. Obecnie jest to jedna z najcz ciej analizowa-
nych teoretycznych p aszczyzn funkcjonowania systemu demokratycznego.

Dla zwolenników nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, poja-
wienie si  Internetu sta o si  najwi ksz  szans  na odbudow  sfery publicznej jako
areny otwartej, krytycznej i racjonalnej debaty o sprawach publicznych. Je li Internet
i ICT maj  pomóc demokracji, to przywrócenie istotnego znaczenia sfery publicznej
jest jednym z podstawowych aspektów tego procesu.

Do najbardziej znanych reprezentantów tego typu my lenia nale y niew tpliwie
Rheingold, czo owy ideolog Internetu rozumianego jako narz dzie przekszta caj ce ra-
dykalnie kszta t ycia spo ecznego. Wed ug Rheingolda, spontanicznie powstaj ce na
ca ym wiecie sieci u ytkowników pozwalaj  na wchodzenie w interakcje zarówno
na poziomie lokalnym, jak i globalnie – bez ogranicze  stwarzanych przez granice.
Ludzie wymieniaj  si  informacjami i prowadz  nieskr powane dyskusje na interesu-
j ce ich tematy, w konsekwencji powstaje ca a sie  sfer publicznych w skali mikro –
tzw. spo eczno ci wirtualnych. Daj  one ka demu maj cemu techniczne mo liwo ci
dost pu do sieci, szans  partycypacji w nowej formule ycia publicznego (1993).

Radykalny optymizm Rheingolda jest stanowiskiem typowym dla pierwszej, ro-
mantyczno-anarchistycznej fazy rozwoju Internetu. Jednak e i obecnie model siecio-
wej komunikacji jest stosunkowo cz sto analizowany w kategoriach wirtualnej wersji
sfery publicznej. W tym kontek cie najciekawsz  propozycj  przedstawi  Wilhelm
(2000b).

8 Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesell-
schaft, Neuwied: H. Luchterhand, 1962. Habermas pos uguje si  zreszt  konsekwentnie kategori
„bur uazyjna sfera publiczna”.
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Za kluczowe kategorie charakteryzuj ce internetow  wizj  sfery publicznej nale-
y, jego zdaniem, uzna  omówione poni ej elementy.

– Topografia. W przeciwie stwie do sfery publicznej opisywanej przez Habermasa,
sfera wirtualna nie oznacza konkretnego miejsca, w którym dochodzi do spotka-
nia uczestników dyskursu. W tym wypadku trzeba mówi  raczej o przestrzeni,
w której dochodzi do interakcji. Tak e sam model komunikacji w sieci ma cha-
rakter specyficzny. Zapewnia nieomal pe n  anonimowo , co zdaniem niektó-
rych mo e prowadzi  do sp aszczenia hierarchicznego charakteru relacji pomi -
dzy poszczególnymi uczestnikami debaty. Usuni ciu maj  ulec podstawowe ba-
riery udzia u osób czy grup marginalizowanych, czy wr cz dyskryminowanych.
W efekcie prowadzi oby to do „egalitaryzacji” ca ego procesu komunikacji9.

– Zawarto  tematyczna. Sfera publiczna jest miejscem, gdzie wypracowywane zo-
staj  kluczowe kwestie polityczne, problemy istotne z punktu widzenia dobra wspól-
nego. Warunkiem wst pnym funkcjonowania tego typu mechanizmu jest nieogra-
niczona administracyjnie wymiana idei. Ten postulat – jedna z podstaw „ideolo-
gii” Internetu – jest generalnie spe niany przez wirtualny model komunikacji.

– Równy dost p. Demokracja oznacza prawo ka dego obywatela do udzia u
w debacie na tematy publiczne i kreowaniu opinii publicznej. Tylko w takich
warunkach mo na mówi  o legitymizacji systemu politycznego i wszelkich
funkcji przeze  realizowanych. W odniesieniu do Internetu rodzi si  w tym
kontek cie jeden z kluczowych problemów: kwestia dost pno ci nowych tech-
nik komunikacyjnych i informacyjnych. Chodzi przede wszystkim o dost p do
infrastruktury technicznej, ale zagadnieniem nie mniej istotnym jest umiej t-
no  obs ugi urz dze  (g ównie komputera) cho by na minimalnym poziomie.
Bez spe niania tego ostatniego warunku tworz  si  olbrzymie bariery o charak-
terze psychologicznym („fobia technologiczna”), w bardzo istotnym stopniu
ograniczaj ce mo liwo ci realizacji idea u cyfrowej demokracji i wirtualnej
sfery publicznej. Kwestia ta ma zreszt  znacznie szerszy wymiar. Konsekwen-
cje dost pu lub braku dost pu do nowych technologii si gaj  sfery stosunków
mi dzynarodowych i ewentualnych nowych linii podzia u we wspó czesnym
wiecie. Najcz ciej opisuje si  ten aspekt nast pstw rewolucji informacyjnej

w kategoriach konfliktu pomi dzy krajami „informacyjnie bogatymi” i „infor-
macyjnie biednymi” (information rich – information poor). W odniesieniu do
poszczególnych spo ecze stw problem ten implikuje znacz ce zmiany w stra-
tyfikacji spo ecznej, relacjach w adzy oraz roli pe nionej przez pa stwo10.

9 Warto jednak zwróci  uwag , e zdania na temat wp ywu anonimowo ci na jako  debaty s
mocno podzielone. Przytaczane w dalszej cz ci tekstu wyniki bada  empirycznych (Holmes 1997a)
nie potwierdzaj  pozytywnych konsekwencji poczucia anonimowo ci uczestników.

10 Szerzej na temat wp ywu dost pno ci ICT na kszta t struktury spo ecznej i relacje w adzy zob.
podrozdzia  6.4.
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– Architektura sieci. Kwestia ta jest specyficznym aspektem funkcjonowania
cyfrowej sfery publicznej. W wypadku sfery publicznej istniej cej w okre lo-
nym miejscu i czasie jedynym czynnikiem „zewn trznym” reguluj cym formu-

 debaty s  regulacje prawne dotycz ce mediów czy stopnia dost pno ci infor-
macji o dzia aniach cia  politycznych. W odniesieniu do nowych technik ko-
munikacyjnych dodatkowym elementem, który wyra nie determinuje rodzaj
interakcji, jest sam techniczny kszta t sieci. Mo e on mie  charakter mniej lub
bardziej interaktywny, stymuluj c wi c lub utrudniaj c aktywny udzia  po-
szczególnych uczestników w procesach komunikacji. W konsekwencji mo na
mówi  o „konsultacyjnym” i „konwersacyjnym” charakterze udzia u u ytkow-
ników w kszta towaniu modelu sieci. Ten pierwszy ogranicza rol  u ytkownika
do wyboru informacji, programów itd. spo ród puli przygotowanej przez np.
dostawc  us ug (na takiej zasadzie dzia aj  niektóre interaktywne sieci telewi-
zji kablowych w USA). W drugim wypadku u ytkownik mo e aktywnie wp y-
wa  na ofert  dost pn  w sieci, cz sto pe ni c jednocze nie rol  odbiorcy
i dostarczyciela informacji. W kontek cie politycznego i obywatelskiego wy-
korzystania Internetu architektura sieci ma wi c oczywi cie istotne znaczenie
dla formu y ewentualnej debaty.

– Dyskursywno . Kluczowym aspektem sfery publicznej pozostaje jej dyskur-
sywny charakter. Publiczna debata oznacza poddawanie indywidualnych opinii
pod racjonaln  ocen  innych, wzajemne przekonywanie si  o racjach, a wi c
dialog. Prywatne idee, koncepcje i oceny nie staj  si  cz ci  publicznej debaty
tak d ugo, jak d ugo nie zostan  poddane krytycznemu os dowi innych – opar-
temu na zaakceptowanych wcze niej przes ankach. Bez racjonalnego dialogu
nie mo na wi c mówi  o publicznym charakterze prowadzonego dyskursu. Do-
tyczy to w równym stopniu okresu rodzenia si  liberalnej demokracji, jak i sie-
ciowych spo eczno ci pocz tku XXI wieku.

Teoretycznym rozwa aniom na temat roli, jak  mo e odegra  Internet w „o ywie-
niu” sfery publicznej i odbudowie spo ecznej bazy demokracji, towarzysz  oczywi cie
próby weryfikacji konkretnych za o e  dotycz cych istoty nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych. Spo ród przytoczonych powy ej czynników stosun-
kowo naj atwiej empirycznej analizie podlega kwestia kszta tu debaty maj cej miejsce
w spo eczno ciach sieciowych. Do jakiego stopnia mamy tu do czynienia z realnym
dialogiem i równoprawnym udzia em wszystkich uczestników w publicznie toczonych
dyskusjach?

Z tego punktu widzenia najciekawsze wydaj  si  listy dyskusyjne (usenet news-
groups). Ta stworzona w roku 1979 aplikacja sieciowa sta a si  z czasem rodzajem
znaku firmowego spo eczno ci internetowych, w a nie dzi ki dostarczaniu swym
uczestnikom nowych mo liwo ci aktywnego udzia u w publicznym wymiarze ycia
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spo ecznego. Listy te s  ca kowicie otwarte – nie ma wi c w zasadzie adnych barier
dla uczestnictwa, pozostaj  poza tym pod ca kowit  kontrol  cz onków spo eczno ci,
co mi dzy innymi oznacza niezale no  zarówno od wp ywów komercyjnych, jak
i kontroli ze strony pa stwa. W istocie mo na wi c powiedzie , e sieciowe inicjatywy
tego typu posiadaj  podstawowe atrybuty, które powinny charakteryzowa  idealny
model sfery publicznej.

Empiryczne analizy tre ci dyskusji maj cych miejsce w internetowych listach dys-
kusyjnych przynosz  jednak w tym kontek cie rezultaty co najmniej nie do ko ca
zbie ne z oczekiwaniami. Schneider (2000) podda  szczegó owym studiom aktywno
grupy dyskusyjnej po wi conej dyskusji nad aborcj  (talk.abortion) w okresie od po-
cz tku kwietnia 1994 do ko ca marca 1995. Przedmiotem zainteresowania by a przede
wszystkim proporcjonalno  udzia u poszczególnych uczestników w ca ej prowadzo-
nej w ci gu roku debacie. W sumie przeanalizowano ponad 46 tysi cy wypowiedzi
autorstwa 3276 osób.

Analiza aktywno ci konkretnych uczestników wykaza a, e ca a dyskusja zosta-
a zdominowana przez bardzo nieliczn  grup , a zdecydowana wi kszo  osób by a

aktywna tylko sporadycznie. A  43% wszystkich wiadomo ci zosta o przes anych
przez niespe na 0,5% uczestników listy (15 osób!), z których ka dy zabiera  g os co
najmniej 483 razy. 5% najbardziej aktywnych przes a o w sumie oko o 77% wszystkich
wypowiedzi, a 68% najmniej aktywnych uczestników (tzn. osób, które w analizowa-
nym okresie wzi y udzia  w dyskusji nie wi cej ni  dwa razy) by o autorami tylko 6%
wypowiedzi.

Wyniki te wskazuj , e debata prowadzona w sieciowych listach dyskusyjnych
drastycznie odbiega od standardu w miar  cho by proporcjonalnej aktywno ci ró nych
uczestników. Liczba osób, które cho by raz zabra y g os w dyskusji, mo e sugerowa
istnienie powa nego forum debaty nad sprawami publicznymi. Bli sza analiza wskazu-
je, e – przynajmniej w odniesieniu do listy po wi conej aborcji – jest to raczej w ski
klub dyskusyjny, w którym za arte spory bardzo niewielkiej grupy „aktywistów” odby-
waj  si  przy otwartej kurtynie, od czasu do czasu powoduj c reakcj  kogo  spo ród
stosunkowo licznej publiczno ci.

Zbli one rezultaty uzyska  Wilhelm (1999) analizuj c w pa dzierniku 1996 roku
tre  57 internetowych grup dyskusyjnych (usenet newsgroups) po wi conych pro-
blematyce politycznej. W tym wypadku starano si  wykaza , na ile debaty polityczne
w sieci maj  rzeczywi cie charakter dialogu – interaktywnego dyskursu, którego istot
jest cieranie si  ró nych pogl dów.

Okaza o si , e zdecydowana wi kszo  uczestników dyskusji poszukiwa a raczej
sposobno ci dla zaprezentowania swojej w asnej opinii ni  wys uchania opinii innych.
W tym sensie debaty w Internecie to cz sto raczej wiele prowadzonych obok siebie
monologów ni  dialog ró nych uczestników. Tylko mniej ni  20% wszystkich wysy a-
nych wiadomo ci by o form  odpowiedzi na wcze niejsze wypowiedzi. Co wi cej, a
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oko o 70% wypowiedzi w poszczególnych grupach by o form  wyra nego poparcia dla
dominuj cego stanowiska, opinii czy konkretnego polityka. Oznacza to, e listy dysku-
syjne grupuj  w wi kszo ci ludzi o zbli onych pogl dach, poszukuj cych raczej po-
twierdzenia dla swych w asnych przekona  ni  rzeczywistej konfrontacji z pogl dami
przeciwnymi. Wbrew potocznym opiniom, uczestnicy debat stosunkowo rzadko poszu-
kiwali te  informacji na okre lone tematy w sieci. Znacznie cz ciej zainteresowani
byli wysy aniem informacji w asnego autorstwa11.

Holmes (1997a), potwierdzaj c generalnie sceptyczny stosunek do wizji Internetu
jako nowej, odrodzonej sfery publicznej, zwraca uwag  zw aszcza na destrukcyjny
wp yw anonimowo ci komunikacji sieciowej, na jako  prowadzonych dyskusji. Jego
zdaniem poczucie anonimowo ci sprawia, e uczestnicy debat nie czuj  si  odpowie-
dzialni za swe dzia ania i ich skutki. W efekcie bardzo du a cz  wypowiedzi nie ma
charakteru merytorycznego i w niczym nie przyczynia si  do prowadzenia rzeczywiste-
go dialogu.

Obraz uzyskany na podstawie bada  empirycznych nie jest jednak ani ca kowicie
spójny, ani jednolicie pesymistyczny. Jak zwraca uwag  Wilhelm (1999), dyskusje pro-
wadzone w sieciowych grupach dyskusyjnych charakteryzuj  si  stosunkowo du  ra-
cjonalno ci . Zdecydowana wi kszo  uczestników nie ogranicza si  do odreagowania
w asnych emocji na okre lony temat lecz stara si  uzasadnia  zajmowane stanowisko.
Wypowiedzi maj  wi c generalnie charakter przemy lany i wzbogacony o szereg ró -
norodnych argumentów.

Tak e Dahlberg (2001) optymistycznie odnosi si  do potencja u Internetu w proce-
sie odbudowy sfery publicznej. W przeciwie stwie do wcze niej przytoczonych bada ,
analizuj cych sieciowe listy dyskusyjne niezwi zane z konkretn  spo eczno ci  lokal-
n  i po wi cone zagadnieniom ogólnym (aborcja, polityka administracji Clintona),
Dahlberg skoncentrowa  si  na grupie dyskusyjnej innego typu. Podda  on analizie list
dyskusyjn  funkcjonuj c  przy obywatelskiej inicjatywie sieciowej Minnesota Electro-
nic Democracy Project (Minnesota E-Democracy)12. Lista ta, funkcjonuj ca w oparciu
o poczt  elektroniczn , skupia si  przede wszystkim na poruszaniu spraw lokalnych.
St d jej uczestnikami s  g ównie mieszka cy ró nych cz ci stanu Minnesota. Lista
jest zarz dzana przez konkretn  osob  i posiada jasno sprecyzowany zespó  regu  rz -
dz cych jej funkcjonowaniem. W przeciwie stwie do opisywanych wcze niej grup
typu usenet wszystkie wypowiedzi w dyskusji musz  by  podpisane przynajmniej rze-
czywistym imieniem, musz  te  zawiera  adres elektroniczny nadawcy i podawa  mia-
sto zamieszkania. Próby ukrycia to samo ci mog  sko czy  si  interwencj  zarz dza-

11 Zbli ony obraz dyskusji w po wi conych polityce grupach typu usenet przynosz  badania Da-
visa (1999). Niezale nie od ideowego profilu konkretnej grupy (badane by y zarówno grupy lewico-
we, jak i prawicowe) dyskusje charakteryzowa y si  du ym poziomem chaosu i nadreprezentacj
w skiej grupy uczestników.

12 Szczegó owy opis Minnesota E-Democracy zob. podrozdzia  4.4.2.
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j cego list , a za nieprzestrzeganie ustalonych regu  mo liwe jest nawet administracyj-
ne wykluczenie z uczestnictwa.

Wszystkie te obostrzenia odchodz  dosy  daleko od anarchizuj cej wizji Internetu
jako wolnej, niczym nieskr powanej przestrzeni dla wypowiedzi. W rezultacie jednak
jako  dyskusji wydaje si  zdecydowanie przewy sza  przeci tn  dla sieciowych poli-
tycznych grup dyskusyjnych. A  88% badanych losowo uczestników listy dyskusyjnej
w ramach Minnesota E-Democracy twierdzi, e regularnie lub dosy  regularnie czyta
zawarto  listy. Ma to odzwierciedlenie w stosunkowo cz stych dyskusjach prowadzo-
nych wokó  konkretnych wypowiedzi i du ej ilo ci wypowiedzi, do których wprost
odnosz  si  kolejni zabieraj cy g os. Co wi cej, 33% uczestników twierdzi, e udzia
w dyskusjach wp yn  na ich sposób my lenia o sprawach polityki, w tym preferencje
wyborcze (Dahlberg 2001).

Wydaje si , e g ówna przyczyna ró nicy w obrazie dyskusji grup typu usenet
i listy dyskusyjnej Minnesota E-Democracy le y w konkretnym geograficznym zako-
rzenieniu spo eczno ci u ytkowników. W efekcie dyskusje dotycz  g ównie bardzo
konkretnych spraw istotnych dla lokalnych spo eczno ci, a nie ogólnych kontrowersji
ideowych. Dla wszystkich uczestników dyskusji poruszane kwestie s  równie zna-
ne, bo s  cz ci  ich wspólnego do wiadczenia i codziennego rodowiska. W efekcie
znacznie wy sza „merytoryczno ” debaty i poczucie mówienia o tym samym, cho
niekoniecznie w ten sam sposób.

Przytoczone powy ej rezultaty bada  wskazuj , e bardzo trudno jest w chwili
obecnej jednoznacznie oceni , na ile Internet i inne nowe technologie mog  przywró-
ci  krytyczny, racjonalny i wolny od komercyjnej logiki dyskurs obywatelski, charak-
teryzuj cy poj cie sfery publicznej. Zdecydowana wi kszo  sieciowych grup dys-
kusyjnych w zbyt ma ym stopniu zas uguje w chwili obecnej na miano grup dialogu.
Jako  dyskursu pozostawia wiele do yczenia, przede wszystkim w kontek cie otwar-
to ci na argumenty innych i ch ci brania ich pod uwag  w formu owaniu w asnego
stanowiska.

Czy oznacza to, e nadzieje na wzmocnienie podstaw obywatelskiej demokracji
wi zane z nowymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi by y z udze-
niem? Tego rodzaju wniosek wydaje si  zdecydowanie przedwczesny. Po pierwsze, ju
pojawiaj  si  sugestie co do takich zmian w technicznej organizacji debat odbywanych
w sieci, które wymusi yby niejako ewolucj  w kierunku poprawienia jako ci prowa-
dzonych dyskusji. Rol  tak  pe ni  mog oby wprowadzenie prawa do repliki czy pro-
wadzenie dyskusji przez moderatora (zob. Wilhelm 2000).

Po drugie za , poza niezliczon  liczb  niezwi zanych z konkretnym terytorium,
w pe ni wirtualnych sieciowych spo eczno ci dyskusyjnych, istniej  grupy maj ce cha-
rakter mieszany. Debatuj ce w sieci, ale o sprawach dziej cych si  za oknem. Wydaje
si , e to w a nie one, poprzez po czenie technicznych mo liwo ci nowych technolo-
gii i tradycyjnie rozumianych wi zi spo ecznych, maj  najwi ksze szanse na odnowie-
nie sfery publicznej. W istocie wi c Internet nie jest i niew tpliwie nigdy nie b dzie
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jednorodn , globaln , elektroniczn  sfer  publiczn . Jego ró norodno  i otwarto
sprawia jednak, e w ród ró nych dziedzin sieciowej aktywno ci jest tak e miejsce na
wiele lokalnych sfer publicznych. Nie stworz  one wspólnej, jednolitej przestrzeni, ale
maj  szanse na wzmocnienie obywatelskiego nurtu demokracji.

3.3. Kapita  spo eczny

Poj cie kapita u spo ecznego (social capital) pojawi o si  jako element teorii so-
cjologii na prze omie lat 80. i 90. XX wieku (Coleman 1988, 1990)13. Pocz tkowo
kategoria ta by a traktowana jako istotny element wyja niaj cy mechanizmy nierówno-
ci spo ecznych, zw aszcza w kontek cie osi gni  edukacyjnych i zawodowych repre-

zentantów ró nych grup spo ecznych. Stosunkowo szybko okaza o si  jednak, e kon-
cepcja kapita u spo ecznego stanowi interesuj cy model analityczny dla badania efek-
tywno ci i jako ci procesów rz dzenia.

Najwi ksze znaczenie z tego punktu widzenia maj  prace Roberta Putnama. Doty-
cz  one zarówno mechanizmów kszta towania si  demokracji w ró nych rejonach
W och (1995a), jak i przemian we wzorcach aktywno ci spo ecznej w Stanach Zjedno-
czonych (1993, 1995b, 1996, 2000). Zw aszcza te ostatnie publikacje wywo a y jed-
n  z najintensywniejszych dyskusji prowadzonych w drugiej po owie lat 90. w nauce
o polityce i socjologii. Dotyczy ona g ównie kryzysu ameryka skiej demokracji, ale ma
tak e istotny aspekt odnosz cy si  bezpo rednio do rewolucji informacyjnej i implika-
cji ICT w sferze polityki.

Poj cie kapita u spo ecznego odnosi si  wed ug Putnama (1996, s. 17) do14:

(...) cech spo ecznego zorganizowania, takich jak sieci, normy i spo eczne zaufanie, u atwiaj -
cych ku obopólnej korzy ci koordynacj  i wspó prac .

Te trzy elementy – sieci obywatelskiego zaanga owania, normy wzajemno ci oraz
poczucie zaufania – stanowi  podstaw  koncepcji kapita u spo ecznego. Zaufanie u a-
twia wspó prac , a wyrasta ono na gruncie przekonania o wzajemno ci. Im silniejsze
przekonanie, e zasada wzajemno ci reguluje stosunki w grupie, tym wi kszy poziom
zaufania w stosunku do jej cz onków. Norma wzajemno ci – odczucie, e zachowania
prospo eczne zostan  odwzajemnione przez partnerów – jest kluczow  zasad  wspó -

13 Termin „kapita  spo eczny” zosta  u yty po raz pierwszy ju  trzydzie ci lat temu (Jacobs 1961),
ale nie wszed  on wtedy do powszechnego u ycia, a co istotniejsze – nie sta  si  elementem spójnej
teorii wyja niaj cej zachowania spo eczne.

14 W innym miejscu Putnam (1995b, s. 665) definiuje to samo poj cie jeszcze bardziej lakonicz-
nie: „Kapita  spo eczny odnosi si  do zwi zków spo ecznych oraz odpowiadaj cych im norm i zau-
fania”.
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tworz c  spo eczny kapita . Tego rodzaju przekonanie o wzajemno ci naj atwiej i naj-
mocniej rodzi si  w sieciach spo ecznego zaanga owania. W bezpo rednich interak-
cjach z innymi lud mi jeste my w stanie skutecznie oceni  wiarygodno  wzajemno ci
okazywanej nam przez partnerów. Ponadto sieci spo ecznego zaanga owania u atwia-
j  i „zwielokrotniaj ” komunikacj , dostarczaj c istotnych informacji zwrotnych.

Co wi cej (op.cit., s. 17):

(...) g sta sie  wzajemnego oddzia ywania rozszerza samo wiadomo  jej uczestników, prze-
kszta caj c „ja” w „my”, albo te  (...) wzmaga „apetyt” uczestników na osi ganie wspólnych
korzy ci.

Sposób definiowania kapita u spo ecznego przez Putnama spotka  si  zarówno
z akceptacj , jak i polemik . Ta ostatnia dotyczy a przede wszystkim kluczowych czyn-
ników decyduj cych o poziomie kapita u. Wed ug Fukuyamy (1997) jedyn  w zasadzie
zmienn  tego typu jest stopie  zaufania w relacjach mi dzyludzkich. Z kolei Onyx
i Bullen (2000) sugeruj  podstawowe znaczenie zarówno intensywno ci udzia u w y-
ciu spo eczno ci lokalnej, jak i aktywno ci spo ecznej – umiej tno ci planowania i ini-
cjowania dzia a  spo ecznych. Kontrowersja ta jest, jak si  wydaje, daleka od wyczer-
pania, bo ilo  bada  po wi conych kapita owi spo ecznemu w ró nych aspektach pro-
cesów spo ecznych zdecydowanie ro nie.

Niezale nie jednak od kwestii ustalenia precyzyjnej listy zmiennych konstytu-
uj cych samo poj cie istnieje zgoda co do generalnego wp ywu kapita u spo eczne-
go na mechanizmy ycia politycznego. Podstawowa teza w tym zakresie brzmi: wy-
soki poziom kapita u sprzyja zaanga owaniu politycznemu obywateli, zadowoleniu
z rz du i zaufaniu do instytucji politycznych. Potwierdzaj  to liczne badania empirycz-
ne (zob. Putnam 1995a; Brehm, Rahn 1997) prowadzone w ró nych krajach demokra-
tycznych.

W tym kontek cie jest paradoksem, e g ówny nurt dyskusji o konsekwencjach
kapita u spo ecznego dla funkcjonowania demokracji nie zosta  wywo any publikacja-
mi o jego pozytywnym wp ywie na system polityczny. Najwi kszy rezonans wywo a-
y prace Putnama (1995b, 1996, 2000) dowodz ce destrukcyjnych skutków zaniku

kapita u spo ecznego w spo ecze stwie ameryka skim. Putnam przedstawia g ówne
tendencje dotycz ce ró nych aspektów politycznego i obywatelskiego zaanga owania
w USA w okresie powojennym. Prowadz  one do jednej generalnej konkluzji: Amery-
kanie w coraz mniejszym stopniu w czaj  si  w ycie spo eczne i polityczne.

Dotyczy to kwestii tak ró nych, jak partycypacja polityczna, uczestnictwo w prak-
tykach religijnych, aktywno  w organizacjach filantropijnych czy wreszcie cz onko-
stwo w organizacjach funkcjonuj cych w miejscu pracy. Wszystkie w zasadzie istotne
p aszczyzny kapita u spo ecznego zosta y w spo ecze stwie ameryka skim dotkni te
kryzysem. Innymi s owy, problemy ameryka skiej demokracji to problemy z malej -
cym poziomem kapita u spo ecznego.
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Putnam (2000) ilustruje swe tezy imponuj c  ilo ci  danych statystycznych.
W tym miejscu warto przytoczy  tylko kilka najbardziej istotnych liczb.

– W wyborach prezydenckich w roku 1960 frekwencja wynios a 62,8%, w roku
1996 ju  tylko 48,9%.

– W latach 1993–1994 liczba osób pracuj cych nieetatowo w jakiejkolwiek
formie na rzecz partii politycznych zmala a w porównaniu z latami 1973–1974
o 42%. W tym samym okresie o 35% zmniejszy a si  liczba osób uczestnicz -
cych w publicznych spotkaniach dotycz cych spraw miasta lub kwestii szkol-
nych, a o 34% liczba uczestników zebra  politycznych.

– Pomi dzy latami 1973–1974 a 1993–1994 o 23% spad a liczba Amerykanów,
którzy napisali cho  jeden list do reprezentuj cych ich parlamentarzystów,
a o 22% mniej osób podpisa o jak kolwiek petycj  w sprawach publicznych.

– W po owie lat 70. przeci tny Amerykanin uczestniczy  w 12 spotkaniach klu-
bów i stowarzysze  w ci gu roku, w roku 1999 liczba ta spad a do 5.

– W roku 1955 prawie po owa (49%) mieszka ców USA chodzi a co tydzie  do
ko cio a, a w roku 1997 do regularnych praktyk religijnych przyznawa o si
tylko 36% Amerykanów.

– Liczba osób odpowiadaj cych twierdz co na pytanie „Czy s dzisz, e obecnie
ludzie prowadz  równie uczciwe i moralne ycie jak w przesz o ci?” zmala a
z 51% w roku 1952 do 28% w roku 199815.

Mimo e widoczne s  tak e przeciwstawne tendencje w sferze aktywno ci obywa-
telskiej (wzrost liczby ró nego rodzaju grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholi-
cy, czy organizacji nie nastawionych na zysk – non profit), zdaniem Putnama nie mo e
by  w tpliwo ci, e ostatnie dekady XX wieku to okres stopniowego, ale wyra nego
kurczenia si  spo ecznego kapita u w spo ecze stwie ameryka skim. To, co by o „zna-
kiem firmowym” ameryka skiej demokracji od pocz tku jej istnienia – niezwyk a y-
wotno  struktur spo ecze stwa obywatelskiego opartego na niezliczonej ilo ci stowa-
rzysze  i organizacji spo ecznych – na naszych oczach ulega erozji.

Warto zwróci  uwag , e cho  koncepcja Putnama odnosi si  bezpo rednio do
spo ecze stwa ameryka skiego, samo zjawisko ma znacznie szerszy zasi g. Symptomy
zmian o kierunku analogicznym do opisanych powy ej daj  si  zauwa y  w zdecydo-
wanej wi kszo ci pa stw o ustabilizowanej demokracji. Tak jak tendencja do aktywne-
go udzia u w yciu spo eczno ci nie by a wy cznie atrybutem systemu ameryka skie-

15 Warto zwróci  uwag , e tak e s ynny ju  tytu  tekstów Putnama (1996) po wi conych kryzy-
sowi kapita u spo ecznego w USA – Bowling Alone („Samotnie graj c w kr gle”), ma ród o w da-
nych statystycznych. Pomi dzy rokiem 1980 a 1993 liczba Amerykanów graj cych w kr gle wzros a
co prawda o 10%, ale w tym samym czasie o 40% zmala a liczba klubów, zespo owych rozgrywek
kr glarskich. Kr gle s  wi c rozrywk  coraz bardziej masow , ale coraz mniej towarzysk .
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go, tak i wycofywanie si  z politycznego i spo ecznego zaanga owania widoczne jest
w po obydwóch stronach Atlantyku.

Jak uj  to Haywood (1998, s. 27):

Wygl da na to, e wspólne osi ganie ró nych rzeczy staje si  zapomnian  sztuk , a stowa-
rzyszenia ludzi chc cych realizowa  wspólne cele s  na wymarciu. Nawet zakres ochotniczej
[voluntary – L.P.] pracy, która tak mocno wspó tworzy ukryty dochód narodowy gospodarki
Zjednoczonego Królestwa, uleg  powa nemu obni eniu w wielu miasteczkach i wsiach Zjedno-
czonego Królestwa, w zwi zku z rosn c  tendencj  do wy czania si  z realnej przestrzeni
i pozostawania samemu.

Te s owa odnosz ce si  do rzeczywisto ci spo ecznej Wielkiej Brytanii zapewne
mog yby charakteryzowa  wi kszo  krajów Europy Zachodniej.

W ród przyczyn zmniejszania si  poziomu kapita u spo ecznego najistotniejsza
jest, w interesuj cym nas tu kontek cie rola przypisywana telewizji16. Podczas gdy
zdecydowana wi kszo  rozrywek i mediów ma charakter „spo eczny”– jest pozytyw-
nie skorelowana z aktywno ci  towarzysk  i grupow  (Putnam 1995b, s. 679):

(...) telewizja jest (...) jedynym sposobem sp dzania wolnego czasu, który wydaje si  ograni-
cza  uczestnictwo [w wydarzeniach towarzyskich – L.P.] poza domem. Ogl danie telewizji od-
bywa si  kosztem ka dej niemal formy aktywno ci spo ecznej poza domem, zw aszcza zebra
towarzyskich i nieformalnych rozmów.

Telewizja dokonuje wi c swoistej prywatyzacji sposobu sp dzania wolnego czasu.
Codzienne ogl danie odcinka ulubionego serialu odbywa si  w tym samym czasie, któ-
ry mo na by po wi ci  – i dawniej po wi cano – na bryd a, wspóln  wycieczk  do lasu
czy cho by plotki z s siadami17.

Ma to jednoznaczne konsekwencje w odniesieniu do g ównych p aszczyzn kapita u
spo ecznego. Ogl danie telewizji jest silnie negatywnie skorelowane zarówno z pozio-
mem zaufania spo ecznego, udzia em w wyborach, jak i uczestnictwem w organizacjach
i grupach nieformalnych. Co ciekawe, korelacja tych samych czynników z czytelnic-
twem gazet jest wyra nie pozytywna. O ile wi c czytanie gazet buduje kapita  spo ecz-
ny, ogl danie telewizji sprzyja jego os abieniu.

Inna p aszczyzna krytyki telewizji sprowadza si  do tez przytaczanych ju  w kon-
tek cie upadku sfery publicznej na pocz tku XX wieku. Wspó czesne media, a zw asz-

16 Poza wp ywem telewizji Putnam wymienia trzy g ówne czynniki odpowiedzialne za kryzys ka-
pita u spo ecznego: 1) szybsze tempo ycia i prac  zarobkow  kobiet, 2) tendencj  do przenoszenia
si  na przedmie cia i konieczno  d ugich dojazdów do pracy, 3) zmian   generacyjn , zast pienie
pokolenia aktywnego spo ecznie „dzie mi telewizji”. Ostatni czynnik ma zdaniem Putnama najistot-
niejsze znaczenie. Szerzej na ten temat zob. Putnam (2000).

17 Szerzej na temat specyfiki wp ywu telewizji zob. Bower (1985).
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cza telewizja, maj  tendencj  do uproszczonego, „czarno-bia ego” prezentowania sfery
polityki i ycia spo ecznego. Konieczno  sprostania wymogom medialnej konkurencji
rynkowej sprawia, e wybory s  prezentowane w kategoriach sportowego wy cigu,
a opis wszelkich skandali i afer zast puje najcz ciej mudne przygl danie si  deba-
tom i ró nicom ideowym. W oczywisty sposób kszta tuje to obraz polityki jako sfery
z pogranicza patologii spo ecznej i nie pozostaje bez wp ywu np. na poziom zaufania
do demokratycznych instytucji (Patterson 1993).

Oczywi cie warto pami ta , e – jak s usznie zauwa a Norris (1996) – s  ró ne
kana y telewizyjne i ró ne typy publiczno ci. Analiza wyodr bnionej spo ród ca ej
widowni telewizyjnej w USA grupy sta ych widzów programów informacyjnych i pu-
blicystycznych wykaza a, e ogl danie tego typu programów jest pozytywnie skorelo-
wane z aktywno ci  i uczestnictwem politycznym oraz z przekonaniem o skuteczno-
ci w asnego udzia u w yciu politycznym. Kierunek korelacji jest wi c odwrotny ni

w wypadku widowni telewizyjnej traktowanej jako ca o . Problemem pozostaje jed-
nak oczywi cie proporcja zainteresowanych polityk  w ród ca ej populacji telewidzów
i udzia  programów o polityce w ofercie programowej wszystkich kana ów telewizyj-
nych. W obydwóch wypadkach stosunek ten sugeruje, e pesymistyczne diagnozy Put-
nama co do ogólnego wp ywu telewizji na ycie spo eczne s  uzasadnione18.

W tym kontek cie, próbuj c wskaza , jakie znaczenie dla poziomu kapita u spo-
ecznego mog  mie  nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, trzeba prze-

de wszystkim odpowiedzie  na pytanie, czy ogólny kierunek oddzia ywania np. In-
ternetu nie b dzie bardzo zbli ony do opisanego powy ej. Czy zatem sie  jest medium
„prywatnym” (bo u ytkownik siedzi samotnie przed ekranem swojego komputera),
czy raczej „publicznym” (bo komputer jest tylko rodkiem do kontaktów ze wiatem,
w tym bardzo cz sto z innymi lud mi)? Oczywi cie obydwie charakterystyki opisuj
Internet w sposób w a ciwy. Mo na próbowa  odpowiedzie  wy cznie na pytanie,
której sfery jest w u ytkowaniu sieci wi cej. Badania dostarczaj  bardzo ró nych odpo-
wiedzi (zob. np. Jones 1995; Kling 1996) i uzasadniaj  w zasadzie obydwa skrajne
stanowiska.

 Potencjalne mo liwo ci Internetu w zakresie typu komunikacji zdecydowanie
ró ni  go od telewizji i sytuuj  jako medium znacznie bardziej spo eczne. W tym sen-
sie, przynajmniej w punkcie wyj cia, mo na za o y  pozytywny wp yw sieci na kszta -
towanie si  poziomu kapita u spo ecznego. W przeciwie stwie do telewizji Internet
jest w stanie wykreowa  nowe, aktywne formy komunikacji i w konsekwencji ukszta -

18 Putnam w swej krytyce roli telewizji odgrywanej w procesie komunikacji spo ecznej  nawi zuje
po rednio do powsta ych na pocz tku wieku analiz Deweya (1927). Nie u ywa  on poj cia „kapita
spo eczny”, ale uwa a , e media, pe ni c dominuj c  rol  w kszta towaniu opinii publicznej, zuba-
aj  model obywatelskiej demokracji. Dla tej ostatniej kluczowy jest bezpo redni kontakt, wspó pra-

ca i aktywny udzia  poszczególnych jednostek w yciu spo eczno ci.
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towa  poczucie wi zi. Czy przek ada si  to na trwa y wzrost intensywno ci kontaktów,
czy obserwujemy raczej powstawanie pokolenia samotników patrz cych na wiat i lu-
dzi przez zniekszta caj cy rzeczywisto  pryzmat szklanego ekranu komputera? Do
pewnego stopnia odpowied  na tak postawione pytania przynie  mo e analiza tzw.
wirtualnych czy cyfrowych spo eczno ci. Podstawow  form  kontaktu ich cz onków
jest Internet, a spoiwem grupy mo e by  wspólne hobby, pogl dy polityczne czy zain-
teresowanie okre lon  sfer  ycia. Wspomniane we wcze niejszej cz ci rozdzia u,
sieciowe grupy dyskusyjne s  jednym z g ównych typów wirtualnych spo eczno ci.

Trzeba przypomnie , e istniej  dwa, zasadniczo ró ne rodzaje sieciowych spo-
eczno ci. Wariant w pe ni wirtualny oznacza grup  ca kowicie rozproszon  w sensie

geograficznym i po czon  jedynie wspólnymi zainteresowaniami czy pogl dami. In-
ternet jest w tym wypadku jedyn  form  kontaktu uczestników, którzy cz sto nawet nie
znaj  swoich twarzy czy bli szych danych osobowych. W wersji „po redniej” spo ecz-
no  sieciowa budowana jest przez ludzi zamieszka ych na okre lonym obszarze,
a wi c – przynajmniej w sensie formalnym – tworz cych spo eczno  lokaln  niezale -
nie od sieciowej komunikacji. Kontakty poprzez Internet mog  wi c by  tylko dodat-
kowym kana em komunikacyjnym, wzbogacaj cym relacje bardziej tradycyjne. Co
wi cej, w wypadku wirtualnych spo eczno ci fizycznie zlokalizowanych uczestnicy,
którzy poznali si  w sieci, stosunkowo atwo mog  przenie  t  form  komunikacji na
kontakty telefoniczne czy po prostu spotkanie przy kawie.

Warto przyjrze  si  tym dwóm podstawowym typom wirtualnych spo eczno ci
z punktu widzenia g ównych wyznaczników kapita u spo ecznego (zob. Blanchard,
Horan 2000). Podstawowa ró nica mi dzy spo eczno ciami tradycyjnymi a wirtual-
nymi polega na braku – w wypadku tych ostatnich – wspólnego rodzaju aktywno ci
w sensie fizycznym. W kontek cie sieci spo ecznego zaanga owania oznacza  to mo e
znacznie s absze wi zi – mniejsz  „g sto ” kontaktów w spo eczno ciach wirtual-
nych. Niew tpliwie nie sprzyja to wzrostowi kapita u spo ecznego. Warto jednak zwró-
ci  uwag , e niektóre badania wskazuj , i  stosunkowo cz sto cz onkowie rozproszo-
nych geograficznie wirtualnych spo eczno ci uzupe niaj  kontakty sieciowe o wymia-
n  standardowej (tzn. „kopertowej”, a nie elektronicznej) korespondencji czy nawet
kontakty twarz  w twarz (Parks, Floyd 1996). Oznacza to, e wirtualne sieci spo eczne-
go zaanga owania maj  znacz cy potencja  budowy rodzajów komunikacji zbli onych
do form typowych dla grup tradycyjnych.

Co wi cej, anga owanie ludzi w sprawy odleg e od nich w sensie geograficznym
(co dzi ki nowym technologiom jest obecnie znacz co atwiejsze) mo e by  traktowa-
ne jako budowa nowego typu sieci spo ecznego zaanga owania. Walka o prawa brazy-
lijskich plemion india skich znalaz a znacznie wi ksze wsparcie w USA ni  w samej
Brazylii (Brysk 1996), a wielu ameryka skich sojuszników pozna o ca y problem
i udziela o pomocy wy cznie poprzez uczestnictwo w ró nych inicjatywach siecio-
wych. Mamy w tym wypadku do czynienia raczej z wykorzystywaniem sieci przez po-
nadnarodowe organizacje spo eczne ni  z klasycznymi, wirtualnymi, niezlokalizowa-
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nymi geograficznie spo eczno ciami, ale efektem jest tworzenie swoistej sieci obywa-
telskiego zaanga owania.

Wg Smitha (1998, s. 104):

Zdolno  do anga owania w tego rodzaju mi dzynarodowy dialog – czy to twarz
w twarz, czy poprzez sieciowe listy dyskusyjne, czy przy u yciu poczty elektronicznej – jest
koniecznym elementem tworzenia si  spo ecznego kapita u i wzmacniania globalnego spo e-
cze stwa obywatelskiego.

Sam brak wspólnej, wykonywanej w konkretnej fizycznej przestrzeni, aktywno ci
nie przes dza w takim uj ciu o niskim poziomie kapita u spo ecznego. Ro nie on dlate-
go, e w rozwi zywanie problemów ycia publicznego w czaj  si  ludzie wcze niej
niezaanga owani. Sie  tworzy w tym zakresie zupe nie nowe mo liwo ci.

Oczywi cie, z tego punktu widzenia wirtualne spo eczno ci geograficznie zloka-
lizowane s  w znacznie atwiejszym po o eniu. Nawet je li nie zajmuj  si  kwestiami
o zasi gu globalnym tylko problemami lokalnego parku czy domu kultury, maj  do
dyspozycji zdecydowanie szerszy wachlarz form interakcji. Internet mo e w tym wy-
padku sta  si  zarówno dodatkow  form  spo ecznego zaanga owania, jak i sposobem
na intensyfikacj  komunikacji i wzajemnego informowania o sferach aktywno ci nie-
zwi zanych bezpo rednio z sieci . W tego rodzaju spo eczno ciach mo e stosunkowo
atwo doj  do zwielokrotnienia interakcji w grupie. Cz onkowie mog  nie tylko uma-

wia  si  i organizowa  w sieci wspólny piknik czy wyjazd w góry, ale tak e umie ci
na drugi dzie  w Internecie zdj cia ze wspólnej imprezy i komentowa  je, mimo bra-
ku czasu na bezpo rednie spotkanie. Ten rodzaj wirtualnych spo eczno ci mo e wi c
w istocie pozytywnie wp ywa  na budow  kapita u spo ecznego, dostarczaj c efektyw-
nych i tanich sposobów wzmocnienia komunikacji w ród uczestników.

Je li chodzi o wp yw wirtualnych spo eczno ci na normy wzajemno ci i wzmac-
nianie poczucia zaufania, sytuacja wydaje si  dosy  skomplikowana. Z jednej strony
cz ste s  sytuacje pomocy i wzajemnego wsparcia udzielanego wzajemnie przez
uczestników – niezale nie od tego, czy spo eczno  ma charakter geograficznie zloka-
lizowany, czy rozproszony. Mo e to sugerowa  istnienie silnej normy wzajemno ci.
Z drugiej jednak, nie do ko ca przek ada si  to na wzrost poziomu zaufania, do innych
uczestników – co wed ug Putnama jest podstawowym mechanizmem tworzenia kapita-
u spo ecznego. Typowym symptomem komunikacji w sieci jest nieujawnianie swych

prawdziwych danych osobowych, a cz sto wr cz tworzenie wyimaginowanej, ca kowi-
cie fa szywej to samo ci. Pi dziesi cioletni urz dnik wyst puj cy w sieciowej li cie
dyskusyjnej jako szukaj ca doros ych przygód szesnastolatka nie jest czym  wyj tko-
wo nietypowym. Co wi cej, takie post powanie w pe ni mie ci si  w logice komunika-
cji via Internet, zapewniaj cej prawie ca kowit  anonimowo  i oderwanie od okre lo-
nego terytorium jako podstawowej przestrzeni dla kontaktów.

Oczywi cie cz onkowie sieciowych spo eczno ci s  w pe ni wiadomi mo li-
wo ci, ale i niebezpiecze stw kryj cych si  za kontaktami opartymi wy cznie o sfer
wirtualn . Nie zwi ksza to zaufania spo ecznego, a raczej powoduje konieczno  ak-
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ceptacji daleko id cej umowno ci komunikacji poprzez Internet. Specyfika sieciowej
komunikacji wymusza wi c w pewnym sensie generalnie niski, w porównaniu ze spo-
eczno ciami tradycyjnymi, poziom zaufania. Konsekwencje tej sytuacji dla kszta to-

wania si  kapita u spo ecznego s  niew tpliwie negatywne19.
Ogólnie, w kategoriach proponowanych przez Putnama, mo liwo ci tworzenia ka-

pita u spo ecznego przez spo eczno ci wirtualne s  dosy  ograniczone, a zdecydowa-
nie wi kszy potencja  w tym zakresie maj  spo eczno ci geograficznie zlokalizowane.
S  one w stanie sta  si  forum wzbogacaj cym standardowe kontakty mi dzy lud mi
mijaj cymi si  na ulicy i maj cymi wiele wspólnych spraw i do wiadcze , niezale nie
od u ywania nowych technologii. Je eli ten wymiar – stymulacja i wzbogacanie inter-
akcji odbywaj cych si  w przestrzeni fizycznej – utrwali si  w funkcjonowaniu okre-
lonej wirtualnej zbiorowo ci, to mo na uzna , e ma ona szanse podnie  poziom ka-

pita u spo ecznego.
Istotn  rol  w tym zakresie mog  mie  do odegrania witryny internetowe w adz

lokalnych. Je li mowa o „przeniesieniu” lokalnych, zlokalizowanych geograficznie spo-
eczno ci w przestrze  cyfrow  – wzbogaceniu kontaktów i interakcji o nowy wymiar,

to w adze lokalne s  podstawowym podmiotem mog cym co najmniej u atwi  ten pro-
ces. Posiadaj  one zarówno konieczn  wiedz  o lokalnych organizacjach, stowarzysze-
niach, klubach itd., jak i – co nie mniej istotne – odpowiednie rodki finansowe i tech-
niczne dla wiedzy tej propagowania.

Wyniki bada  próbuj cych zweryfikowa  rol  struktur samorz dowych w budo-
wie kapita u spo ecznego poprzez u ycie Internetu wskazuj  jednak, e te teoretyczne
mo liwo ci pozostaj  ci gle niezrealizowane. Analiza ponad dwustu oficjalnych wi-
tryn sieciowych miast i miasteczek w Kalifornii (firmowanych przez w adze lokalne)
wykaza a, e tylko 30% witryn zawiera o jakiekolwiek informacje na temat której
z organizacji lokalnych (zawodowych, charytatywnych, m odzie owych, ekologicz-
nych, grup s siedzkich, parafii i grup religijnych itp.) Tylko w 3% witryn municypal-
nych znale  mo na by o informacje lub odsy acze („linki”) do organizacji spo ecz-
nych i obywatelskich (tzw. grass-roots). Co wi cej, mniej ni  10% w adz lokalnych
informowa o obywateli o sprawach lokalnych w sposób interaktywny, tzn. z mo liwo-
ci  wypowiedzenia si  na okre lony temat, poinformowania spo eczno ci o projekto-

wanej imprezie itp. (Hale et al. 1999). Szansa na stymulowanie zaanga owania obywa-
telskiego poprzez sie , „wirtualizacj ” aktywno ci lokalnej i odbudowywanie w ten
sposób kapita u spo ecznego jest wi c ci gle niezrealizowana. Ujmuj c rzecz precyzyj-
niej, w adze lokalne nie do ko ca widz  dla siebie rol  w kreowaniu postaw zaanga o-
wania w ród swych obywateli, a ju  na pewno nie traktuj  Internetu jako skutecznego
narz dzia w tej sferze.

19 Problem z ustaleniem w a ciwej to samo ci u ytkowników sieci nie jest  jedynym wp ywaj -
cym negatywnie na poziom zaufania. Nie mniej istotne jest zjawisko agresywnych, wrogich wypo-
wiedzi skierowanych pod adresem poszczególnych osób lub ca ych grup spo ecznych, rasowych itp.
(tzw. flaming). Szerzej na temat ró nych cech wirtualnych spo eczno ci zob. Kollock, Smith (1999).
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Postaw  tak  mo na traktowa  jako nie wiadomo  mo liwo ci pozostaj cych
w zasi gu r ki. Mo e to jednak by  tak e adekwatne rozpoznanie rzeczywistych mo li-
wo ci nowych technologii w zakresie stymulowania wzrostu spo ecznego kapita u.
Ciekawych – i niezbyt optymistycznych – danych dostarczaj  w tym kontek cie bada-
nia nad projektem GrandNet (Riedel et al. 2000). Projekt ten, realizowany od roku
1995 w miasteczku Grand Rapids, w wiejskiej i biednej jak na standardy ameryka skie
cz ci stanu Minnesota, polega  na stworzeniu lokalnej infrastruktury informatycznej
daj cej atwy dost p do Internetu dla wszystkich mieszka ców. Jednym z g ównych
celów przy wiecaj cych twórcom GrandNet by o wyrównanie szans edukacyjnych
m odzie y mieszkaj cej w tym stosunkowo zaniedbanym regionie. W przeprowadzo-
nym w roku 1997 badaniu starano si  sprawdzi  poziom wiedzy o programie i zakres
korzystania z jego mo liwo ci. Przede wszystkim jednak starano si  zbada  zwi zek
tych zmiennych z czynnikami takimi, jak status spo eczno-ekonomiczny i poziom kapi-
ta u spo ecznego. Miernikami kapita u by y poziom zaufania do innych i uczestnictwo
w organizacjach lokalnych i spo ecznych.

W interesuj cym nas tu kontek cie najistotniejszym rezultatem bada  jest wykaza-
nie, e respondenci o najwy szym poziomie kapita u spo ecznego charakteryzuj  si
zdecydowanie najwy szym poziomem wiedzy o projekcie GrandNet i s  jego najcz st-
szymi u ytkownikami. Co wi cej, ta grupa badanych najbardziej optymistycznie pod-
chodzi a do d ugofalowych skutków projektu i sensowno ci jego realizacji. Oznacza
to, e stworzenie infrastruktury informacyjnej nie zmieni o zasadniczo wzorców kapi-
ta u spo ecznego w spo eczno ci lokalnej. Ci, którzy charakteryzowali si  du  aktyw-
no ci  obywatelsk  i tendencjami prospo ecznymi, z rado ci  przyj li dodatkowy ka-
na  dla swej dzia alno ci. W tym sensie Internet zintensyfikowa , „zag ci ” kapita
spo eczny tych, którzy i w okresie przed rewolucj  informacyjn  byli najmocniej zaan-
ga owani w ycie spo eczno ci.

W wypadku pozosta ych mieszka ców wprowadzenie dodatkowych mo liwo ci
komunikacji i interakcji nie zmieni o w znacz cy sposób ich nastawienia do lokalnej
aktywno ci. Oznacza to wi c, e upowszechnienie mo liwo ci korzystania z nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych utrwali o w zasadzie status quo.

Wed ug Riedela et al. (2000, s. 101):

Je li poziom kapita u spo ecznego i ekonomicznego w spo eczno ci mia by wzrosn
dzi ki projektom takim, jak ten [GrandNet – L.P.], projekty te musz  najpierw dotrze  do tych,
którym obecnie kapita u tego brakuje.

Jak wida  na opisanym przyk adzie, nie jest to wcale proste.
Sam Putnam wypowiada si  na temat ewentualnego wp ywu nowych technologii

na poziom kapita u spo ecznego z du  ostro no ci 20. Zalicza on co prawda rozwój

20 „Podstawowe pytanie brzmi oczywi cie, czy ‘wirtualny kapita  spo eczny’ jest poj ciem
sprzecznym samym w sobie. Nie ma atwej odpowiedzi na to pytanie. Wczesne, fa szywe przypusz-
czenia dotycz ce spo ecznych implikacji telefonu, przestrzegaj , e nasze w asne, wczesne przy-
puszczenia na temat Internetu mog  okaza  si  równie fa szywe” (Putnam 2000, s. 170).
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Internetu do trendów, które mog  odwróci  spadek spo ecznego zaanga owania, ale
zauwa a, e kryzys kapita u spo ecznego zacz  si  znacznie wcze niej ni  rewolucja
informacyjna. Nie mo na wi c, jak chc  niektórzy, mówi  po prostu o swoistych „prze-
nosinach” kapita u spo ecznego do cyberprzestrzeni. Kryzys partycypacji i zaanga o-
wania to zjawisko niew tpliwie znacznie g biej si gaj ce podstawowych wzorców
ycia spo ecznego. Co wi cej, pewne cechy sieciowej komunikacji, ró ni ce j  od kon-

taktów twarz  w twarz, utrudniaj  tworzenie rzeczywistej wi zi. Taki charakter ma np.
ca kowity brak mo liwo ci przekazywania w interakcji poprzez Internet komunikatów
niewerbalnych – u miechu, grymasów twarzy, sposobu siedzenia, intonacji g osu itd.21

– czy bardzo du a atwo  rezygnacji z kontynuowania sieciowych kontaktów. Mo e to
sugerowa , e nawet bardzo du a ilo  interakcji przez Internet nie prze o y si  na ich
odpowiedni  – z punktu widzenia spo ecznego kapita u – jako .

W chwili obecnej jest wi c niew tpliwie prawd , e koncepcja kapita u spo eczne-
go, podobnie jak przedstawiony wcze niej model sfery publicznej, to trafne narz dzia
diagnozy kryzysu wspó czesnej demokracji. Jednoznaczna odpowied  na pytanie, czy
nowe technologie s  na ten kryzys remedium, wymaga – jak w przypadku ka dego
lekarstwa – dalszych intensywnych bada .

21 Ta pustka jest cz ciowo wype niana przez tzw. emotikony, czyli graficzne znaki maj ce wskazy-
wa  na emocje uczestników sieciowej interakcji, takie jak –  czy . Jak s usznie twierdzi Putnam
(2000), jest to jednak tylko bardzo skromna namiastka ca ego bogactwa komunikacji niewerbalnej.
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ROZDZIA  4
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne
a partycypacja i mobilizacja polityczna

4. . Wykorzystanie nowych technologii w procedurach wyborczych

Podstawowym mechanizmem uczestnictwa politycznego s  w demokracji wybory
czy – ujmuj c rzecz precyzyjniej – ró nego rodzaju g osowania. Wysoka lub niska fre-
kwencja w wyborach i referendach staje si  wspó cze nie najbardziej widocznym, cho
oczywi cie nie jedynym, miernikiem stopnia zaanga owania obywateli w funkcjono-
wanie systemu politycznego. W tej sytuacji nie mo e dziwi , e kwestia zastosowania
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procedurach przewiduj -
cych bezpo redni udzia  obywateli sta a si  jednym z kluczowych aspektów elektro-
nicznej demokracji.

Dla optymistycznie nastawionych zwolenników ICT rewolucja informacyjna to
w sferze polityki przede wszystkim szansa na powrót do róde  demokracji. Ate ska
agora zosta a zast piona wspó czesnym parlamentem z wielu ró nych powodów, ale
jednym z podstawowych by  gwa towny wzrost liczby obywateli  – mieszka ców
uprawnionych na mocy prawa do wspó decydowania o sprawach zbiorowo ci. Z tego
punktu widzenia nowe technologie stanowi  mog  rodzaj elektronicznej agory – prze-
strzeni dla decyzji politycznych, w której aktywno ci  wykaza  mo e si  nieograniczo-
na liczba uczestników. ICT s  wi c w my l tej koncepcji tylko technicznym rodkiem
dla realizacji idei rz dów ludu – w jak najbardziej dos ownym tego s owa znaczeniu.

Nawet jednak je li kto  nie jest zwolennikiem modelu bezpo redniej demokracji
plebiscytarnej, to tak e w sferze tradycyjnie rozumianych wyborów parlamentarnych
nowe technologie s  potencjalnie narz dziem mog cym zmieni  kszta t demokratycz-
nych procedur. Je eli w doniesieniach prasowych z wyborów przeprowadzanych
w ró nych krajach zdarza si  przeczyta , e czynnikiem obni aj cym frekwencj  by a

Warto przypomnie , e – niezale nie od nieporównywalnie mniejszej liczby ludno ci greckich
miast-pa stw w liczbach bezwzgl dnych – samo poj cie obywatelstwa zaw a o znacz co liczb
osób uprawnionych do udzia u w demokratycznych procesach. Obywatelami w sensie politycznym
nie by y np. kobiety oraz niewolnicy.
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niesprzyjaj ca (upalna, wyj tkowo mro na, deszczowa itd.) pogoda, to mo e g osowa-
nie za pomoc  telefonu lub klawiatury w asnego komputera by oby remedium na wy-
mówki zbyt wygodnych wyborców? Tego rodzaju sposób rozumowania le y, w uprosz-
czeniu, u podstaw prób wykorzystania ICT w demokratycznych g osowaniach.

Mimo e kluczowym wydarzeniem z punktu widzenia elektronicznej demokracji
by o powstanie i rozpowszechnienie Internetu, sama idea zastosowania nowych tech-
nologii w procedurach wyborczych si ga lat 70. Pierwszym eksperymentem tego rodza-
ju, który wzbudzi  szersze zainteresowanie, by o wykorzystanie dla celów demokra-
cji lokalnej interaktywnej telewizji kablowej zainstalowanej w ameryka skim mie cie
Columbus w stanie Ohio. System ten, znany jako „Cube”, dawa  widzom mo liwo
bezpo redniego kontaktu ze studiem telewizyjnym w czasie rzeczywistym. Naciskaj c
odpowiednie przyciski na specjalnym urz dzeniu zamontowanym przy telewizorze,
abonenci telewizji kablowej mogli odpowiada  na pytania zadawane im ze studia, bra
udzia  w g osowaniach w teleturniejach, programach rozrywkowych itd. Centralny
komputer w ci gu sekund przelicza  stan preferencji widzów, co pozwala o na natych-
miastowe og oszenie wyników tego rodzaju g osowa .

W roku 978 ten s u cy przede wszystkim komercyjnym celom system zasto-
sowano do przeprowadzenia transmisji z posiedzenia komisji planowania rady miasta
w Upper Arlington (przedmie cie Columbus). Nie by  to zreszt  rodzaj oficjalnego
elektronicznego referendum, ale raczej procedura po rednia mi dzy interaktywn  elek-
troniczn  debat  a nieformalnym plebiscytem. W czasie czterogodzinnej transmisji
mieszka cy, którzy ogl dali posiedzenie komisji na ekranach swoich telewizorów, mo-
gli aktywnie uczestniczy  w obradach. Kolejne punkty porz dku dziennego (dotycz -
cego kwestii budowy dróg, zmian granic dzielnic i uporz dkowania lokalnego ruchu
samochodowego) ko czy y si  poddaniem pod elektroniczne g osowanie mieszka -
ców konkretnych propozycji radnych (Lyon 988). Jak si  ocenia, spo ród 32 tysi cy
mieszka ców Upper Arlington transmisj  obserwowa o oko o 2,5 tysi ca (czyli 8%).
Po owa z nich, a wi c 4% wszystkich mieszka ców, wzi a aktywny udzia  w przepro-
wadzanych g osowaniach (Targowski 996).

Ten dosy  skromny rezultat nale y ocenia  we w a ciwej perspektywie. Oczywi-
cie nie wszyscy mieszka cy miasta byli w okresie przeprowadzania transmisji abo-

nentami Cube. Nie wszyscy abonenci byli te  obecni w domach w trakcie elektro-
nicznej debaty. Wreszcie, nale y pami ta , e by a to jedna z pierwszych prób wy-
korzystania komercyjnej sieci telewizyjnej do celów obywatelskiej dyskusji o spra-
wach publicznych. W tym kontek cie wspomniana niska frekwencja nie musi by  do-
wodem na pora k  samej idei wykorzystania ICT w procesach demokratycznych.

Lata 70. i 80. przynios y co najmniej kilkana cie zbli onych do systemu „Cube”
eksperymentów z zastosowaniem nowych technologii. Na motywy przy wiecaj ce or-
ganizatorom poszczególnych projektów mo na patrze  z dwóch – zwi zanych ze sob
– punktów widzenia. Po pierwsze, próba w czenia ICT, na poziomie bezpo redniego
uczestnictwa politycznego obywateli, by a odpowiedzi  na spadaj c  frekwencj  wy-
borcz  i niski ogólnie poziom partycypacji. Ch  wykorzystania nowych technologii
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by a wi c jednym z wielu aspektów reakcji na kryzys demokracji. Po drugie za , ekspe-
rymenty tego typu by y bezpo rednim odzwierciedleniem przekonania, e znacz ce
zmniejszenie kosztów udzia u obywateli w procedurach demokratycznych przyczyni
si  do wzrostu poziomu uczestnictwa. Nowe technologie niew tpliwie u atwiaj  tech-
niczn  stron  „aktywno ci wyborczej”, st d sta y si  nie tylko istotnym elementem dia-
gnozy kryzysu demokracji, ale i cz ci  kuracji maj cej pomóc w przezwyci eniu
problemów.

Wspóln  cech  wszystkich eksperymentów, o których mowa, jest ch  stymulowa-
nia partycypacji obywatelskiej przez bezpo redni udzia  w g osowaniach, konsulta-
cjach i debatach odbywanych dzi ki u yciu nowych technologii. Wi cej jest jednak
elementów ró ni cych poszczególne projekty. Przede wszystkim samo poj cie nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do wczesnych ekspery-
mentów z zakresu elektronicznej partycypacji oznacza g ównie telewizj  kablow ,
wzbogacon  o mo liwo ci interaktywne (tak, jak w wypadku projektu „Cube”), ale
tak e poczt  elektroniczn  i u ycie telefonu. W tym ostatnim wypadku nie tyle wi c
mowa o nowych technologiach sensu stricto, ile o nowym zastosowaniu znanych urz -
dze  w sferze polityki. Poza tym projekty ró ni  si  czasem trwania, zasi giem teryto-
rialnym2, indywidualnym lub grupowym udzia em obywateli czy wreszcie stopniem
zaanga owania oficjalnych cia  politycznych. Organizatorami zaskakuj co du ej ilo ci
eksperymentów by y organizacje pozarz dowe, fundacje czy instytuty badawcze.
Wskazuje to na spo eczn  i badawcz  no no  problematyki elektronicznej demokracji
ju  w latach 70. i 80. Ograniczony, „laboratoryjny” charakter wielu projektów uzasad-
nia jednocze nie adekwatno  u ywania do ich opisu poj cia „eksperyment”.

Najistotniejsza ró nica pomi dzy poszczególnymi projektami z zakresu elektro-
nicznej partycypacji nie sprowadza si  jednak do kwestii przytoczonych powy ej, lecz
dotyczy ich statusu w ramach demokratycznego systemu. Cz  projektów mia a
charakter plebiscytarny – obywatele mieli szanse podejmowania konkretnych decyzji
w sprawach dotycz cych ich spo eczno ci (miasta, stanu, dzielnicy). W innych progra-
mach chodzi o raczej o pobudzenie dialogu politycznego, dostarczenie decydentom
politycznym informacji o stanowisku tych, których podejmowane decyzje mia y doty-
czy . O ile wi c pierwsza grupa eksperymentów by a zwi zana z testowaniem elemen-
tów elektronicznej demokracji bezpo redniej, o tyle pozosta e by y prób  o ywienia
uczestnictwa politycznego w ramach demokracji przedstawicielskiej.

Arterton ( 987) szczegó owo przeanalizowa  trzyna cie ró nych „wczesnych” (re-
alizowanych w latach 973– 984) ameryka skich projektów z zakresu elektronicznej

2 W projekcie MINERVA przeprowadzonym ju  w roku 973 uczestniczyli wy cznie mieszka -
cy jednego kompleksu mieszkalnego w Nowym Jorku. Program Legislative Teleconferencing Net-
work (Sie  Telekonferencji Ustawodawczych), realizowany w latach 98 –84, obejmowa  swym za-
si giem ca e terytorium stanu Alaska (zob. Arterton 987).
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partycypacji politycznej3. Siedem z nich mia o charakter plebiscytarny, ale tylko trzy
by y organizowane przez w adze (g ównie na szczeblu lokalnym). Frekwencja by a
stosunkowo niska – nie odbiegaj ca od przeci tnej w oficjalnych referendach przepro-
wadzanych w ró nych cz ciach USA. Nie by o wi c prze omu w politycznym uczest-
nictwie, ale te  trudno uzna  opisane próby za fiasko idei wykorzystania nowych tech-
nologii w demokracji. Przede wszystkim nale y jednak pami ta , e nie ma bezpo red-
niego prze o enia z wyników izolowanych eksperymentów o ograniczonym zasi gu, na
realne procesy polityczne.

Podsumowuj c lekcje p yn ce z pierwszego etapu prób „technicznego wspomaga-
nia” procesów partycypacji politycznej Arterton (op.cit., s. 204) pisa :

Mo emy czerpa  ulg  z faktu, e technologia jest w stanie z agodzi  g ówne problemy
ameryka skiej demokracji. Teledemokracja ulepsza demokracj , ale nie jest na pewno kluczo-
w  transformacj  ani ostatecznym spe nieniem.

Perspektywa kilkunastu lat, które up yn y od pionierskiego okresu zastosowa
ICT dla zwi kszenia poziomu politycznego uczestnictwa, nie pozwala co prawda na
ostateczn  weryfikacj  przytoczonej opinii, ale dostarcza zdecydowanie szerszego ma-
teria u empirycznego. Co istotniejsze, jeste my wiadkami powolnego przechodzenia
z etapu eksperymentalnego do fazy zastosowa  nowych technologii w standardowych
procesach demokratycznych. Zastosowania te maj  co prawda ograniczony charakter,
ale ostatnie lata przynosz  ich wyra n  intensyfikacj .

Ju  jednak na pocz tku lat 90. pojawi y si  pierwsze inicjatywy dotycz ce wpro-
wadzenia ICT do procedur wyborczych. Najwi cej przedsi wzi  tego typu mia o
miejsce w Stanach Zjednoczonych. W roku 993 w Boulder w stanie Colorado prze-
prowadzono lokalne referendum, w którym mieszka cy mieli zadecydowa  o ewentu-
alnym dopuszczeniu w przysz o ci g osowania drog  elektroniczn . Podstawowym
przewidywanym narz dziem mia  by  po prostu pracuj cy w trybie tonowym telefon,
ale nie nastr cza o istotnych problemów przystosowanie systemu do u ycia np. In-
ternetu. W sensie technicznym g osowanie by oby bardzo proste. Ka dy wyborca
uzyska by indywidualne has o dost pu (password) oraz losowo przydzielony numer
identyfikacyjny. Po wprowadzeniu tych danych ka dy s ysza by nagran  wiadomo
prezentuj c  wszystkie mo liwe opcje wyboru („Je eli chcesz poprze  kandydata X,
wybierz , je eli popierasz kandydata Y, wybierz 2” itd.).

3 W niektórych projektach istotn  rol  odgrywa o tak e u ywanie przez uczestników dla wyra e-
nia swych preferencji poczty. St d Arterton pos uguje si  poj ciem teledemokracji, podkre laj c
w ten sposób, e nowatorsko  opisywanych projektów polega na wyra aniu woli politycznej „na
odleg o ”, niezale nie od u ytej technologii. Nie zmienia to faktu, e zdecydowana wi kszo  eks-
perymentów wykorzystywa a technologie cyfrowe.
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G ówne korzy ci, jakie mia y p yn  z umo liwienia g osowania na odleg o ,
sprowadzaj  si  do znacz cej obni ki kosztów. Dotyczy to przede wszystkim wydat-
ków ponoszonych przy organizacji wyborów. Po ostatecznym wdro eniu systemu koszt
oddania jednego g osu mia  wed ug szacunków spa  z oko o 2 dolarów do 75 centów
(Browning 997). Oczywi cie jednak tak e koszty osobowe ponoszone przez wybor-
ców uleg yby znacz cemu obni eniu. Osobiste udanie si  do lokalu wyborczego ozna-
cza, e w tym samym czasie musimy zrezygnowa  z wizyty u przyjació , pikniku
w lesie czy ogl dania ulubionego serialu w telewizji. Dla wielu potencjalnych wybor-
ców tego rodzaju cena za udzia  w demokratycznych procedurach wydaje si  zbyt wy-
soka. Mo liwo  g osowania na drodze elektronicznej zredukowa aby tego rodzaju
koszty do minimum4.

Mimo ekonomicznej racjonalno ci proponowanego systemu idea poddana pod
g osowanie okaza a si , zdaniem mieszka ców Boulder, zbyt daleko id ca. Pomys
elektronicznego g osowania zosta  oddalony niewielk  wi kszo ci  g osów (od 59%
do 4 %). W dwa lata po tym nieudanym – z punktu widzenia zwolenników elektronicz-
nej demokracji – referendum stan Karolina Po udniowa jako pierwszy w USA umie ci
w Internecie kwestionariusz b d cy podstaw  rejestracji wyborczej. Po wydrukowaniu
i podpisaniu dokument nale a o przes a  – przy u yciu standardowej poczty – do odpo-
wiedniego urz du5. W czasie tej samej kampanii wyborczej, przed wyborami prezy-
denckimi w roku 996, kierowana przez Rossa Perot Partia Reform umo liwi a swym
cz onkom i zarejestrowanym zwolennikom udzia  w wyborze kandydata partii na pre-
zydenta przez Internet (Corrado 996).

Wszystkie te wydarzenia by y kolejnymi krokami na drodze przybli ania nowych
technologii do procesów wyborczych w USA6. Kampania prezydencka w roku 2000
przynios a w tym zakresie jedno istotne wydarzenie. W marcu, po raz pierwszy w histo-
rii USA, jedna z kluczowych partii – Partia Demokratyczna w stanie Arizona – dopu-
ci a mo liwo  oddawania g osów przez Internet w swych stanowych prawyborach.

4 Nie oznacza to, e g os oddany przez telefon w trakcie ogl dania ulubionego programu telewi-
zyjnego charakteryzowa by si  bardzo wysokim poziomem racjonalno ci i dojrza o ci. Jest to ju
jednak kwestia kosztów ponoszonych przez demokracj , a nie przez wyborc .

5 Jakkolwiek procedura rejestracji ma charakter administracyjny, a nie polityczny, jej znaczenie
w ameryka skim systemie wyborczym jest kluczowe, gdy  tylko zarejestrowani wyborcy maj  pra-
wo bra  udzia  w g osowaniu. St d zreszt  zdecydowana wi kszo  analityków bardzo powa nie
odradza przechodzenie na system ca kowicie elektronicznej rejestracji wyborców w daj cej si  prze-
widzie  przysz o ci, obawiaj c si  niemo no ci zapobie enia ewentualnym nadu yciom. Zob. Jeffer-
son (2000).

6 Zdecydowana wi kszo  przyk adów przytaczanych w tej cz ci tekstu odnosi si  do realiów
ameryka skich. Jest to odzwierciedleniem znacznie silniejszego (cho  ci gle skromnego) stopnia na-
sycenia ameryka skich procedur wyborczych u yciem nowych technologii. Eksperymenty z zasto-
sowaniem Internetu w wyborach prowadzone s  w ma ej skali tak e w innych krajach, np. w Chor-
wacji i Kostaryce (zob. Internet Policy Institute 200 ). W sferze planów na rok 2002 znajduje si  te
wykorzystanie sieci do g osowania w wyborach lokalnych w Estonii.
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By o to wydarzenie istotne, bo cho  prawybory (wy aniaj ce kandydata konkretnej partii
w wyborach prezydenckich) nie s  organizowane przez w adze stanowe czy federalne, to
jednak ich przebieg jest w pewnym stopniu regulowany przez federalny system prawny.
Mo na wi c powiedzie , e kwestia elektronicznego g osowania wesz a w sfer  amery-
ka skiego mechanizmu wyborczego – procesu wy aniania kandydata na prezydenta.

Zarejestrowani wyborcy demokratyczni mieli trzy dni na oddanie g osu przez In-
ternet z dowolnego komputera, natomiast czwartego dnia – w dniu w a ciwych prawy-
borów – mo na by o odda  g os metod  tradycyjn  lub skorzysta  z Internetu, ale tylko
w komputerach udost pnionych przez organizatorów w lokalach wyborczych. Wbrew
obawom uda o si  unikn  w ama  do systemu komputerowego i innych wydarze ,
które mog yby postawi  pod znakiem zapytania wiarygodno  ca ego procesu.

W prawyborach wzi o udzia  oko o 80 tysi cy osób, z czego po owa g osowa a
przez Internet. Frekwencja by a ponad dwukrotnie wy sza ni  najwy sza wcze niej
notowana w prawyborach demokratycznych w stanie Arizona (Symonds 2000; Solo-
mon 2000). Z punktu widzenia akceptacji przez wyborców eksperyment ten mo na
wi c uzna  za sukces. Nie oznacza to jednak, e inne stany ameryka skie pójd  a-
two za przyk adem Arizony. W ród wielu powodów takiego stanu rzeczy warto wy-
mieni  tylko najbardziej prozaiczny. Arizona jest jednym z najs abiej zaludnionych sta-
nów USA. Przygotowanie infrastruktury technicznej w lokalach wyborczych (cho by
z my l  o wyborcach nie maj cych komputerów w domu) by o wi c stosunkowo pro-
ste. Przeprowadzenie podobnej operacji w stanach mocno zurbanizowanych by oby
zdecydowanie bardziej skomplikowane i nieporównywalnie dro sze.

W trakcie ca ego prezydenckiego procesu wyborczego w roku 2000 przepro-
wadzono jeszcze dwa ma e projekty testuj ce g osowanie przez Internet. W ramach
pilota owego programu Pentagonu kilka stanów uzna o i wliczy o do oficjalnych wy-
ników oko o 250 g osów przes anych przez sie , przez o nierzy stacjonuj cych w za-
granicznych bazach wojskowych7. Poza tym, w czterech powiatach w Kalifornii
przeprowadzono tzw. pozorowane wybory (mock elections), których uczestnicy nie-
zale nie od oddania papierowej kartki wyborczej mieli prawo dokona  wyboru na
ekranie komputera umieszczonego w lokalu wyborczym8. Te ostatnie g osy nie by-
y jednak wliczane do oficjalnych wyników, chodzi o wy cznie o sprawdzenie stop-

nia zainteresowania wyborców i sprawno ci systemu komputerowego (Internet Policy
Institute 200 )9.

7 Ameryka ski system wyborczy przewiduje mo liwo  oddania g osu przez osoby znajduj ce
si  w okresie wyborów poza terytorium USA. Tego typu g osy s  przesy ane drog  pocztow .

8 Pozorowane wybory sieciowe przeprowadzono te  w maju 999 roku, przy okazji wyborów
parlamentarnych w Szkocji. „Wyborcami” byli jednak uczniowie szkockich szkó , a ca a akcja mia a
g ównie charakter edukacyjny.

9 Szerzej na temat ró nych aspektów wykorzystania Internetu w ameryka skiej kampanii wybor-
czej w roku 2000 zob. Coleman (200 ).
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Na podstawie podanych przyk adów wida  wyra nie, e Amerykanie zachowuj
wyj tkowo du y umiar we wprowadzaniu elementów g osowania przez Internet do
swego systemu wyborczego. Nie mo e to dziwi , gdy  mowa jest przecie  o procedu-
rach o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania demokracji. Jakiekolwiek istotne
zak ócenie procesu wyborczego mog oby mie  bardzo powa ne konsekwencje poli-
tyczne. Dowiód  tego przebieg wyborów prezydenckich w USA w roku 2000 i s ynne
problemy z mechanicznymi maszynami do g osowania na Florydzie. W wypadku odda-
wania g osów drog  elektroniczn  zarówno ilo  problemów technicznych, jak i mo li-
wo ci zak ócenia procesu wyborczego z zewn trz (np. przez wprowadzenie fa szywych
g osów) s  oczywi cie nieporównywalnie wi ksze 0.

Warto podkre li , e okre lenia „g osowanie elektroniczne” czy „g osowanie przez
Internet” nie oznaczaj  wbrew pozorom jednego tylko technicznego sposobu organiza-
cji wyborów. W istocie mowa tu o trzech ró nych mo liwo ciach (Elliott 2000; Inter-
net Policy Institute 200 ). Pierwsza, cz stkowa, ogranicza u ycie sieci wy cznie do
oddawania g osów przez osoby pozostaj ce poza granicami kraju. Internet zast puje
w tym wypadku poczt  i jest tylko uzupe nieniem podstawowego sposobu g osowania
– w sposób analogiczny do wspomnianego wcze niej pilota owego projektu obejmuj -
cego cz  o nierzy ameryka skich stacjonuj cych w bazach zagranicznych. Model
ten oczywi cie mo e dotyczy  tylko krajów dopuszczaj cych ten „zamiejscowy” spo-
sób g osowania.

Dwa pozosta e modele oznaczaj  znacznie bardziej radykaln  reform  procesu
wyborczego. W tzw. systemie zamkni tym g osowa  mo na tylko za pomoc  kompute-
rów umieszczonych w miejscach przygotowanych i kontrolowanych przez organizato-
rów wyborów. Przede wszystkim dotyczy to lokali wyborczych, ale je li ca a innowa-
cja ma zwi kszy  dost pno  g osowania dla wyborców, konieczne jest umieszczenie
terminali wyborczych tak e w miejscach publicznych i ogólnodost pnych (biblioteki
publiczne, centra handlowe itp.). Wszystkie komputery tworz  jednak – niezale nie od
usytuowania – rodzaj zamkni tej sieci, pozostaj cej pod kontrol  w adz organizuj -
cych wybory.

W systemie otwartym g osowa  mo na z dowolnego miejsca i dowolnego kompu-
tera pod czonego do Internetu. Organizatorzy wyborów ustalaj  tylko standardy opro-
gramowania s u cego do samego przes ania g osu, nie maj  natomiast wp ywu na ro-
dzaj infrastruktury w miejscach oddawania g osu i sposób jej skonfigurowania. Oczy-
wi cie w a nie model sieciowego g osowania otwartego jest w najpe niejszym stopniu

0 Warto przytoczy  w tym kontek cie problemy z wprowadzeniem sieciowego systemu identyfi-
kacji wyborców i optycznego odczytywania g osów, w wyborach parlamentarnych w Norwegii
w roku 993. Mimo e system komputerowy mia  tylko charakter wspomagaj cy standardowe g o-
sowanie, awaria modu u weryfikacji danych personalnych wyborców doprowadzi a do olbrzymich
perturbacji technicznych. W konsekwencji spowodowa o to anulowanie wyników wyborów w Oslo
i czasowe nieobsadzenie 5% mandatów w parlamencie. Szerzej na ten temat zob. Larsen ( 999).
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realizacj  hase  upowszechnienia elektronicznej demokracji. Redukuje on do minimum
koszty udzia u wyborców w akcie g osowania i zapewnia im znacznie wi ksz  ela-
styczno  ni  w wypadku systemu zamkni tego.

To, co jest istotn  zalet  z punktu widzenia pojedynczego wyborcy, zamienia si
jednak w wad  w perspektywie stabilno ci procesów demokratycznych. Umo liwienie
oddawania g osów z dowolnego komputera pod czonego do sieci drastycznie uwypu-
kla problem zapewnienia bezpiecze stwa g osowania. Sprowadza si  ono do kontroli
zarówno na etapie oddawania g osów (przestrzeganie zasady „jeden wyborca – jeden
g os”), jak i procesu ich przesy ania do centrum systemu i wreszcie ko cowego przeli-
czania. Na wszystkich tych etapach mo liwa jest próba ingerencji z zewn trz – fa szer-
stwa wyborczego, jak równie  awaria infrastruktury technicznej poci gaj ca za sob
nie mniej brzemienne skutki.

Wszystkie te kwestie s  znacznie atwiejsze do kontroli w g osowaniu zamkni -
tym, w którym ca y system komputerowy i wszystkie fazy procesu wyborczego pozo-
staj  pod kontrol  organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie g osowania. Model
zamkni ty ma jeszcze jedn  istotn  zalet . Nie uprzywilejowuje posiadaczy kompute-
rów w stosunku do osób musz cych korzysta  z terminali ogólnodost pnych. Je li ka -
dy musi uda  si  do elektronicznego punktu wyborczego, cho by w osiedlowym cen-
trum handlowym, to wszyscy ponosz  równe koszty, niezale nie od statusu materialne-
go, miejsca pracy itd. Wyrównane zostaj  wi c szanse politycznej partycypacji.

Skala problemów towarzysz cych ewentualnemu wprowadzeniu g osowania
przez Internet jest na tyle du a, e specjalna grupa robocza badaj ca perspektywy wy-
korzystania nowych technologii w wyborach, dzia aj ca w latach 999–2000 przy
urz dzie Sekretarza Stanu w Kalifornii, wyda a w swym raporcie bardzo ostro ne reko-
mendacje. Systemy otwarte uznano za wyj tkowo niebezpieczne – podatne na nadu y-
cia – i nie daj ce gwarancji bezpiecze stwa w daj cej si  przewidzie  przysz o ci. Sys-
temy zamkni te mo na kontrolowa , st d rozs dne wydaje si  podj cie eksperymen-
tów z ich zastosowaniem. Generalna strategia powinna jednak zak ada  zmiany bardzo
ostro ne i powolne, gdy  stawka w grze jest niezwykle wysoka .

Zwolennicy elektronicznej demokracji, nie neguj c problemów technicznych, po-
wo uj  si  zazwyczaj na „spo eczne zapotrzebowanie” na now  formu  wyborów.
Z bada  przeprowadzonych w roku 996 w Stanach Zjednoczonych wynika, e 5 %
respondentów popiera g osowanie przez Internet, je eli zostanie zapewniony odpo-
wiedni poziom bezpiecze stwa. Tylko 42% badanych by o przeciwnych wykorzysta-
niu Internetu w wyborach (Margolis, Resnick 2000). Ten stosunkowo wysoki po-
ziom akceptacji dla elektronicznego g osowania jest jednak mocno zale ny od sposobu

Raport ko cowy zespo u California Secretary of State’s Internet Voting Task Force zosta
opublikowany w styczniu roku 2000 i jest dost pny w sieci pod adresem < http://www.ss.ca.gov/
executive/ivote >. Na ten temat zob. tak e Jefferson (2000).
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sformu owania pytania i niekoniecznie ro nie wraz z rozpowszechnianiem si  nowych
technologii. W badaniach przeprowadzonych w czerwcu roku 2000, odpowiadaj c
na pytanie o preferowany sposób g osowania, 50% respondentów wskaza o tradycyj-
ne odwiedziny w lokalu wyborczym, a tylko 24% wybra o wykorzystanie Internetu
(co ciekawe, a  23% badanych chcia oby skorzysta  z poczty) 2. Trudno wi c jedno-
znacznie wskaza , jaki jest stopie  przyzwolenia w spo ecze stwie ameryka skim na
tak radykaln  zmian  formu y demokratycznych procedur, jak  jest wykorzystywa-
nie sieci w wyborach. Najbardziej miarodajne s  oczywi cie dane empiryczne doty-
cz ce udzia u w konkretnych elektronicznych g osowaniach. Po pierwsze jednak, jest
ich zdecydowanie zbyt ma o, by tworzy  oceny ogólne, po drugie za , sceptycy –
nie bez racji – zwracaj  uwag  na efekt nowo ci. Bardzo wysoka frekwencja w opi-
sywanych prawyborach w Arizonie mog a by  w sporym stopniu efektem ch ci zmie-
rzenia si  z czym , o czym wszyscy mówi , ale nikt jeszcze tego nie spróbowa . Poza
tym, lokalnemu wydarzeniu w ma o istotnym z punktu widzenia ameryka skiej sceny
politycznej stanie towarzyszy a typowa wrzawa medialna: setki kamer, tysi ce dzien-
nikarzy, relacje we wszystkich najwa niejszych mediach itd. Nie chodzi o wcale o wy-
nik prawyborów (który by  z góry przes dzony), ale w a nie o now  formu  oddawa-
nia g osów 3. W takich warunkach nietrudno podda  si  swoistemu czarowi nowo ci.
W sytuacji gdy nowe rozwi zanie wyborcze spowszednieje, mo na oczekiwa , e zain-
teresowanie wyborców spadnie i poziom uczestnictwa politycznego znów si  niepoko-
j co obni y.

Po rednim dowodem na funkcjonowanie tego typu mechanizmu mog  by  do-
wiadczenia z zakresu elektronicznej demokracji na ameryka skich uczelniach. W ro-

ku 995 na Uniwersytecie Princeton wprowadzono mo liwo  oddawania g osów
przez Internet w wyborach do samorz du studenckiego. Frekwencja wynios a 80%
i by a dwukrotnie wy sza ni  w wyborach poprzednich (Browning 997). W pa dzier-
niku roku 2000 na Uniwersytecie Chicago przeprowadzono wybory do tamtejszego sa-
morz du studenckiego. By o to kolejne w ci gu kilku lat g osowanie, w którym mo na
by o korzysta  z sieci. W wyborach wzi o udzia  7% uprawnionych, co by o najni -
sz  frekwencj  na tym uniwersytecie w ci gu kilku ostatnich dekad (Parrish 2000).
Jakkolwiek trudno mechanicznie przenosi  do wiadczenia z procedur demokratycz-
nych w uczelni na poziom polityki ogólnopa stwowej 4, przytoczony przyk ad wska-
zuje, e czynniki psychologiczne tak e odgrywaj  istotn  rol  w kszta towaniu podstawo-
wych wymiarów publicznego zaanga owania. Nieuchronna utrata „awangardowo ci”,

2 Pew Research Center, czerwiec 2000, zob. < http://web.lexis-nexis.com >.
3 Prawybory by y rzeczywi cie wdzi cznym wydarzeniem dla mediów. Pras  wielu krajów i naj-

wa niejsze sieciowe serwisy informacyjne obieg o zdj cie s dziwego wodza (prezydenta) plemienia
Navajo oddaj cego swój g os na wolnym powietrzu, za pomoc  przeno nego komputera.

4 Szerzej na temat elementów elektronicznej demokracji w funkcjonowaniu uczelni zob. Por bski
(200 a).
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po ewentualnym wprowadzeniu g osowania przez Internet na szersz  skal , mo e spra-
wi , i  nadzieje na odwrócenie niepokoj cych tendencji w zakresie politycznej partycy-
pacji oka  si  p onne.

Omówione wcze niej techniczne problemy zwi zane z funkcjonowaniem nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zastosowaniach wyborczych nie
wyczerpuj  rzecz jasna problemu z punktu widzenia funkcjonowania systemu demo-
kratycznego. Nale y pami ta , e dla wielu entuzjastów elektronicznej demokracji
wprowadzenie g osowania przez Internet to tylko pierwszy etap na drodze od modelu
reprezentacji do elektronicznej demokracji bezpo redniej. Z punktu widzenia koniecz-
nej infrastruktury, system komputerowy obs uguj cy sieciowe wybory by by w stanie
s u y  tak e organizacji referendów. Je eli wi c w perspektywie kilkuletniej mo liwe
by oby wprowadzenie wyborów poprzez Internet (cho by w systemie zamkni tym), to
co stoi na przeszkodzie, by zrobi  jeszcze jeden krok dalej i uzna  elektroniczn  agor
za podstawowy model demokratycznego podejmowania decyzji?

W tym miejscu dyskusja przenosi si  ze sfery bezpiecze stwa procedur w zakres
teorii demokracji. Nie podlega dyskusji, e demokracja plebiscytarna zapewnia cz on-
kom spo eczno ci maksymaln  mo liwo  bezpo redniego wp ywu na ycie publiczne.
W warunkach rewolucji informacyjnej, je eli jest si  posiadaczem komputera, wp yw
taki realizowa  mo na – teoretycznie – nawet nie opuszczaj c w asnego mieszkania.
Czy jednak demokracja rozumiana jako nieko cz ca si  seria elektronicznych referen-
dów, decyduj cych o podstawowych sprawach pa stwa, zapewnia w istocie wysok
jako  procesu rz dzenia?

Je eli redukujemy demokracj  do prawa wi kszo ci do wyra ania swej woli, przy
poszanowaniu podstawowych zasad 5, to oczywi cie na tak postawione pytanie nale y
udzieli  odpowiedzi twierdz cej. Im wi cej bezpo rednio wyra anej woli wi kszo ci,
tym silniejszy system demokratyczny. W takim uj ciu skomplikowany instytucjonalnie
i proceduralnie system demokratycznej reprezentacji jest tylko efektem technicznej
niemo no ci zapewnienia wszystkim obywatelom bezpo redniego wp ywu na kluczo-
we decyzje polityczne. Skoro jednak rewolucja informacyjna potencjalnie rozwi zuje
ten problem, to nale y zrezygnowa  z baga u mechanizmu przedstawicielstwa i odda
wszystkim cz onkom spo eczno ci prawo decydowania o sobie.

Mo na jednak uzna , e istot  demokracji s  w a nie mudne i cz sto m cz ce
procedury przedstawiania i wys uchiwania ró nych argumentów, zmieniania wyj cio-
wego stanowiska i uzgadniania punktu widzenia satysfakcjonuj cego dla osób i grup
o ró nych interesach. Innymi s owy, nie ma demokracji bez dyskursu politycznego,
a samo podj cie decyzji jest tylko formalnym ukoronowaniem tego rodzaju deliberacji.
W tej perspektywie elektroniczna demokracja plebiscytarna jest zdecydowanie bar-

5 Powszechne, tajne, równe i bezpo rednie g osowanie.
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dziej zagro eniem ni  szans . Techniczne mo liwo ci przeprowadzania du ej ilo ci
szybkich g osowa  zapewni yby wygod , ale w wypadku demokracji „wydajno  sys-
temu” wydaje si  odwrotnie proporcjonalna do warto ci podejmowanych decyzji
(Abramson et al. 988). Nie tylko czas przeznaczony na ewentualn  debat  publiczn
uleg by radykalnemu zmniejszeniu, ale pod znakiem zapytania stan  musia aby sama
idea d u szego przygl dania si  problemowi przed podj ciem ostatecznej decyzji. O ile
mo na sobie wyobrazi  g osowanie przez Internet, w którym bierze udzia  kilkana cie
milionów osób, o tyle powa ny dyskurs z udzia em cho by kilku procent elektoratu nie
wydaje si  w tego rodzaju realiach mo liwy.

Sytuacja taka zagra a zw aszcza ró nym stanowiskom mniejszo ciowym. D ugo-
trwa o  procesu podejmowania decyzji i towarzysz ca mu debata s  szans  dla lep-
szego wyartyku owania interesów i optyki wszelkiego rodzaju mniejszo ci, a tak e po
prostu dla nietypowych czy kontrowersyjnych punktów widzenia. Sprowadzenie pro-
cesu decyzyjnego do mechanicznego g osowania niew tpliwie przynios oby w konse-
kwencji zachwianie równowagi pomi dzy zró nicowanymi interesami i rodzaj dyktatu
wi kszo ci.

Co wi cej, nie jest to problem jedyny. Sam proces poddawania pod ewentualne
powszechne g osowanie konkretnych problemów musi podlega  czyjej  kontroli lub
cho by technicznej organizacji. Kto  musi podejmowa  decyzje reguluj ce, jakie kon-
kretne zagadnienia stan  si  tematem kolejnych referendów lub w jakiej kolejno ci zo-
stan  poddane pod spo eczny os d. W istocie oznacza to znacznie wi ksz  w adz  ni
w wypadku cz onków obecnych cia  legislacyjnych, bo odleg o  pomi dzy „politycz-
nym organizatorem” elektronicznych plebiscytów a obywatelem by aby nieporówny-
walnie wi ksza ni  w demokracji przedstawicielskiej.

Zwraca na to uwag  Arterton ( 987), który podkre la, e w badanych przez niego
eksperymentach z zakresu bezpo redniej demokracji elektronicznej nie tylko sama te-
matyka plebiscytów, ale sposób sformu owania pyta , czas trwania g osowa  itd. by y
pod pe n  kontrol  organizatorów. Na dodatek, im wi ksza liczba uczestników, w tym
wi kszym stopniu kszta t zaanga owaniu obywateli musz  nada  inicjatorzy referen-
dum. Kontrola ze strony elit politycznych jest wi c w równym co najmniej stopniu
atrybutem demokracji przedstawicielskiej, co maj cej by  antidotum na jej s abo ci
koncepcji plebiscytarnej.

Bez w tpienia tego rodzaju sterowanie demokracj  daje te , w warunkach wspó -
czesnej, zdominowanej przez przekaz medialny rzeczywisto ci spo ecznej, daleko
id ce mo liwo ci manipulacji. Toczone obecnie przez polityków w wielu krajach
boje o wp yw lub cho by przychylno  poszczególnych kana ów telewizyjnych do-
wodz , e mo liwo  prezentowania spo ecze stwu w asnej wizji rzeczywisto ci
jest istotnym zasobem w adzy. W ramach elektronicznej demokracji plebiscytarnej
problemem jest nie tylko sama manipulacja, ale tak e jej ewentualne konsekwencje
systemowe.
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Jak uj  to Moore ( 999, s. 57):

Je li emocjonalny show-debata przekona ludzi, eby g osowali za zbombardowaniem Li-
bii albo deportacj  imigrantów, albo na przyk ad sterylizacj  samotnych matek, to w rezultacie
nikt nie b dzie si  czu  odpowiedzialny – by a to „wola ludu”. Proces polityczny jest redukowa-
ny do relacji bodziec – reakcja. Zaprogramowany przy Madison Avenue 6 show dostarcza
bod ca, a wywo ana impulsem emocja wywo uje reakcj .

Tego rodzaju ponura wizja demokracji plebiscytarnej wskazuje na bardzo istotny
aspekt demokratycznego modelu rz dzenia. Decyzje o istotnych politycznie skutkach
maj  swoich autorów, ponosz cych za nie odpowiedzialno . W najszerszym uj ciu,
mechanizmem egzekwowania owej odpowiedzialno ci s  wybory, pozwalaj ce oceni
efektywno  prowadzonej polityki i przed u y  mandat lub dokona  zmian ludzi rz -
dz cych pa stwem. Anonimowo  decyzji oznacza ca kowit  zmian  regu  gry. „Wola
ludu” nie podlega wymianie, nawet gdy jej u omno  jest nie tylko widoczna, ale i od-
czuwalna przez wszystkich. Co wi cej, w przeciwie stwie do najbardziej nawet nie-
przeniknionego polityka stanowisko wi kszo ci jest nieprzewidywalne. Ten pierwszy
reprezentuje okre lone do wiadczenia, idee lub cho by wizj  ycia spo ecznego. G os
wi kszo ci jest tylko statystycznym abstraktem, elastycznie dostosowuj cym si  do
zmieniaj cej si  rzeczywisto ci.

Oczywi cie negatywne konsekwencje modelu elektronicznych plebiscytów mo na
próbowa  zmniejszy  przez wprowadzenie specjalnych wymogów formalnych. Tak
rol  mog aby pe ni  konieczno  dwukrotnego g osowania, wprowadzenie obowi zko-
wego okresu przej ciowego pomi dzy zg oszeniem propozycji referendum a jej g oso-
waniem czy wreszcie obowi zek ujawniania sponsorów – grup interesów stoj cych za
poszczególnymi inicjatywami (Corrado 996). Wszystkie te rozwi zania s  w stanie do
pewnego stopnia minimalizowa  „bezrefleksyjno ” i podatno  na manipulacj  plebi-
scytarnego procesu decyzyjnego. Nie zmienia to jednak logiki samego systemu. Ak-
cent po o ony jest na sam akt podejmowania decyzji, a nie na kszta t procesu, który ma
do niej prowadzi .

W tym kontek cie interesuj ce s  do wiadczenia w zakresie wykorzystywania no-
wych technologii, jakie ma na swoim koncie demokracja w Szwajcarii. Kraj ten ma
najd u sz  histori  demokracji bezpo redniej, w najszerszym zakresie stosuje te
wspó cze nie procedury referendalne. Paradoksalnie, tego rodzaju tradycja nie wp yn -
a na otwarto  w stosunku do wykorzystania ICT w polityce w ogóle, a w procedurach

wyborczo-plebiscytarnych w szczególno ci (Poupa 998). Mimo akceptacji podpi-
su elektronicznego w wielu szwajcarskich kantonach dla celów np. operacji banko-
wych inicjatywy referendalne ci gle wymagaj  zebrania odpowiedniej liczby podpi-
sów w formie „papierowej”. Jest to swoista próba obrony przed dewaluacj  statusu

6 Madison Avenue w Nowym Jorku jest siedzib  wielu najwa niejszych ameryka skich koncer-
nów medialnych.
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referendum jako mechanizmu podejmowania decyzji. Akceptacja zbierania podpisów
w sieci oznacza aby znacznie atwiejsz  i ta sz  drog  do formalnego zg oszenia pro-
pozycji. To spowodowa oby znaczne zwi kszenie liczby referendów, a poza tym naru-
szy oby interesy instytucji i grup politycznych dominuj cych obecnie na szwajcarskiej
scenie politycznej.

Kszta t demokracji bezpo redniej ma w Szwajcarii pewien rys kolektywistyczny.
To lokalne spo eczno ci – grupy obywateli po czonych okre lon  wi zi  – s  partne-
rami dla reprezentantów w adz. Oznacza to mi dzy innymi istotne znaczenie bezpo-
rednich kontaktów twarz  w twarz, w czasie których podejmuje si  negocjacje, pró-

buje wp ywa  na administracj  itd. Specyfika komunikacji sieciowej, w której zwo-
lennicy okre lonej inicjatywy wyst puj  jako anonimowa grupa nacisku, a sam akt
ewentualnego elektronicznego g osowania nie zak ada konieczno ci wyj cia z domu,
buduje zupe nie odmienny model politycznej komunikacji. Internet jest wi c nie tylko
bardzo efektywnym narz dziem, lecz tak e no nikiem zupe nie nowych wzorców kul-
tury politycznej.

Wed ug Poupy (op.cit., s. 52):

W a nie z powodu swej d ugiej tradycji demokracji bezpo redniej, obejmuj cej takie for-
my [partycypacji – L.P.], które zak adaj  fizyczn  obecno  obywateli, Szwajcaria prawdopo-
dobnie przez wiele lat nie zaakceptuje wtargni cia Internetu w proces podejmowania decyzji
politycznych (...).

Ostro no  Szwajcarów jest symptomatyczna, ale nie nale y z niej wyci ga  zbyt
pochopnych wniosków. Nie ma bowiem krajów o identycznych systemach demokra-
tycznych czy wzorcach politycznych zachowa .

Przedstawione w tej cz ci tekstu przyk ady wskazuj , e mimo rozlicznych w t-
pliwo ci i zastrze e  b dziemy w najbli szych latach wiadkami rosn cej obecno ci
nowych technologii w procedurach o charakterze wyborczym. B dzie to raczej powol-
ny proces ni  rewolucja. Natomiast rzeczywiste skutki zastosowania ICT w tej sferze
procesów politycznych b dzie mo na oceni  znacznie pó niej ni  pojawi si  pierwszy
wybrany elektronicznie prezydent czy parlament.

4.2. Internet jako ród o informacji wyborczej

Historia kampanii wyborczych w XX wieku jest bardzo mocno zwi zana z kolej-
nymi etapami rozwoju mediów. Era masowej polityki, b d ca efektem upowszechnie-
nia prawa wyborczego, rozpocz a si  prawie w tym samym czasie co era masowego
komunikowania. Obydwa procesy by y zreszt  ze sob  zwi zane. Pojawienie si  na
scenie politycznej milionów ludzi maj cych dokonywa  w akcie wyborczym kluczo-
wych rozstrzygni  w sferze ycia publicznego wymaga o odpowiedniej infrastruktury
instytucjonalnej. Tworzy y j  nie tylko czysto polityczne struktury partyjne, ale tak e
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zwi zane z poszczególnymi opcjami ideowymi media 7. Stosunkowo szybko te  poja-
wiaj ce si  kolejno nowe technologie medialne by y uznawane za skuteczne narz dzia
mobilizacji zwolenników w wyborach.

W wypadku polityki ameryka skiej najistotniejsze etapy zastosowania mediów
w kampaniach prezydenckich wyznaczaj  dwie daty.

) Rok 924, kiedy republika ski kandydat Calvin Coolidge, po raz pierwszy
w historii, wyst pi  przed mikrofonami radiowymi w swej zwyci skiej kampa-
nii wyborczej. Przemówienie Coolidge’a nada o 26 stacji radiowych, a w ka -
dej kolejnej kampanii radio by o ju  podstawowym sposobem komunikacji
z wyborcami.

2) Rok 960, kiedy na du  skal  zacz to wykorzystywa  telewizj . Przekaz tele-
wizyjny sta  si  podstawowym sposobem informowania o aktywno ci kandyda-
tów do urz du prezydenckiego, spychaj c na dalszy plan bezpo rednie spotkania
z wyborcami. W roku 960 odby a si  te  pierwsza debata telewizyjna pomi -
dzy kandydatami (Richardem Nixonem i Johnem F. Kennedym), wprowadzaj c
do polityki wyborczej wymiar bezpo redniego, „sportowego” pojedynku 8.

Je li uzna  pojawienie si  Internetu za wydarzenie porównywalne z wynalazkiem
radia czy telewizji, to za dat  kluczow  z punktu widzenia wykorzystania sieci w kam-
paniach wyborczych trzeba uzna  rok 996. Nie mo na jednak w tym wypadku mówi
o jednostkowym, spektakularnym wydarzeniu, które przejdzie do historii w sposób
analogiczny do s ynnej debaty Nixon – Kennedy. Wykorzystanie Internetu mia o raczej
charakter „pe zaj cy” i w roku 996 by o ju  niew tpliwie widoczne. Obydwaj kandy-
daci na prezydenta posiadali swoje rozbudowane witryny WWW, w Internecie przeka-
zywano te  relacje z konwencji wyborczych g ównych partii. Ci gle jednak Internet
pozostawa  na marginesie g ównej machiny wyborczej i jego wykorzystanie nie zawa-
y o w istotnym stopniu na samym rezultacie wyborów. Uczyniony jednak zosta

pierwszy, zauwa alny krok.

7 Najdalej id  w swej diagnozie relacji ameryka skiej polityki i wiata mediów Abramson et al.
( 988). Twierdz  oni, e rytm przemian regu  rz dz cych yciem politycznym i systemem mediów
by  w zasadzie to samy. Obydwie dziedziny podlega y tym samym tendencjom – centralizacji, uni-
formizacji przekazu i komercjalizacji. Ameryka skie partie polityczne w równym stopniu jak wielkie
sieci medialne s  dzi  uzale nione od prywatnych funduszy i analogicznie do medialnych koncernów
ca kowicie skupi y si  na przekazie ogólnonarodowym, gubi c lokalne zró nicowanie.

8 Pomimo e zarówno Coolidge w roku 924, jak i wyj tkowo medialny Kennedy w roku 960
zostali prezydentami, nie nale y przecenia  wp ywu wykorzystania mediów na rezultat wyborczy.
Pionierem zastosowania nowych technologii w ameryka skich kampaniach by  demokratyczny kan-
dydat na prezydenta, Wiliam Bryan. Jako pierwszy nagra  on swój g os dzi ki gramofonowi, by  te
pierwszym kandydatem, który zrealizowa  film wyborczy. Mimo to trzykrotny start Bryana w wybo-
rach ( 896, 900, 908) nie zako czy  si  sukcesem (zob. Kamarck 999).
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Wykorzystanie Internetu w procesach wyborczych obejmuje szereg ró nych funk-
cji. Jest to efektem interaktywnego charakteru sieci, umo liwiaj cego dwustronny kon-
takt z wyborcami. Sie  mo e wi c by  zarówno medium informacyjnym, miejscem
prowadzenia dialogu z wyborcami, jak i narz dziem organizacji przebiegu kampanii
wyborczej. W tym miejscu przedstawione zostan  g ównie dotychczasowe do wiad-
czenia zastosowania Internetu jako ród a wyborczej informacji 9.

Stopie  poinformowania wyborcy jest uznawany za jeden z kluczowych czyn-
ników determinuj cych kszta t decyzji podejmowanych przez elektorat. Szczególnie
istotn  rol  przypisuje tej kwestii tzw. ekonomiczna teoria demokracji. W uj ciu jej
twórcy, Anthony’ego Downsa ( 957), demokratyczny proces polityczny to rodzaj ryn-
ku, na którym obywatele dokonuj  selekcji partii politycznych i b d cych ich przedsta-
wicielami konkretnych kandydatów. Wybór ten odbywa si  wed ug regu  analogicz-
nych do tych, które reguluj  rynkowe zachowania konsumentów. Podstawow  zasad
jest maksymalizacja korzy ci i minimalizacja kosztów spodziewanych przez osob  po-
dejmuj c  decyzj .

Zarówno zakup odkurzacza X, jak i poparcie partii politycznej Y s  wi c efektem
analogicznego procesu. Wybór produktu X oznacza uznanie, i  zaspokaja on ocze-
kiwania osoby dokonuj cej zakupu z punktu widzenia jako ci, walorów u ytkowych,
estetyki itd. – nie przekraczaj c jednocze nie akceptowanego pu apu cenowego. G os
oddany na parti  polityczn  Y (lub jej kandydata) przez konkretnego wyborc  to
efekt przekonania, e partia ta b dzie w najwi kszym stopniu realizowa  jego interesy
w sferze polityki. Innymi s owy, zapewni ona obywatelowi wi cej korzy ci ni  inne
partie i kandydaci prezentuj cy sw  ofert  na politycznym rynku.

Kluczow  przes ank  racjonalno ci wyborów dokonywanych zarówno na rynku
ekonomicznym, jak i w polityce jest posiadanie odpowiedniej ilo ci adekwatnych in-
formacji. Wyborcy podejmuj  swe decyzje przede wszystkim na podstawie w asnej
oceny spodziewanych dzia a  konkretnych partii lub kandydatów w okresie po wybo-
rach. Zgodnie jednak z regu  minimalizacji kosztów naj atwiej jest oceni  przysz o
przez ekstrapolacj  dotychczasowych zachowa  polityków w odniesieniu do konkret-
nych kwestii. Ocena, na ile polityka poszczególnych partii politycznych realizowa a
w przesz o ci interes wyborcy, jest dla niego podstawow  wskazówk  dotycz c  ko-
rzy ci, jakich mo e spodziewa  ju  po dokonaniu kolejnego wyboru. Tego rodzaju me-
chanizm jest wed ug Downsa najwa niejsz  strategi  obni enia kosztów dost pu do
informacji, stosowan  przy dokonywaniu wyborów w yciu politycznym. Analogiczn
rol  pe ni konsultowanie swoich decyzji z innymi lud mi o podobnych pogl dach czy
ekspertami, a tak e branie pod uwag  etykiet ideologicznych. Te ostatnie s  wi c,
w my l ekonomicznej teorii demokracji, przede wszystkim narz dziami redukuj cymi
koszt pozyskania informacji koniecznych do podj cia decyzji wyborczej. Klasyfikowa-
nie partii w kategoriach „lewica – prawica” zdecydowanie upraszcza ocen  skompliko-

9 Na temat pozosta ych funkcji wykorzystania sieci w wyborach zob. podrozdzia y 4.3.2 i 5.3.
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wanych cz sto programów ideowych. Wyborca uznaj cy siebie za zwolennika np. pra-
wicy b dzie odrzuca  te wszystkie partie, które funkcjonuj  na scenie politycznej jako
lewicowe. Za  ostatecznego wyboru dokona na podstawie wspomnianej powy ej oceny
dotychczasowych dokona  partii prawicowych, przegl du nowych propozycji progra-
mowych i wreszcie zapoznaj c si  z opiniami innych osób.

Koncepcja Downsa jest interesuj c  p aszczyzn  teoretyczn  dla oceny znaczenia
Internetu jako czynnika determinuj cego kszta t procesów wyborczych, a po rednio
dynamik  partycypacji politycznej. Wi ksza dost pno  informacji jest jedn  z najcz -
ciej wymienianych zalet sieci w kontek cie ycia politycznego. Z punktu widzenia

przeci tnego obywatela w systemie demokratycznym informacje na temat polityki
przydatne s  – zgodnie z modelem Downsa – przede wszystkim w okresie wyborczym,
a wi c w momencie realizowania kluczowego aktu demokracji – g osowania. Jak  wi c
rol  odgrywa Internet jako ród o informacji dla wyborców?

Badania dotycz ce wyborów ameryka skich w latach 996 i 998 wykazuj , e
mimo i  liczba u ytkowników Internetu w analizowanym okresie gwa townie wzros a,
odsetek osób wykorzystuj cych sie  w zwi zku z polityk  jest wzgl dnie sta y (Bimber

998a, 998b; Norris 999). Zarówno w roku 996, jak i dwa lata pó niej grupa ta
obejmowa a ok. 38% Amerykanów korzystaj cych z sieci.

Najcz stszym sposobem „politycznego” u ytkowania Internetu by o jednak po pro-
stu poszukiwanie bie cych informacji politycznych. W bezpo rednim zwi zku z wy-
borami korzysta o z sieci w roku 998 tylko 5% populacji internautów, a zakres szcze-
gó owych form aktywno ci obejmowa  zarówno zapoznawanie si  z bie cymi informa-
cjami o przebiegu wyborów, jak i ocen  dotychczasowych g osowa  kandydata ju
pe ni cego urz d czy wreszcie udzia  w sieciowych dyskusjach na temat wyborów.

Znacz cy wzrost roli Internetu jako ród a informacji o wyborach przynios a do-
piero kampania prezydencka z roku 2000. A  30% respondentów maj cych dost p do
sieci zadeklarowa o w lutym 2000 (a wi c na ponad pó  roku przed szczytem kampanii)
u ywanie sieci do znalezienia informacji wyborczych, a 23% badanych szuka o w In-
ternecie informacji o konkretnych kandydatach do urz du prezydenta20. Stanowi o to
odpowiednio: 6% i 2% ca ej populacji ameryka skiej. Warto jednak zwróci  uwag ,
e w tych samych badaniach na pytanie, czy Internet pomaga by  lepszym wyborc ,

tylko 6% u ytkowników sieci udzieli o odpowiedzi twierdz cej, a a  83% uzna o, e
Internet nie ma z tego punktu widzenia znaczenia.

Oznacza to, e z jednej strony Internet sta  si  znacz cym ród em informacji wy-
borczej, z drugiej jednak – sami u ytkownicy nie traktuj  sieci jako nowej jako ci
w dost pie do informacji. Nie tyle wi c mo na mówi  o pojawieniu si  nowych tre ci
w przekazie informacji, ile o kolejnej, wygodnej i atrakcyjnej formie uzyskiwania in-
formacji. Potwierdzeniem tej tezy s  wyniki z kampanii wyborczej w roku 998. W jej
trakcie najbardziej popularnymi witrynami wyborczymi nie by y wcale strony obec-

20 GALLUP Institute, luty 2000, zob. < http://web.lexis-nexis.com >.
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nych wy cznie w sieci organizacji i projektów zajmuj cych si  polityk , lecz interne-
towe mutacje gigantów medialnych, takich jak CBS, NBC, „Neewsweek” czy „New
York Times”.

Jak pisze Norris ( 999, s. 83–84):

Wydaje si , e w krótkiej perspektywie czasowej u ycie sieciowych informacji b dzie
raczej uzupe nia , ni  zast powa  konwencjonalne kana y [informacyjne – L.P.]. Jednak w per-
spektywie d ugoterminowej, znaj c atrakcyjno  sieci dla m odego pokolenia, nie jest jasne,
czy ten model utrzyma si  w nadchodz cych dekadach, czy ród a sieciowe stopniowo zast pi
starsze typy produkcji i dystrybucji medialnej.

W kontek cie roli Internetu jako ród a informacji wyborczej kwestia wieku wy-
borców wydaje si  mie  w istocie podstawowe znaczenie. W kolejnych badaniach
z roku 998 okaza o si , e generacja dwudziestolatków jest jedyn  grup , w której
znacznie wi cej osób szuka bie cych informacji w sieci ni  w „papierowych” wyda-
niach gazet (odpowiednio: 38% i 28%)2 . Wskazuje to na bardzo istotn  zmian  poko-
leniow , jaka mo e nast pi  w sferze wzorców zachowa  politycznych w nadchodz -
cych latach, wraz z przejmowaniem kluczowej roli w yciu publicznym przez ludzi
wychowanych ju  w erze powszechno ci Internetu.

Przytoczone powy ej wyniki bada  dowodz , e typowo sieciowe ród a informa-
cji wyborczej ci gle nie s  dominuj cym sposobem budowania obrazu partii i kandyda-
tów startuj cych w wyborach. Nie zmienia to faktu, e wszyscy u ytkownicy Internetu
maj  obecnie znacznie bogatszy dost p do informacji politycznej ni  jeszcze dziesi  lat
temu. Co wi cej, serwisy sieciowe dostarczaj  mo liwo ci ca kowicie niedost pnych
w tradycyjnych mediach, a wa nych z punktu widzenia wyborcy próbuj cego – w my l
opisanego wcze niej modelu Downsa – dokona  racjonalnego oszacowania propozycji
poszczególnych polityków. Chodzi przede wszystkim o porównanie stanowisk poszcze-
gólnych kandydatów do istotnych funkcji publicznych w podstawowych kwestiach,
wa nych z punktu widzenia potencjalnego wyborcy. W wypadku kandydatów sprawu-
j cych ju  funkcje polityczne nie mniej istotna jest mo liwo  zapoznania si  z ich do-
tychczasowymi dokonaniami. Stosunkowo naj atwiejsze jest to w odniesieniu do cz on-
ków parlamentu pozostawiaj cych wymierny „ lad” swego stanowiska w postaci kon-
kretnych g osowa . Tego typu polityczny profil parlamentarzysty jest bardzo istotny dla
wyborców i – co nie mniej istotne – atwy do opracowania22.

2 Pew Research Center, maj 998, zob. < http://web.lexis-nexis.com >.
22 Opracowania zawieraj ce histori  g osowa  cz onków Kongresu USA by y dost pne tak e

przed pojawieniem si  specjalnych serwisów sieciowych. Wykorzystanie tego typu danych by o jed-
nak znacznie trudniejsze, bo znajdowa y si  one w komercyjnych – p atnych – bazach danych lub
publikowane przez wyspecjalizowane grupy interesu. Oficjalne publikacje Kongresu tak e zawieraj
wyniki g sowa , ale w formie „surowej” – kompletu oficjalnych protoko ów. Utrudnia to dokonywa-
nie porówna  czy tworzenie zestawie  tematycznych.
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W sieci istnieje wiele witryn daj cych mo liwo  pog bionego przyjrzenia si
kandydatom startuj cym w wyborach.

W odniesieniu do polityki ameryka skiej dwa projekty maj  znaczenie podstawowe.
) Project Vote Smart < http://www.votesmart.org >. Program dzia aj cy od roku

994, oparty g ównie o prac  studentów i wolontariuszy, sponsorowany przez
organizacj  obywatelsk  (typu non profit), posiadaj c  ok. 50 tysi cy cz on-
ków. Sami twórcy okre laj  cel projektu jako ch  stworzenia „systemu samo-
obrony wyborców”. Witryna sieciowa programu daje mo liwo  porównania
stanowisk kandydatów w kluczowych kwestiach, prze ledzenia historii g oso-
wa  polityków zasiadaj cych w cia ach wybieralnych, a tak e prze ledzenia
listy finansowych sponsorów kampanii poszczególnych kandydatów. Dost pne
s  tak e oceny wystawiane poszczególnym politykom, z punktu widzenia ich
stosunku do okre lonych aspektów ycia publicznego (wolno  s owa, ekolo-
gia itp.). Oceny te sporz dzane s  przez ok. 00 wspó pracuj cych z progra-
mem wyspecjalizowanych grup interesu. Baza programu zawiera dane doty-
cz ce ok. 300 polityków na szczeblu lokalnym, stanowym i federalnym.

2) Democracy Network (DNet) < http://www.dnet.org >. Program uruchomiony
w roku 996, pocz tkowo obejmuj cy swym zasi giem stan Kalifornia, obecnie
ma charakter ogólnokrajowy. Jego zadaniem jest dostarczanie wyborcom pog -
bionej informacji o politykach ubiegaj cych si  o urz dy. Prezentuje w asne opinie
kandydatów na temat wybranych zagadnie , a tak e specjaln  tabel -matryc
pozwalaj c  w prosty sposób zarówno porówna  stanowiska poszczególnych
kandydatów w okre lonej kwestii, jak i oceni  pe ny polityczny profil (sum
stanowisk dotycz cych najistotniejszych problemów) konkretnego kandydata.

Warto zwróci  uwag , e obydwa opisane projekty, jak równie  zdecydowana
wi kszo  podobnych inicjatyw23 s  efektem dzia alno ci organizacji pozarz dowych,
grup eksperckich czy wreszcie zainteresowanych problematyk  wyborcz  grup obywa-
teli. Mamy wi c do czynienia z elementami wykorzystania sieci do rozbudowy struktur
spo ecze stwa obywatelskiego. Lepiej poinformowany wyborca ma szanse na dokona-
nie bardziej racjonalnego wyboru i bardziej efektywne egzekwowanie odpowiedzial-
no ci politycznej wobec sprawuj cych funkcje publiczne. To z kolei powinno si  prze-
k ada  na wi ksz  sprawno  ca ego modelu demokracji przedstawicielskiej.

W wypadku systemu dwupartyjnego, jak w Stanach Zjednoczonych, sieciowe
projekty wyborcze odgrywaj  istotn  rol , zw aszcza z punktu widzenia poszerzenia
spektrum mo liwego wyboru. W wyborach gubernatora stanu Kalifornia w roku 998
spo ród siedemnastu kandydatów w relacjach telewizyjnych obecnych by o tylko czte-
rech. Swoje stanowisko na temat kluczowych kwestii na witrynie DNet ujawnili nato-

23 Na temat ró nych sieciowych projektów zajmuj cych si  problematyk  wyborów zob. np. Con-
haim (2000).
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miast wszyscy z wyj tkiem jednego kandydata (Dutton et al. 999). Utworzona na tej
podstawie tabela-matryca zajmowa a siedem pe nych ekranów informacji i by a do-
st pna bez przerwy przez kilka tygodni przed wyborami. Oznacza to, e wyborca zain-
teresowany szczegó owymi programami wyborczymi (i posiadaj cy dost p do sieci)
nie by  skazany na bardzo powierzchowny i z konieczno ci skoncentrowany na naj-
wa niejszych kandydatach przekaz telewizyjny.

Pozostaje jednak pytanie, na ile wyborcy rzeczywi cie oczekuj  pog bionej i me-
rytorycznej informacji wyborczej. Kwestia ta dotyczy zarówno liczby osób korzystaj -
cych z sieciowych witryn wyborczych, jak i – co istotniejsze – sposobu korzystania
z dost pnych zasobów. W kategoriach czysto liczbowych popyt na serwisy u atwiaj ce
porównanie poszczególnych kandydatów jest stosunkowo niski. W ostatnim tygodniu
przed wspomnianymi wyborami gubernatora Kalifornii w roku 998 witryn  DNet od-
wiedzi o oko o trzy i pó  tysi ca osób (Dutton et al. 999). Warto jednak pami ta , e
mowa jest o wyborach na szczeblu stanu, zawsze ciesz cych si  mniejszym zaintereso-
waniem ni  kampania prezydencka. Poza tym kampania roku 998 by a w istocie
pierwsz , w której udost pniono na wi ksz  skal  sieciowe narz dzia maj ce charakter
„poradnika wyborcy”. Zapewne analiza popularno ci serwisów wyborczych w kolej-
nych kampaniach wyka e znaczne zwi kszenie zainteresowania u ytkowników sieci.

Najciekawszych danych dostarcza jednak ocena sposobu korzystania z witryny
DNet przez odwiedzaj ce j  osoby. Jak wspomniano, ca o  tabeli-matrycy porównu-
j cej programy kandydatów, która zawiera a najbardziej interesuj ce dane z punktu
widzenia zainteresowanego wyborcy sk ada a si  z siedmiu stron (ekranów) informa-
cji. Okaza o si , e zdecydowana wi kszo  odwiedzaj cych ogranicza a sw  aktyw-
no  do obejrzenia pierwszej strony tabeli. Tylko poni ej 0% wyborców, którzy wi-
dzieli pierwsz  stron , dotar o tak e do strony szóstej i siódmej (Docter, Dutton 999).
Co nie mniej istotne, odwiedzaj cy interesowali si  prawie wy cznie informacjami
na temat g ównych kandydatów, niemal zupe nie ignoruj c programy kandydatów
ma o popularnych. Innymi s owy, wyborcy traktowali witryn  DNet jako interesuj ce
ród o informacji, ale wykorzystywali j  w sposób znany z tradycyjnych mediów. Sku-

pianie uwagi na pierwszej stronie gazety lub na pierwszych minutach telewizyjnego
programu informacyjnego jest dosy  typowym zachowaniem przeci tnego czytelnika
czy widza. Mimo i  witryny sieciowe odwiedzane s  przez zdecydowan  mniejszo
wyborców, przenosz  oni do sieci przyzwyczajenia typowe dla masowej publiczno ci
rynku mediów.

Jak uj li to Docter et al. ( 999, s. 88).:

Sposób u ywania DNet przez wyborców (...) sugeruje, e systemy elektronicznej demo-
kracji mog  zosta  popchni te w kierunku wype niania ról analogicznych do tych pe nionych
przez tradycyjne mass-media.

Nieco odmienne narz dzie u atwiaj ce podj cie decyzji wyborczej stworzono
w Holandii w po owie lat 90. Zajmuj cy si  edukacj  polityczn  Instytut Spraw Pu-
blicznych i Polityki (Instituut voor Publiek en Politiek) opracowa  projekt „StemWijzer”
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(„G osuj M drzej”). Program sk ada  si  z dwóch cz ci. Pierwsz  by a zawieraj ca
26 pyta  ankieta, w której wyborca musia  odpowiedzie  na pytania dotycz ce jego
preferencji w podstawowych kwestiach politycznych. Odpowiedzi te by y porównywa-
ne ze – stanowi cym drug  cz  programu – zestawieniem platform poszczególnych
partii politycznych, opracowanym na podstawie danych od ich oficjalnych przedstawi-
cieli. Po wype nieniu ankiety wyborca uzyskiwa  na ekranie komputera list  trzech par-
tii najbli szych jego preferencjom – w kolejno ci malej cej zbie no ci z w asnymi
oczekiwaniami (Edwards 998)24.

Program nagrany na dyskietkach rozpowszechniano na zasadzie eksperymentu
w czasie wyborów parlamentarnych w Holandii w roku 994 i w rok pó niej w trak-
cie wyborów lokalnych w jednej z prowincji. W sumie indywidualnym nabywcom
sprzedano kilka tysi cy egzemplarzy programu, nie by a to jednak grupa reprezen-
tatywna dla holenderskiego elektoratu. W ród u ytkowników dominowali wykszta ce-
ni m czy ni pomi dzy 40 a 50 rokiem ycia, bardziej ni  przeci tnie zainteresowani
polityk .

Badania przeprowadzone w ród wyborców korzystaj cych z programu „StemWij-
zer” wykaza y, e zdaniem 47% z nich system pomocy w podj ciu decyzji mia  rzeczy-
wisty wp yw na ostateczny wybór partii politycznej. Dok adnie taka sam grupa bada-
nych by a przeciwnego zdania. Jednocze nie jednak a  60% respondentów uzna o, e
zapoznanie si  z programem da o im lepsz  orientacj  w sferze polityki, zrozumienie
istoty konkretnych problemów i ró nic pomi dzy poszczególnymi partiami. Co wi cej,
6% u ytkowników zmieni o pod wp ywem programu sw  pocz tkow  decyzj  wybor-
cz  i ostatecznie popar o inn  parti  (Edwards  op.cit.).

Wskazuje to, e w odniesieniu do stosunkowo ograniczonej grupy najbardziej za-
interesowanych wyborców narz dzia sieciowe25 mog  odgrywa  istotn  rol  w opty-
malizacji decyzji dotycz cych g osowania. W tym sensie Internet posiada pewien po-
tencja  racjonalizowania wyborów podejmowanych przez obywateli. Sie  nie tyle jed-
nak dostarcza nowych informacji politycznych i wyborczych, ile w znacznym stopniu
u atwia dost p do informacji rozproszonych w ró nych ród ach. Koszty ponoszone
przez wyborc  realnie zainteresowanego problemami polityki s  wi c znacznie ni sze,
gdy korzysta on z sieciowych serwisów wyborczych, ni  w wypadku opierania si  na
tradycyjnych mediach.

Je li uzna , e przytoczone wcze niej do wiadczenia ameryka skie opisuj  wzor-
ce zachowa  przeci tnego wyborcy, a przyk ad holenderski odnosi si  do wyborcy

24 Uproszczon  wersj  podobnego programu („Wybierz sobie parti ”) znale  mo na by o w czasie
polskich wyborów parlamentarnych, jesieni  200  roku, w portalu „Gazeta.pl”, < http://www.gazeta.pl >.

25 Program „StemWijzer” nie by  umieszczony w sieci, ale by  to wybór o charakterze organiza-
cyjnym. Z technicznego punktu widzenia programy tego typu mog  w pe ni realizowa  swe funkcje,
po zainstalowaniu na witrynach internetowych. Oczywi cie zapewnia to te  nieporównywalnie szer-
szy zasi g.
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najmocniej zaanga owanego w polityk , to i jedni i drudzy znajd  w sieci narz dzia po-
mocne w podj ciu decyzji. Dla pierwszej grupy Internet b dzie pe ni  rol  kolejnego w sze-
regu wielu dost pnych kana ów informacyjnych. Dostarcza on tre ci szybciej, taniej
i w atrakcyjniejszej formie, ale nie zmienia w istotny sposób modelu korzystania z infor-
macji. Coraz wi cej osób b dzie wi c stara  si  znale  w sieci informacje o polityce
i wyborach, ale fakt ten nie uczyni decyzji wyborców bardziej wiadom  i racjonaln .

W wypadku zdecydowanej mniejszo ci – obywateli szukaj cych sposobów dla do-
g bnego przemy lenia swych politycznych wyborów – Internet stwarza zupe nie nowe
mo liwo ci. Nie tylko zdecydowanie u atwia dost p do informacji, ale pozwala formalizo-
wa  czy wr cz algorytmizowa  proces podejmowania wyborczych decyzji. Niekoniecz-
nie gwarantuje to satysfakcj  z dokonanego wyboru wszystkim wyborcom korzystaj -
cym z sieci, ale ma niew tpliwy walor edukacyjny i tworzy alternatyw  dla uproszczo-
nej wizji polityki dominuj cej obecnie w przekazie wszystkich tradycyjnych mediów.

4.3. Internet w procesach mobilizacji politycznej

4.3. . Blaski i cienie sieciowej mobilizacji

Opisane powy ej wykorzystanie Internetu jako narz dzia w procedurach wybor-
czych i ród a wyborczej informacji nie wyczerpuje roli, jak  nowe technologie infor-
macyjne i komunikacyjne maj  do odegrania w procesach wyborczych. Nie mniej istot-
ny jest potencja  Internetu w procesie pozyskiwania aktywnych zwolenników, osób za-
anga owanych w prowadzenie kampanii, oraz mo liwo ci wykorzystania sieci jako
instrumentu organizuj cego sam  kampani . Kwestie te zostan  omówione szerzej
w dalszej cz ci rozdzia u, natomiast sam „organizacyjny” aspekt problematyki wybor-
czej jest istotnym elementem procesu o znacznie szerszym zakresie. Chodzi o podsta-
wow  kategori  teorii zachowa  politycznych – mobilizacj  polityczn .

Nie wchodz c w tym miejscu w szczegó owe rozwa ania definicyjne26, dla po-
trzeb tego tekstu mobilizacj  polityczn  mo na zdefiniowa  roboczo jako (Bimber

998a, s. 39 ):

(...) proces, poprzez który obywatele s  stymulowani do udzia u w dzia aniach politycznych.

W takim uj ciu mobilizacja jest poj ciem bardzo szerokim i jego elementy s  obec-
ne w równym stopniu w aktywno ci w organizacjach spo ecznych, udziale w politycz-
nych demonstracjach czy oddawaniu g osu w wyborach. We wszystkich tych aspektach
politycznego zaanga owania nowe technologie s  narz dziem istotnym z punktu wi-
dzenia dynamiki i efektywno ci procesów mobilizacyjnych.

26 Na temat istoty mobilizacji politycznej zob. np. Tilly ( 978); Rosenstone, Hansen ( 993).
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Mobilizacja polityczna mo e by  analizowana w ró nych perspektywach badaw-
czych. Z punktu widzenia relacji pomi dzy podejmowan  aktywno ci  a istniej cym
systemem politycznym procesy mobilizacyjne obejmuj  zarówno dzia ania realizowa-
ne w ramach funkcjonuj cego systemu, jak i akty maj ce na celu zmian  istniej cych
mechanizmów politycznych. Poj cie „dzia ania wewn trzsystemowe” dotyczy aktów
podejmowanych przez organizacje i ruchy spo eczne funkcjonuj ce w ramach istniej -
cego status quo. Obejmuje tak e wszelkie procedury typowe dla konwencjonalnego
modelu polityki, takie jak udzia  w procesach wyborczych. Dzia ania pozasystemowe
zwi zane s  przede wszystkim z aktywno ci  struktur kontestuj cych istniej c  poli-
tyczn  organizacj  spo ecze stwa i same podstawy porz dku prawnego27.

Procesy mobilizacyjne mo na charakteryzowa  tak e w kontek cie podzia u na
dzia ania organizacji o charakterze rz dowym lub bezpo rednio zwi zanych z procesa-
mi sprawowania w adzy (partie polityczne) oraz organizacji pozarz dowych, najcz -
ciej opartych o aktywno  woluntariuszy i nastawionych na realizacj  okre lonych

celów spo ecznych, politycznych, kulturowych itd. Ten ostatni sektor najcz ciej uzna-
je si  za kluczowy element tzw. spo ecze stwa obywatelskiego.

Z punktu widzenia znaczenia nowych technologii dla procesów mobilizacyjnych,
ju  sama ilo ciowa analiza obecno ci w sieci witryn organizacji pozarz dowych wska-
zuje na rosn ce znaczenie Internetu w funkcjonowaniu tego typu struktur. Organizacje
pozarz dowe s  jednym z g ównych u ytkowników domen o rozszerzeniu ‘.org’, któ-
rych liczba uleg a gwa townemu wzrostowi w drugiej po owie lat 90. O ile w stycz-
niu roku 995 w sieci istnia y 85 493 domeny organizacyjne, o tyle w styczniu roku

997 ich liczba wzros a do 400 90 , a w styczniu roku 999 do 844 4 0. Ten czte-
roipó krotny przyrost jest co prawda mniejszy od dynamiki wzrostu domen komercyj-
nych (‘.com’), w wypadku których dane dla roku 995 i roku 999 wynosz , odpo-
wiednio,  685 7 6 i 5 479 0 7 (przyrost dziewi ciokrotny), ale przekracza dynamik
wzrostu domen rz dowych (‘.gov’) i edukacyjnych (‘.edu’) (O’Brien 999).

Dane te wskazuj  jednoznacznie, e sie  w coraz wi kszym stopniu wykorzysty-
wana jest przez organizacje spo eczne i polityczne do propagowania swej dzia alno ci
i mobilizowania aktualnych i potencjalnych zwolenników. Z punktu widzenia nauki
o polityce od samych danych ilo ciowych istotniejsze s  jednak ewentualne jako ciowe
zmiany w funkcjonowaniu organizacji, zachodz ce pod wp ywem nowych technologii
i w konsekwencji wp yw ICT na procesy mobilizacji politycznej.

27 Rozró nienie „dzia ania wewn trz- i pozasystemowe” nie ma oczywi cie charakteru dychoto-
micznego. Jest to raczej rodzaj kontinuum, w ramach którego wskaza  mo na dzia ania b d ce stan-
dardowymi formami partycypacji politycznej (demonstracje, petycje), sfer  aktów pozaprawnych
(terror o charakterze politycznym, niszczenie mienia) oraz „stref  przej ciow ” obejmuj c  dzia ania
nielegalne, ale nie zwi zane z elementami przemocy (okupacje, nielegalne strajki). Szerzej na ten te-
mat zob. np. Dalton ( 996).
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Wydaje si , e z tego punktu widzenia Internet ma najistotniejsze znaczenie dla
organizacji nie posiadaj cych rozbudowanych, ogólnokrajowych struktur i cz sto bo-
rykaj cych si  z ograniczeniami finansowymi. Najprostszym sposobem wykorzystania
sieci, cz sto b d cym pierwsz  form  budowania struktury organizacyjnej przez gru-
py ludzi zaanga owanych w realizacj  okre lonego celu i próbuj cych zmobilizowa
swych ideowych sojuszników, jest tworzenie otwartej listy dyskusyjnej po wi co-
nej okre lonym zagadnieniom. S u y ona, poza wymian  pogl dów, sprecyzowanym
celom organizacyjnym. Najistotniejsze z nich to: rozpowszechnianie informacji we-
wn trznych tworz cej si  organizacji, administracyjna koordynacja jej funkcjonowania
oraz publiczne og aszanie stanowiska organizacji w kluczowych, z punktu widzenia jej
celów, kwestiach.

Co wi cej, jak zauwa a Klein ( 995), bardzo cz sto forum internetowe s u y prze-
de wszystkim efektywnej administracyjnej obs udze organizacji, a dopiero w drugiej
kolejno ci merytorycznym dyskusjom na tematy „statutowe”. W wypadku opisywa-
nej przez Kleina organizacji TPR-NE (The Telecommunications Policy Roundtable-
-Northeast USA) – próbuj cej przez mobilizacj  spo eczn  wp yn  na strategi  teleko-
munikacyjn  opracowywan  przez Kongres USA w po owie lat 90. – dosz o do formal-
nego podzia u listy dyskusyjnej na trzy sublisty. Ka da z nich skoncentrowana by a na
obs udze trzech podstawowych – przytoczonych powy ej – celów organizacyjnych
i adresowana do innej kategorii u ytkowników. Inne rodzaje komunikatów i informacji
kierowane by y do najbardziej zaanga owanych aktywistów, inne do cz onków mniej
aktywnych, a jeszcze inne do biernych sympatyków organizacji. Pozwoli o to efektyw-
nie sterowa  komunikacj  wewn trzorganizacyjn , ale mia o te  skutki negatywne.
Dost p do poszczególnych sublist utworzy  swoiste zamkni te „kr gi wtajemniczenia”,
a w konsekwencji nieformaln  hierarchi  cz onkostwa i struktur  w adzy w ramach
organizacji. Pewni cz onkowie mieli wgl d w kluczowe kwestie organizacyjne, inni
takiej wiedzy nie posiadali. Podzia  ten nie mia  oparcia w statucie organizacji, ale by
naturalnym rezultatem cz stotliwo ci i rodzaju kontaktów pomi dzy uczestnikami po-
szczególnych sieciowych sublist.

W wypadku wielu organizacji politycznych i spo ecznych bariera niedostatku
rodków finansowych i trudno ci techniczne, zwi zane np. z du ymi odleg o ciami, s

na tyle istotne, e wykorzystanie sieci jest warunkiem sine qua non samego funkcjono-
wania organizacji.

Jak wyrazi  to Rash ( 997, s. 92):

Potrzebuj  one Internetu jako sposobu wzajemnego odnajdywania cz onków, ustalania
kwestii logistycznych i rekrutacji. Podczas gdy wi ksze grupy mog yby odby  spotkania, wiele
z tych [ma ych – L.P.] grup nie by oby w stanie spotyka  si  wzgl dnie regularnie, ze wzgl du
na odleg o ci i koszty.

Przy pewnym uproszczeniu mo na uzna , e znaczenie wykorzystania Internetu
jest odwrotnie proporcjonalne do wielko ci i – co istotniejsze – zasobno ci organizacji.
W wypadku du ych struktur nowe technologie s  ci gle tylko uzupe niaj cym elemen-
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tem procesów mobilizacji organizacyjnej. W odniesieniu do organizacji ma ych i po-
zbawionych sta ych róde  dochodów obecno  w sieci warunkuje cz sto przej cie
z fazy lokalnej grupy kole e sko-towarzyskiej w dojrza  formu  organizacyjn .

Z tego punktu widzenia istotna jest kwestia usytuowania danej organizacji na tle
g ównego nurtu politycznego w danym pa stwie. Im bardziej radykalna, skrajna i dzia-
aj ca na obrze ach ycia spo ecznego (a cz sto tak e na pograniczu prawa) organiza-

cja, tym wi ksze korzy ci jest ona w stanie wynie  z umiej tnego wykorzystywania
Internetu. Co istotne, generalna strategia tego typu struktur najcz ciej wi e si  z wy-
korzystaniem sieci jako narz dzia wzmocnienia wewn trznego, a nie „pomostu” maj -
cego wprowadzi  grupy skrajne do g ównego nurtu polityki w danym pa stwie. Innymi
s owy, grupy skiheadów czy anarchistów ch tnie wykorzystuj  poczt  elektroniczn
dla zorganizowania akcji wymierzonej w swych ideowych przeciwników. Ich cz onko-
wie nie maj  jednak zamiaru zast pi  ulicznych star  i przepychanek bardziej typow
dla g ównego nurtu polityki akcj  pisania elektronicznych listów czy petycji.

Analizy obecno ci pó nocnoameryka skich i zachodnioeuropejskich pozaparla-
metarnych struktur neonazistowskich i organizacji radykalnej prawicy w sieci wyka-
zuj , e Internet pozwala zarówno na wspomnian  ju  wcze niej skuteczn  komunika-
cj  wewn trzn , jak i efektywn  mobilizacj  cz onków i sympatyków (Skelton 994;
Whine 997; Schmidtke 998). Sieciowa komunikacja pozwala na dotarcie z informa-
cjami i materia ami propagandowymi do rozproszonych i odleg ych grup, o których
istnieniu centralne struktury organizacyjne wcze niej cz sto nie wiedzia y. Jednocze-
nie, nawet stosunkowo ma o liczne i s abo wyposa one w rodki techniczne organiza-

cje neonazistowskie by y w stanie zorganizowa , udane z propagandowego punktu wi-
dzenia, przedsi wzi cia, dzi ki skutecznej koordynacji dzia a  i maksymalnej mobili-
zacji ludzi i posiadanych zasobów odbywaj cej si  wy cznie poprzez sie . Dotyczy to
przede wszystkim ró nego typu demonstracji, ale tak e akcji wymierzonych w radykal-
ne grupy lewicowe. Informacje o tych ostatnich s  cz sto zbierane w formie swoistych
sieciowych baz danych, dost pnych dla wszystkich zainteresowanych i wykorzystywa-
nych przy organizacji kolejnych dzia a .

Wachlarz zastosowa  Internetu przez skrajn  prawic  jest bardo szeroki i obej-
muje nie tylko w asne witryny WWW, grupy dyskusyjne i wewn trzne biuletyny in-
formacyjne (BBS). Równie cz sto sie  wykorzystywana jest do rozsy ania materia-
ów propagandowych na witryny ogólnodost pne, dystrybucji rasistowskich gier kom-

puterowych czy wysy ania pogró ek pod adresem aktywistów ruchów antynazistow-
skich. Mo na wi c uzna , e Internet pozwala na stosunkowo atwe wyj cie poza samo
propagowanie skrajnych ideologii i podj cie konkretnego dzia ania.

Jak uj  to Whine ( 997, s. 2 ):

„Narodowa” muzyka rockowa (skinhead rock) pozostaje w dalszym ci gu najwa niej-
szym narz dziem propagandowym ruchu skinheadów. Jego zwolennicy odkrywaj  jednak,
e komputer jest w stanie zapewni  to, czego muzyka da  nie mo e – mo liwo  kontaktów

i czno ci.
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Co wi cej, zdecentralizowany charakter sieci doskonale wspó gra z ogóln  strate-
gi  polityczn  przyj t  np. przez neonazistów niemieckich. Maj c wiadomo  pozo-
stawania w kr gu zainteresowania policji, unikaj  oni czenia si  w du e, ogólnopa -
stwowe struktury. Preferowane jest raczej tworzenie licznych ma ych grup, b d cych
trudniejszymi obiektami dla ewentualnej inwigilacji, pozostaj cych jednak w sta ym
kontakcie i podejmuj cych od czasu do czasu wspólne, skoordynowane dzia ania. Stra-
tegia ta zosta a sformu owana niezale nie od rewolucji informacyjnej, rozwój nowych
technologii u atwi  jednak jej skuteczn  realizacj .

Potencja  stwarzany przez nowe technologie jest oczywi cie wykorzystywany za-
równo przez organizacje z pogranicza legalnej polityki, jak i struktury z g ównego nur-
tu ycia politycznego. W systemie demokratycznym czy – ujmuj c rzecz precyzyjniej –
w warunkach co najmniej wzgl dnej otwarto ci systemu politycznego Internet jest na-
rz dziem nie wyró niaj cym adnej ideologii, grupy politycznej czy instytucji. Wyko-
rzystanie sieci stwarza nowe mo liwo ci w zakresie mobilizacji politycznej, w ró nych
sferach politycznej aktywno ci.

Z punktu widzenia funkcjonowania organizacji spo ecznych i politycznych naj-
istotniejsze zalety u ywania Internetu sprowadzi  mo na do ni ej wymienionych kwestii.

– Model komunikacji. Typowa dla Internetu formu a komunikacji „wielu do
wielu”, umo liwia dotarcie z informacj  do rozproszonych cz onków organiza-
cji, pozwala te  na efektywn  komunikacj  pomi dzy ró nymi organizacjami
na ca ym wiecie. Mo liwe staje si  tak e wypracowywanie wspólnego stano-
wiska czy prowadzenie debaty programowej bez konieczno ci fizycznej obec-
no ci wszystkich zainteresowanych w tym samym miejscu i czasie. Internet
jest jedynym medium daj cym takie mo liwo ci nawet po zainwestowaniu mi-
nimalnych rodków.

– Obni enie kosztów funkcjonowania. Wykorzystanie sieci pozwala na znacz-
nie ta sz  i, co nie mniej istotne, znacznie mniej czasoch onn  realizacj  pod-
stawowych zada  zwi zanych z dzia aniami organizacyjnymi. Wys anie zawia-
domienia o demonstracji, przes anie do podpisania petycji itp. zajmuje znacznie
mniej czasu i kosztuje znacznie mniej przy wykorzystaniu poczty elektronicz-
nej ni  poprzez poczt , fax czy telefon. Pozwala to na realizowanie du ych
przedsi wzi  przy minimalnym aparacie administracyjnym, a co za tym idzie
– niskich kosztach organizacyjnych. Malej  zreszt  nie tylko koszty organiza-
cyjne, ale tak e koszty indywidualnych aktorów zaanga owanych lub chc -
cych si  zaanga owa  w dzia alno . Aktywno  organizacyjna nie musi by
zwi zana z konieczno ci  fizycznej obecno ci w okre lonym miejscu, dostoso-
wywaniem harmonogramu innych zaj  itd. Zwi ksza to oczywi cie znacz co
liczb  osób, które mo na zmobilizowa  do dzia alno ci.

– Dost pno  informacji. W sieci umieszcza  mo na nie tylko dowolne infor-
macje o w asnej dzia alno ci (co znacz co zwi ksza oddzia ywanie propagan-
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dowe i promocyjne poszczególnych grup i organizacji), ale tak e istotne akty
prawne, dokumenty rz dowe, projekty porozumie  rz dowych itd. Pozwala to
nie tylko na korzystanie z bezprecedensowej ilo ci informacji w dzia alno ci
organizacyjnej, ale tak e na b yskawiczne reagowanie na dzia ania np. struktur
rz dowych i mobilizowanie zwolenników do organizowania akcji protestu czy
prowadzenia lobbyingu przeciw projektom ustaw28.

– Budowa to samo ci grupowej. Internet pozwala na stosunkowo atw  budo-
w  poczucia wspólnoty. Tworzy si  spo eczno  ludzi maj cych wspólne cele,
wierz cych we wspólne warto ci i podejmuj cych wspólne dzia ania dla ich
realizacji. Istotn  rol  odgrywa tu cz sto egalitarny charakter interakcji odby-
wanych poprzez Internet i my lenie kategoriami „wspólnoty równych sobie”.
Pozytywnie wp ywa to na poziom integracji poszczególnych uczestników
z grup  i zwi ksza wi zi wewn trzne29.

 Warto zwróci  uwag , e korzy ci p yn ce z wykorzystania nowych technologii
w kontek cie mobilizacji politycznej coraz cz ciej wykorzystywane s  w skali mi -
dzynarodowej, w oderwaniu od terytorialnych granic. Na pocz tku XXI stulecia sym-
bolem tego typu akcji sta y si  organizowane i koordynowane przez Internet uliczne
demonstracje przeciwników globalizacji (jak cho by w Genui latem roku 200 ). Ju
jednak w ostatniej dekadzie ubieg ego wieku mia o miejsce wiele przyk adów skutecz-
nej – i znacznie bardziej pokojowej – sieciowej mobilizacji.

W tym kontek cie warto wspomnie  skuteczne zablokowanie, przez ruchy anty-
globalizacyjne w roku 998, projektu wprowadzenia przez kraje OECD Porozumienia
o Inwestycjach – MAI (Multilateral Agreemnet on Ivestments), maj cego wprowadzi
wspólne regu y gry wobec zagranicznych inwestorów. W akcji tej bra o udzia  kilka-
dziesi t organizacji z ca ego wiata, a korzystanie z sieci by o niezb dnym warunkiem
szybkiego rozprzestrzeniania informacji i koordynacji dzia a  w ró nych cz ciach
globu (zob. Ayres 999). Mniej g o ne, ale równie skuteczne by o zablokowanie dzi ki
poparciu mi dzynarodowej opinii publicznej budowy wielkiej elektrowni wodnej, pla-
nowanej przez rz d Quebecku na terytorium Indian Cree. Równie  w tym wypadku
sie  odegra a kluczow  rol  w przekszta ceniu problemu lokalnego w kwesti  mi dzy-
narodow  (Whitaker 999).

 Wspomniany wcze niej gwa towny wzrost liczby organizacji pozarz dowych,
w tym organizacji o zasi gu mi dzynarodowym, oraz rewolucja informacyjna sprawi y,
e bardzo trudno jest obecnie uniemo liwi  nag o nienie spraw, które kilkadziesi t lat

28 Sztandarowy przyk ad tego typu sieciowej mobilizacji, akcja protestu przeciw próbom ograni-
czenia wolno ci s owa w sieci, podj ty w USA w latach 995– 997, zostanie szczegó owo przedsta-
wiona w podrozdziale 4.3.3.

29 Szerzej na temat ró nych aspektów wp ywu Internetu na procesy mobilizacji politycznej zob.
np. Myers ( 994); Klein ( 995); Wittig, Schmitz ( 996); Schwartz ( 996); Gurak ( 997).
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temu pozostawa y cz sto poza zasi giem struktur spo ecze stwa obywatelskiego30. In-
ternet spowodowa , e zdecydowanie zwi kszy a si  liczba osób anga uj cych si
w ró nej formie w akcje nacisku, protestu czy poparcia dla ró norodnych inicjatyw. Co
wi cej, nic nie stoi obecnie na przeszkodzie, by z Nowego Jorku, Pary a czy Warszawy
koordynowa  mi dzynarodowe kampanie dotycz ce spraw rozgrywaj cych si  w naj-
bardziej nawet odleg ych i niedost pnych zak tkach wiata.

Zdecydowana wi kszo  omówionych wcze niej przyk adów, poprzez stymulowa-
nie aktywno ci politycznej i zwi kszanie poziomu partycypacji, wzmacnia mechanizmy
demokracji. Warto jednak zwróci  uwag  na fakt, e atwo  i niski koszt mobilizacji
poprzez sie  sprawia, e nic nie stoi na przeszkodzie, by pojawia y si  tak e inicjatywy
co najmniej kontrowersyjne z punktu widzenia demokratycznego pa stwa.

Dobrym przyk adem tego typu, jest dzia alno  organizacji Parole Watch („Stra -
nik Zwolnie  Warunkowych” < http://www.parolewatch.org >). Organizacja ta zosta-
a za o ona przez ojca dwunastoletniej dziewczynki zamordowanej przez recydywist

warunkowo zwolnionego z odbywania kary i obejmuje swym zasi giem stan Nowy
Jork. Jej celem jest dostarczanie pe nej informacji o przest pcach z okre lonego regio-
nu, którzy mog  wyj  na wolno  w zwi zku z przedterminowym zwolnieniem. Wi-
tryna jest wyposa ona w baz  danych pozwalaj c  na przeszukiwanie poprzez wpisa-
nie nazwiska przest pcy, rodzaju przest pstwa, miejsca zamieszkania, a tak e okresu
pozosta ego do ubiegania si  o warunkowe zwolnienie. Do ka dego nazwiska przest p-
cy dodany jest opis pope nionego przest pstwa, spis poprzednich przest pstw, a tak e
wypowiedzi ofiar lub cz onków rodziny ofiary. Na witrynie Parole Watch znajduje si
tak e lista cz onków stanowego Zarz du ds. Zwolnie  Warunkowych (Parole Board),
decyduj cego o ewentualnym przedterminowym zwolnieniu. Parole Watch zach ca do
wysy ania do cz onków Zarz du listów elektronicznych z daniami niewypuszczania
recydywistów na wolno , gdy zbli a si  moment, gdy mog  si  oni o to stara .

Warto pami ta , e cz onkowie cia  decyduj cych o warunkowym zwolnieniu to
w zdecydowanej wi kszo ci ameryka skich stanów stanowiska wybieralne. Dzia al-
no  Parole Watch mo na wi c traktowa  jako intensywn  form  nacisku na funkcjo-
nariuszy publicznych, co w demokracji jest oczywi cie formu  w pe ni dopuszczaln .
Decyzje podlegaj ce lobbyingowi maj  jednak w tym wypadku charakter quasi-s do-
wy. Zbiorowa presja na wymiar sprawiedliwo ci stawia oczywi cie pod wielkim zna-
kiem zapytania niezawis o  podejmowanych decyzji. Co wi cej, nacisk spo eczny jest
wyra any na podstawie bardzo ograniczonych informacji i bez wgl du w dane istotne
z punktu widzenia w adz penitencjarnych (np. dotychczasowe sprawowanie skazanego
w czasie pobytu w wi zieniu).

30 Pierwszym g o nym przyk adem wykorzystania Internetu do propagowania idei i mobilizacji
poparcia dla celów okre lonej grupy by a „sieciowa wojna” prowadzona przez ruch Zapatystów
w czasie powstania w Meksyku, w roku 994, z oficjaln  propagand  rz dow . Zapaty ci skutecznie
w amywali si  na strony witryn rz dowych i umieszczali tam swoje materia y propagandowe. Sze-
rzej na ten temat zob. Ronfeld ( 998).
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Jak pisze Shapiro ( 999, s. 92):

[Parole Watch – L.P.] bazuj c na interaktywno ci sieci daje obywatelom niczym nieogra-
niczony i atwy sposób nag o nienia swego sprzeciwu. Bez dodatkowego czasu na to, by zdo-
by  pe ne informacje – tym bardziej bez wys uchania opinii innych.

Ch  obrony przed kolejnymi przest pstwami – idea absolutnie uzasadniona i ra-
cjonalna – dzi ki olbrzymim mo liwo ciom, jakie daje Internet w zakresie mobilizacji
spo ecznej, zaowocowa a formu  blisk  elektronicznej demokracji plebiscytarnej.
W sytuacji gdy dotyczy to wymiaru sprawiedliwo ci, a wi c sfery bardziej ni  inne
wymagaj cej refleksji i ch odnego wa enia ró nych racji, mo na mie  w tpliwo ci co
do ostatecznego bilansu inicjatyw zbli onych do Parole Watch, z punktu widzenia ja-
ko ci demokracji.

Opisana sytuacja jest najbardziej spektakularnym, ale nie jedynym przyk adem na-
pi , jakie mo e powodowa  mobilizacyjny potencja  nowych technologii w funkcjo-
nowaniu demokratycznego pa stwa. Inicjatywy o zbli onym charakterze pojawiaj  si  tak-
e w realiach polskich. Najg o niejsz  z nich sta o si  niew tpliwie umieszczenie na

witrynie Stowarzyszenia Primum Non Nocere nie zweryfikowanej w niezale ny sposób
listy lekarzy winnych – zdaniem pacjentów – drastycznych b dów w procesie leczenia.

Podobnie jak w przypadku Parole Watch mamy tu do czynienia z dwoma wyra -
nymi p aszczyznami konfliktu. Po pierwsze, w gr  wchodzi klasyczny w demokracji
antagonizm pomi dzy prawem do informacji a prawem do prywatno ci czy – ujmuj c
rzecz szerzej – konflikt pomi dzy ró nymi wymiarami wolno ci osoby A i osoby B. Po
drugie za , wyra ne jest napi cie mi dzy prerogatywami okre lonych instytucji demo-
kratycznego pa stwa a prawem obywateli do „brania spraw w swe r ce”. Upowszech-
nienie Internetu da o w tym ostatnim zakresie bezprecedensowe mo liwo ci, st d na-
turaln  tendencj  jest ch  przej cia przez grupy obywateli i organizacje spo eczne od-
powiedzialno ci za sfery pozostaj ce wcze niej jedynie po rednio pod kontrol
spo eczn . U atwienie aktywno ci i mobilizacji politycznej stwarza wi c w tym wypad-
ku nowe wyzwania dla wspó czesnej demokracji. Nie przez gwa towny wzrost liczby
obywateli uczestnicz cych w yciu politycznym, ale dzi ki tworzeniu nowych, niedo-
st pnych wcze niej w masowej skali, form partycypacji.

4.3.2. Internet jako narz dzie w kampanii wyborczej. Przyk ad Jesse Ventury

W roku 998 w wyborach na gubernatora ameryka skiego stanu Minnesota wy-
startowa  by y zawodowy zapa nik, a po zako czeniu kariery sportowej znany aktor
filmowy, Jesse Ventura. By  on kandydatem za o onej przez zwolenników Rossa Perot
Partii Reform3 . W warunkach ameryka skiego dwupartyjnego systemu politycznego
oznacza o to reprezentowanie typowej „trzeciej si y”, próbuj cej prze ama  wielolet-

3 Od marca roku 2000 struktury Partii Reform w stanie Minnesota od czy y si  od organizacji
ogólnokrajowej i obecnie partia ta funkcjonuje pod nazw  Partii Niepodleg o ci (Independence Party
of Minnesota).
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ni  polityczn  dominacj  Republikanów i Demokratów. Sytuacja taka stawia a Ventur
w trudnej pozycji, nie móg  bowiem – w przeciwie stwie do swych kontrkandydatów
reprezentuj cych wielkie partie – wykorzystywa  w kampanii doskonale funkcjonuj -
ce i sprawdzone terenowe struktury partyjne. Si a ci ko ci dzia a  organizacyjnych
musia a zosta  przerzucona na organizowane ad hoc komitety zwolenników, opar-
te przede wszystkim o dzia ania ochotnicze. Ostatecznie Ventura zwyci y  w wybo-
rach, co by o jedn  z najwi kszych niespodzianek w ameryka skiej kampanii wybor-
czej w 998 roku. Sposób wykorzystania przez jego komitet wyborczy Internetu, zosta
uznany za modelowy przyk ad skutecznego zastosowania nowych technologii informa-
cyjnych w procesie wyborczym.

Oficjalna witryna internetowa kampanii wyborczej Jesse Ventury < http://www.
jesseventura.org > zosta a utworzona w lutym 998 roku, na pó  roku przed wyborami.
Wed ug szefa kampanii ca kowite koszty tego przedsi wzi cia wynios y poni ej 200
dolarów (Madsen 998). Pomi dzy lutym a listopadem odnotowano oko o 2 miliony
wizyt na witrynie, z czego oko o trzy czwarte przypad o na ostatnie 20 dni przed wybo-
rami. Liczby te odzwierciedlaj  zarówno typow  dynamik  ka dej kampanii wybor-
czej, jak i rosn c  no no  konkretnego przekazu internetowego kampanii Ventury.

Istotnym rozwi zaniem technicznym zastosowanym przy tworzeniu witryny sta o
si  pozbawienie jej jakichkolwiek odno ników („linków”) umo liwiaj cych odwie-
dzaj cym traktowanie witryny jako „przystanku” i szybkie przej cie do innych miejsc
w sieci. Chodzi o o jak najd u sze zatrzymanie odwiedzaj cych, a wi c potencjalne
przekazanie maksymalnej ilo ci informacji. W wypadku stosunkowo ma o znanego –
i kontrowersyjnego – kandydata mia o to znaczenie kluczowe. W efekcie, w pocz tko-
wej fazie kampanii, przeci tny odwiedzaj cy witryn  ogl da  sze  ró nych stron, a tu
przed wyborami liczba ta wzros a do dziesi ciu stron.

Podstawow  i dominuj c  w prasie i telewizji form  dyskredytacji Ventury jako
polityka by o przypominanie jego zapa niczej przesz o ci, a wi c prezentowanie go
jako cz owieka nie nadaj cego si  zupe nie do pe nienia powa nych ról publicznych.
Skuteczn  form  walki o zmian  politycznego wizerunku Ventury kreowanego przez
media sta o si  dzia anie wbrew podstawowej regule kampanii wyborczych, nakazuj -
cej unikanie jasnych deklaracji programowych, w celu pozyskania akceptacji maksy-
malnej liczby wyborców. Wobec trudno ci w dotarciu do wi kszo ci mediów z oficjal-
nym stanowiskiem Ventury dotycz cym najistotniejszych spraw na witrynie interneto-
wej umieszczono szczegó owy program kandydata, z uwzgl dnieniem precyzyjnego
odniesienia si  do wszelkich, nawet kontrowersyjnych kwestii interesuj cych spo ecz-
no  lokaln . Paradoksalnie wi c Ventura stosunkowo szybko zosta  uznany za najbar-
dziej „merytorycznego” kandydata, co skutecznie wygasi o eksploatowanie „zapa ni-
czych” w tków z przesz o ci i by o jednym z kluczowych narz dzi w budowie pozy-
tywnego obrazu spo ecznego.

Poza przekazem informacyjnym Internet mia  pe ni  w kampanii Ventury tak e
dwie inne kluczowe funkcje: zbieranie funduszy od zwolenników i budowanie sieci
wolontariuszy gotowych wesprze  sw  prac  kampani . Przez Internet uda o si  ze-
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bra  oko o jednej trzeciej (50 ze 50 tysi cy dolarów) funduszy b d cych rzeczywist
– tzn. nie obj t  refundacj  przez w adze stanu – finansow  form  poparcia32. Jedno-
cze nie sie  aktywnych zwolenników („Jesse Net”), której cz onkiem mo na si  by o
sta  przez przes anie listu elektronicznego na adres podany na stronie internetowej,
uros a w momencie wyborów do oko o 3 tysi cy (co ciekawe, w ci gu tygodnia po
zwyci stwie Ventury akces zg osi o kolejnych 500 osób).

Wszystkim cz onkom sieci przesy ano na bie co materia y informacyjne dotycz -
ce planowanych spotka , przebiegu kampanii, ale tak e polemiki z krytycznymi wypo-
wiedziami przeciwników i prasy. Najistotniejsza okaza a si  jednak mo liwo  wyko-
rzystania najbardziej aktywnych sieciowych zwolenników przy pracach technicznych
w trakcie kampanii. W sytuacji konieczno ci zorganizowania jakiegokolwiek spotka-
nia wyborczego, festynu, szybkiego rozsy ania gad etów kampanijnych itp., drog  sie-
ciow  starano si  zorganizowa  grup  ochotników gotow  do w czenia si  do pracy.
Wed ug szefów kampanii, nigdy nie by o problemów z brakiem ofert pomocy, a co
najwa niejsze czasoch onno  i kosztoch onno  takiej formy „werbunku” by y niepo-
równywalnie ni sze ni  w wypadku tradycyjnego pos ugiwania si  telefonem. Mówi c
obrazowo „kilkana cie telefonów – jeden ochotnik, jedna wiadomo  elektroniczna –
kilkunastu ochotników”. Tego rodzaju formu a pracy pozwoli a na przeprowadzenie
kampanii wyj tkowo taniej, a jednocze nie zaskakuj co sprawnej logistycznie, w pro-
porcji do poniesionych nak adów i kosztów finansowych.

Trudno precyzyjnie oceni , jaki wp yw na zwyci stwo Ventury mia o wykorzysta-
nie przez niego, w bardzo profesjonalny i nowatorski sposób, Internetu. Niektórzy ana-
litycy twierdz , e oko o 3% z ostatecznego wyniku wyborczego mo na przypisa  ak-
tywnemu korzystaniu z sieci w trakcie kampanii (Conhaim 2000). Liczby te trzeba jed-
nak traktowa  bardzo ostro nie, bo nie istniej  oczywi cie precyzyjne badania
udowadniaj ce, ilu wyborców Ventury zdecydowa o si  go poprze  po odwiedzeniu
jego oficjalnej strony internetowej33. Wp ywu sieci na wynik wyborczy nie mo na jed-
nak redukowa  wy cznie do oddzia ywania na potencjalnych wyborców poprzez in-
formacje zawarte na internetowej witrynie. Nie mniej istotne (cho  zacznie trudniej
policzalne) s  mo liwo ci zorganizowania profesjonalnej kampanii przy niskim nak a-
dzie rodków finansowych.

32 Internet jest coraz cz ciej skutecznie wykorzystywany w USA jako narz dzie zbierania fundu-
szy wyborczych. W kampanii prezydenckiej w roku 2000 republika ski kandydat John McCain ze-
bra  w sieci, w ci gu pierwszej doby po swym zwyci stwie w prawyborach w stanie New Hampshire,
4 5 tysi cy USD. W sumie, w czasie ca ej kampanii, McCain zebra  w Internecie ponad 6 milionów
USD (Symmonds 2000; Melillo 2000).

33 Warto zwróci  uwag , e próby bardziej bezpo redniego wp ywania na decyzje wyborców za
pomoc  sieci ko czy y si  jak dotychczas niepowodzeniem. W roku 998 jeden z kandydatów do
fotela gubernatora w stanie Georgia rozsy a  na prywatne adresy potencjalnych wyborców listy elek-
troniczne nawo uj ce wprost do g osowania na siebie. Wywo a o to tak du y gniew adresatów, zanie-
pokojonych naruszeniem ich prywatno ci, e kandydat musia  oficjalnie przeprosi  i wycofa  si
z dalszych podobnych dzia a  (Kamarck 999).
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W a nie w tej sferze wybory gubernatora w stanie Minnesota w roku 998 dostar-
czaj  najciekawszych danych. Wyra nie pokazuj  one, e wykorzystanie sieci mo e
by  strategicznym narz dziem pozyskiwania aktywnych zwolenników i komunikacji
z nimi, a tak e istotnym kana em zdobywania rodków finansowych i relacji z „trady-
cyjnymi” mediami w celu kszta towania po danego wizerunku kandydata. Internet
mo e wi c skutecznie pe ni  rol  swoistego logistycznego serca kampanii.

Bazuj c na dotychczasowych do wiadczeniach p yn cych z wykorzystywania sie-
ci w organizacji kampanii wyborczych, King ( 999) sformu owa  ogólny model funkcji
pe nionych przez Internet w strategii kszta towania kampanii. Trzy podstawowe zasto-
sowania wybijaj  si  na plan pierwszy. Przede wszystkim sie  mo e by  skutecznym
narz dziem wewn trznej komunikacji w trakcie kampanii. Dobrze zorganizowany,
wielopoziomowy system iternetowej czno ci jest elementem zdecydowanie u atwia-
j cym koordynacj  ró nych dzia a  i wydarze  wyborczych, zw aszcza gdy wiele
z nich rozgrywa si  w ró nych miejscach i w tym samym czasie.

Drug  istotn  funkcj  pe nion  przez sie  jest pozyskiwanie funduszy wyborczych.
Chodzi nie tylko o naj atwiejsze technicznie umo liwienie przekazywania dotacji oso-
bom odwiedzaj cym oficjaln  witryn  kandydata lub partii politycznej, ale tak e bardziej
aktywne i niekonwencjonalne formy. King sugeruje docieranie do organizacji bliskich
programowym priorytetom kandydata (np. grup ekologicznych w wypadku „ekologicz-
nie wra liwego” polityka z regionu o du ym zanieczyszczeniu rodowiska), a nawet
wysy anie listów elektronicznych do ludzi o tym samym imieniu i nazwisku z nadziej ,
i  cho by cz  spo ród nich b dzie chcia a poprze  innego „Jana Kowalskiego”.

Internet mo e wreszcie pomóc w wyszukiwaniu grup wyborców, których zaintere-
sowania, status spo eczny lub aktywno  organizacyjna sugeruj , i  mog  oni poten-
cjalnie poprze  okre lon  opcj  polityczn . Pomocne w tych czysto marketingowych
dzia aniach s  liczne sieciowe bazy danych, zawieraj ce dane osób kupuj cych okre-
lony rodzaj ksi ek, prenumeruj cych czasopisma po wi cone konkretnej tematyce,

czy po prostu zainteresowanych bardziej ni  przeci tnie problematyk  polityczn , po-
datkow , religijn  itp. Bazy tego typu mo na ju  w chwili obecnej kupi  na elektro-
nicznym „rynku konsumenckim”. Sposób wykorzystania zdobytych w ten sposób in-
formacji pozostaje kwesti  otwart  (do nabywców drogich jachtów, zapewne lepiej
wys a  oficjalne listy na czerpanym papierze ni  standardowy e-mail sugeruj cy udzie-
lenie poparcia w wyborach). Kluczowa jest jednak mo liwo  wykorzystania sieci do
zdobycia samych danych.

Oczywi cie nie ma adnej gwarancji, e wyborcy o identycznych personaliach
b d  chcieli wesprze  bliskiego im g ównie poprzez nazwisko kandydata, a kilkaset
osób z sieciowej bazy danych prze o y si  na cho by kilkadziesi t realnych g osów
wyborczych. Analogiczne ryzyko istnieje jednak tak e w wypadku korzystania z tele-
fonu i poczty. Jednocze nie nieporównywalnie niski koszt utrzymywania czno ci
i zdobywania danych poprzez Internet, w porównaniu z korzystaniem ze rodków stan-
dardowych sprawia, e za te same rodki mo na dotrze  do zdecydowanie szerszej gru-
py wyborców czy sponsorów. Wystarczy porówna  wydatki i czas konieczny do przy-
gotowania, druku i dystrybucji drog  pocztow  pi ciuset zawiadomie  o spotkaniu



�
�
��
�
�
�

04

wyborczym czy ulotek prezentuj cych kandydata i przeprowadzenie tej samej operacji
w formie elektronicznej.

W kontek cie niekwestionowanych logistycznych mo liwo ci wyborczych Inter-
netu zaskakuj ce s  wyniki bada  nad sposobem wykorzystania witryn kandydatów
w ameryka skich wyborach w roku 998 (Kamarck 999). Co prawda 43% wszystkich
kandydatów posiada o swoje witryny wyborcze34, jednak w zdecydowanej wi kszo-
ci przypadków mia y one charakter elektronicznej broszury czy folderu wyborczego.

A  47% witryn nie zawiera o adnych informacji na temat mo liwo ci finansowego
wsparcia konkretnego kandydata, a tylko % dawa o tak  mo liwo  online. Podob-
nie, 44% witryn nie dawa o osobom ch tnym adnego kontaktu umo liwiaj cego w -
czenie si  do pracy w kampanii wyborczej. Tylko 5% witryn stwarza o osobom zainte-
resowanym mo liwo  pracy na rzecz kampanii w sieci, a wi c sprzed w asnego kom-
putera (cyber-volunteering).

Przytoczone dane wskazuj , e nawet w warunkach ameryka skich mobilizacyj-
ne mo liwo ci Internetu w kampaniach wyborczych pozostaj  g ównie potencja em,
którego wykorzystywanie przebiega powoli i bardzo ostro nie. W krajach o mniejszym
zaawansowaniu rewolucji informacyjnej perspektywa wprowadzenia Internetu jako
podstawowego narz dzia wyborczej mobilizacji politycznej jest oczywi cie jeszcze
bardziej odleg a.

Na zako czenie warto wróci  do omówionego wcze niej przyk adu Jesse Ventury.
Dla oceny ogólnych implikacji sieciowej kampanii Ventury w kontek cie dynamiki
procesu wyborczego kluczowe s  dwa czynniki. Po pierwsze, wybory gubernatora to
– niezale nie od du ego obszaru, na jakim rozgrywa y si  one w wypadku ameryka -
skiego stanu Minnesota – element polityki lokalnej. Nie rozwijaj c w tym miejscu tego
zagadnienia, trzeba stwierdzi , e nie ma prostego prze o enia z regu  rz dz cych lo-
kalnym procesem wyborczym na wybory w skali „makro”.

Jak uj  to Bimber ( 998a, s. 399) w odniesieniu do wyborów ameryka skich w ro-
ku 996:

Mobilizacja oparta o wykorzystanie Internetu mog a by  wystarczaj co silna, by wp yn
na rezultaty [wyborów – L.P.] w polityce lokalnej albo w zakresie wybranych zagadnie  na
szczeblu krajowym, gdzie ma e, aktywne grupy mog  okaza  si  wp ywowe. Mobilizacja ta
z pewno ci  jednak nie by a wystarczaj co silna, by sta  si  istotnym czynnikiem w polityce na
szczeblu krajowym. W istocie, poziom sieciowej mobilizacji musia by zdecydowanie wzro-
sn , by sta a si  ona czynnikiem tego rodzaju.

Po drugie za , sukces Jesse Ventury jest bardzo ciekawym przyczynkiem dla ana-
lizy kwestii znaczenia rewolucji informacyjnej dla procesów mobilizacji spo ecznej,

34 Niezale nie od witryn poszczególnych kandydatów istnia y oczywi cie tak e oficjalne witryny
poszczególnych partii politycznych. Wybory ameryka skie maj  jednak charakter jednomandatowy,
s  wi c ca kowicie spersonalizowane. St d kluczowe znaczenie indywidualnych kampanii prowa-
dzonych przez poszczególnych kandydatów.
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w specyficznych warunkach ameryka skich. Kszta t kampanii Ventury, opartej o szero-
ki, oddolny i w du ym stopniu rozwijaj cy si  spontanicznie, ruch spo ecznego popar-
cia (grassroots politics), zosta  zdeterminowany przez dwupartyjno  ameryka skiego
systemu partyjnego. Pozycja „outsidera”, kandydata nie zwi zanego z wielkimi partyj-
nymi maszynami politycznymi, narzuci a strategiczn  koncepcj  kampanii i u atwi a
wej cie na cie k  kreowania swoistego ruchu spo ecznego. Ventura wykaza , e Inter-
net mo e by  istotnym elementem takiego modelu budowy poparcia wyborczego. Nie
oznacza to jednak, e do wiadczenia z jego kampanii w roku 998 mo na przenie
wprost do realiów politycznych bazuj cych na innym wzorcu partycypacji politycznej,
czy opartych o inny kszta t systemu partyjnego i wyborczego.

4.3.3. Mobilizacja w obronie wolno ci s owa.
Przyk ad Ustawy o obyczajno ci w komunikacji (CDA)

Ustawa o obyczajno ci w komunikacji – CDA (Communications Decency Act) by a
cz ci  ameryka skiej ustawy o telekomunikacji z roku 996. W sensie formalnym
CDA dotyczy a wszystkich form telekomunikacji, ze standardow  telefoni  w cznie.
W istocie jednak jej g ównym celem by o wprowadzenie kontroli tre ci przesy anych
w Internecie. Ustawa zosta a uchwalona przez obie izby ameryka skiego Kongresu

 lutego 996 roku zdecydowan  wi kszo ci  g osów35 i w tydzie  pó niej podpisana
przez prezydenta Clintona. Na mocy CDA tworzenie i transmisja wszelkich tre ci, któ-
re mog  zosta  uznane za obsceniczne, nieobyczajne i mog yby by  odebrane jako na-
pastliwe w stosunku do innych osób, podlega  mia a karze. Ochron  ustawow  obj ci
zostali zw aszcza nieletni, a odpowiedzialno  za rozpowszechnianie nieobyczajnych
materia ów zosta a rozci gni ta na administratorów sieci i firmy dostarczaj ce us ugi
iternetowe. Mieli oni odpowiada  nawet w wypadku, gdy niedozwolone tre ci zosta y-
by umieszczone w sieci lub przesy ane z inicjatywy samych u ytkowników. Osoby
uznane za winne amania przepisów ustawy podlega yby karze grzywny lub karze wi -
zienia do dwóch lat.

Ju  sama inicjatywa ustawodawcza dotycz ca regulacji tre ci przesy anych elek-
tronicznie wzbudzi a zaniepokojenie organizacji spo ecznych i grup obrony praw cz o-
wieka. Uchwalenie CDA uruchomi o za  najwi ksz  chyba w historii USA kampani
protestu i nacisku, z masowym wykorzystaniem Internetu. W akcji tej wzi o udzia
ponad sto ró nych organizacji36 reprezentuj cych dwa podstawowe typy. Pierwszy
z nich to struktury zakorzenione w ameryka skim yciu publicznym od dawna i wyko-
rzystuj ce sie  jako dodatkowe narz dzie swej podstawowej dzia alno ci. Przyk adem

35 4 4: 6 w Izbie Reprezentantów i 9 :5 w Senacie.
36 W sieci aktywni byli tak e zwolennicy ustawowej kontroli Internetu. Na oko o sto organizacji

protestuj cych przeciw CDA przypada o jednak tylko kilka organizacji popieraj cych przyj te przez
Kongres rozwi zania (zob. Pal 998).
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mo e by  Ameryka ski Zwi zek Swobód Obywatelskich – ACLU (American Civil Li-
berties Union), od wielu lat zaanga owany w walk  o przestrzeganie praw cz owie-
ka w USA. Drugi nurt organizacji tworzy y fundacje, stowarzyszenia i kluby, stwo-
rzone po pojawieniu si  Internetu, zajmuj ce si  g ównie ró nymi aspektami funk-
cjonowania sieci i podporz dkowuj ce ca  sw  „fizyczn  dzia alno ” aktywno ci
sieciowej. W ród najistotniejszych organizacji tego typu, zaanga owanych w pro-
testy przeciw CDA wymieni  trzeba Spo ecze stwo Internetu (Internet Society)
< http://www.isoc.org >, i Fundacj  Elektronicznej Granicy – EFF (Electronic Frontier
Foundation) < http://www.eff.org >.

Warto podkre li , e typow  charakterystyk  sieci protestu przeciw CDA by y
wielopoziomowe zwi zki pomi dzy poszczególnymi podmiotami. Tylko trzydzie ci
spo ród ponad stu organizacji stanowi y struktury wyst puj ce indywidualnie, tzn.
nieafiliowane przy adnej „organizacji-matce”. W wypadku tych ostatnich ACLU zwi -
zane by o z trzema innymi stowarzyszeniami praw cz owieka, a EFF z sze cioma nieza-
le nymi fundacjami zajmuj cymi si  Internetem. Tworzenie tego rodzaju lu nych sieci
i spontanicznych koalicji jest charakterystyczn  cech  funkcjonowania zajmuj cych
si  Internetem organizacji spo ecznych w ogóle. czenie si  w szersze, nieformalne
struktury pozwala (przy wykorzystaniu mo liwo ci komunikacji stwarzanych przez In-
ternet) atwo zwi kszy  zasi g oddzia ywania ca ej sieci organizacji i szybko reagowa
na ewentualne problemy. Jednocze nie mo liwe jest zachowanie autonomii wszystkich
partycypuj cych organizacji, wchodzenie do kilku niezale nych koalicji czy pozosta-
wanie poza konkretnymi wspólnymi akcjami.

Tego rodzaju struktura sieci mobilizacji w Internecie zdecydowanie ró ni j  od
modelu mobilizacji tradycyjnej, w wypadku której zazwyczaj istnieje konkretne zinsty-
tucjonalizowane centrum. Pe ni ono rol  swoistej kwatery g ównej i koordynuje
wszystkie dzia ania, dokonuj c precyzyjnego podzia u zada . W przeciwie stwie do
hierarchicznie zorganizowanych dzia a  tradycyjnych, kampanie realizowane przy
u yciu sieci przypominaj  sw  struktur  raczej wielowymiarow  paj czyn . Pewne jej
elementy s  po o one bardziej peryferyjnie i s  zako czeniami poszczególnych „ni-
tek”, inne s  usytuowane bardziej centralnie i maj  bezpo redni kontakt z wi ksz  ilo-
ci  s siaduj cych „oczek”. Istot  ca ej struktury nie jest jednak jej hierarchiczno , ale

system wielokrotnych po cze  i wielokierunkowej wymiany.
Opisany model organizacji procesu mobilizacyjnego zaowocowa  w przypadku

CDA zastosowaniem wielu ró norodnych strategii sprzeciwu. Obejmowa y one zarów-
no dzia ania z zakresu konwencjonalnie rozumianej polityki, jak i poczynania czysto
sieciowe.

Trzy strategie protestu mia y znaczenie podstawowe (Pal 998).

) Pozew s dowy. W kilka tygodni po podpisaniu CDA przez prezydenta przed-
stawiciele koalicji z o yli w s dzie federalnym w Filadelfii oficjalny pozew

daj cy uznania ustawy za niezgodn  z pierwsz  poprawk  do ameryka skiej
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konstytucji, gwarantuj c  wolno  s owa37. Ten standardowy w polityce ame-
ryka skiej krok zosta  jednak wzbogacony o pewne elementy sieciowe. Przede
wszystkim sala s dowa zosta a pod czona do sieci, co pozwala o ledzi  prze-
bieg obrad nieomal na bie co z dowolnego miejsca na wiecie i zapewni-
o pe n  dost pno  ca ej s dowej dokumentacji. Poza tym, w sieci udost pnio-

no osobom indywidualnym mo liwo  rejestrowania si  jako „wspó skar cy”
w sprawie. Odpowiedni formularz wype ni o ponad 50 tysi cy osób, co znacz -
co wzmocni o polityczne znaczenie pozwu.

2) Kampania listów protestacyjnych. Wiele spo ród organizacji bior cych
udzia  w prote cie zach ca o na swych sieciowych witrynach do wysy ania li-
stów protestacyjnych i telefonowania do cz onków Kongresu i Bia ego Domu.
Odpowiednie adresy by y dost pne na d ugo przed przeg osowaniem CDA.
Apogeum tej akcji nast pi o w grudniu 995 roku, kiedy to w ci gu jednego
dnia parlamentarzy ci otrzymali ponad 20 tysi cy faksów, telefonów i listów
elektronicznych, daj cych odrzucenia CDA.

3) Protesty umieszczane na witrynach sieciowych. Ta forma protestu, najbar-
dziej bezpo rednio zwi zana z samym przedmiotem sporu, dawa a te  najwi k-
sze pole do popisu indywidualnym u ytkownikom Internetu. Najbardziej zna-
nym dzia aniem tego typu by o umieszczanie przez osoby lub organizacje iden-
tyfikuj ce si  z protestem przeciw CDA na w asnych witrynach graficznego
znaku b kitnej wst ki, maj cego symbolizowa  solidarno  z akcj . Apelo-
wano tak e o „wygaszenie” witryn na 48 godzin i umieszczenie na nich tylko
odpowiedniego napisu informuj cego o istocie protestu. Dzia anie to by o sko-
ordynowane i wzi o w nim udzia  oko o pó tora tysi ca witryn. Poniewa
przy czyli si  tak e giganci, tacy jak Netscape czy Yahoo, ca a akcja zosta a
zauwa ona nie tylko w sieci, ale i przez najwa niejsze media. Nieco mniej po-
wa ny, ale pokazuj cy kontrowersyjno  przepisów CDA by  apel o tworzenie
list stron internetowych, które musia yby znikn  z sieci, gdyby ustawa wesz a
w ycie. Na witrynach protestuj cych organizacji i osób indywidualnych poja-
wi y si  dziesi tki „list stron zakazanych” wraz z prowadz cymi do nich od-
no nikami38.

37 Warto podkre li , e cho  g ówn  rol  w koalicji przeciw CDA odgrywa y organizacje obywa-
telskie, pozew s dowy by  firmowany tak e przez czo owe korporacje z sektora informacji. Znalaz y
si  w ród nich mi dzy innymi Microsoft, America Online i Prodigy. Aktywno  obywatelska zosta a
wi c wsparta obron  czysto komercyjnych interesów.

38 W ród witryn zawieraj cych materia y ami ce uregulowania CDA wymieniane by y mi dzy
innymi: rysunkowy poradnik u ywania prezerwatywy, materia y dotycz ce porodu w wodzie i kar-
mienia piersi , a tak e wybrane fragmenty Biblii.
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Najistotniejsze znaczenie spo ród wymienionych dzia a  mia y oczywi cie wspo-
mniane kroki prawne. S d federalny uzna , e CDA jest niezgodna z prawem do wolno-
ci wypowiedzi, gwarantowanym przez konstytucj  ameryka sk . Podkre lono tak e

du  nieprecyzyjno  zapisów ustawy, co musia oby prowadzi  do powa nych proble-
mów z jej interpretacj . Po apelacji z o onej przez Departament Sprawiedliwo ci, spra-
wa trafi a do ameryka skiego S du Najwy szego, który w czerwcu roku 997 podtrzy-
ma  decyzj  s du ni szej instancji.

Sieciowa kampania w obronie wolno ci s owa zako czy a si  sukcesem. Najcie-
kawsze z interesuj cego nas punktu widzenia s  wnioski wynikaj ce z akcji przeciw
CDA, w kontek cie perspektyw wykorzystania sieci w procesach politycznej mobiliza-
cji. Mimo e zasi g protestu – b d cy funkcj  dost pno ci Internetu – nie by  masowy,
pewne cechy sieci zdecydowanie zwi kszaj  prawdopodobie stwo aktywnego zaanga-
owania si  przeci tnych obywateli w problemy ycia publicznego.

Jak uj a to Pal ( 998, s. 22):

(...) nowe technologie informacyjne i komunikacyjne dramatycznie obni aj  bariery wej cia
na rynek polityki. Mobilizacja jest znacznie atwiejsza, poniewa  dzi ki rodkom elektronicz-
nym mo na politycznie zaktywizowa  i wej  w kontakt z wi ksz  liczb  ludzi. Tworzenie sie-
ci [wspó pracowników – L.P.] jest atwiejsze bez wzgl du na odleg o ci. Co wi cej, mo na na
tyle precyzyjnie odnosi  si  do konkretnych interesów, e udaje si  mobilizowa  ludzi wokó
tego, co ich naprawd  i w danym momencie dotyczy, a nie wokó  abstrakcyjnych politycznych
ideologii.

Uwagi te dotycz  w równym stopniu kampanii protestu, ruchów spo ecznych, co
procesów wyborczych. Wydaje si  wi c nieuniknionym, e wraz ze zwi kszaniem do-
st pno ci Internetu upowszechni si  wykorzystanie sieci jako skutecznego narz dzia
politycznej mobilizacji.

4.4. Budowa struktur sieciowego spo ecze stwa obywatelskiego

4.4. . Cyfrowe Miasto w Amsterdamie

Przedstawiony w drugim rozdziale kryzys wspó czesnej demokracji, opisywany
w kategoriach zaniku kapita u spo ecznego czy upadku sfery publicznej, jest w rów-
nym stopniu widoczny na szczeblu pa stw, jak i spo eczno ci lokalnych. Z punktu wi-
dzenia przeci tnego obywatela zauwa alne s  zw aszcza negatywne symptomy doty-
cz ce jego najbli szego rodowiska spo ecznego, a wi c miasta, w którym mieszka.
Anonimowo  kontaktów, rozpad wi zi s siedzkich czy brak poczucia bezpiecze stwa
sta y si  w ostatnich dekadach XX wieku sta ymi elementami spo ecznego pejza u,
zw aszcza w rodowisku najmocniej zurbanizowanym. Mieszka cy staj  si  wed ug
niektórych badaczy w coraz wi kszym stopniu zamykaj cymi si  w swej prywatno ci
odbiorcami us ug dostarczanych przez miasto, a nie uczestnikami lokalnych spo eczno-
ci (Mitchell 995; Aurigi, Graham 998).
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W tej sytuacji, rozwój rewolucji informacyjnej zaowocowa  wieloma inicjatywami
maj cymi na celu odbudow  spo eczno ci miejskich poprzez sieciow  mobilizacj  za-
anga owania mieszka ców w sprawy publiczne39. Jednym z najbardziej udanych dzia-
a  tego typu sta o si  Cyfrowe Miasto w Amsterdamie.

Cyfrowe Miasto (De Digitale Stad < http://www.dds.nl >) powsta o w styczniu
994 roku40. Pocz tkowo by a to inicjatywa planowana na dziesi  tygodni, jako eks-

perymentalne forum informacyjno-dyskusyjne przed zbli aj cymi si  wyborami lokal-
nymi. W tym pierwszym, „startowym” okresie projekt – mimo i  niezale ny od w adz
miasta – zosta  wsparty miejsk  dotacj  w wysoko ci 350 tysi cy USD. Poniewa  od
samego pocz tku inicjatywa spotka a si  z du ym zainteresowaniem (w ci gu pierw-
szych 0 tygodni zarejestrowa o si  oko o 3 tysi cy u ytkowników), program po-
stanowiono kontynuowa . W po owie roku 996 liczba „mieszka ców” Cyfrowego
Miasta wzros a do 45 tysi cy, a w roku 2000 osi gn a 60 tysi cy (Schalken 2000).
Korzystanie z us ug projektu jest dla zarejestrowanych u ytkowników bezp atne.

W ród celów, jakie przy wieca y twórcom programu, wymieniano przede wszyst-
kim stymulowanie debaty publicznej mieszka ców (oraz dyskusji pomi dzy miesz-
ka cami a w adzami miasta), a tak e stworzenie forum dla dystrybucji informacji
amsterdamskiego samorz du lokalnego i organizacji obywatelskich. Istotne by o tak e
umo liwienie kontaktów zwi zanych z tworzeniem zbli onych projektów sieciowych
zarówno w Holandii, jak i na wiecie4 .

Witryna Cyfrowego Miasta zawiera ponad trzydzie ci serwisów tematycznych.
Maj  one form  skwerów-placów, przy których znajduj  si  „budynki” z pomiesz-
czeniami do wynaj cia. Wynajmowanie powierzchni jest zwi zane z konieczno ci
op acania „czynszu” (op at na rzecz administratorów witryny), a oznacza po prostu
mo liwo  umieszczania ró nych informacji zwi zanych tematycznie z danym skwe-
rem-placem. Mog  to robi  organizacje pozarz dowe, agendy miasta, firmy zajmuj ce
si  danym problemem itp.

Tematyka poszczególnych placów jest bardzo zró nicowana i obejmuje zarówno
kwestie polityki na szczeblu krajowym, jak inwestycje lokalne, rynek ksi ki czy pro-
blemy spo eczno ci mniejszo ci seksualnych. Osoby zainteresowane, odwiedzaj ce

39 Pierwszy program tego typu powsta  w Cleveland w USA w roku 985, ale – jak si  ocenia –
ju  w roku 998 w samych Stanach Zjednoczonych oko o 200 miast realizowa o swe w asne obywa-
telskie „projekty sieciowe”. Witryna The City.Net („Sie  Miast” < http://www.city.net >) skupia
zreszt  a  ponad 2 tysi ce ró nych inicjatyw. Zdecydowana wi kszo  z nich ma jednak – wbrew
nazwie – czysto komercyjny charakter i jest rodzajem sieciowych przewodników po lokalnych skle-
pach, restauracjach itd.

40 Szczegó owy opis historii i funkcjonowania amsterdamskiego Cyfrowego Miasta prezentuj
Francissen i Brants ( 998). Na ten sam temat zob. te  Brants et al. ( 996); Taylor, Burt ( 999); Schal-
ken (2000).

4 Projekty zbli one do amsterdamskiego s  z powodzeniem realizowane tak e np. w Bolonii
i – na mniejsz  skal  – w Atenach. Zob. Tambini ( 998); Tsagarousianou ( 998).
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poszczególne skwery-place mog  tworzy  swe w asne witryny („budowa  domy”) przy
konkretnych placach i umieszcza  dowolne informacje zwi zane tematycznie z kon-
kretnym miejscem.

Obowi zuj  w tym zakresie tylko dwa ograniczenia. Zabronione jest umieszczanie
og osze  i tre ci pornograficznych. Co ciekawe, ten ostatni zakaz nie ma charakteru
obyczajowego i jest podyktowany wy cznie obaw  o ca kowite „zatkanie” witryny
przez wzmo ony ruch powodowany przez mi o ników pornografii (Francissen, Brants

998).
Cyfrowe Miasto jest tak e miejscem, gdzie mo na oddawa  si  dyskusji. Ju

w roku 996 istnia o oko o stu grup dyskusyjnych, z których wi kszo  po wi cona
by a kwestiom najbardziej interesuj cym przeci tnych ludzi (hobby, rozrywka, sposo-
by sp dzania wolnego czasu, kultura). Oko o dwadzie cia grup dyskusyjnych mia o
charakter stricte obywatelski (polityka lokalna, sprawy lokalnych spo eczno ci, polity-
ka mi dzynarodowa), a kilka zajmowa o si  wy cznie Internetem i problemami same-
go Cyfrowego Miasta.

Interesuj cych danych dostarczaj  badania populacji u ytkowników projektu (Au-
rigi, Graham 998; Francissen, Brants 998). W po owie roku 996 ka dy spo ród
zarejestrowanych „mieszka ców” przeci tnie raz w tygodniu odwiedza  Cyfrowe Mia-
sto (warto doda , e ta wysoka aktywno  jest dodatkowo stymulowana przez wykre-
lanie z listy uczestników osób, które nie pojawi y si  na witrynie programu przez dwa

miesi ce). Codziennie miasto odwiedza o te  we wspomnianym okresie oko o 2 tysi ce
osób niezarejestrowanych. W sumie dawa o to osiem tysi cy wizyt dziennie, co w wy-
padku obywatelskich inicjatyw sieciowych jest liczb  bardzo wysok .

Profil u ytkowników projektu odzwierciedla  obraz typowy dla wczesnej fazy roz-
woju Internetu. W ród „mieszka ców” miasta dominowali m czy ni (84%), poni ej
35 lat (7 %), o wykszta ceniu wy szym (75%). Oznacza to, e populacja Cyfrowego
Miasta nie jest oczywi cie reprezentatywn  próbk  ludno ci Amsterdamu i reprezentu-
je raczej jej m odsz , lepiej wykszta con  i – w domy le – lepiej sytuowan  cz .
Charakterystyczny jest w tym kontek cie wyj tkowo niski odsetek bezrobotnych w ród
u ytkowników projektu. Stanowili oni tylko 3% „mieszka ców”, podczas gdy w okre-
sie przeprowadzania bada  bezrobocie w Amsterdamie zbli a o si  do 20%.

Co ciekawe, prawie po owa zarejestrowanych u ytkowników pochodzi a spoza
Amsterdamu42. Sugeruje to, e inicjatywa nie ma charakteru lokalnego i trudno j
uzna  za proste rozszerzenie geograficznie zlokalizowanej spo eczno ci miasta. Z dru-
giej strony jednak, a  3% mieszka ców Amsterdamu deklaruje, e odwiedza czasem
witryn  Cyfrowego Miasta, co oznacza e spo eczno  lokalna w znacz cym stopniu
identyfikuje si  z dzia alno ci  projektu. Wszystko to wskazuje, e mamy do czynienia

42 W sensie formalnym zarejestrowanym „mieszka cem” Cyfrowego Miasta mo e zosta  ka dy
u ytkownik sieci, z dowolnego miejsca na ziemi. G ówn  barier  jest w tym wypadku znajomo
j zyka holenderskiego.
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z bardzo interesuj cym po czeniem ponadlokalnej fascynacji inicjatyw  wykorzystu-
j c  mo liwo ci stwarzane przez rewolucj  informacyjn , z prób  budowania nowej
to samo ci lokalnej.

Ten ostatni motyw – le cy u podstaw ca ego przedsi wzi cia – ci gle jeszcze cze-
ka na pe niejsz  realizacj . Wskazuj  na to przytoczone wcze niej wyniki bada  nad
spo ecznym profilem u ytkowników projektu. Kwestia ta odzwierciedla jednak znacz-
nie ogólniejsze problemy zwi zane z budow  spo ecze stwa informacyjnego. Bez po-
wszechnego dost pu do nowych technologii nie mo na mówi  o pe nym wykorzystaniu
potencjalnych mo liwo ci rewolucji informacyjnej w sferze ycia publicznego.

4.4.2. Elektroniczna Demokracja w stanie Minnesota

Projekt Elektroniczna Demokracja w stanie Minnesota – MNED (Minnesota Elec-
tronic Democracy Project < http://www.e-democracy.org > ) powsta  w lipcu 994
roku. Podobnie jak w wypadku Cyfrowego Miasta w Amsterdamie pocz tkowo by a to
próba stworzenia internetowej witryny wyborczej, w której wszyscy zainteresowani
mogliby znale  informacje na temat kandydatów w wyborach, które mia y si  odby
w USA w listopadzie 994 roku. Pomys odawc  i za o ycielem MNED by  24-letni
student jednego z uniwersytetów w Minneapolis, który swoim pomys em podzieli  si
z uczestnikami ró nych lokalnych list dyskusyjnych. Obecnie projekt jest prowadzony
przez pozarz dow  organizacj  o charakterze niekomercyjnym (non profit), deklaruj -
c  niezale no  polityczn .

Projekt wystartowa  we wrze niu 994, bezpo rednio przed seri  prawyborów
w stanie Minnesota. Kierowany i obs ugiwany by  przez troje studentów, pracuj cych
jako ochotnicy. W czasie kampanii wyborczej w roku 994 MNED zorganizowa a
pierwsze dwie debaty internetowe pomi dzy kandydatami na dwa najistotniejsze stano-
wiska (wakuj cy mandat senatorski i stanowisko gubernatora). Nie odbywa y si  one
w czasie rzeczywistym, ale trwa y po kilka dni i pozwala y zarówno na odpowiedzi na
zadane pytania, jak i repliki i polemiki. Debaty ledzi o na bie co – tzn. zapoznawa o
si  z wypowiedziami kandydatów i komentowa o – oko o 700 osób.

W pocz tkowej fazie na stronie MNED dost pne by y wy cznie informacje doty-
cz ce kandydatów na ró ne stanowiska – najcz ciej uzyskane od nich samych lub ich
sztabów wyborczych. Stosunkowo szybko, na yczenie samych odwiedzaj cych stro-
ny MNED, utworzona zosta a lista dyskusyjna „Polityka w stanie Minnesota” (Minne-
sota Politics and Public Policy E-mail Forum). Inicjatywa ta nada a ca emu projekto-
wi zdecydowanie bardziej interaktywny charakter. Do po owy pa dziernika 994 ro-
ku cz onkami listy zosta o ponad 300 osób, a w chwili obecnej ich liczba wynosi
oko o 50043.

43 Funkcjonowanie listy zosta o bli ej przedstawione w podrozdziale 3.2.
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Po zako czeniu kampanii wyborczej MNED nie zaprzesta a dzia alno ci. Co wi -
cej, z witryny o charakterze g ównie informacyjnym projekt zmieni  si  stopniowo
w lokalne forum udzia u w yciu spo eczno ci, zarówno w kontek cie ycia polityczne-
go, jak i inicjatyw spo ecznych. Decyduj c  rol  w tej ewolucji odegra y o ywione
debaty rozgrywaj ce si  na stronach wspomnianej listy dyskusyjnej, a wzmocnie-
niu zainteresowania aktywno ci  MNED sprzyja  znacz cy udzia  lokalnych polityków
w jej dzia alno ci.

Stosunkowo szybko lista MNED zyska a renom  forum dyskusyjnego, na którym
aktywni s  nie tylko „konsumenci” polityki – przeci tni obywatele, ale tak e cz onko-
wie lokalnych elit politycznych – dziennikarze, komentatorzy i politycy. MNED sta a
si  wi c miejscem spotkania tych, którzy o polityce g ównie mówi , z tymi, którzy
polityk  „robi ”. Ten dialogowy charakter stanowi w du ym stopniu o specyfice ca ego
projektu.

Amsterdamskie Cyfrowe Miasto dostarcza przestrzeni do aktywno ci zarówno lu-
dziom zainteresowanym problematyk  zwalczania bezrobocia, jak i mi o nikom spor-
tu czy muzyki rockowej. Jest to wi c inicjatywa nastawiona przede wszystkim na
stymulacj  rozwoju nowych wi zi spo ecznych, niezale nie od sfery ycia, w której si
to rozgrywa. MNED stara si  by  g ównie skutecznym kana em artykulacji g osów
przeci tnych obywateli w sprawach dotycz cych ycia publicznego oraz forum ko-
munikacji pomi dzy lokaln  spo eczno ci  a politykami (Aikens 996). Interaktywne
mo liwo ci Internetu sprawiaj , e inicjatywy sieciowe s  w stanie znacznie skutecz-
niej pe ni  rol  narz dzia formowania opinii publicznej ni  tradycyjne media. St d za-
pewne du e zainteresowanie udzia em w dzia alno ci MNED ze strony reprezentan-
tów lokalnej elity politycznej. Jednocze nie wiadomo , e g os w elektronicznej
dyskusji na tematy lokalne nie jest tylko form  ekspresji w asnych opinii czy niepoko-
jów, lecz mo e by  wys uchany przez rzeczywistych adresatów – polityków, zdecy-
dowanie zwi ksza motywacj  przeci tnych obywateli do anga owania si  w lokalne
inicjatywy.

W efekcie, na stronach MNED konsultowane by y – na wniosek samych lokalnych
polityków – wybrane projekty ustaw, og aszane by y decyzje polityków o nieubieganiu
si  o kolejny wybór, a tak e – oczywi cie – pro by o aktywne wsparcie w kolejnych
kampaniach. Jednocze nie lista dyskusyjna MNED sta a si  wa nym forum mobilizacji
spo ecznej dla grup zainteresowanych konkretnymi problemami lokalnymi. Próby zdo-
bycia poparcia spo ecznego dla finansowania okre lonych inwestycji przez w adze lo-
kalne, czy ch  zaktywizowania protestu przeciw inwestycjom niepopularnym, cz sto
stawa y si  tematem dyskusji (Clift 998). Mo na uzna , e MNED sta a si  znacz -
cym forum debaty publicznej na tematy kluczowe dla lokalnej spo eczno ci.

W chwili obecnej MNED jest rodzajem portalu politycznego, w którym mo na
znale  bardzo szczegó ow  informacj  o wszystkich aspektach ycia politycznego
w stanie Minnesota (Kongres Stanowy i jego dzia alno , partie polityczne, media zaj-
muj ce si  polityk , najnowsze informacje itd.), ale tak e sze  ró nych list dyskusyj-
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nych (dwie po wi cone polityce na szczeblu stanu, a cztery dotycz ce konkretnych
lokalnych spo eczno ci) oraz – w roku wyborczym – bardzo szczegó owy informator
po wi cony wyborom. Poza tym, dost pna jest ca a zarchiwizowana zawarto  wszyst-
kich cz ci sieciowej witryny MNED z lat poprzednich. Liczba sta ych uczestników
(subskrybentów) wszystkich list dyskusyjnych wynosi oko o 300 osób. Liczba odwie-
dzaj cych strony MNED wynosi oko o 3–4 tysi ce w ci gu miesi ca (dotyczy to oczy-
wi cie ilo ci wizyt na witrynie projektu, liczba osób odwiedzaj cych jest zapewne
znacznie ni sza)44.

Siedem lat obecno ci w yciu publicznym na tyle wzmocni o status MNED, e
planowane jest dalsze rozszerzenie dzia alno ci programu. Szczególn  rol  organizato-
rzy przypisuj  powstaniu tzw. „Forum Kapitolu” (Capitol Forum). Mia oby ono stano-
wi  sta y obywatelski mechanizm konsultacyjny na wszystkich etapach stanowego pro-
cesu legislacyjnego. W ten sposób uda oby si  jeszcze mocniej wprowadzi  elementy
elektronicznej demokracji do codziennego funkcjonowania lokalnej polityki. Powo-
dzenie tych zamiarów jest jednak zdeterminowane nie tylko dalsz  ch ci  wspó pracy
lokalnych elit politycznych. Istotne jest przede wszystkim utrzymywanie si  spo ecz-
nego zaanga owania w funkcjonowanie MNED.

 Przytoczone powy ej liczby wskazuj , e mimo sta ego zakorzenienia si  projek-
tu w lokalnym krajobrazie politycznym w chwili obecnej nie mo na mówi  o maso-
wym udziale mieszka ców w tej nowej formie uczestnictwa politycznego. W pionier-
skiej fazie wykorzystania nowych technologii w procesach demokratycznych ten po-
ziom partycypacji mo na by o uzna  za satysfakcjonuj cy. Je li jednak MNED ma sta
si  w przysz o ci dowodem na mo liwo  o ywienia sfery publicznej i symptomem
poprawy kondycji lokalnej demokracji, musi by  forum aktywizuj cym obywateli
mocniej ni  czyni  to tradycyjne mechanizmy uczestnictwa politycznego. Bez tego
Elektroniczna Demokracja w Stanie Minnesota pozostanie tylko uzupe nieniem, a nie
elementem g ównego nurtu procesów politycznych.

4.4.3. Publiczna Sie  Elektroniczna w Santa Monica

Publiczna Sie  Elektroniczna – PEN (Public Electronic Network < http://pen.ci.
santa-monica.ca.us/cm/ >) zosta a uruchomiona w Santa Monica, w Kalifornii, w lutym

989 roku45. W momencie powstawania PEN by a pierwsz  na terenie USA, wspieran
przez w adze municypalne, bezp atn  sieci  lokaln  dost pn  dla wszystkich miesz-
ka ców. W a nie decyduj cy udzia  w adz lokalnych ju  od momentu powstania pro-

44 Zob. Minnesota E-Democracy < http://www.e-democracy.org//mn-politics/explain.html >.
45 PEN jest jedn  z najcz ciej opisywanych w literaturze lokalnych inicjatyw sieciowych. W in-

teresuj cym nas tu kontek cie najistotniejsze znaczenie maj  nast puj ce teksty: Dutton, Guthrie
( 99 ); McKeown ( 99 ); Dutton ( 996); Schuler ( 996); Schalken (2000).
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jektu, ró ni zdecydowanie PEN od dwóch przedstawionych wcze niej inicjatyw. Zna-
cz ce wyj cie poza typow  dla witryn w adz samorz dowych rol  lokalnego portalu
informacyjnego, pozwala jednak na uznanie PEN za przyk ad inicjatywy skierowanej
na budow  elementów sieciowego spo ecze stwa obywatelskiego.

Powstanie PEN by o po rednio rezultatem zapytania jednego z radnych miejskich
o mo liwo  zapewnienia dost pu do sieci ma ej grupie jego wyborców. W adze miasta
postanowi y uruchomi  znacznie szerszy projekt, w czym w znacz cym stopniu pomo-
g o wsparcie firm komercyjnych, które zgodzi y si  dostarczy  cz  niezb dnego
sprz tu (Schalken 2000). Dla zwi kszenia dost pno ci sieci mieszka cy mogli czy
si  z PEN nie tylko ze swych prywatnych komputerów, ale tak e z dwudziestu terminali
ustawionych w ogólnodost pnych budynkach publicznych. Co istotne, w przeciwie -
stwie do np. amsterdamskiego Cyfrowego Miasta, gdzie z publicznych terminali korzy-
sta a znikoma liczba u ytkowników, w Santa Monica a  ponad 20% wszystkich wej
do systemu przypada o w pierwszych latach na terminale ogólnodost pne. Oznacza
to, e uda o si  przynajmniej cz ciowo rozwi za  problem niereprezentatywno ci po-
pulacji u ytkowników projektu (z którym borykaj  si  wszystkie podobne inicjatywy)
i oderwa  partycypacj  w PEN od konieczno ci posiadania komputera.

W roku 992 cztery i pó  tysi ca mieszka ców Santa Monica zarejestrowa o si
jako u ytkownicy PEN. Stanowi o to oko o 5% populacji miasta. Liczba sta ych u yt-
kowników by a znacznie ni sza i wynosi a oko o 500 osób (Dutton 999a). Warto pa-
mi ta , e w pocz tkowym okresie funkcjonowania PEN nie dawa a dost pu do sieci
globalnej (by  to wi c przyk ad tzw. Intranetu), a tylko do ró nych serwisów miejskich.
Pozwala to uzna  podan  liczb  u ytkowników za osoby rzeczywi cie zainteresowane
yciem lokalnej spo eczno ci, a nie wykorzystuj ce sie  lokaln  wy cznie jako punkt

startowy do wirtualnych w drówek po wiecie46.
Pocz tkowo osoby korzystaj ce z PEN mia y przede wszystkim mo liwo  korzy-

stania z bogatej oferty serwisów dotycz cych ró nych aspektów ycia spo eczno ci.
Obejmowa a ona mi dzy innymi wyczerpuj cy przewodnik po lokalnych urz dach
miejskich, przegl d lokalnych wydarze  – zarówno firmowanych przez w adze muni-
cypalne, jak i przez niezale ne organizacje – oraz mo liwo  zamówienia ksi ki z ka-
talogu miejskiej biblioteki. W sieci dost pne by y tak e statystyki dotycz ce przest p-
czo ci w mie cie, dane dotycz ce lokalnego rynku mieszkaniowego i wiele innych
zbli onych informacji.

Oczywi cie u ytkownicy mieli te  mo liwo  korzystania z poczty elektronicznej
i kontaktowania si  z urz dnikami i lokalnymi politykami. W a nie ta ostatnia funkcja
odegra a kluczow  rol  w przekszta ceniu PEN z programu pe ni cego przede wszyst-

46 Zjawisko to jest bardzo typowe w wielu lokalnych inicjatywach sieciowych. Oczywi cie poda-
wana w takich wypadkach liczba u ytkowników mo e by  co najwy ej miernikiem ich stopnia zain-
teresowania wiatem, a nie popularno ci samego projektu w ród cz onków spo eczno ci lokalnych.
Na ten temat zob. Doheny-Farina ( 996).
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kim rol  municypalnego portalu w sie  aktywno ci obywatelskiej. Stosunkowo szybko
na witrynie PEN pojawi y si  dyskusje toczone przez u ytkowników na tematy interesu-
j ce lokaln  spo eczno . Najciekawsz  z nich by a, z punktu widzenia procesów party-
cypacji i mobilizacji spo ecznej, debata dotycz ca problemów bezdomnych.

Latem 989 roku prawie 200 spo ród licz cej oko o 2 tysi ce osób lokalnej popu-
lacji bezdomnych aktywnie w czy o si  w dyskusje na stronach PEN. Poinformo-
wali oni innych uczestników, e g ównym problemem utrudniaj cym znalezienie pra-
cy, a w konsekwencji wyj cie z bezdomno ci, jest brak dost pu do podstawowych
urz dze  umo liwiaj cych zachowanie higieny osobistej (chodzi o przede wszystkim
o ogólnodost pne prysznice, a tak e skrytki do zamykania rzeczy osobistych). Brak
odpowiedniego wygl du automatycznie dyskwalifikowa  bezdomnego kandydata do
pracy, ca kiem niezale nie od jego motywacji czy posiadanych kwalifikacji.

Dyskusja by a na tyle o ywiona, e z p aszczyzny czysto werbalnej zacz a prze-
nosi  si  w sfer  dzia ania. Grupa u ytkowników PEN popieraj cych starania bezdom-
nych o udost pnienie im przez miasto koniecznych urz dze  zacz a coraz intensyw-
niej interpelowa  w adze miejskie. Odby y si  zarówno sieciowe debaty, jak i spotka-
nia twarz  w twarz, pomi dzy reprezentantami bezdomnych, najbardziej aktywnymi
mieszka cami, a przedstawicielami w adz miejskich. Poniewa  ci ostatni nie widzieli
pocz tkowo mo liwo ci wyj cia naprzeciw postulatom bezdomnych, sprawa toczy a
si  stosukowo d ugo, anga uj c ostatecznie kilka ró nych grup i instytucji. Poza przed-
stawicielami rady miasta i odpowiednich agend municypalnych oraz samych bezdom-
nych, bardzo aktywn  rol  w tocz cych si  negocjacjach odegra a powo ana sponta-
nicznie przez u ytkowników PEN specjalna sieciowa grupa robocza. Sama sie  stano-
wi a za  w tym czasie swoiste centrum koordynacyjne dzia a  podejmowanych przez
stron  „obywatelsk ”.

Ostatecznie, dzi ki wsparciu lokalnych firm, a tak e 50 tysi com USD wyasy-
gnowanym przez w adze miasta, sprawa zako czy a si  spe nieniem postulatów wysu-
wanych przez przedstawicieli bezdomnych. Ca a debata dowiod a za , jak du y poten-
cja  aktywizacji spo ecznej tkwi w sieciowych inicjatywach lokalnych. Maj  one klu-
czowe znaczenie zw aszcza dla grup zmarginalizowanych i pozostaj cych poza
g ównym nurtem ycia publicznego.

Jak uj  to Schalken (2000, s. 55):

Si  PEN by o stworzenie bezdomnym z Santa Monica bezprecedensowej mo liwo ci nie
tylko zwrócenia si  do w adz miejskich, ale – co wi cej – dotarcie do mieszka ców i zaprezen-
towanie im swej opinii.

Przyk ad ten jest tym bardziej pouczaj cy, e ca a sprawa rozgrywa a si  na prze-
omie lat 80. i 90., kiedy dost pno  nowych technologii by a – nawet w po udnio-

wej Kalifornii – zdecydowanie ograniczona. W chwili obecnej stworzenie w skali lo-
kalnej infrastruktury u atwiaj cej powszechny dost p do sieci jest zadaniem znacznie
atwiejszym.
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Przyk adu PEN nie nale y idealizowa . W drugiej po owie lat 90. jej obywatelski
aspekt zacz  – zdaniem niektórych – wygasa  na rzecz funkcji czysto informacyjno-
-us ugowych (Dutton 999a). Tak e jako  dyskusji sieciowych prowadzonych na stro-
nach PEN w ostatnich latach daleko odbiega a od standardów demokratycznej debaty
publicznej (Docter, Dutton 998). Mimo to zarówno inicjatywa w Santa Monica, jak
i wszystkie pozosta e zaprezentowane w tej cz ci tekstu tworz  niew tpliwie now
przestrze  dla artykulacji opinii, interesów i aspiracji spo ecznych. Jej wype nienie za-
le y od wielu czynników, z których cz  nie jest bezpo rednio zwi zana z nowymi
technologiami. Pojawienie si  nowych mo liwo ci uczestnictwa w yciu politycznym
i mechanizmów mobilizacji stanowi wszelako znacz ce wyzwanie dla dominuj cego
obecnie modelu demokracji.
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ROZDZIA  5
Wp yw rewolucji informacyjnej
na funkcjonowanie instytucji politycznych i administracji

5. . Parlament

Swój pierwszy w yciu patent Thomas Edison uzyska  w roku 1869 za skonstru-
owanie maszyny do mechanicznego liczenia g osów. Gdy natychmiast potem uda  si
do Waszyngtonu i przedstawi  swój wynalazek w Kongresie, by  przekonany, e bez
trudu przekona polityków do zainstalowania urz dzenia w parlamencie. Wynalazek
Edisona w istocie dzia a  bardzo szybko i niezawodnie. Ku zaskoczeniu twórcy poli-
tycy odrzucili pomys , argumentuj c e zbytnie przyspieszenie procesu legislacyjne-
go mog oby zaszkodzi  jako ci ameryka skiej demokracji, w tym zw aszcza prawom
mniejszo ci (Wilhelm 2000).

Anegdota ta pokazuje skomplikowane relacje pomi dzy technologi  a demokra-
tycznymi procedurami i udowadnia, e parlament jest miejscem raczej konserwatyw-
nym i z ostro no ci  przyjmuj cym wszelkie usprawnienia techniczne. Jest to efektem
zarówno czynników polityczno-prawnych, jak i psychologicznych, a opisana regu a
dotyczy w równym stopniu czasów Edisona, co okresu rewolucji informacyjnej. Mo e
o tym wiadczy  fakt, e w przeprowadzonych w roku 1992, w ród personelu amery-
ka skiego Kongresu, badaniach na temat sposobów komunikacji z cz onkami parla-
mentu, w ogóle nie uwzgl dniono poczty elektronicznej, a fax uznano za rodek nieod-
powiedni (za ma o oficjalny) do kontaktów z politykami (Carter 1999).

Z perspektywy pocz tku XXI stulecia mo na jednak mówi  o powolnym, ale za-
uwa alnym nasycaniu funkcjonowania cia  ustawodawczych elementami nowych tech-
nologii. Podstawow  rol  pe ni  w tym zakresie sieciowe witryny poszczególnych
parlamentów. Spe niaj  one kilka podstawowych funkcji. Na pierwszy plan wysuwa si
zdecydowanie aspekt informacyjno-edukacyjny. Parlamenty staraj  si  przybli a  oby-
watelom zarówno mechanizm procesu legislacyjnego, jak i informacje o swych aktual-
nych pracach czy szczegó owy zapis swej dzia alno ci. Witryny parlamentarne przed-
stawiaj  te  najcz ciej samych parlamentarzystów, zarówno w sensie biograficznym
jak i ich aktywno ci legislacyjnej. Wszystko to ma sprawi , e praca kluczowej w sys-
temie demokratycznym instytucji stanie si  zrozumia a dla wyborców i „przezroczy-
sta” z punktu widzenia dost pno ci informacji.
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Dwie pozosta e funkcje witryn parlamentarnych maj  charakter zdecydowanie
bardziej interaktywny i obejmuj  dostarczanie specyficznych us ug dla obywateli z jed-
nej, a stymulowanie obywatelskiej aktywno ci z drugiej strony. Mo na uzna , e jest
to ten aspekt wykorzystania nowych technologii, który najmocniej zwi zany jest
z kszta towaniem partycypacyjnego modelu demokracji. Konkretne mo liwo ci stwa-
rzane w tym zakresie przez witryny parlamentarne obejmuj  zarówno mo liwo
zamówienia wybranych publikacji parlamentarnych, jak i zamieszczanie elektro-
nicznych adresów do komisji parlamentarnych czy informacji o kalendarzu prac par-
lamentu. Szczegó owy opis g ównych funkcji pe nionych przez internetowe strony par-
lamentarne, sporz dzony na podstawie przeprowadzonej w roku 1998 empirycznej
analizy witryn trzydziestu parlamentów na ca ym wiecie (Taylor, Burt 1999)1, zawiera
tabela 5.1.

Warto zwróci  uwag , e adna konkretna witryna parlamentarna nie zawiera
wszystkich serwisów zaprezentowanych w zbiorczym zestawieniu. Jest to efektem za-
równo ró nych wzorców kultury politycznej w poszczególnych krajach, jak i ró nic
w systemach prawnych. Ta ostatnia kwestia dotyczy np. ujawniania stanu posiadania
parlamentarzystów. Nie bez znaczenia jest te  oczywi cie stopie  nowoczesno ci i po-
wszechno ci infrastruktury informacyjnej w danym kraju. Nie ma jednak bezpo red-
niego zwi zku mi dzy zaawansowaniem w rewolucji informacyjnej, a skutecznym wy-
korzystaniem nowych technologii w prezentacji parlamentu. Mo e o tym wiadczy
przyk ad Republiki Po udniowej Afryki, której parlament posiada jedn  z najbogat-
szych i najbardziej interaktywnych witryn, mimo e mieszka cy RPA maj  ci gle bar-
dzo ograniczony dost p do Internetu. Analiza zawarto ci witryn parlamentarnych pod
koniec minionej dekady2 wskazuje na zdecydowan  przewag  funkcji informacyjnej
i edukacyjnej nad elementami podporz dkowanymi pobudzaniu obywatelskiej aktyw-
no ci. Interaktywno  jest ci gle dodatkowym i marginalnym aspektem sieciowego wi-
zerunku parlamentów.

Jak uj li to w odniesieniu do parlamentu S owenii Vintar et al. (1999, s. 100):

Instytucje s  zainteresowane obecno ci  w Internecie i rozpowszechnianiem swego dobre-
go wizerunku w ród opinii publicznej. Znacznie mniej – je li w ogóle – s  one jednak zaintere-
sowane uzyskiwaniem zwrotnych opinii czy nawet krytycznych uwag o swej pracy od swych
klientów, mimo e istniej  techniczne mo liwo ci do realizacji takich zada .

1 Poza funkcjami prezentowanymi w tabeli, Taylor i Burt analizowali tak e techniczn  stron
konstrukcji witryn, z punktu widzenia atwo ci ich u ytkowania, oraz ich innowacyjno  – nie zwi -
zan  bezpo rednio z pracami parlamentu (licznik go ci witryny, tabela wymiany kursów walut euro-
pejskich na euro itd.) (zob. Taylor, Burt 1999).

2 Poza przywo anym ju  tekstem Taylora i Burta (1999) na ten sam temat zob. np. Löfgren et al.
(1999); Vintar et al. (1999); Margolis, Resnick (2000).
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Tabela 5.
G ówne funkcje pe nione przez sieciowe witryny parlamentarne

ród o: Taylor, Burt (1999)

Funkcja Forma realizacji funkcji
(serwis/rodzaj informacji dost pnych w witrynie)

1. Informacyjno-edukacyjna – podstawowe informacje o parlamencie (adres, lokalizacja,
mo liwo ci wizyt zorganizowanych grup itd.)

– informacje o historii parlamentu, jego pozycji w systemie
politycznym i g ównych mechanizmach dzia ania

– informacje o komisjach parlamentarnych
– dokumenty reguluj ce prac  parlamentu (regulamin, zasady

etyki parlamentarzysty)
– informacje biograficzne o cz onkach parlamentu
– mo liwo  ustalenia przez wyborców, który parlamentarzysta

reprezentuje ich okr g
– zapis g osowa  poszczególnych parlamentarzystów
– informacje o stanie maj tkowym parlamentarzystów
– informacje dotycz ce bud etu3

– aktywne odno niki do stron rz du, partii politycznych itp.

2. Dostarczanie „us ug” – mo liwo  zamówienia wybranych publikacji parlamentarnych
wspieraj cych demokracj lub na temat parlamentu

– informacja o numerze bezp atnej parlamentarnej infolinii
telefonicznej

– informacja o praktykach studenckich w parlamencie
– informacja o wolnych miejscach pracy i procedurze ubiegania

si  o zatrudnienie w parlamencie

3. Stymulowanie modelu – informacje dotycz ce mo liwo ci przesy ania stanowiska
aktywnego zaanga owa- indywidualnych obywateli w trakcie procesu legislacyjnego
nia obywateli (w tym drog  elektroniczn )

– informacje o planie pracy parlamentu
– dost p do pe nego zapisu posiedze  parlamentu, tekstów

ustaw i oficjalnych dokumentów parlamentarnych4

– aktywne odno niki do niezale nych sieciowych serwisów
politycznych, witryn organizacji obywatelskich itd.

3 Pe ny tekst ustawy bud etowej mo na znale  na witrynie prowincji Kolumbia Brytyjska
w Kanadzie.

4 W wypadku USA, serwis dotycz cy legislacji prowadzony jest przez Bibliotek  Kongresu
(THOMAS < http://Thomas.loc.gov > ). Dost pne s  w nim teksty wszystkich ustaw przyj tych od
pocz tku lat 70. i pe ny zapis debat parlamentarnych.
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Oficjalne witryny, jakkolwiek stanowi  rodzaj sieciowej wizytówki instytucji par-
lamentarnych, nie wyczerpuj  jednak kwestii obecno ci nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych w yciu parlamentów. Znacznie bardziej istotne, z poli-
tycznego punktu widzenia, s  próby w czenia elementów elektronicznej demokracji
w zakres procesu ustawodawczego. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest akcepta-
cja wnoszonych drog  elektroniczn  petycji do parlamentu. W krajach, gdzie próby
tego typu s  podejmowane, petycje (petitions) maj  status oficjalnego dokumentu kie-
rowanego do parlamentu przez grupy obywateli. Dokument tego typu musi zosta
poddany odpowiedniej procedurze parlamentarnej, nadana jest mu wi c formalna droga
urz dowa.

Pierwszym bodaj krajem, w którym dosz o do procesu legislacyjnego z udzia em
petycji sk adanej drog  elektroniczn , by a Australia. Mia o to miejsce przy okazji de-
baty nad rz dowymi poprawkami do kontrowersyjnej ustawy o prawach Aborygenów
(Native Title Act), w lattach 1997–1998. Ustawa ta spolaryzowa a mocno spo ecze -
stwo australijskie, gdy  próbowa a zrównowa y  prawa i interesy w a cicieli ziemi
i przemys u wydobywczego z jednej oraz Aborygenów – z drugiej strony. Koalicja
obywatelska popieraj ca prawa Aborygenów przeprowadzi a szereg akcji maj cych na
celu zmobilizowanie spo ecznego poparcia dla reprezentowanych przez siebie postula-
tów5. Jedn  z nich by a elektroniczna petycja sprzeciwiaj ca si  rz dowym poprawkom
do ustawy, jako ograniczaj cym nadmiernie prawa Aborygenów.

Warto pami ta , e opisywane wydarzenia mia y miejsce jeszcze przed wej ciem
w ycie uregulowa  dotycz cych podpisu elektronicznego, pozwalaj cego na nieza-
wodn  identyfikacj  osób sygnuj cych elektroniczne wersje dokumentów. Stwarza o to
powa ne problemy z wiarygodno ci  listy sygnatariuszy sieciowej petycji. W celu roz-
wi zania tego problemu, organizatorzy akcji zobowi zali wszystkich chc cych figuro-
wa  jako elektroniczni sygnatariusze petycji do przekazania do swego biura podstawo-
wych danych kontaktowych pozwalaj cych na identyfikacj . Zdecydowano si  tak e
na monitorowanie listy komputerów, z których dokonywano podpisu petycji (zbyt cz -
ste u ywanie tego samego komputera mog o sugerowa , e jedna osoba podpisuje pe-
tycj  w imieniu kolejnych, nieistniej cych sygnatariuszy). Na bie co usuwano te
z listy podpisów osoby dopisuj ce obra liwe lub niepowa ne komentarze.

Tego rodzaju procedura przynios a zaskakuj co dobre rezultaty. Z ponad siedmiu
tysi cy wst pnie zweryfikowanych podpisów tylko osiem okaza o si  (po nawi zaniu
kontaktu z sygnatariuszami) fa szerstwem. W tej sytuacji parlament po raz pierwszy
w historii Australii zdecydowa  si  przyj  elektroniczn  petycj  jako równoprawny
dokument w procesie legislacyjnym. Pod ostateczn  wersj  dokumentu figurowa o
7018 podpisów (Magarey 1999).

5 Istotne znaczenie w ca ej kampanii odegra y inicjatywy sieciowe. W istocie by  to wi c analo-
giczny do dzia a  opisanych w podrozdziale 4.3 i zako czony sukcesem przyk ad skutecznego wy-
korzystania sieci dla mobilizacji politycznej. Szerzej na ten temat zob. Magarey (1999).
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Mimo i  w wypadku debaty o prawach Aborygenów wspomniana petycja nie ode-
gra a decyduj cej roli politycznej, w interesuj cym nas tu kontek cie elektronicznej
demokracji by o to wydarzenie istotne. Jak wielokrotnie wspominano, bariery dla
udzia u obywateli w yciu publicznym s  przede wszystkim zwi zane z kosztami indy-
widualnego zaanga owania. Dopuszczenie dokumentów elektronicznych do oficjal-
nych procesów legislacyjnych oznacza, e w krajach o wysokim stopniu zaawansowa-
nia rewolucji informacyjnej (a wi c du ym poziomie dost pno ci nowych technologii)
bariery te ulegaj  gwa townemu obni eniu.

Drog  zbli on  do Australii zaczynaj  pod a  tak e inne parlamenty. Na terenie
Europy najciekawszy jest przyk ad Szkocji. Niezale nie od podobnej do australijskiej
procedury akceptowania petycji elektronicznych (zob. Robertson 2000), parlament
szkocki w wyj tkowo szerokim zakresie wykorzystuje ICT. Maksymalne zastosowanie
nowych technologii w funkcjonowaniu parlamentu uznano za jeden z kluczy do sukce-
su m odej szkockiej demokracji.

Jest to niew tpliwie zwi zane z dwoma czynnikami. Po pierwsze niezale ny par-
lament pojawi  si  ponownie w krajobrazie politycznym Szkocji, po prawie trzystulet-
niej przerwie, dopiero w roku 1999. Jest to element procesu tzw. dewolucji w brytyj-
skim systemie politycznym i nietypowy przyk ad tworzenia nieomal od zera modelu
funkcjonowania parlamentu – w bezpo rednim s siedztwie najstarszego cia a legisla-
cyjnego Europy, parlamentu brytyjskiego. Okres konstruowania wizji parlamentu
szkockiego zbieg  si  wi c z momentem gwa townego rozwoju rewolucji informacyj-
nej. Niew tpliwie sprzyja o to uwzgl dnieniu nowych technologii w modelu pracy no-
wo powstaj cej instytucji.

Drugi istotny czynnik to wspomniane „s siedztwo” parlamentu brytyjskiego.
Szkoci potrzebowali swoistego znaku rozpoznawczego dla w asnego parlamentary-
zmu. Naj atwiej by o go stworzy  przez zaprzeczenie konserwatywnemu i, wed ug nie-
których, koturnowemu trybowi pracy typowemu dla Westminsteru. Znacz ce wykorzy-
stanie ICT doskonale nadawa o si  do tego celu. Okoliczno ci te zaowocowa y po-
wszechn  zgod  g ównych si  politycznych w Szkocji na maksymalne wykorzystanie
nowych technologii jako narz dzia o ywiaj cego szkock  demokracj . W sensie poli-
tycznym by  to element szerszej strategii, maj cej na celu zbudowanie systemu demo-
kratycznego o akcencie wyra ne przesuni tym z reprezentacji na partycypacj .

 Wysokiemu poziomowi uczestnictwa obywateli sprzyja  powinna maksymalna
dost pno  informacji. Ten element sta  si  jednym z kluczowych dla modelu pracy
szkockiego parlamentu.

Jak ujmowa a to jedna z ekspertyz przygotowanych jeszcze przed jego ukonsty-
tuowaniem (Smith, Gray 1999, s. 72):

[Wykorzystanie – L.P.] ICT przez parlament powinno si  opiera  na za o eniu, e ka da
informacja parlamentarna, zawarta w jakimkolwiek systemie, b dzie publicznie dost pna po-
przez parlamentarn  witryn  sieciow , chyba e zostanie konkretnie zastrze ona z powodów
bezpiecze stwa lub ochrony prywatno ci.
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Jak wspomniano, dost pno  informacji sta a si  tylko punktem wyj cia dla prób
pobudzenia aktywno ci obywatelskiej. Poza dopuszczeniem petycji w trybie online,
wy oniony w wyborach w maju 1999 roku szkocki parlament wprowadzi  proce-
dur  sieciowych konsultacji. Latem roku 2000 zebrano w ten sposób opinie w ród m o-
dzie y na temat najbardziej pal cych – jej zdaniem – problemów spo ecznych. Plano-
wane s  dalsze dzia ania wykorzystuj ce ICT jako narz dzie artykulacji opinii spo ecz-
nych i/lub medium umo liwiaj ce bezpo redni udzia  obywateli w niektórych etapach
legislacji.

Niezale nie od zastosowania nowych technologii w ró nych elementach procesu
demokratycznego ICT maj  te  doprowadzi  do zwi kszenia efektywno ci organizacji
pracy parlamentu szkockiego i optymalizacji trybu pracy samych parlamentarzystów.
Ta ostatnia funkcja jest zreszt  przedmiotem analiz w wi kszo ci wspó czesnych legi-
slatur i jej rola b dzie niew tpliwie w przysz o ci rosn . Je li uzna , e trzy podstawo-
we aspekty pracy parlamentarzysty to: administrowanie, skuteczna komunikacja i za-
rz dzanie informacj  (Campbell et al. 1999), to nowe technologie w istotny sposób
mog  usprawni  realizacj  ka dej z wymienionych funkcji.

W odniesieniu do administrowania istotnym problemem jest konieczno  cze-
nia pracy w swym okr gu wyborczym i aktywno ci w siedzibie parlamentu. Wykorzy-
stanie poczty elektronicznej, cho by do sta ej komunikacji z personelem swych biur
czy przesy ania i odbierania dokumentów kr cych pomi dzy ró nymi s u bowymi
adresami, pozwala parlamentarzy cie na znacznie atwiejsze kontrolowanie bie cej
sytuacji i ustalanie priorytetów w codziennej dzia alno ci. Proces komunikacji dotyczy
te  oczywi cie relacji z poszczególnymi agendami parlamentu, organizacji pracy ko-
misji i kontaktów z wyborcami. Tylko w tym ostatnim zakresie poczta elektroniczna
ma na razie stosunkowo ma e znaczenie, aczkolwiek niektórzy cz onkowie ameryka -
skiego Kongresu ju  ok. po owy swej korespondencji od wyborców otrzymuj  drog
elektroniczn  (Margolis, Resnick 2000). Wi kszo  wewn trznej komunikacji orga-
nizuj cej prac  parlamentu mo e przy stosunkowo niewielkich nak adach odbywa  si
ju  dzisiaj poprzez e-mail. Skutecznie obni a to czasoch onno  i kosztoch onno
tego aspektu funkcjonowania legislatury.

Ostatnia wreszcie funkcja pracy parlamentarzysty, zarz dzanie informacj , ozna-
cza konieczno  szybkiego i efektywnego zbierania i publikowania informacji. Zwi -
zane jest to z jednej strony z potrzeb  merytorycznego przygotowania si  do pracy nad
konkretnymi aktami prawnymi, z drugiej za  z wymogiem kszta towania swego wize-
runku w kontek cie kolejnych wyborów. W obydwóch tych aspektach nowe technolo-
gie s  w stanie zmieni  model pracy parlamentarzysty. W kontek cie publikacji infor-
macji, najprostszym rozwi zaniem jest oczywi cie personalna witryna internetowa,
która w przysz o ci stanie si  zapewne pierwszym miejscem, na które zagl da  b d
szukaj cy informacji wyborcy. Ju  dzisiaj natomiast jest to medium istotne dla zajmu-
j cych si  problematyk  polityczn  dziennikarzy.

Dla mo liwo ci skutecznego zbierania informacji na okre lone tematy kluczowe
znaczenie maj  przede wszystkim parlamentarne sieciowe bazy danych. S  one w rów-
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nym stopniu przydatne zainteresowanym wyborcom, badaczom systemu politycznego,
co samym parlamentarzystom czy pracuj cemu na ich zlecenie personelowi. Ka dy kto
niedawno pracowicie przegl da  papierowy katalog biblioteczny, a dzisiaj mo e prze-
szukiwa  wybrane przez siebie dokumenty na ekranie swego komputera, doskonale
rozumie ró nic  pomi dzy obydwoma trybami pracy. Z punktu widzenia parlamenta-
rzysty, a wi c osoby cz sto b d cej w podró y i maj cej elastyczny harmonogram za-
j , podstawowe znaczenie ma przede wszystkim mo liwo  korzystania z baz danych
w ka dym momencie i w dowolnym miejscu. Ten atut jest oczywi cie istotny tak e
w odniesieniu do komunikacji ze wspó pracownikami, przesy ania dokumentów itp.

Przedstawiony powy ej katalog potencjalnych zmian, jakie w sposobie pracy par-
lamentarzysty mog  wprowadzi  ICT, obejmuje wy cznie najbardziej podstawowe
i dost pne, bez konieczno ci wielkich inwestycji, zastosowania. W odniesieniu do
wi kszo ci rozwini tych krajów demokratycznych – w sensie dost pnej infrastruktury
– jest to opis rzeczywisto ci, a nie futurystyczna wizja. Nie oznacza to jednak, e ist-
niej ce mo liwo ci s  w pe ni wykorzystywane. Sytuacja ta zapewne stopniowo b dzie
ulega  zmianie. Niew tpliwie jednak jeszcze dosy  d ugo list do wyborcy podpisany
przez parlamentarzyst  eleganckim piórem b dzie traktowany zarówno przez autora,
jak i adresata powa niej ni  identyczna w tre ci wiadomo  elektroniczna.

5.2. Rz d

W relacjach z reprezentantami rz du obywatel wyst puje w podwójnej roli. Przede
wszystkim jest „klientem” – odbiorc  us ug i dóbr publicznych, których dystrybucj
struktury rz dowe bezpo rednio lub po rednio organizuj  i koordynuj . T  kwesti ,
sprowadzaj c  si  do kontaktów z administracj , szczegó owo zajmiemy si  w dalszej
cz ci, po wi conej idei tzw. elektronicznej biurokracji6. Niezale nie od roli „konsu-
menckiej” ludzie wchodz  w relacje ze strukturami rz dowymi tak e jako obywatele –
próbuj cy przekaza  swe opinie reprezentantom rz dz cych lub cho by zdoby  istotne
dla siebie informacje. Kszta t tej w a nie relacji, mocno determinowanej przez rozwój
rewolucji informacyjnej, zostanie omówiony poni ej.

Z punktu widzenia przeci tnego obywatela praca rz du jest znacznie istotniejsza
dla codziennego funkcjonowania pa stwa ni  dzia alno  parlamentu. Nie analizuj c
szczegó owo w tym miejscu zasadno ci tego rodzaju opinii, mo na stwierdzi , e to
rz d podejmuje szczegó owe decyzje przek adaj ce ustawy na regu y gry obowi zuj ce
w gospodarce, interweniuje w wypadku konfliktów spo ecznych, reaguje w sytuacjach
kl sk ywio owych itd. Wszystko to sprawia, e rz d i jego agendy s  dla obywatela

6 Problematyka elektronicznej biurokracji dotyczy oczywi cie relacji obywatela z ka dym rodza-
jem struktur administracyjnych. W równym stopniu jest wi c zwi zana z funkcjonowaniem urz dów
rz dowych, co samorz dowych.
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g ównym reprezentantem pa stwa i – razem ze strukturami samorz dowymi – swoist
instancj  pierwszego kontaktu. W tym sensie struktury rz dowe s  dla przeci tnego
mieszka ca kraju ród em istotnych informacji, nawet je li nie interesuje si  on zbytnio
polityk .

Badania przeprowadzone na prze omie lat 80. i 90. w USA wykaza y, e brak po-
informowania o kluczowych kwestiach ycia publicznego kraju zosta  uznany przez
Amerykanów za najwi ksz  barier  wi kszego zainteresowania polityk . W ród pozo-
sta ych czynników odgrywaj cych podobn  rol  bardzo cz sto wymieniany by  brak
poczucia, e ewentualny g os przeci tnego obywatela kierowany do polityków b dzie
w ogóle wys uchany (Harwood Group 1991). Co ciekawe, g ównym adresatem frustra-
cji z powodu s abego poinformowania i oczekiwa  skutecznego dialogu nie byli polity-
cy „w ogóle”, lecz przede wszystkim Bia y Dom.

Jest to o tyle uzasadnione, e to w a nie rz d, w zwi zku ze specyfik  swego funk-
cjonowania i usytuowaniem w strukturze demokratycznej w adzy, jest najcz ciej part-
nerem mediów jako ród o informacji na bie ce polityczne tematy. Jako cia o hierar-
chiczne, o przejrzystej strukturze podporz dkowania i odpowiedzialno ci, rz d –
w przeciwie stwie do np. parlamentu – jest w stanie formu owa  jasno jednolite stano-
wisko i komunikowa  je obywatelom. Oczekiwania spo eczne cz  si  wi c w tym
wypadku z realnymi mo liwo ciami.

Rewolucja informacyjna zosta a powitana jako potencjalny zwiastun poprawy sy-
tuacji w zakresie dialogu w adza – obywatele. Trzeba przyzna , e struktury rz dowe –
wykorzystuj c mi dzy innymi sw  scentralizowan  struktur  i do wiadczenia w zakre-
sie marketingu politycznego – stosunkowo szybko wykorzysta y pojawiaj c  si  szan-
s . Przede wszystkim chodzi tu o tworzenie witryn WWW. Je li ocenia  sytuacj  tylko
w kategoriach liczbowych, to np. w wypadku USA mamy do czynienia z wyra n  do-
minacj  sieciowych witryn reprezentuj cych administracj  nad witrynami Kongresu
czy w adzy s downiczej. Ilustruje to tabela 5.2.

Tabela 5.2
Liczba witryn WWW poszczególnych rodzajów w adzy w USA7

ród o: Margolis, Resnick (2000)

ród o danych Witryny administracji Witryny Witryny s dów
i rok badania  federalnej Kongresu  federalnych

Vote Smart (1998) 171 147 48

Yahoo (1999) 1712 789 239

7 Olbrzymia ró nica pomi dzy liczb  witryn odnotowanych w obydwóch badaniach jest efektem
zarówno gwa townego wzrostu liczby witryn pomi dzy rokiem 1998 i 1999, jak i nieco innej metody
ich klasyfikowania.
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Co wi cej, sieciowa obecno  ameryka skiej administracji jest nie tylko naj-
liczniejsza, ale cieszy si  tak e najwi kszym zainteresowaniem u ytkowników Interne-
tu. O ile witryna Bia ego Domu zalaz a si  w ród tysi ca najcz ciej odwiedzanych
stron internetowych, o tyle oficjalne witryny obu izb Kongresu nale a y zaledwie do
kategorii „dziesi  tysi cy najpopularniejszych” (Margolis, Resnick 2000). Analogicz-
na sytuacja, zarówno w odniesieniu do ilo ci, jak i popularno ci witryn, dotyczy siecio-
wej reprezentacji ró nych rodzajów w adzy na szczeblu stanu.

Przewaga organów wykonawczych nad pozosta ymi strukturami w adzy we wdra-
aniu ICT jest do pewnego stopnia efektem faktu, e to po stronie rz dowej le a a na

pocz tku lat 90. inicjatywa dotycz ca formu owania ogólnej strategii pa stwa w zakre-
sie rewolucji informacyjnej. Kiedy we wrze niu 1993 roku prezydent Clinton og asza
swoj  inicjatyw  Narodowej Infrastruktury Informacyjnej – NII (National Information
Infrastructure), Edward Kennedy by  jedynym ameryka skim parlamentarzyst  posia-
daj cym w asn  witryn  internetow  (Margolis, Resnick 2000). Oczywi cie po zapo-
cz tkowaniu programu Clintona dystans mi dzy Kongresem a administracj  uleg  dal-
szemu powi kszeniu, bo NII oznacza a mi dzy innymi inwestycje w infrastruktur  in-
formacyjn  w Bia ym Domu.

Szybko ci reagowania przez instytucje rz dowe na zachodz ce zmiany nie nale y
uto samia  z dokonaniem realnego prze omu w zakresie kontaktów w adze wykonaw-
cze – obywatele. Udost pnienie kana ów ogólnodost pnej elektronicznej informacji
jest punktem wyj cia, ale pozostaje g ównie gestem z zakresu public relations, je eli
nie idzie za tym powszechna dost pno  nowych technologii i gotowo  obywateli do
ich u ytkowania. Te dwie ostatnie kwestie tak e zale  w du ym stopniu od decyzji
rz dz cych. Ich rozwi zanie mo e jednak nast pi  w znacznie d u szej perspektywie
czasowej8.

Symptomatyczny jest w tym zakresie przyk ad wspomnianej administracji Clinto-
na. Po utworzeniu w Bia ym Domu, w roku 1993, specjalnego wydzia u do spraw pocz-
ty elektronicznej uruchomiono system, dzi ki któremu ka dy Amerykanin móg  nie
tylko wys a  list elektroniczny do prezydenta (i otrzyma  grzeczno ciow  odpowied
dzi kuj c  za zainteresowanie sprawami publicznymi), ale tak e otrzymywa  poprzez
e-mail wszystkie, poza tajnymi, dokumenty dotycz ce pracy rz du. Po roku funkcjono-
wania tego systemu rezultat okaza  si  zaskakuj cy. W roku 1994 Bia y Dom otrzyma
ok. 60 tysi cy tradycyjnych listów i tylko ok. 800 listów elektronicznych (Hacker 1996).
Nowy kana  kontaktu pozosta  wi c praktycznie niewykorzystany.

W tym samym czasie jednak ponad 30 tysi cy osób by o sta ymi subskrybentami
dokumentów rz dowych, przesy anych codziennie poprzez e-mail, a nast pnych 100 ty-
si cy osób otrzymywa o elektroniczne wersje dokumentów od czasu do czasu. Przekrój
tej populacji wskazuje jednak, e byli to w zdecydowanej wi kszo ci profesjonali ci:

8 Szerzej na temat problemu dost pno ci nowych technologii zob. podrozdzia  6.4.
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pracownicy uczelni (najwi ksza grupa – 41%), pracownicy rz du i si  zbrojnych, repre-
zentanci grup nacisku i organizacji politycznych. Charakterystyczny jest fakt, e zde-
cydowanie najwi ksza grupa u ytkowników elektronicznego serwisu Bia ego Domu
mieszka w Waszyngtonie lub w jego okolicach.

Dane te wskazuj , e nasycenie pracy struktur rz dowych interaktywnymi elemen-
tami nowych technologii zdecydowanie trafia w oczekiwania spo eczne. Natychmiast
pojawi a si  du a grupa osób, dla których mo liwo  sta ego i bezpo redniego kontak-
tu z agendami administracji stanowi a znacz ce u atwienie w ich aktywno ci. Tyle tyl-
ko, e dotyczy to g ównie dzia alno ci zawodowej, a utrzymuj cy aktywny kontakt
z rz dem to przede wszystkim ludzie pracuj cy w otoczeniu polityki, a nie zaanga o-
wani w sprawy publiczne wyborcy.

Przyk ad ameryka ski jest nie do ko ca przek adalny na do wiadczenia innych
pa stw demokratycznych, co wi e si  cho by ze specyficznym usytuowaniem egze-
kutywy w ameryka skim systemie politycznym. Wspólna dla wszystkich pa stw de-
mokratycznych jest jednak ogólna lekcja p yn ca ze sposobu wykorzystania przez
u ytkowników „elektronicznej inicjatywy” Bia ego Domu. Zwi kszanie dost pno ci
informacji dotycz cych funkcjonowania rz du i innych instytucji politycznych jest nie-
w tpliwie konieczne i przydatne. Je eli jednak krok taki nie b dzie cz ci  ogólnej
strategii budowy spo ecze stwa informacyjnego, elektroniczny kontakt z rz dem pozo-
stanie narz dziem dla nielicznych, a nie symptomem nowej, otwartej formu y procesu
politycznego9.

5.3. Partie polityczne

Partie polityczne odgrywaj  we wspó czesnej demokracji kluczow  rol . B d c
g ównym kana em artykulacji interesów politycznych, stanowi  instytucjonaln  pod-
staw  mechanizmu reprezentacji. Faktem jest jednak, e ukszta towany pod koniec
XIX wieku model partii masowej, grupuj cej wokó  okre lonej ideologii rzesze swych
cz onków i zwolenników (a nierzadko – poprzez pras , organizacje m odzie owe, ple-
nerowe imprezy itd. – organizuj cej istotny fragment ich ycia) nie do ko ca odpowia-
da realiom wspó czesnej polityki. Wspó czesne partie przesuwaj  si  wyra nie w kie-
runku profesjonalnych organizacji o kadrowym charakterze, mocniej powi zanych
z elitami politycznymi i aparatem pa stwowym ni  strukturami spo ecze stwa obywa-
telskiego (Tops et al. 2000).

9 Ramy obj to ciowe tego tekstu nie pozwalaj  na szczegó owe przedstawienie wszystkich
aspektów omawianego zagadnienia. Interesuj ce inicjatywy w zakresie sieciowych debat z obywate-
lami podejmowa  np. od pocz tku swej kadencji premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, na swej wi-
trynie rz dowej (< http://www.number–10.gov.uk >). Seri  podobnych konsultacji przeprowadzono
te  w Holandii. Na temat informacyjnej funkcji sieciowych serwisów instytucji politycznych zob. te
Szostak (2001).
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Proces ewolucji modelu wspó czesnych partii politycznych trwa od d u szego cza-
su, a w ostatniej dekadzie jest równoleg y do rozwoju rewolucji informacyjnej. Nowe
technologie informacyjne i komunikacyjne nie s  oczywi cie najistotniejszym czynni-
kiem zmieniaj cym kszta t partii politycznych, ale w znacz cym stopniu przekszta caj
formu  procesu komunikacji. Ten za  jest istotn  charakterystyk  opisuj c  funkcjo-
nowanie ka dej instytucji. W wypadku partii chodzi przede wszystkim o komunikacj
z wyborcami, ale tak e o komunikacj  pomi dzy szeregowymi cz onkami a partyjn
elit  oraz pomi dzy samymi cz onkami partii. Wszystko to sprawia, e rozwój rewolu-
cji informacyjnej jest dla partii politycznych wyzwaniem zarówno w kontek cie ich
podstawowej funkcji – kszta towania wizerunku publicznego, jak i w odniesieniu do
wewn trzorganizacyjnego modelu funkcjonowania.

Literatura dotycz ca sposobu wykorzystania nowych technologii przez partie poli-
tyczne jest stosunkowo bogata10. Na tym etapie bada  dominuj  jednak przede wszyst-
kim studia przypadku, opisuj ce sytuacj  w poszczególnych krajach, bez podejmowa-
nia próby uogólnie . Tym, co czy dokonywane w ró nych cz ciach wiata analizy,
jest w zasadzie g ównie konstatacja o braku spójnej koncepcji zu ytkowania nowych
mo liwo ci stwarzanych przez sie .

Jak uj li to Gibson i Ward (2000, s. 302):

Gdy próbuje si  odpowiedzie  na pytanie, co ci polityczni aktorzy próbuj  osi gn , two-
rz c przyczó ek w cyberprzestrzeni, najprostszy nasuwaj cy si  wniosek brzmi: wiele partii nie
ma adnego jasnego programu swych sieciowych dzia a , poza ch ci  utrzymania wizerunku
profesjonalizmu i bycia postrzeganym jako nad aj cy za przemianami.

Partie s  wi c widoczne w Internecie nie tyle z powodu przekonania, i  ich siecio-
wa obecno  przyniesie konkretne pozytywne skutki, lecz raczej boj c si , e nieobec-
no  zostanie zauwa ona i zaowocuje konsekwencjami negatywnymi. W rezultacie
oznacza to zdecydowanie konserwatywny czy raczej minimalistyczny model wykorzy-
stania mo liwo ci sieci. Dominuje koncepcja „eleganckiej wystawy sklepowej”, za-
wieraj cej bardzo du o informacji, a nie medium u atwiaj cego kontakty czy, tym bar-
dziej, dyskusj .

„Elegancka wystawa sklepowa” mo e zreszt  by  bardzo atrakcyjna w formie
i precyzyjnie skorelowana z przekazem, jaki partia chce kierowa  do swych sympaty-
ków. Przez ponad pó  roku, a  do lata 1996 r., strona startowa g ównej witryny Partii
Republika skiej w USA (< http://www.rnc.org >) by a stylizowan  g ówn  ulic  ma e-
go ameryka skiego miasteczka. Mo na by o przy niej znale  sklep z pami tkami,
poczt , szko , kawiarni  czy agencj  podró y (wszystkie b d ce aktywnymi odno ni-
kami do innych stron partyjnych), ale wizerunek nie przedstawia  ani jednego wysokie-
go budynku, komercyjnego centrum z tysi cem sklepów czy dzielnicy etnicznej (Mar-
golis, Resnick 2000).

10 Zob. np. Gibson, Ward (1998); Margolis et al. (1999); Roper (1999); Nixon, Johansson (1999).
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By o to bezpo rednie odwo anie do wizerunku Republikanów jako partii warto ci
rodzinnych i tradycyjnej „swojskiej” Ameryki, nie biegn cej za post pem, ale raczej
broni cej swojej to samo ci. Przekaz ten mia  trafia  przede wszystkim do zwolenni-
ków partii, a wi c ludzi ju  b d cych „cz onkami rodziny”. W miar  zbli ania si  okre-
su wyborczego konieczne sta o si  jednak odwo anie do znacznie szerszego audy-
torium. Bia ego Domu ani Kongresu nie mo na zdoby  bazuj c wy cznie na zaprzy-
si g ych sympatykach. Kluczow  rol  odgrywa elektorat rodka, sk onny poprze
raz jedn , raz drug  parti , w zale no ci od dora nej sytuacji. G ówna ulica prowincjo-
nalnego miasteczka zosta a wi c latem 1996 roku, na d ugo przed szczytem kampanii
wyborczej, zast piona stron  znacznie bardziej neutraln  ideologicznie, wyra nie sku-
piaj c  si  natomiast na rywalizacji wyborczej i szybko reaguj c  na najnowsze wyda-
rzenia11.

Przyk ad ameryka skich Republikanów wskazuje wyra nie, e sie  mo e by  pro-
fesjonalnie wykorzystywana w strategii partii, cho  nie oznacza jednoznaczno ci
w kwestii roli, jak  pe ni  powinna witryna internetowa. Sfera informacyjna wysuwa
si  najcz ciej na pierwszy plan, mimo e potencjalnie nie jest jedynym aspektem
obecno ci partii w sieci.

Z tego punktu widzenia mo na wymieni  co najmniej pi  istotnych funkcji (zob. Gib-
son, Ward 2000).

1) Dostarczanie informacji. Ka da partia chce tworzy  swój w asny wizeru-
nek i to samo  polityczn . Upowszechnianie podstawowych informacji do-
tycz cych historii, funkcjonowania i programu partii pozwala na nadanie
owemu wizerunkowi wymiaru publicznego i zakorzenienie go w wiadomo ci
publicznej. Sie  doskonale nadaje si  do tego rodzaju celów, dzi ki praktycz-
nemu brakowi ogranicze  co do ilo ci i formy przekazu informacji, a tak e
mo liwo ci szybkiego i atwego wprowadzania zmian w publikowanych ma-
teria ach.

2) Prowadzenie kampanii wyborczej. Tak e w sferze materia ów wprost odno-
sz cych si  do wyborów szybko  i bogactwo przekazu maj  istotne znacze-
nie. Sie  daje te  mo liwo  dotarcia do specyficznego audytorium, zw aszcza
ludzi m odych – niekoniecznie zainteresowanych polityk , ale zafascynowa-
nych mo liwo ciami nowych technologii i przez to atwo „dost pnych” po-
przez Internet.

11 Warto zwróci  uwag , e g ówny rywal Republikanów w tych wyborach – Partia Demokratycz-
na – wybra  odmienn  strategi  kszta towania wizerunku w sieci. Przekaz Demokratów by  profilo-
wany i jasno kierowany do konkretnych grup. M odzie , mniejszo ci etniczne, a tak e mieszka cy
konkretnych regionów USA mogli znale  informacje i elementy programu uznane przez strategów
partii za najbardziej dla nich istotne (zob. Novotny 2000).
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3) Pomna anie zasobów. Chodzi tu nie tylko o pozyskiwanie finansowych rod-
ków na dzia alno  partii12, ale tak e kwesti  „zasobów ludzkich”, czyli rekru-
tacj  nowych cz onków. Warto zwróci  uwag , e globalny zasi g sieci daje
w tej sferze zupe nie nowe mo liwo ci, pozwalaj c atwo dotrze  np. do rodo-
wisk emigracyjnych.

4) Wzmacnianie relacji z otoczeniem. W gr  wchodz  tu zarówno relacje i kon-
takty wewn trzne (poszczególne ogniwa partii – w adze partii – szeregowi
cz onkowie – osoby pe ni ce funkcje publiczne z mandatu partii – frakcje par-
tyjne itd.), jak i zewn trzne, cz ce poszczególne struktury partii z mediami,
organami pa stwa, grupami nacisku. Poza technicznym u atwieniem kontaktu,
dzi ki stworzeniu prostego sieciowego przewodnika po strukturach partii i jej
otoczeniu, Internet jest potencjalnie doskona ym forum dla prowadzenia we-
wn trznej dyskusji o programie, formule organizacyjnej czy pozycji poszcze-
gólnych organów partii.

5) Mobilizacja cz onków i sympatyków. Sie  mo e skutecznie pe ni  rol  „tabli-
cy og osze ” na temat wszelkich imprez organizowanych przez parti , a tak e
by  miejscem interaktywnych debat dotycz cych kluczowych kwestii ycia
publicznego lub dyskusji z udzia em ekspertów. Tego rodzaju dzia ania mog ,
potencjalnie, pobudzi  aktywno  polityczn  cz onków i zwi kszy  poziom
ich partycypacji w dzia aniach partii.

Jak wspomniano powy ej, w obecnym wykorzystaniu sieci przez partie polityczne
zdecydowanie dominuj  dwie pierwsze funkcje, natomiast dwie ostatnie pozostaj  naj-
cz ciej w formie zal kowej. Zwraca na to uwag  wielu badaczy13, a w ród przyczyn
nale y upatrywa  nie tylko ogólnej niech ci do technicznych nowo ci, ale przede
wszystkim wyra nego konfliktu interesów pomi dzy partyjnymi elitami a szeregowy-
mi cz onkami.

Du e nasycenie funkcjonowania partii interaktywnymi mo liwo ciami nowych
technologii w sposób oczywisty utrudnia kontrol  ycia wewn trzpartyjnego przez
w adze. Tradycyjny model kierowania parti  polityczn  opiera  si  przede wszystkim
na komunikacji pionowej, dzi ki której wy sze szczeble organizacyjne przekazywa y
strukturom podstawowym swe postanowienia. W przeciwnym kierunku w drowa y
ewentualne postulaty szeregowych cz onków, ale ca y proces rozpoczyna  si  lub ko -
czy  w partyjnej centrali.

Wprowadzenie mo liwo ci komunikacji poprzez Internet zdecydowanie sprzyja
rozwojowi komunikacji poziomej, a wi c pomi dzy ró nymi strukturami partii na

12 Oczywi cie dotyczy to tylko tych krajów, gdzie zdobywanie indywidualnych lub instytucjonal-
nych sponsorów dla dzia alno ci partii jest zgodne z prawem.

13 Zob. np. Schalken (1998); Smith (2000); Tops, Voerman et al. (2000).
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szczeblu podstawowym. Stopie  kontroli tego procesu przez w adze jest znikomy,
a bardziej precyzyjnie – tym mniejszy, im bardziej dost pna i rozpowszechniona w ród
cz onków jest sieciowa forma komunikacji. Co wi cej, tak e liderzy s  du o atwiej
„dost pni” dla szeregowych cz onków, je eli wewn trz partii funkcjonuj  jasne regu y
sieciowej komunikacji. Oznacza to mo liwo  zadawania dowolnych pyta  i – co istot-
niejsze z perspektywy przywódców – oczekiwania konkretnych odpowiedzi. Instytu-
cjonalizacja wszelkich wewn trznych debat sieciowych i zbli onych form komunikacji
jest wi c bod cem w kierunku demokratyzacji struktur.

W efekcie, jak wyrazili to Nixon i Johansson (1999, s. 151) w odniesieniu do partii
w Szwecji i Holandii:

Analiza zawarto ci witryn sieciowych u ywanych przez partie prowadzi do wniosku, e
istnieje trwa y konflikt wewn trz partii pomi dzy centraln  kontrol  a lokaln  autonomi .

W praktyce oznacza to na przyk ad, e liderzy partyjni zupe nie nie anga owali si
w sieciowe debaty na stronach partii, a je li mia o to miejsce, to by y to wydarzenia
starannie przygotowane, kontrolowane przez moderatora i po wi cone z góry wybra-
nym tematom. W istocie debaty tego typu by y w wi kszym stopniu elementem kre-
owania wizerunku konkretnych polityków – jako nowoczesnych i swobodnie porusza-
j cych si  na cie kach cyberprzestrzeni – ni  narz dziem dialogu. Wprost wyrazi  to
jeden z organizatorów kampanii wyborczej brytyjskiej Partii Pracy w roku 1997, wy-
znaj c, e brak mo liwo ci kontroli przebiegu dyskusji prowadzonej w trybie online
sk oni  labourzystów do wiadomego ograniczenia wykorzystania Internetu w swej
kampanii (Schalken 1998)14.

Oczywi cie utrzymywanie przez szefostwo kontroli nad procesem wewn trznej
komunikacji, przy jednoczesnym usi owaniu wykorzystania Internetu do tworzenia no-
woczesnego i efektownego wizerunku partii, jest rodzajem kwadratury ko a. W przy-
sz o ci sytuacja ta musi doprowadzi  do przesilenia. Mo liwe s  tu dwa rozwi zania.
Jednym z nich jest dostosowanie si  wewn trznych struktur partii politycznych do logi-
ki funkcjonowania nowych technologii i równoleg ego, cho  niezwi zanego przyczy-
nowo z rewolucj  informacyjn , klimatu oczekiwa  spo ecznych. W efekcie nast pi o-
by sp aszczenie modelu organizacyjnego tych partii, które charakteryzuj  si  du ym
poziomem hierarchiczno ci i ogólne zwi kszenie stopnia otwarto ci – „przezroczysto-
ci” – dzia ania partii. Pozwoli oby to na cz ciowe przynajmniej rozwi zanie (rzeczy-

14 Jeszcze bardziej symptomatyczna sytuacja mia a miejsce w holenderskiej Partii Pracy (PvdA),
w której w roku 1998 dosz o do otwartego konfliktu pomi dzy przedstawicielami centralnego apara-
tu a dzia aj cymi „w terenie” aktywistami. Ci ostatni chcieli wykorzysta  mo liwo ci sieci do
wzmocnienia wewn trzpartyjnej demokracji, podczas gdy dla partyjnego przywództwa mia a by
ona wy cznie kolejnym – w du ym stopniu symbolicznym – narz dziem wykorzystywanym w kam-
panii wyborczej (Tops, Horrocks et al. 2000).
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wistego lub wyobra onego, ale niew tpliwie funkcjonuj cego w wiadomo ci spo ecz-
nej) problemu alienacji elit politycznych, oskar e  o korupcj  i klasycznej w socjologii
polityki kwestii oligarchizacji struktur partyjnych.

Alternatyw  jest pojawienie si  nowego typu mechanizmów i instytucji artykulacji
interesów politycznych. Trudno w tym momencie prorokowa  ich przysz y kszta t, ale
niew tpliwie by yby one mniej ideologiczne i bardziej nastawione na realizacj  kon-
kretnych, szczegó owych celów politycznych15. Musia oby to poci gn  za sob
znacznie wi ksz  elastyczno  organizacyjn  i zmienno  struktur ycia politycznego.
Opisane w poprzednim rozdziale sieciowe kampanie mobilizacji politycznej dla reali-
zacji jednostkowych postulatów pokazuj , e w takiej formie dzia ania tkwi znacz cy
potencja . Co wi cej, ewolucja mechanizmów ycia politycznego w kierunku s absze-
go zhierarchizowania i wi kszej roli jednostki jest niew tpliwie u atwiana przez roz-
wój nowych technologii i stwarzane przez nie mo liwo ci.

Najbardziej radykalni obserwatorzy sfery polityki sugeruj , e to w a nie obawa
przed zrealizowaniem si  opisanego scenariusza powoduje rezerw  wi kszo ci partii
politycznych wobec odwa niejszego wej cia na drog  rewolucji informacyjnej.

Jak uj li to Brants et al. (1996, s. 245):

Partie polityczne by y zwolennikami eksperymentów z elektroniczn  demokracj , jako
magiczn  formu , lekarstwem na kryzys w polityce, a teraz obawiaj  si , e wpu ci y konia
troja skiego.

W my l tego toku rozumowania nie ma znaczenia, na ile partie s  zdolne do we-
wn trznej reformy. Uwolnione raz „moce” nowych technologii doprowadz  do powsta-
nia zmienionej formu y ycia politycznego. Nie b dzie w niej ju  miejsca na instytucje
o rodowodzie sprzed ery cyfrowej, niezale nie od stopnia ich przyjazno ci w stosunku
do g ównych czynników zmian.

Scenariusz ten, cho  sugestywny, jest niew tpliwie ma o prawdopodobny. Nie
wydaje si  realne, by rewolucja informacyjna mia a w przysz o ci – wzorem innych
znanych nam z historii rewolt – po re  swoje dzieci.

5.4. Instytucje samorz du lokalnego

Du a cz  uwag sformu owanych w poprzednich cz ciach tego rozdzia u pod
adresem parlamentu, rz du czy partii politycznych w równym stopniu odnosi si  do
sposobu wykorzystania sieci przez organy samorz du terytorialnego. Na pierwszy rzut

15 Tego rodzaju tendencje s  ju  opisywane w odniesieniu do wspó czesnej demokracji. Najbar-
dziej znanym przyk adem jest teoria „nowej kultury politycznej”, stworzona na podstawie bada
dynamiki procesu politycznego, zw aszcza na szczeblu lokalnym. Zob. Clark, Hoffman-Marinot
(1998).
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oka obecno  struktur samorz dowych w Internecie jest bardzo widoczna. Nie tylko
w krajach najbardziej rozwini tych gminy, miasta, hrabstwa i inne jednostki lokalne,
staraj  si  mie  swoj  sieciow  wizytówk . Sposób wykorzystania w asnej witryny
najcz ciej jest jednak pasywny i sugeruje bardzo du  ostro no  w wykorzystywaniu
mo liwo ci stwarzanych przez Internet. Ten niezbyt optymistyczny – z punktu widze-
nia potencjalnych przemian lokalnych procesów demokratycznych – ogólny obraz jest
jednak sum  do wiadcze  rozgrywaj cych si  w ró nych realiach systemowych, eko-
nomicznych i kulturowych. St d warto pami ta , e w ród dominuj cej szaro ci zna-
le  mo na ró ne odcienie i barwy.

Przede wszystkim ju  sam poziom otwarcia na nowe technologie nie jest równy
we wszystkich typach lokalnych spo eczno ci. Reprezentatywne badania przeprowa-
dzone na próbie 454 miast w Kalifornii wykaza y, e kilka podstawowych czynni-
ków decyduje o gotowo ci do wykorzystania ICT (Weare et al. 1999). S  nimi: wiel-
ko  miasta, zasobno  samorz du (b d ca funkcj  poziomu bogactwa mieszka ców),
status spo eczno-ekonomiczny mieszka ców i wspó czynnik rejestracji wyborczej.
Mo na w pewnym uproszczeniu powiedzie , e w adze municypalne tym szybciej
i ch tniej tworzy y w asn  witryn  WWW, im wi ksze i bogatsze miasto oraz bardziej
wykszta ceni, zajmuj cy wy sze pozycje zawodowe i bardziej aktywni politycznie
mieszka cy.

Co ciekawe, analiza statystyczna wykaza a, e z punktu widzenia otwarto ci na
wykorzystanie Internetu nie ma znaczenia profil ideowy w adz miasta (partia rz dz ca)
oraz wcze niejsze do wiadczenia spo eczno ci w zakresie zaawansowanych technolo-
gii. Innymi s owy, nawet je eli w mie cie funkcjonowa  wcze niej nowoczesny system
telewizji kablowej, ale populacja nale a a do ubogich, gorzej wykszta conych i bier-
nych politycznie, to w adze lokalne (niezale nie od tego czy republika skie, czy demo-
kratyczne) nie spieszy y si  z ekspansj  w sieci.

Przytoczone dane wskazuj , e tempo rozwoju rewolucji informacyjnej, tak e na
szczeblu lokalnym, nie jest wy cznie kwesti  indywidualnego zaanga owania kon-
kretnych osób lub bardziej liberalnego nastawienia okre lonych grup spo ecznych.
Kluczow  rol  odgrywaj  czynniki ekonomiczne, co bezpo rednio wp ywa na kszta t
spo ecznej stratyfikacji. Je eli spo eczno ci o lepszym wykszta ceniu i wy szym prze-
ci tnym statusie materialnym wcze niej dostaj  do swej dyspozycji dodatkowy atut,
jakim jest dost p do nowych technologii, to ich mieszka cy znacz co zwi kszaj
dystans dziel cy ich od s siadów z biedniejszych i s abiej wykszta conych miast16.

Niezale nie od momentu zainstalowania przez w adze lokalne w asnej witryny in-
ternetowej w jej wykorzystaniu mog  dominowa  ró ne cele. W chwili obecnej, po-

16 Szerzej na temat wp ywu rewolucji informacyjnej na stratyfikacj  spo eczn  zob. podroz-
dzia  6.4.
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dobnie jak w wypadku innych instytucji politycznych, na pierwszy plan wysuwa si
informacja i – w mniejszym stopniu – dostarczanie us ug publicznych drog  elektro-
niczn . Sieciowa oferta w adz lokalnych dla mieszka ców jest wi c przede wszystkim
kierowana do „konsumenta”, a w drugiej kolejno ci do „obywatela”17. Najcz ciej
mo na wi c w Internecie odnale  szczegó owe i bardzo przydatne informacje o zakre-
sie kompetencji poszczególnych wydzia ów administracji, godzinach ich urz dowania
czy dokumentach koniecznych do za atwienia okre lonej sprawy. Jednocze nie a  32%
obecnych w sieci gmin s owe skich i prawie 50% lokalnych samorz dów belgijskich
nie podaje na swych witrynach w asnego adresu elektronicznego (Vintar et al. 1999;
Steyaert 2000). Oznacza to, e w wymienionych krajach strony WWW s  traktowane
przez w adze samorz dowe praktycznie wy cznie jako elektroniczne biuletyny i tabli-
ce og osze , a ewentualny kontakt zwrotny ze strony mieszka ców przyj ty by by cz -
sto z zak opotaniem.

Nieco lepsza sytuacja panowa a pod tym wzgl dem w Holandii (Schalken 1998,
2000). Ju  w roku 1994 w adze lokalne w Amsterdamie umie ci y w sieci obszerne
archiwum zawieraj ce, poza wszystkimi istotnymi dokumentami przyj tymi przez sa-
morz d, tak e stenogramy posiedze  rady miasta. Wkrótce posz o za tym podanie
w Internecie adresów elektronicznych radnych oraz cz onków zarz du miasta. Niektórzy
z nich postanowili wprowadzi  nawet „sieciowe godziny urz dowania”, co zreszt  sta-
o si  powodem k opotów. Jakiekolwiek niewywi zywanie si  z zadeklarowanych obo-

wi zków ko czy o si  natychmiast skargami na listach dyskusyjnych amsterdamskiego
Cyfrowego Miasta. W rezultacie konkretny radny, zamiast wizerunku osoby pod aj -
cej z duchem czasów, zyskiwa  reputacj  polityka niesumiennego i nietraktuj cego po-
wa nie wyborców.

W adze samorz dowe innych holenderskich miast stwarza y mieszka com mo -
liwo  wype nienia sieciowego kwestionariusza oceniaj cego prac  samorz du lub
uczestnictwa w forach dyskusyjnych na tematy lokalne. Tego rodzaju serwisy sta-
nowi y jednak zdecydowan  mniejszo . W badaniach z roku 1997 tylko 7% witryn
samorz dowych pozwala o na przes anie opinii oceniaj cej dokonania w adz lokal-
nych, a na 8% witryn mo liwa by a dyskusja pomi dzy u ytkownikami (Schalken
1998).

Istotn  rol  w pobudzaniu obywatelskiego zaanga owania w demokracj  lokaln
poprzez wykorzystanie nowych technologii stara si  odgrywa  w swych krajach cz on-
kowskich Unia Europejska. Dobrym przyk adem tego typu inicjatyw jest program
DALI (Delivery and Access to Local Information and Services). Projekt ten realizowa-

17 Symbolicznym potwierdzeniem tej tendencji w wypadku Stanów Zjednoczonych jest fakt, e
coraz cz ciej municypalne witryny WWW s  tworzone na zlecenie w adz lokalnych przez firmy
komercyjne. Jesieni  roku 1996 tylko 33% witryn samorz dowych w Kalifornii by o stworzonych sa-
modzielnie przez w adze lokalne, 42% powsta o w samorz dowo-komercyjnym partnerstwie, a 25%
projektów by o realizowanych wy cznie przez firmy komercyjne (Weare et al. 1999).
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ny jest przez dziewi  ró nych miast europejskich (Barcelona, Bolonia, Göteborg, Ko-
lonia, Las Palmas, Lipsk, Londyn-Lewisham, Turyn, Tuluza) w sze ciu krajach cz on-
kowskich UE i jest wspierany przez Komisj  Europejsk  w ramach stymulowania bada
nad zastosowaniem nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w podsta-
wowych sferach ycia codziennego.

Podstawowym celem programu DALI jest zwi kszenie dost pno ci informacji
o strukturach samorz dowych w miastach uczestnicz cych oraz realizowanych przez
nie us ugach, poprzez budow  otwartego elektronicznego systemu informacyjnego.
W konsekwencji, autorzy programu zak adaj  wzrost stopnia zaspokojenia oczekiwa
spo ecznych w odniesieniu do sprawno ci procedur administracyjnych, udzia u obywa-
teli w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym oraz wykorzystania zasobów b d -
cych w dyspozycji w adz samorz dowych18.

Wdra anie systemu odbywa si  niezale nie w poszczególnych miastach uczestni-
cz cych w programie (przy za o eniu kompatybilno ci stosowanych rozwi za  tech-
nicznych). W tym kontek cie interesuj cy jest przyk ad Göteborga19, w którym udzia
w projekcie DALI sta  si  elementem szerszej strategii, maj cej na celu zwi kszenie
udzia u obywateli oraz organizacji i spo eczno ci lokalnych w procesach demokratycz-
nych. Pierwszym elementem tej strategii by a dokonana w roku 1990 reforma admini-
stracyjna miasta, dziel ca je na 21 dzielnic i przyznaj ca nowym jednostkom ograni-
czon  autonomi . Podstawow  ide  przy wiecaj c  tym zmianom by o przybli e-
nie struktur decyzyjnych do obywateli, a wi c swoiste „sp aszczenie” relacji w adzy.
W nowo utworzonych dzielnicach powo ano tzw. otwarte fora dyskusyjne, maj ce
zwi kszy  poziom partycypacji obywateli w yciu spo eczno ci lokalnych. Udzia
Göteborga w programie DALI jest kolejnym krokiem realizacji tego zadania, tym ra-
zem poprzez w czenie elektronicznych form komunikacji w zakres rodków dost p-
nych dla obywateli w ich relacjach z w adz .

Realizacja „partycypacyjnych” aspektów programu DALI obejmuje w wypad-
ku Göteborga sieciowe udost pnienie wszystkim obywatelom kilku podstawowych
serwisów.

W chwili obecnej funkcjonuj  cztery g ówne us ugi:

1) informacja o funkcjonowaniu administracji lokalnej,
2) informacja o aktualnych wydarzeniach i zagadnieniach dotycz cych spo ecz-

no ci lokalnej,
3) sfera debat publicznych,
4) archiwum obejmuj ce ca  zawarto  pozosta ych elementów systemu.

18 Zob. < http://158.169.50.95:10080/telematics/urban/dali.html >.
19 Göteborg uczestniczy w projekcie DALI od drugiej po owy 1996 roku.
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Najistotniejsze znaczenie, z perspektywy zwi kszenia aktywno ci obywatelskiej
mieszka ców, ma oczywi cie obszar elektronicznych debat publicznych. Obejmuje on
przeprowadzanie sonda y w ród obywateli na temat istotnych zagadnie , kontrower-
syjnych decyzji, inwestycji itd., tworzenie list dyskusyjnych, w których sami mieszka -
cy mog  porusza  wszelkie interesuj ce ich kwestie lokalne, oraz przeprowadzanie sie-
ciowych debat z udzia em reprezentantów w adz, organizacji lokalnych, ekspertów itd.
Ta ostatnia forma ma by  rodzajem konsultacji spo ecznej i wymiany pogl dów przed
podj ciem przez cia a wybieralne lub urz dników istotnych decyzji.

Program DALI jest ci gle w fazie poszukiwania ostatecznej formu y, jego wdra a-
nie nie jest te  wolne od ró nego rodzaju napi  i konfliktów20. Niezale nie jednak od
d ugofalowych efektów jego realizacji zarówno DALI, jak i opisana wcze niej PEN
w Santa Monica wskazuj  drogi, jakimi samorz d lokalny mo e stymulowa  obywatel-
skie zaanga owanie w procesy lokalnej demokracji. W sensie statystycznym inicjaty-
wy tego typu stanowi  obecnie niew tpliwie mniejszo . Priorytetem w wykorzystaniu
Internetu przez samorz dy pozostaje ci gle dostarczanie informacji o nich samych
i realizowanych przez nie us ugach. Na ile sytuacja ta ulegnie zmianie, zale y mi dzy
innymi od powodzenia projektów wyra nie podkre laj cych interaktywne mo liwo ci
nowych technologii.

Warto jednocze nie pami ta , e witryny WWW, jakkolwiek najbardziej widocz-
ne dla przeci tnych mieszka ców, nie s  jedyn  form , w jakiej rewolucja informa-
cyjna wkracza na teren demokracji lokalnej. Istotne znaczenie maj  tak e próby zwi k-
szenia efektywno ci procesu rz dzenia. W projektach tego rodzaju ICT maj  u a-
twi  komunikacj  w ród polityków, a tak e pomi dzy politykami a pe ni cymi funkcje
wykonawcze urz dnikami. Szczebel samorz du lokalnego jest z tego punktu widze-
nia bardzo interesuj cym polem do obserwacji. Stosunkowo ma a liczba osób zaanga-
owanych w proces decyzyjny i odpowiedzialnych za wykonanie decyzji u atwia pre-

cyzyjn  kontrol  wszystkich zmiennych. Pozwala to jednocze nie na stworzenie obra-
zu dynamiki zmian w strukturach w adzy powodowanych przez zastosowanie nowych
technologii.

Okazuje si , e zmiany te mog  mie  znacz cy zakres i prowadzi  do daleko id -
cych przewarto ciowa  w sferze wp ywu poszczególnych osób na kszta t podejmowa-
nych decyzji. Ciekawych danych dostarczy a w tym kontek cie realizacja, w ma ej nor-
weskiej gminie Salangen (2500 mieszka ców), projektu zwi kszenia dost pno ci in-
formacji i usprawnienia komunikacji w ród lokalnych decydentów, znanego pod
nazw  POT (Watson et al. 1999). Program POT trwa  dwa lata i pocz tkowo obejmo-
wa  udost pnienie wszystkim radnym, cz onkom zarz du gminy, a tak e urz dnikom,

20 Ranerup (1999) wylicza dziewi  g ównych kwestii tego rodzaju. Dotycz  one mi dzy innymi
stopnia centralnej kontroli nad witryn  programu, otwarto ci stron programu na informacje zwi zane
ze spo eczno ci  lokaln  – ale nie bezpo rednio z organami samorz dowymi – oraz problemu ewen-
tualnego cenzurowania debat publicznych.
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kana u poczty elektronicznej ze sta ym dost pem do sieci. W dalszej fazie projektu od-
dano do dyspozycji u ytkowników bazy danych zawieraj ce archiwum wszystkich
istotnych dokumentów dotycz cych funkcjonowania gminy w ostatnich latach.

U ycie elektronicznej poczty do dystrybucji wszystkich informacji bardzo szyb-
ko wywo a o istotne przesuni cia w lokalnej hierarchii w adzy. Nast pi o generalne
sp aszczenie nieformalnych struktur w adzy i zmniejszenie ró nic w posiadanym wp y-
wie (mierzonym np. aktywno ci  w czasie posiedze  komisji rady gminy) pomi -
dzy lokalnymi liderami a radnymi wcze niej nie wykazuj cymi wi kszej aktywno ci.

Jak wyrazili to Watson et al. (1999, s. 58):

POT zwi kszy  poziom komunikacji pomi dzy politykami. Radni b d cy wcze niej nie-
mymi obserwatorami zaanga owali si  w dyskusj , a ci pozostaj cy na peryferiach w adzy uzy-
skali wi ksze wp ywy. Os ab y te  polityczne podzia y, gdy politycy zacz li u ywa  POT do
komunikowania si  w poprzek granic partyjnej przynale no ci.

Grup , która najsilniej straci a na wprowadzeniu POT, byli partyjni liderzy, wyko-
rzystuj cy wcze niej swój uprzywilejowany dost p do informacji i cz sto skutecznie
kategoryzuj cy informacje na „do ogólnej wiadomo ci” i „do wiadomo ci w szych
gremiów”. Cz  z wp ywowych polityków doskonale rozumia a, e szybki i równy
dost p do informacji mo e zagrozi  ich pozycji i pod ró nymi pretekstami sprzeciwia-
a si  wprowadzeniu ca ego programu w ycie. Drugim kr giem niech tnym uspraw-

nieniu procesu komunikacji przez media elektroniczne byli lokalni urz dnicy. Ponie-
wa  zdecydowanie wzros a ich dost pno  dla radnych i cz onków zarz du, mieli oni
poczucie znacz cego przyrostu obowi zków. Poza tym praca urz dników sta a si
znacznie bardziej „przezroczysta” dla stosukowo du ej grupy lokalnych polityków, co
w efekcie powodowa o w strukturach administracji poczucie wzmo onej kontroli.

Efekty funkcjonowania POT oceniane by y bardzo pozytywnie przez zdecydowa-
n  wi kszo  radnych. Mimo to po dwóch latach projekt ten zosta  nagle przerwany.
Oficjalnym powodem podanym przez w adze gminy by a niezadowalaj ca relacja po-
niesionych kosztów do uzyskanych korzy ci. Badacze wspó uczestnicz cy w realizacji
programu i stale monitoruj cy jego przebieg byli raczej zdania, e dosz o do skutecz-
nej kontrakcji ze strony koalicji wszystkich zagro onych w jakikolwiek sposób przez
wi ksz  efektywno  procesu wewn trznej komunikacji. Stara struktura w adzy okaza-
a si  silniejsza ni  nowe technologie.

Projekt POT ukazuje rzadziej analizowane mo liwo ci nowych technologii w sfe-
rze przemian funkcjonowania instytucji politycznych21. Fina  ca ego do wiadczenia

21 Zbli ony charakter maj  tzw. Systemy Wspomagania Decyzji Grupowych – GDSS (Group De-
cision Support Systems), które w ró nej formie maj  optymalizowa  decyzje podejmowane przez
gremia polityczne, zarz dy korporacji itd. GDSS dzia aj  najcz ciej w czasie rzeczywistym, daj c
np. mo liwo  wizualizacji przebiegu debaty na ekranie komputera stoj cego przed ka dym uczest-
nikiem. S  to wi c narz dzia przydatne np. w czasie posiedzenia komisji rady miasta maj cej zako -
czy  si  kluczowym g osowaniem. Szerzej na ten temat zob. Lenk (1999).
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dowodzi jednak po raz kolejny, e rewolucja informacyjna nie odbywa si  w spo ecznej
pró ni. Hierarchiczne struktury, do których nale  nie tylko organy w adzy politycznej,
ale i administracja, s  w stanie nada  procesowi implementacji nowych technologii
w asn  – cz sto zaskakuj c  – dynamik . Kwestia ta zostanie szerzej omówiona w na-
st pnym podrozdziale.

5.5. Administracja publiczna

5.5. . Kierunki przemian struktur administracyjnych

Administracja jest tym elementem funkcjonowania pa stwa, który podlega stosun-
kowo najmniejszym zmianom niezale nie od up ywu lat. O ile kampanie wyborcze czy
system publicznej o wiaty wygl daj  dzi  zupe nie inaczej ni  na pocz tku XX wieku,
o tyle model relacji urz dnik – petent w strukturach pa stwowej biurokracji nie uleg
rewolucyjnym przemianom. Sytuacja taka sprawia, e tak e we wspó czesnych deba-
tach na temat istoty administracji i kierunków jej ewentualnej ewolucji podstawowym
punktem odniesienia pozostaj  ci gle prace powsta e prawie sto lat temu. Mowa oczy-
wi cie o dokonaniach Maxa Webera.

Ci g a aktualno  dokona  Webera jest zreszt  g ównie efektem jego intelektual-
nej przenikliwo ci, a nie tajemniczej stabilno ci jednego rodzaju struktur na tle burzli-
wych przemian rzeczywisto ci spo ecznej. Fenomen Webera polega  na umiej tno ci
wydobycia na wiat o dzienne kluczowych elementów funkcjonowania biurokracji,
traktowanych jako typ idealny, a nie empiryczny opis konkretnych instytucji. Elementy
te konstytuuj  samo poj cie, pozostaj c w znacznym stopniu niezale nymi od zmienia-
j cego si  kontekstu politycznego, historycznego czy kulturowego. Adekwatno  wizji
Webera sprawia, e mimo up ywu czasu utrzymuje on sw  pozycj  g ównego autoryte-
tu i w a ciwego twórcy wspó czesnej teorii biurokracji22.

Wed ug Webera biurokracja opiera si  w swym funkcjonowaniu na pi ciu podsta-
wowych cechach23:

1) hierarchiczno ci,
2) centralizacji procesu decyzyjnego,
3) sformalizowaniu regu  post powania,
4) specjalizacji w podejmowanych zadaniach,
5) standaryzacji dzia ania.

22 Poj cie biurokracji, w znaczeniu przypisywanym mu przez Webera, jest kategori  szersz  ni
„administracja publiczna” i dotyczy w równym stopniu struktur pa stwa, co prywatnych podmiotów
gospodarczych. Jest to wi c termin z zakresu teorii organizacji. Poniewa  zakres tematyczny tekstu
nie wykracza poza funkcjonowanie administracji publicznej, autor u ywa poj cia „biurokracja” w od-
niesieniu do tych w a nie struktur.

23 Na ten temat zob. np. Weber (1968, 1999); Van Dijk (1999); Fountain (1999).
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Coraz mocniejsze nasycenie funkcjonowania struktur biurokratycznych wymie-
nionymi elementami by oby równoznaczne z ich post puj c  racjonalizacj . Rosn cy
poziom racjonalno ci, zwi zany z systematyzacj  dzia ania i nadaniem mu wewn trz-
nej logiki i spójno ci, jest za  najszersz  kategori  opisuj c  proces rozwoju spo ecz-
nego, swoistym kluczem do nowoczesno ci (Margetts 1999).

Gwa towny rozkwit nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w ostatnich dekadach XX wieku postawi  na porz dku dziennym problem wp ywu
ICT na struktury biurokratyczne w ogóle, w tym tak e na kszta t publicznej admini-
stracji. Czy administracja wykorzystuj ca po czone w sieci komputery jako g ówne
narz dzie swej pracy stanie si  struktur  bli sz  idealnego typu Webera? Odpo-
wied  na to pytanie wydaje si  dosy  skomplikowana. W kategoriach wymienio-
nych wcze niej pi ciu g ównych cech biurokracji wp yw ICT nie jest do ko ca jedno-
kierunkowy.

Z jednej strony, zastosowanie nowych technologii pozwala na formalizacj  regu
post powania administracji, które mog  zosta  wr cz wpisane w oprogramowanie ob-
s uguj ce poszczególne typy czynno ci, znacznie utrudniaj c ich omijanie. Wspó dzia-
anie w ramach szerszych sieci komputerowych wymusza te  wysoki poziom standary-

zacji podejmowanych dzia a . Bez tego funkcjonowanie obs ugiwanych przez ICT
skomplikowanych systemów administracyjnych stan oby pod znakiem zapytania.

Co wi cej, podj cie jakichkolwiek dzia a  – w tym niezgodnych z ustalonymi
standardami i formalnymi regu ami – „zostawia lad” w systemie. W oczywisty sposób
sprzyja to dyscyplinowaniu poszczególnych ogniw w strukturach organizacyjnych. Ten
sam aspekt nowoczesnych systemów administracyjnych stymuluje te  przestrzeganie
specjalizacji podejmowanych dzia a . Stosunkowo atwo jest znale  osoby wycho-
dz ce w swej aktywno ci poza zakres przydzielonych im zada  i odpowiedzialno ci.
Spo ród pi ciu podstawowych cech biurokracji w uj ciu Webera co najmniej trzy s
wi c wzmacniane czy intensyfikowane przez zastosowanie nowych technologii infor-
macyjnych i komunikacyjnych.

Z drugiej strony jednak opinie dotycz ce wp ywu ICT na kluczowy, z punktu wi-
dzenia funkcjonowania biurokracji, problem hierarchizacji struktur i centralizacji pro-
cesu decyzyjnego nie s  jednoznaczne. Wi kszo  autorów sugeruje, e wykorzystanie
nowych technologii przyczynia si  do „sp aszczania” struktur, a wi c obni enia stop-
nia ich hierarchiczno ci (zob. np. Bellamy, Taylor 1998; Mechling 1999). Zuurmond
(1996) mówi wr cz o zast pieniu biurokracji infokracj  jako o ko cowym efekcie pro-
cesu przenoszenia podstawowych funkcji zarz dzania ze sfery decyzji ludzkich na
p aszczyzn  architektury zintegrowanych systemów ICT. To sugeruje jednak, e mamy
do czynienia z równoleg ym procesem wzrostu stopnia kontroli nad organizacjami
(w efekcie opisanej wcze niej intensyfikacji specjalizacji zada , formalizacji regu
i standaryzacji dzia a ) i os abieniem hierarchiczno ci struktur biurokratycznych. Oby-
dwie te tendencje s  w du ym stopniu wzajemnie sprzeczne.
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Interesuj c  prób  kompromisowego uj cia istoty zmian zachodz cych w biuro-
kracji pod wp ywem zastosowania nowych technologii podj  Van Dijk (1999). Twier-
dzi on, e w istocie mo na mówi  o sp aszczeniu struktur organizacyjnych, ale wy cz-
nie w sensie liczby szczebli zarz dzania. Tendencji tej nie nale y jednak uto samia
z zmniejszaniem si  dystansu pomi dzy szczytem i podstaw  piramidy organizacyjnej
w odniesieniu do sprawowanej w adzy i stopnia kontroli.

Tym, co mo na zaobserwowa  obecnie w strukturach biurokratycznych, jest
(op.cit., s. 95–96):

(...) obcinanie po redniego szczebla zarz dzania, zwi kszanie zarobków i w adzy w skiej (mo e
mniej licznej ni  wcze niej) grupy zarz dzaj cej [top management – L.P.], w zakresie strategicz-
nych decyzji, przy jednoczesnym zmniejszaniu zakresu w adzy i wysoko ci wynagrodzenia ci -
gle powi kszaj cej si  grupy elastycznych pracowników produkcyjnych.

Nie mo na mówi  wi c o realnym obni eniu stopnia zhierarchizowania struktur,
a raczej o gwa townym wzro cie polaryzacji pomi dzy najwy szym i najni szym stop-
niem hierarchii organizacyjnej. Jak uj  to Van Dijk – przed zastosowaniem na du
skal  ICT, struktura biurokracji przypomina a kulist  waz . Obecnie jest to raczej klep-
sydra o w skim rodku i podstawie szerszej od szczytu.

Przytoczone kontrowersje dotycz ce istoty przemian, jakim podlegaj  struktury
biurokratyczne w okresie rewolucji informacyjnej, dowodz , e nie atwo jest odpowie-
dzie  na pytanie o rol  nowych technologii w procesie modernizacji pa stwa. Czy wi c
ICT mog  pe ni  rol  czynnika stymuluj cego powstanie nowocze niejszej – w wi k-
szym stopniu nasyconej racjonalno ci  dzia ania – administracji? Dwa podstawowe
sposoby odpowiedzi na to pytanie mo na w uproszczeniu nazwa  „krytycznym moder-
nizmem” i „postmodernizmem” (Margetts 1999).

„Krytyczny modernizm” to termin obejmuj cy szereg studiów i analiz pos ugu-
j cych si  cz sto kategoriami takimi, jak „informatyzacja”24 procesów spo ecznych
i struktur pa stwowych czy „nowe zarz dzanie sfer  publiczn ” (new public manage-
ment). Wspólne dla tych stanowisk jest przekonanie, e nowe technologie informacyj-
ne i komunikacyjne staj  si  kluczowym czynnikiem w strukturach administracji pa -
stwowej i niejako wymuszaj  kierunek reform realizowanych w tej sferze w ostatnim
okresie25. Istot  tych reform mo na, w pewnym uproszczeniu, sprowadzi  do stopnio-
wej utraty specyfiki publicznej administracji, na rzecz zbli ania si  do procedur i prak-
tyk typowych dla sektora prywatnego.

24 Poj cie to narodzi o si  w ród badaczy francuskich (informatisation), ale pos ugiwa a si  nim
tak e wp ywowa grupa holenderskich ekspertów od teorii organizacji i administracji publicznej. Zob.
np. Nora, Minc (1981); Van de Donk et al. (1995).

25 Teza o autonomicznym w du ym stopniu wp ywie technologii na reform  struktur administra-
cyjnych powodowa a, e zwolenników krytycznego modernizmu cz sto oskar ano o technologiczny
determinizm – przyjmowanie, e zmiany spo eczne (w tym wypadku zmiany w formule funkcjono-
wania administracji publicznej) s  tylko biern  odpowiedzi  na rozwój technologii.
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Charakterystyczna dla tego podej cia jest wizja Donahue, który ca y proces poten-
cjalnych zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej pod wp ywem nowych
technologii, rozpatruje w kontek cie podobie stw i ró nic pomi dzy sektorem prywat-
nym i strukturami publicznymi. Sektor prywatny pe ni tu zreszt  rol  swoistego pozy-
tywnego punktu odniesienia.

Zdaniem Donahue (1999) pi  podstawowych elementów determinuje ostateczny
obraz administracji publicznej, dzia aj cej w warunkach rewolucji informacyjnej.

1) W odniesieniu do tych funkcji rz dowo-administracyjnych, które s  zbli one
do funkcji realizowanych w sferze biznesu, rewolucja informacyjna b dzie
mia a zbli ony (pozytywny) wp yw na koszty, dost pno  i stopie  innowacyj-
no ci, ale efekty w sektorze publicznym pojawi  si  z opó nieniem.

2) Jedn  z g ównych zmian wprowadzonych przez rewolucj  informacyjn  w sfe-
rze administracji publicznej b dzie znacznie cz stsze delegowanie realizacji
okre lonych funkcji do sektora prywatnego.

3) W ka dym wypadku, gdy rewolucja informacyjna doprowadzi do podwy sze-
nia jako ci realizacji okre lonej funkcji, sk oni to do podj cia dzia a  w kierun-
ku jej prywatyzacji.

4) Rewolucja informacyjna b dzie zwi ksza  ró nic  w produktywno ci pomi -
dzy organizacjami publicznymi i prywatnymi (na rzecz tych ostatnich).

5) W odniesieniu do tych funkcji administracji publicznej, które nie maj  swojego
odpowiednika w funkcjach realizowanych w biznesie, rewolucja informacyjna
b dzie mia a widoczny, ale umiarkowany wp yw.

Stanowisko Donahue, aczkolwiek radykalne w swym podej ciu do istoty wp ywu
nowych technologii na struktury administracji, nie nale y do odosobnionych (zob. np.
Dutton 1997). Niezale nie jednak od szczegó owego roz o enia akcentów badacze,
których mo na zaliczy  do szko y krytycznego modernizmu, koncentruj  si  na anali-
zie aktualnego i potencjalnego modelu administracji publicznej. Wprost lub po rednio
zak adaj  oni, e cho  ca a rzeczywisto  spo eczna podlega dynamicznym zmianom
pod wp ywem ICT, trudno mówi  o jednorodnym, wieloaspektowym procesie ca kowi-
cie zmieniaj cym podstawowe regu y organizuj ce otaczaj cy nas wiat.

Inaczej jest w wypadku koncepcji postmodernistyczych26. Pojawienie si  nowych
technologii informacyjnych i komunikacyjnych ujmuj  one jako impuls w kierunku
radykalnych przemian struktur spo ecznych, których istot  jest proces fragmentaryza-
cji, rozpadu wcze niej znanego porz dku.

26 Podobnie jak w wypadku krytycznego modernizmu, tak e postmodernistyczne podej cie do
kwestii przemian administracji publicznej obejmuje szerok  gam  stanowisk i analiz. Za najistotniej-
szego reprezentanta tej szko y uchodzi Clegg, który jednak po rednio tylko odnosi si  do – kluczo-
wej dla nas w tym miejscu – kwestii wp ywu ICT na funkcjonowanie administracji publicznej. Zob.
np. Clegg (1990).
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Jak uj  to jeden z czo owych przedstawicieli tego kierunku, Frissen (1997,
s. 123):

wiat staje si  „wieloo rodkowy” [multi-centered – L.P.] i nie mamy ju  tak mocnego
przekonania, e jeste my w jego centrum, kieruj c sw  przysz o ci  dzi ki w asnym decyzjom.

Coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej inteligentne systemy przejmuj ,
w zwi zku z wi ksz  skuteczno ci  i wydajno ci  dzia ania, istotn  cz  odpowie-
dzialno ci cz owieka za otaczaj c  go rzeczywisto .

Jednym z wa nych aspektów tej przemiany jest post puj ce uniezale nienie struk-
tur publicznej administracji od centralnej kontroli. Jest to zwi zane z malej c  rol
ideologii jako czynnika organizuj cego sfer  polityki. Zamiast ideologii, obejmuj cej
wszystkie sfery spo ecznej rzeczywisto ci i porz dkuj cej hierarchiczne, terytorialnie
zorganizowane struktury pa stwa, pojawiaj  si  liczne horyzontalne sieci powi za
odnosz cych si  do konkretnych, szczegó owych zagadnienie . Granice pomi dzy po-
szczególnymi organizacjami – wcze niej b d ce istotnymi elementami budowania to -
samo ci – staj  si  coraz mniej istotne. Efektem tej koegzystencji elementów reprezen-
tuj cych dwa ró ne porz dki jest konflikt, napi cie pomi dzy „rzeczywisto ci  siecio-
w ” a odchodz cymi w przesz o  tradycyjnymi strukturami.

Opisana sytuacja w konkretny sposób determinuje formu  funkcjonowania insty-
tucji pa stwa i administracji27.

Wed ug Frissena (op.cit., s. 123–124):

Administracja publiczna, maj ca wcze niej kszta t piramidy, coraz bardziej staje si  archi-
pelagiem ró nych sieciowych konfiguracji. Procesy polityczne s  mniej hierarchiczne i linear-
ne, a coraz bardziej horyzontalne i cyrkularne. Centralne sterowanie jest zast powane przez
samosterowanie. W polityce, w coraz mniejszym stopniu istotna jest tre , a coraz bardziej cho-
dzi o styl.

Ten „styl” polityki to konieczno  kszta towania modeli decyzyjnych dla admini-
stracji obs uguj cej coraz bardziej samosterowne struktury spo eczne. Kluczow  rol
w tak rozumianych modelach decyzyjnych pe ni  ICT, zarówno w sensie infrastruktu-
ry, jak i koncepcji jej wykorzystania.

Frissen opiera sw  koncepcj  na zmianach zachodz cych w ostatnich latach w ad-
ministracji publicznej w Holandii. Ma to wi c by  w istocie empiryczny opis rzeczy-
wisto ci na prze omie XX i XXI wieku. Mimo to wielu krytyków przypisuje mu
raczej zdolno ci wizjonerskie, ni  precyzj  w formu owaniu wniosków na podsta-
wie realnie zachodz cych procesów (Margetts 1999). Niew tpliwym atutem podej cia
postmodernistycznego jest jednak podj cie próby ca o ciowego opisania przemian do-

27 Dla opisania nowej formu y struktur pa stwowych ukszta towanej pod wp ywem ICT Frissen
pos uguje si  sugestywn  kategori  „wirtualne pa stwo”. Zob. Frissen (1997, 1999).
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konuj cych si  we wspó czesnym wiecie, mi dzy innymi pod wp ywem nowych tech-
nologii. W takim uj ciu ewolucja administracji publicznej jest tylko jedn  z wielu cie-
ek rozwoju, a kierunek tego procesu dyktuje logika nie do ko ca kontrolowanej przez

nas rzeczywisto ci.

5.5.2. Istota i g ówne formy elektronicznej biurokracji

Niezale nie od teoretycznych kontrowersji dotycz cych kierunku przemian struk-
tur biurokratycznych jest niew tpliwie faktem, i  zastosowanie nowych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej zmienia jej funkcjono-
wanie z punktu widzenia przeci tnego obywatela. Jest on „skazany” na kontakt z repre-
zentantami biurokratycznych struktur pa stwa, zarówno jako odbiorca ró nych us ug
i dóbr o charakterze publicznym, jak i „dostawca” – zobowi zany regulacjami prawny-
mi do okre lonych wiadcze  na rzecz pa stwa. Cho  relacja ta jest wi c dwustronna,
obywatel jest klientem administracji publicznej, podobnie jak bywa klientem prywat-
nych biur podró y, s u by zdrowia czy supermarketów.

Warto zwróci  uwag , e podej cie do obywatela jako klienta jest stosunkowo no-
wym modelem relacji administracja publiczna – obywatel. Przez d ugie lata domino-
wa a postawa znacznie bardziej paternalistyczna. Z perspektywy rz du i jego admini-
stracyjnych agend obywatele wchodz cy w relacje z administracj  byli przede wszyst-
kim cz ci  otoczenia aparatu pa stwowego, „obs ugiwanego” poprzez realizowan
polityk . Biurokracja rozliczana by a g ównie ze skuteczno ci w implementacji tej po-
lityki, a wi c nacisk po o ony by  na dostawc , a nie odbiorc  us ug publicznych. Ten
ostatni traktowany by  jako bierna grupa docelowa (Lips 1998).

Podej cie takie u atwia  fakt, e specyfik  sfery us ug publicznych jest ich mono-
polizacja przez struktury pa stwa. Obywatel nie ma najcz ciej wyboru i niezale nie
od oceny funkcjonowania konkretnych ogniw administracji publicznej musi korzysta
z „oferty” okre lonego urz du. Co wi cej, miernikiem efektywno ci pracy struktur
administracyjnych nie jest zysk. Sprawia to, e w przeciwie stwie do ekonomiczne-
go rynku brak jest najbardziej wymiernego wska nika stopnia, w jakim radz  sobie
poszczególne podmioty, realizuj ce okre lone zadania.

Mimo e g ówne charakterystyki funkcjonowania administracji pozosta y nie-
zmienione, w okresie po drugiej wojnie wiatowej stopniowej ewolucji ulega  sposób
postrzegania relacji obywatel – struktury biurokratyczne. Pojawi o si  przekonanie, e
istnieje niebagatelny zwi zek pomi dzy sposobem implementacji okre lonej polityki
a osi ganymi efektami. Oznacza o to z jednej strony konieczno  podniesienia pozio-
mu „kompetencji biurokratycznej” obywateli (tzn. np. poziomu ich wiedzy na temat
przys uguj cych im praw, obowi zków, a tak e obowi zuj cych procedur), z drugiej –
znacznie wi ksz  gotowo  struktur administracyjnych do elastycznego reagowania na
zmieniaj ce si  potrzeby i oczekiwania ze strony spo ecze stwa. Mówi c umownie,
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sprzed biurka urz dnika stopniowo znika  prosz cy petent, a pojawi  si  traktowany
podmiotowo klient28.

Warto zwróci  uwag , e ewolucja relacji administracji publicznej do obywateli
w zasygnalizowanym kierunku, rozpatrywana w kategoriach teorii demokracji, ozna-
cza zdecydowane przesuni cie w stron  modelu konsumenckiego. Relacje z biurokra-
cj  jako g ównym „dostawc ” us ug publicznych spychaj  na dalszy plan sfer  czysto
polityczn . Jednocze nie stopie  satysfakcji obywatela z tej p aszczyzny kontaktów
z aparatem pa stwa staje si  g ównym miernikiem akceptacji systemu politycznego.

Jak to uj li Zouridis i Bekkers (2000, s. 134):

Demokracja staje si  w mniejszym stopniu sfer  polityczn , w której kluczow  rol  od-
grywaj  procesy wyborcze, a w wi kszym sfer  konsumpcji, w której centrum znajduj  si  pro-
blemy zwi zane z konsumpcj  dóbr publicznych.

Reorientacja podej cia do obywatela ze strony biurokracji oznacza a nie tylko
zmian  formu y wzajemnych relacji. By o to jednocze nie zaadoptowanie, w struktu-
rach publicznej administracji, przynajmniej cz ci regu  znanych z gospodarki rynko-
wej. Proces ten mo na nazwa  stopniowym przej ciem z nastawienia na procedury
w kierunku nastawienia na oferowany produkt. W ca ej strategii za  kluczowe znacze-
nie maj  trzy podstawowe kategorie – oszcz dno , wydajno  i skuteczno 29.

Je eli przyj , e jednym z kluczowych aspektów zmiany formu y relacji obywatel
– administracja publiczna ma by  zbli enie w adzy do obywatela i obni enie kosztów
ponoszonych przez niego w procesie uzyskiwania dóbr i us ug publicznych, to rewolu-
cja informacyjna dostarczy a w tym zakresie zupe nie nowych mo liwo ci. Na najbar-
dziej podstawowym poziomie przeniesienie istotnej cz ci skierowanej na klienta dzia-
alno ci administracyjnej do sieci oznacza biurokracj  dost pn  przez 24 godziny na

dob  i z dowolnego miejsca wyposa onego w pod czony do Internetu komputer. To
ostatnie jest równoznaczne z uwolnieniem si  od cis ego przywi zania do konkretnej
lokalizacji urz du, co do niedawna by o istotnym czynnikiem ograniczaj cym swobod
klienta. Co wi cej, interaktywno  sieci pozwala nie tylko na za atwianie konkretnych
spraw wed ug ustalonych, sformalizowanych procedur, ale tak e na dwustronn  komu-
nikacj  w sprawach nietypowych, udzielanie informacji itd.

Logika funkcjonowania nowych technologii na tyle mocno korelowa a z opisany-
mi wcze niej koncepcjami upodmiotowienia klienta z jednej, i reorientacji w kierunku
wi kszej wydajno ci i oszcz dno ci z drugiej strony, e prze om lat 80. i 90. przyniós
szereg prób wykorzystania ICT w funkcjonowaniu publicznej administracji. Roboczo,

28 Jak wyrazi a to Lips (1998, s. 329): „Z tradycyjnej postawy ‘my wiemy, co jest dla ciebie do-
bre’, rz dy ewoluuj  w kierunku podej cia ‘daj nam zna , co jest dla ciebie dobre’”.

29 W j zyku angielskim operuje si  poj ciem strategii 3E (economy, efficiency, effectivenes). Zob.
Tops et al. (2000).
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ide  t  mo emy nazwa  elektroniczn  biurokracj , przez co rozumie  b dziemy ka dy
rodzaj aktywno ci struktur administracji publicznej w relacji do obywatela, wykony-
wany przy u yciu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ujmuj c
rzecz precyzyjniej – elektroniczna biurokracja to realizowanie us ug, dostarczanie dóbr
i wiadcze  publicznych oraz udost pnianie informacji przez struktury administracyj-
ne, dzi ki zastosowaniu ICT.

Elektroniczna biurokracja jest poj ciem odpowiadaj cym angielskiemu terminowi
ESD (Electronic Service Delivery) – „elektroniczne dostarczanie us ug”, powszechnie
u ywanemu w odniesieniu do zastosowania nowych technologii w sferze aktywno ci
administracji nastawionej na obs ug  klienta. Kategoria „elektroniczne dostarczanie
us ug” (lub bardziej poprawna j zykowo „realizacja us ug na drodze elektronicznej”)
jest jednak skrótem my lowym, zaw aj cym znaczenie w stosunku do angloj zyczne-
go odpowiednika. Bardziej odpowiednie wydaje si  wi c stosowanie w j zyku polskim
poj cia ogólniejszego, jakim jest „elektroniczna biurokracja”.

Strategie wprowadzania elementów elektronicznej biurokracji nie s  jednolite. Ich
tempo i zakres s  w du ym stopniu pochodn  ogólnej polityki pa stwa w zakresie
budowy spo ecze stwa informacyjnego, zasobno ci spo ecze stwa, stopnia rozbudo-
wy infrastruktury technicznej itd. Warto poza tym pami ta , e zdecydowana wi k-
szo  programów z zakresu elektronicznej biurokracji ma w chwili obecnej charakter
lokalny lub sektorowy. Równie cz sto z inicjatyw  tego typu wyst puj  bowiem struk-
tury samorz du lokalnego, co agendy rz dowe. W rezultacie mamy do czynienia
z bardzo du  ilo ci  konkretnych projektów stosuj cych ró ne koncepcje techniczne
i organizacyjne.

Z punktu widzenia pojedynczego obywatela mo na jednak mówi  o kilku najbar-
dziej istotnych i jednocze nie najbardziej rozpowszechnionych rozwi zaniach.

Opieraj c si  na mi dzynarodowym studium porównawczym, Lips (1998) wymie-
nia w tym kontek cie sze  podstawowych elementów elektronicznej biurokracji.

1) Zintegrowany elektroniczny dost p do informacji30. Informacja pochodz ca
z wielu ró nych wydzia ów, departamentów itd. jest dost pna na jednej witry-
nie internetowej lub w jednym telefonicznym centrum informacyjnym, „prze-
szukiwalnym” przy pomocy telefonu. W wypadku korzystania z Internetu ist-
nieje tak e mo liwo  wydrukowania formularzy urz dowych i innych doku-
mentów, które s  umieszczone w sieci w wersji elektronicznej.

30 Zwi kszona dost pno  informacji jest jedn  z nieuniknionych konsekwencji realizacji idei
elektronicznej biurokracji. Jest to te  ten jej element, którego realizacja spotyka a si  najcz ciej
z du ym oporem struktur administracyjnych. Tradycyjny model dzia ania biurokracji nastawiony by
bowiem znacznie silniej na wy czanie dokumentów i wewn trznego trybu post powania spod ze-
wn trznej kontroli ni  na „przezroczysto ” funkcjonowania. Zob. Alexander, Grubbs (1998).
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2) Zintegrowane bazy danych w ramach obszarów funkcjonalnych. Poszcze-
gólne, szerokie sfery aktywno ci administracji (obszary funkcjonalne), takie
jak ochrona zdrowia, sprawy osobowe czy handel, cz  swe bazy danych, tak
by by y dost pne z jednego miejsca (najcz ciej terminala komputerowego b -
d cego elementem wewn trznej sieci lub na jednej witrynie iternetowej).
Klient poszukuj cy wielu ró nych informacji dotycz cych np. dat lubów, na-
rodzin i mierci cz onków swej rodziny czy okresów ich przebywania w okre-
lonej miejscowo ci jest w stanie zebra  wszystkie interesuj ce go dane, bez

konieczno ci odwiedzania ró nych urz dów.
3) Realizacja us ug i udost pnianie informacji poprzez sieci lokalne. Sieci

funkcjonuj ce w spo eczno ciach lokalnych (zarówno tworzone przez w adze
samorz dowe, jak i inicjatywy niezale ne) posiadaj  opcj  zadawania pyta
i zg aszania wszelkich w tpliwo ci pod adresem urz dników administracji
publicznej. W wersji rozbudowanej ka dy wydzia  administracji lokalnej ma
swoj  sieciow  „skrzynk  kontaktow ” i pracownika odpowiedzialnego za jej
obs ug  w okre lonym trybie i czasie.

4) Linie funkcjonalne w strukturach administracji. Klient kontaktuje si
w celu za atwienia wszystkich spraw urz dowych wy cznie z jednym urz dni-
kiem (jest to tzw. strategia one stop shop), którego stanowisko jest pocz tkiem
„linii funkcjonalnej”. Korzystaj c z narz dzi opartych o ICT, urz dnik przesy a
konkretne kwestie do ró nych wydzia ów (wzd u  linii funkcjonalnej), gdzie
zostaj  za atwione.

5) Kioski sieciowe. Sie  dost pnych przez ca  dob , w miejscach publicznych,
kiosków sieciowych jest miejscem, gdzie klient mo e uzyska  informacje i rea-
lizowa  okre lone us ugi na drodze elektronicznej. Dzi ki mo liwo ci korzy-
stania z kart p atniczych kioski pozwalaj  tak e na dokonywanie przelewów
na rzecz organów administracji, op acanie kar itd. Kioski dzia aj  na zasadzie
zbli onej do bankomatu, tzn. pozwalaj  na prost  komunikacj  poprzez reali-
zacj  instrukcji pojawiaj cych si  na ekranie urz dzenia.

6) Inteligentne karty. Odbiorcy ró nych typów us ug publicznych s  wyposa ani
w indywidualne, wielofunkcyjne karty, na których zakodowane s  zarówno in-
formacje personalne, jak i dane dotycz ce zakresu wiadcze  przys uguj cych
posiadaczowi. Karta pozwala na realizacj  wiadcze  (w wypadku wiadcze
pieni nych np. w sieci bankomatów), a zapisane na niej dane mog  by  wielo-
krotnie zmieniane, uaktualniane itd.

Klasyfikacja g ównych typów rozwi za  zwi zanych z realizacj  idei elektronicz-
nej biurokracji wymaga uzupe niaj cego komentarza. Przede wszystkim, poszczegól-
nych elementów nie nale y traktowa  roz cznie. W konkretnych aplikacjach spotka
mo na cz sto równoczesne zastosowanie kilku spo ród wymienionych rozwi za . Naj-
bardziej oczywistym przyk adem jest mo liwo  wykorzystywania inteligentnych kart
w sieciowych kioskach, co jest obecnie opcj  stosowan  coraz powszechniej. Przed-
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stawiona klasyfikacja jest wi c raczej przegl dem dominuj cych tendencji w zakresie
elektronicznej biurokracji ni  typologi  spe niaj c  wymogi formalne.

Nale y poza tym pami ta , e ci g y rozwój technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych sprawia, i  pojawiaj  si  rozwi zania coraz bardziej wyrafinowane tech-
nicznie i pozwalaj ce na „elektroniczn  integracj ” coraz wi kszej ilo ci us ug. Warto
zwróci  uwag , e us ugi z zakresu elektronicznej biurokracji zyskuj  na znaczeniu
tak e z komercyjnego punktu widzenia. Wed ug niektórych prognoz warto  rynku
udost pniania informacji i realizacji us ug drog  elektroniczn  mo e tylko w USA si -
gn  w roku 2005 blisko siedmiu miliardów USD (Conhaim 2000)31. Jest to istotny,
dodatkowy bodziec rozwojowy.

Ostatni  kwesti , na któr  nale y zwróci  uwag , jest problem podpisu elektro-
nicznego. Brak mo liwo ci sieciowego autoryzowania dokumentów przesy anych dro-
g  elektroniczn  by  najistotniejsz  barier  dalszego rozwoju elektronicznej biuro-
kracji. W sytuacji gdy wi kszo  krajów uprzemys owionych wprowadzi o lub jest
w trakcie wprowadzania odpowiedniej legislacji w tym zakresie32, wiarygodno  wy-
magaj cych podpisu elektronicznych formularzy, poda , kwestionariuszy itd. staje si
kwesti  odpowiednich rozwi za  technicznych, a nie problemem prawnym. W oczywi-
sty sposób wp ynie to na dalszy rozwój elektronicznej biurokracji.

5.5.3. Elektroniczna biurokracja w dzia aniu

W pa dzierniku 1991 roku wydzia  pojazdów mechanicznych stanu Kalifornia
uruchomi  pilota owy projekt Info-California. Mieszka cy stanu mogli dzi ki niemu,
korzystaj c z interaktywnych kiosków sieciowych umieszczonych w ogólnodost p-
nych miejscach publicznych, realizowa  sprawy wcze niej wymagaj ce wizyty w od-
powiednim urz dzie. Pocz tkowo mo liwo ci programu by y stosukowo ograniczone
i pozwala y tylko na dokonanie rejestracji samochodu czy odnowienie wa no ci pra-
wa jazdy. Nie zmienia to faktu, e Info-California by  jednym z pierwszych przyk a-
dów praktycznej realizacji idei elektronicznej biurokracji, co wi cej – przyk adem ze
wszech miar udanym.

Pozytywne opinie u ytkowników sprawi y, e w krótkim czasie do programu przy-
st pi y inne wydzia y i agencje administracyjne stanu Kalifornia, a tak e liczne w adze
lokalne i agendy rz du federalnego. Z punktu widzenia klienta mia o to znaczenie pod-

31 Trzeba pami ta , e prognozy te zosta y sformu owane jeszcze przed drastyczn  obni k  warto-
ci akcji i generalnym spadkiem entuzjazmu w stosunku do informacyjnego sektora gospodarki. Ry-

nek us ug z zakresu elektronicznej biurokracji, jako bazuj cy w du ym stopniu na zamówieniach cia
rz dowych i samorz dowych, wydaje si  jednak stosunkowo odporny na gwa towne zmiany ko-
niunktury.

32 Dyrektywa Unii Europejskiej ustali a 19 lipca 2001 r. jako ostateczn  dat  w czenia do syste-
mu prawnego pa stw cz onkowskich uregulowa  dotycz cych podpisu elektronicznego.
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stawowe, bo by  on w stanie za atwi  przy jednym kiosku sieciowym sprawy urz dowe
realizowane dotychczas przez trzy ró ne typy administracji (lokaln , stanow  i federal-
n ). Kwesti  nie mniej istotn  by a mo liwo  komunikowania si  z systemem w jed-
nym z kilku j zyków.

Wieloetniczno  i wielokulturowo  Kalifornii jest w odniesieniu do funkcjono-
wania administracji publicznej istotnym problemem praktycznym i wymaga bardzo
elastycznego dostosowywania korpusu urz dniczego do dominuj cego w danym re-
gionie j zyka. Uruchomienie programu Info-California, który bez wi kszych trudno ci
technicznych móg  zosta  przystosowany do pracy w kilku j zykach, rozwi za o –
a przynajmniej znacznie z agodzi o – ten problem.

Zakres us ug dost pnych poprzez Info-California obj  stopniowo, poza wymie-
nionymi wcze niej, tak e np. poszukiwanie wolnych miejsc pracy oferowanych przez
administracj  publiczn , zamawianie kopii aktów urodzenia czy precyzyjne informa-
cje na temat procedury zg aszania przypadków molestowania seksualnego dzieci. Ko-
rzystaj c z karty p atniczej mo na te  dokona  dowolnej p atno ci na rzecz admini-
stracji.

Badania w ród u ytkowników, prowadzone jeszcze w pilota owej fazie wdra ania
programu wykaza y, e 40% wszystkich „transakcji” dokonanych za pomoc  Info-Ca-
lifornia zosta o zrealizowanych poza normalnymi godzinami urz dowymi, 30% spraw
za atwiono w j zyku innym ni  angielski, a oko o po owa klientów uzna a, e skorzy-
stanie z sieciowego kiosku pozwoli o na rezygnacj  z wizyty w urz dzie (Mechling
1999). Je eli wzi  pod uwag , e mowa jest o projekcie przecieraj cym dopiero szlaki
dla pe nej realizacji modelu elektronicznej biurokracji, wyniki te nale y uzna  za zde-
cydowanie zach caj ce.

Zbli ony do kalifornijskiego, ale zakrojony na wi ksz  skal , jest realizowany
w australijskim stanie Victoria program MAXI. Stan Victoria, drugi co do wielko-
ci w Australii (ze stolic  w Melbourne), przyj  w po owie lat 90. oficjaln  strate-

gi  dotycz c  nowych technologii informacyjnych i rozwoju infrastruktury telein-
formatycznej. Stanowisko to, znane jako „Victoria 21”, ma charakter dokumentu
rz dowego i jako jeden z priorytetów zak ada o budow  podstaw spo ecze stwa in-
formacyjnego. W interesuj cym nas tu kontek cie elektronicznej biurokracji istotne
znaczenie mia a przede wszystkim jedna inicjatywa rz du stanowego, podj ta w wy-
niku realizacji strategii „Victoria 21”. By a ni  bardzo ambitna próba udost pnienia
obywatelom na drodze elektronicznej us ug administracji rz dowej i samorz dowej33.
Projekt ten, nazwany MAXI, zosta  wdro ony w listopadzie roku 199734. W ród jego

33 Równolegle zrealizowano w stanie Victoria projekt umieszczenia w sieci informacji o stano-
wym procesie legislacyjnym (Victorian Legislation and Parliamentary Documents <http://www.
dms.dpc.vic.gov.au>). Zawiera on zarówno ca o  dorobku legislacyjnego stanowego parlamentu,
jak i pe ne archiwum przebiegu debat parlamentarnych.

34 Zob. <http://www.maxi.com.au/index.htm>.
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oficjalnych celów wymienia si  przekszta cenie modelu demokracji w kierunku
„sp aszczenia” relacji w adza – obywatele i zwi kszenie otwarto ci dzia a  admini-
stracji.

W przeciwie stwie do opisanego wcze niej Info-California, klienci projektu MAXI
maj  do wyboru trzy ró ne sposoby dost pu do systemu: poprzez Internet z kompute-
rów osobistych, przy u yciu telefonów tonowych oraz dzi ki sieci kilkudziesi ciu kio-
sków sieciowych, ustawionych w centrach handlowych, bibliotekach publicznych itd.
Taka konfiguracja systemu ca kowicie likwiduje przestrzenno-geograficzne bariery
dost pu do us ug publicznych, czyni c z blisko ci pod czonego do sieci komputera
lub po prostu posiadania telefonu jedyny warunek wst pny korzystania z us ug elektro-
nicznej biurokracji. MAXI jest oczywi cie bezp atny i dost pny bez adnych ograni-
cze  czasowych.

Ka dy z podanych sposobów wej cia do systemu pozwala, od pocz tku 2001 roku,
na za atwienie w sieci wszystkich spraw b d cych w gestii stanowej administracji oraz
wielu us ug oferowanych przez partycypuj ce w projekcie samorz dy. Oznacza to mi -
dzy innymi mo liwo  z o enia podania, zamówienia dostawy wybranych dokumen-
tów, a tak e – przy u yciu kart kredytowych – dokonania wszelkiego rodzaju p atno ci.
Poza wszystkimi bazami danych niezb dnymi do realizowania wspomnianych „trans-
akcji” w sieci znajduj  si  tak e modu y dodatkowe. Taki charakter ma np. ponadczte-
romilionowa baza danych obejmuj ca kompletn  informacj  o narodzinach, zgonach
i ma e stwach od roku 1836.

W rok po uruchomieniu systemu poinformowano, e miesi cznie z MAXI korzy-
sta oko o 24 tysi ce sieciowych klientów, co oznacza trzykrotne przekroczenie za o e
przewiduj cych ok. 8 tysi cy „transakcji” po 12 miesi cach funkcjonowania. Podano
te , e oko o 40% wszystkich „efektywnych” wej  do systemu, tzn. zako czonych
z o eniem podania, dokonaniem przelewu itd., odbywa si  poza normalnymi godzina-
mi otwarcia urz dów, czyli pomi dzy godzin  5 po po udniu a 9 rano. Skala transakcji
dokonywanych w sieci podlega dosy  stabilnemu wzrostowi. W chwili obecnej przy-
k adowo ju  oko o jednej trzeciej wszystkich mandatów za nieprawid owe parkowanie
op acanych jest za po rednictwem MAXI.

Niezale nie od zintegrowanych projektów z zakresu elektronicznej biurokracji,
pozwalaj cych na realizacj  wszystkich lub znacz cej liczby us ug w sieci, wiele spo-
ród funkcjonuj cych programów ma charakter sektorowy. Obejmuj  one bardzo sze-

roki wachlarz us ug, coraz cz ciej zreszt  wykraczaj c poza zakres funkcji w sko ro-
zumianej administracji publicznej.

Oto kilka podstawowych dziedzin, w których wykorzystuje si  tego rodzaju pro-
jekty.

– Opieka spo eczna. Wykorzystanie inteligentnych kart dla wyp aty zasi ków
opieki spo ecznej. wiadczenia mog  by  realizowane w dowolnym bankoma-
cie i niekoniecznie w ca o ci (jak w wypadku czeku). Nie ma potrzeby ka do-
razowego wypisywania czeków i ich realizacji w banku oraz zak adania konta
przez osoby korzystaj ce z pomocy (Mechling 1999).
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– Rynek pracy. System ogólnodost pnych kiosków sieciowych, zawieraj cych
szczegó owe informacje o lokalnym rynku pracy, ale tak e instrukcje dotycz -
ce pisania listów motywacyjnych, CV i innych dokumentów wymaganych
w procedurze starania si  o prac  – z mo liwo ci  uzyskania informacji zwrot-
nych35 (Wilhelm 2000).

– Bezpiecze stwo publiczne. Sie  interaktywnych kiosków u atwiaj cych moni-
torowanie przest pców przebywaj cych na zwolnieniach warunkowych.
W ród wielu funkcji znajduje si  mi dzy innymi identyfikator odcisków pal-
ców i analizator zawarto ci alkoholu w oddechu (Dutton 1997).

– S downictwo. System ogólnodost pnych kiosków sieciowych, pozwalaj cych
klientom na samodzielne wype nienie wzorów oficjalnych dokumentów praw-
nych, w formie akceptowanej przez s dy. Dotyczy to np. spraw rozpatrywa-
nych przez s dy rodzinne i cywilne (Mechling 1999).

– Gospodarka. Dost pny w Internecie system informacji dla przedsi biorców
o ró nych formach pomocy ze strony pa stwa (ulgi inwestycyjne, zwolnie-
nia podatkowe itd.) wraz ze wzorami dokumentów aplikacyjnych (Zouridis,
Bekkers 2000).

– Edukacja. Sieciowy system sk adania poda  i za atwiania wszelkich formal-
no ci zwi zanych z przyznawaniem pa stwowych stypendiów dla studentów.
Sieciowe systemy kontaktu z dziekanatami, zapisu na poszczególne kursy itd.
(Zouridis, Bekkers 2000; Aikat 2000).

Zaprezentowane zestawienie dowodzi, e potencjalne mo liwo ci zastosowania
w praktyce idei elektronicznej biurokracji obejmuj  coraz szersze spektrum ycia spo-
ecznego. Wsz dzie tam, gdzie obywatel wchodzi w urz dowe relacje z agendami pa -

stwa lub instytucji publicznych, nowe technologie s  w stanie w istotny sposób zmody-
fikowa  formu  i zakres koniecznych kontaktów. Ten aspekt rewolucji informacyjnej
b dzie wi c niew tpliwie coraz bardziej widoczny, niezale nie od istotnych proble-
mów, o jakich nie nale y zapomina  (ochrona prywatno ci danych, mo liwo  fa -
szerstw dokumentów, bezpiecze stwo obrotu rodkami finansowymi).

Co wi cej, w krajach demokratycznych znacznie wi kszy odsetek spo ecze stwa
p aci mandaty drogowe czy podatek za psa ni  aktywnie uczestniczy w polityce. Ozna-
cza to, e w najbli szej przysz o ci to w a nie elektroniczna biurokracja ma szans  sta
si  dla przeci tnego obywatela najbardziej namacalnym przejawem zmian powodowa-
nych przez nowe technologie w sferze ycia publicznego.

35 Program ten, zrealizowany w Phoenix (Arizona) w USA, nastawiony by  przede wszystkim na
ludzi najs abiej wykszta conych i najgorzej sytuowanych. St d nacisk po o ony zosta  na dost pno
terminali systemu (nie dalej ni  5 kilometrów od dowolnego miejsca w mie cie) i bardzo atwy
i przyjazny dla niedo wiadczonego u ytkownika system komunikacji z systemem. Badania efektyw-
no ci programu wykaza y, e korzystaj  z niego skutecznie tak e mieszka cy „z ych” dzielnic, nie
maj cy wcze niej adnych do wiadcze  w u ywaniu ICT. Zob. Wilhelm (2000).
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ROZDZIA  6
Pa stwo i struktura w adzy w okresie rewolucji informacyjnej

6. . Problem suwerenno ci pa stwa

W poprzednich cz ciach tekstu zaprezentowano wiele danych wskazuj cych, e
rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych znacz co wp ywa na
funkcjonowanie instytucji politycznych. Nie inaczej jest w wypadku najwa niejszej
struktury w obr bie politycznej organizacji spo ecze stwa, jak  jest pa stwo. Rewolu-
cja informacyjna zmienia warunki, w jakich funkcjonuje pa stwo, co w efekcie prowa-
dzi do przekszta ce  jego pozycji, w relacji do pozosta ych podmiotów ycia politycz-
nego. W tym kontek cie, problemem wybijaj cym si  na pierwszy plan jest niew tpli-
wie kwestia suwerenno ci1.

Tradycyjne rozumienie suwerenno ci pa stwa jest nieod cznie zwi zane z poj -
ciem terytorialno ci. Suwerenno  oznacza mo liwo  pe nej kontroli wydarze  maj -
cych miejsce wewn trz terytorialnie zdefiniowanych granic pa stwa. Ten ukszta towa-
ny kilkaset lat temu model przetrwa  z ró nymi modyfikacjami a  do ostatnich dekad
XX wieku. Rozwój rewolucji informacyjnej doprowadzi  jednak zarówno do koniecz-
no ci istotnego przedefiniowania kategorii terytorialno ci, jak i zbadania wp ywu no-
wej sytuacji w tym zakresie na kszta t suwerenno ci pa stwa.

 Mo na uzna , e z punktu widzenia procesów komunikacji jednym z kluczowych
rezultatów rewolucji informacyjnej jest powstanie tzw. „cyberprzestrzeni”, a wi c sfery
interakcji opartej o wirtualny i cyfrowy – a nie odbywaj cy si  w przestrzeni fizycznej
– kontakt uczestnicz cych partnerów. Sytuacja ta wprowadzi a zupe nie now  formu
do relacji obywatela i pa stwa.

Jak to uj  Choucri (2000, s. 250–251):

Cyberprzestrze  w znacz cy sposób wykracza poza poj cie terytorialno ci. Najistotniejsze
nie jest zreszt  charakterystyczne dla cyberprzestrzeni przekraczanie granic terytorialnych, ale ra-
czej brak jakichkolwiek rodków dla skutecznej kontroli tego, kto przekazuje [informacje – L.P.],
oraz co, kiedy i jak jest przekazywane.

1 Fragmenty podrozdzia u po wi conego suwerenno ci pa stwa zosta y zaprezentowane przez
autora we wrze niu 2001 jako referat na konferencji „Polskie do wiadczenia w kszta towaniu spo e-
cze stwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe”. Zob. Por bski (2001b).
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Sfera autonomii obywatela w korzystaniu z wolno ci wypowiedzi czy dost pu do
informacji uleg a istotnemu poszerzeniu. Ten aspekt rewolucji informacyjnej jest
zreszt  jednym z kluczowych elementów ideologii Internetu, rozumianego jako nie-
skr powana wspólnota wolnych jednostek, uniezale nionych wreszcie od dominacji
struktur w adzy2.

Niezale nie jednak od utopijnych – cho  pe nych wdzi ku – wizji entuzjastów no-
wej, internetowej rzeczywisto ci, problem os abienia mo liwo ci kontroli przep y-
wu informacji przez struktury pa stwa ma istotne i realne konsekwencje polityczne.
W krajach demokratycznych o zaawansowanej infrastrukturze informacyjnej aparat
pa stwowy nie ma w zasadzie obecnie mo liwo ci egzekwowania przestrzegania okre-
lonych w systemie prawnym regu  gry dotycz cych przep ywu informacji. Co wi cej,

w odniesieniu do nowych technologii tego rodzaju regu y bardzo cz sto nie istniej
lub nie nad aj  za szybko zachodz cymi zmianami. Z tego punktu widzenia istotnym
wyzwaniem by  ju  rozwój telewizji satelitarnej. Powstanie Internetu, z jego mo liwo-
ciami interaktywnej, dwustronnej komunikacji, jeszcze mocniej utrudni o pa stwu

realizacj  funkcji kontrolnej w sposób znany z przesz o ci. Tradycyjne instrumenty
prawne nie spe niaj  swej roli w odniesieniu do globalnego, niezdefiniowanego teryto-
rialnie przekazu. Nowe rozwi zania s  raczej prób  minimalizowania skutków zaistnia-
ych zmian z punktu widzenia ochrony interesów pa stwa ni  elementem walki o przy-

wrócenie zakresu kontroli pa stwa sprzed rewolucji informacyjnej.
Nie oznacza to jednak, e pa stwa akceptuj  biernie now  sytuacj , a wachlarz

pozostaj cych do ich dyspozycji rodków jest ubogi. W atwiejszej, z formalnego
punktu widzenia, sytuacji znajduj  si  w tym zakresie pa stwa autorytarne, nieskr po-
wane w podejmowanych dzia aniach konieczno ci  przestrzegania regu  demokracji.
Próby egzekwowania „suwerenno ci informacyjnej” przez re imy autokratyczne mog
obejmowa  szerokie spektrum rodków. Najbardziej radykalny jest ca kowity zakaz
instalowania Internetu. Formu a ta obowi zywa a lub w dalszym ci gu obowi zuje
mi dzy innymi na Birmie, w Wietnamie i Afganistanie. Dzia ania po rednie obejmuj
np. próby sta ego monitoringu ruchu w sieci. Jak si  ocenia, co najmniej o miu specja-
listów kontroluje na bie co tre  komunikacji internetowej odbywaj cej si  w Sin-
gapurze (zob. Shapiro 1999). Podobna strategia cenzury jest te  stosowana na bie co
w Chinach3. Najbardziej karko omnym modelem kontroli jest zgoda na funkcjonowa-
nie okre lonej technologii, przy jednoczesnych próbach technicznego koncesjonowa-

2 Jak pisa  Barlow w swojej Deklaracji Niepodleg o ci Cyberprzestrzeni, zwracaj c si  wprost do
rz dów uprzemys owionego wiata: „W imieniu przysz o ci, prosz  was – nale cych do przesz o ci
– zostawcie nas w spokoju. Nie jeste cie w ród nas mile widziani. Tam, gdzie my si  gromadzimy,
nie si ga wasza suwerenno ”. Zob. Barlow (1996).

3 W Chinach system kontroli jest zreszt  znacznie bardziej rozbudowany. W styczniu 1999 ro-
ku jeden z przedsi biorców komputerowych zosta  skazany na 2 lata wi zienia za udost pnienie
kont poczty elektronicznej politycznym dysydentom. Szczegó owy opis mechanizmu kontroli sieci
w Chinach zob. Leszczy ski (2001).
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nia mo liwo ci ich wykorzystania. Przyk adem zastosowania tej ostatniej taktyki mo e
by  Iran, gdzie, co prawda, mo liwe jest korzystanie z sieciowych dyskusji na – spon-
sorowanym przez rz d – kanale IRC, ale w dyskusji tego typu uczestniczy  mog  naraz
tylko dwie osoby.

Stosowanie opisanych rodków sprawia, e obserwujemy rywalizacj  przypomi-
naj c  pojedynek bokserski, oparty na sta ej wymianie ciosów. Pa stwo jest wiadome
swej przewagi, ale – z ró nych powodów – unika zadania uderzenia nokautuj cego
i ogranicza si  do sta ego n kania przeciwnika. Ma to przywo ywa  go do porz dku
i wymusza  nale ny szacunek. Indywidualni u ytkownicy staraj  si  zneutralizowa
si  pa stwa sw  kreatywno ci  i dobrym wyszkoleniem technicznym. W rezultacie raz
jeden, raz drugi przeciwnik uzyskuje przewag  i walka jest dosy  wyrównana.

Warto jednak pami ta , e w wypadku pa stw autorytarnych stawka w tym poje-
dynku jest bardzo wysoka. Brak mo liwo ci kontroli przep ywu informacji przez apa-
rat pa stwowy jest zagro eniem dla istnienia samego autorytarnego systemu politycz-
nego, a sytuacja przypomina gr  o sumie zerowej. Otwarto  informacyjna zwi zana
z ide  spo ecze stwa informacyjnego i pe na kontrola aparatu pa stwowego nad oby-
watelem – tak e w sferze dost pno ci informacji – s  tu dwiema wykluczaj cymi si
wzajemnie strategiami. Kraje takie jak Chiny próbuj , co prawda, czy  realizacj
obydwóch wspomnianych celów, ale jest to w dosy  zgodnej opinii balansowanie na
linie, o trudnym do przewidzenia rezultacie.

Kontrola pa stwa nad przep ywem informacji w krajach demokratycznych nie jest
a  tak podstawowym wyzwaniem systemowym. Otwarto  – w tym otwarto  informa-
cyjna – stanowi jeden z podstawowych atrybutów demokracji. W kontek cie rewolucji
informacyjnej w gr  wchodzi wi c nie tyle obrona modelu rz dzenia przed destrukcj ,
ile mniej lub bardziej elastyczne dostosowanie funkcji pa stwa do zmienionych warun-
ków relacji pa stwo – obywatel. W rezultacie rodki stosowane przez kraje demokra-
tyczne w tym zakresie nie maj  charakteru bezpo rednich represji polityczno-prawnych.

Próby ograniczenia wolno ci przep ywu informacji w Internecie ze strony struktur
pa stwowych sprowadzaj  si  w krajach zachodnich przede wszystkim do ch ci obar-
czenia dostawców us ug sieciowych odpowiedzialno ci  za tre ci przesy ane przez ich
klientów. Tego rodzaju dzia ania podejmowano pod koniec lat 90. w Niemczech, po-
dobna by a te  filozofia ameryka skiej ustawy o obyczajno ci w komunikacji (CDA)4.
Zbli ony charakter ma te  sprzeciw ze strony pa stwa, skierowany przeciw kodowaniu
informacji w sieci. W chwili obecnej istniej  techniczne mo liwo ci takiego zaszyfro-
wania dowolnych danych przesy anych w Internecie, by nikt nieupowa niony nie by
w stanie ich odczyta . Aktywi ci praw cz owieka uznaj  kodowanie za podstawow
gwarancj  ochrony prywatno ci sieciowych informacji. Z perspektywy s u b pa stwo-
wych jest to jednak przede wszystkim znacz ce utrudnienie kontroli rodowisk prze-
st pczych, grup terrorystycznych itp. St d w wielu krajach demokratycznych trwa

4 Szerzej na temat CDA zob. podrozdzia  4.3.3.
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konflikt lub przynajmniej o ywiona dyskusja dotycz ca procedur i zakresu ewentual-
nego kodowania. Spektakularne ataki terrorystyczne na USA, dokonane we wrze niu
2001 roku, udowodni y, e ka da forma kontroli przep ywu informacji mo e mie  klu-
czowe znaczenie z punktu widzenia bezpiecze stwa pa stwa. St d poparcie dla ró -
nych form pa stwowego nadzoru nad wykorzystaniem nowych technologii b dzie za-
pewne rosn  tak e w krajach demokratycznych.

Generalnie, pa stwa nie rezygnuj  wi c z ró nych elementów kontroli Internetu,
a wiadomo , e rozwój nowych technologii znacz co utrudnia sprawowanie suwe-
rennej w adzy na okre lonym terytorium – w sposób ukszta towany w minionych stule-
ciach – wzmacnia tendencje do obrony pozycji instytucji pa stwowych w relacjach
z obywatelem. Warto jednak pami ta , e konkretny model politycznej strategii kon-
troli sieci, realizowany w danym kraju jest zawsze wypadkow  wielu ró nych czynni-
ków. S  po ród nich: lokalne wzorce kultury politycznej, tradycje kszta towania norm
prawnych, oraz oczywi cie aktualnie funkcjonuj cy system polityczny.

Rash (1997) wymienia cztery podstawowe sposoby politycznej kontroli Internetu:
1) prewencyjny,
2) ochrony to samo ci kulturowej,
3) ochrony praw jednostki,
4) anarchi  informacyjn .

W strategii prewencyjnej cenzura uniemo liwia odbieranie okre lonych tre ci
uznanych za szkodliwe i/lub niebezpieczne. Poza ideami politycznymi, szczególnie mocno
kontrolowanymi w krajach takich jak Chiny czy Wietnam, w gr  wchodzi tak e cenzura
obyczajowa stosowana na szerok  skal  np. w konserwatywnych krajach arabskich.

Przyk adem kraju stosuj cego kontrol  tre ci sieciowych nie z powodów politycz-
nych, ale z obawy przed zagro eniem w asnej to samo ci kulturowej jest Francja.
W rezultacie, kontroli podlega przede wszystkim j zyk, w którym dozwolona jest pre-
zentacja okre lonych informacji. W oczywisty sposób ogranicza to wolno  wyboru
u ytkowników Internetu, ale nie mo na w tym wypadku mówi  o cenzurze sensu stricto.

Model ochrony praw jednostki jest najbardziej typowy dla Stanów Zjednoczonych
w zwi zku z charakterystyczn  dla spo ecze stwa ameryka skiego obaw  przed inge-
rencj  zbyt silnego pa stwa w prywatno  obywateli. W konsekwencji podstawow  re-
gulacj  w sferze Internetu s  silne gwarancje wolno ci wypowiedzi i ochrona jednostki
przed propagand  instytucji pa stwowych. Pozostawia to stosunkowo w skie pole dla
ewentualnej politycznej kontroli przekazu odbywaj cego si  w sieci5.

5 Nie oznacza to oczywi cie ca kowitego liberalizmu, zw aszcza w odniesieniu do tre ci nieak-
ceptowanych ze wzgl dów obyczajowych. Jak podaje Hagloch (1999), 17% ameryka skich bibliotek
publicznych ogranicza za pomoc  specjalnych programów filtruj cych dost p do okre lonych wi-
tryn WWW, a a  73% personelu w bibliotekach stosuje metod  kontroli polegaj c  na „zagl daniu
przez rami ” u ytkownika.
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Anarchia informacyjna oznacza brak odpowiednich przepisów reguluj cych za-
kres ingerencji pa stwa w przep yw informacji w sieci. Sytuacja taka jest niekoniecz-
nie równoznaczna z bardzo szerok  sfer  wolno ci wypowiedzi, bo brak jest nie tylko
regu  kontroli tre ci, ale tak e norm gwarantuj cych ochron  przed przest pstwami sie-
ciowymi, regulacji dotycz cych infrastruktury itd. Z takim stanem rzeczy mieli my
przez wiele lat do czynienia w Rosji. Dopiero w roku 2001 rosyjski parlament zaj  si
ustawodawstwem dotycz cym funkcjonowania nowych technologii.

Niezale nie od faktu, e zdecydowana wi kszo  pa stw stara si  odnie  do wy-
zwania, jakim jest dla sprawowania suwerennej kontroli nad swym terytorium rewolu-
cja informacyjna, ICT zaczynaj  te  odgrywa  samoistn  rol  w sytuacjach konfliktów
dotycz cych suwerenno ci. Czysto symboliczna, wirtualna obecno  grup separaty-
stycznych w sieci, wykorzystuj ca niski koszt i globalny zasi g Internetu do propago-
wania w asnych idei, mo e sta  si  powodem analogicznej, wirtualnej reakcji ze strony
pa stw istniej cych ca kowicie realnie.

Na pocz tku roku 1999 w adze Indonezji zosta y oskar one o sieciowy sabota ,
skutecznie zak ócaj cy prac  serwerów, na których umieszczona zosta a wirtualna
witryna Timoru Wschodniego. Rejon ten, uznawany przez Indonezj  za cz  swoje-
go terytorium, aspiruje od wielu lat do pe nej suwerenno ci. Kiedy pod koniec lat 90.
separatystom timorskim uda o si  uzyska  dla swej witryny domen  „.tp”, wywo a-
o to gniewn  reakcj  w adz Indonezji6. Irlandzki dostawca sieci, który umo liwi

funkcjonowanie witryny Timoru Wschodniego, zosta  oskar ony o popieranie „wir-
tualnej suwerenno ci” i pomoc nieistniej cemu w sensie prawnym rz dowi (Margo-
lis, Resnick 2000). W efekcie nast pi a, opisana powy ej, kontrakcja ze strony w adz
Indonezji.

Konflikt ten pokazuje, do jakiego stopnia wirtualna rzeczywisto  polityczna jest
w stanie wywo a  w pe ni realne konsekwencje. W tym sensie wiat sieci nie mo e by
traktowany ca kowicie roz cznie w stosunku do prawnie i spo ecznie legitymowanej
rzeczywisto ci politycznej. Wzajemne interakcje istniej  i jest wysoce prawdopodob-
ne, e ich intensywno  oraz znaczenie dla funkcjonowania systemu politycznego b d
w przysz o ci ulega  wzmocnieniu.

Kolejny aspekt politycznych wyzwa  dla suwerenno ci pa stwa jest zwi zany
z procesem globalizacji, którego cz ci  jest niew tpliwie rewolucja informacyjna.
W efekcie globalizacji gwa townie wzros a liczba organizacji pozarz dowych – NGOs
(non-governmental organizations) dzia aj cych w skali ogólno wiatowej. O ile w roku
1950 dzia a o 38 NGOs zajmuj cych si  prawami cz owieka, o tyle w roku 1970 liczba
ta wzros a do 103, a w roku 1990 osi gn a 275 (Deibert 1998).

Nie mniej istotne od liczebno ci s  jednak mo liwo ci techniczne, jakie dzi ki
rewolucji informacyjnej znalaz y si  w dyspozycji NGOs. Wykorzystywanie globalnej

6 Rozszerzenia adresu sieciowego tego typu s  zazwyczaj zastrze one dla suwerennych pa stw.
Np. adresy polskie posiadaj  rozszerzenie „pl”.



�
�
��
�
�
�

156

sieci komunikacyjnej i informacyjnej, daje mo liwo ci koordynacji dzia a  w skali
ogólno wiatowej i mobilizacji politycznej przekraczaj cej terytorialne granice pa stw7.
Wspomniana wcze niej8, skuteczna kampania protestu przeciw kontrowersyjnemu
Mi dzynarodowemu Porozumieniu o Inwestycjach – MAI (Multilateral Agreement on
Investment) przygotowywanemu przez kraje cz onkowskie OECD pod koniec lat 90.,
jest spektakularnym przyk adem tego typu ponadnarodowej akcji. W kampanii tej –
w bardzo du ym stopniu koordynowanej i realizowanej przez Internet – wzi o udzia
kilkadziesi t NGOs na ca ym wiecie, a szybko  i skuteczno  mobilizacji protestu w
skali globalnej zaskoczy a elity polityczne, b d ce w tym wypadku „po drugiej stronie
barykady”.

Tego rodzaju akcje sprawiaj , e w zasadzie dopiero w chwili obecnej slogan „glo-
balne spo ecze stwo obywatelskie” zaczyna nabiera  realnego znaczenia. Z perspekty-
wy pa stw narodowych oznacza to pojawienie si  na arenie mi dzynarodowej nowego
– zbiorowego – aktora, w istotnym stopniu staraj cego si  ingerowa  w sfer  dotych-
czas pozostaj c  w wy cznej kompetencji suwerennych organizmów pa stwowych.

Internet i nowe technologie komunikacyjne s  g ównym czynnikiem odpowie-
dzialnym za wzrost skuteczno ci globalnych NGOs; w tym sensie mo na mówi  o bez-
po rednim wp ywie rewolucji informacyjnej na konieczno  redefinicji poj cia suwe-
renno ci pa stwa.

Jak wyrazi  to Dilbert (1998, s. 35):

Przekraczaj c swobodnie polityczne granice, by wp ywa  na mieszka ców, [NGOs – L.P.]
podkopuj  monopol pa stw w zakresie legitymowanej w adzy nad terytorialnie zdefiniowan
populacj , co jest jednym z podstawowych aspektów suwerenno ci. Dotyczy to zw aszcza tych
ruchów, które wywieraj  nacisk w kierunku instytucjonalizacji norm i zasad zwi zanych z uni-
wersalnymi prawami cz owieka. D enia te s  bezpo rednim wyzwaniem dla suwerenno ci.

Globalizacja to jednak nie tylko proces wzrostu skuteczno ci dzia ania ogólno-
wiatowych organizacji pozarz dowych. Kluczowym aspektem zjawisk globalizacyj-

nych s  przemiany o charakterze ekonomicznym. Równie  w tym zakresie rozwój ICT
by  czynnikiem dynamizuj cym tempo przeobra e , a niektóre ich aspekty bezpo red-
nio wp yn y na konieczno  przedefiniowania poj cia suwerenno ci pa stwa. O ile
jednak omówione dotychczas polityczne wyzwania dla suwerenno ci zwi zane s
przede wszystkim z rozwojem ogólnodost pnego Internetu, o tyle w kontek cie ekono-
micznym najistotniejsze jest to, co dzieje si  w przestrzeni cyfrowej, któr  nazwa
mo na prywatn 9 czy – bardziej precyzyjnie – zamkni t .

7 Dobrym przyk adem tego typu struktury jest ekologiczna organizacja „Greenpeace”, posiadaj -
ca ponad czterdzie ci oddzia ów w trzydziestu kilku krajach wiata i dysponuj ca w asnym syste-
mem czno ci satelitarnej.

8 Zob. podrozdzia  4.3.1.
9 Na temat rozró nienia pomi dzy publiczn  i prywatn  przestrzeni  cyfrow  zob. Sassen (1997).
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Dobrym przyk adem tego rodzaju sieci, powsta ej w wyniku rozwoju nowych
technologii i s u cej wy cznie wyodr bnionym u ytkownikom dla przeprowadzania
okre lonych operacji, jest wiatowy rynek finansowy. Oczywi cie rynek tego rodzaju
istnia  od wielu lat, jednak dopiero przeniesienie jego punktu ci ko ci w przestrze
cyfrow  pozwoli o na pe ne osi gni cie wymiaru globalnego. Co wi cej, dzi ki wyko-
rzystaniu szybko ci i interaktywno ci nowoczesnej infrastruktury informacyjno-komu-
nikacyjnej w sposób bezprecedensowy wzrós  nie tylko terytorialny zakres, ale i skala
transakcji. W interesuj cym nas tu kontek cie mia o to znaczenie kluczowe.

Jak si  ocenia, warto  transakcji na wiatowym rynku instrumentów pochodnych,
przekroczy a w 1999 roku 65 bilionów USD. Wolumen transakcji walutowych na ryn-
ku wiatowym by  w roku 1983 dziesi ciokrotnie wi kszy od warto ci wiatowego
handlu. W roku 1992 stosunek ten wynosi  1:60, a w roku 1999 ju  1:70 (dzienna war-
to  transakcji na tym rynku by a oceniana w roku 1999 na oko o 1,3 biliona USD).
Warto wreszcie doda , e ca kowita warto  transakcji instrumentami finansowymi na
wiatowym rynku kapita owym w roku 2000 by a szacowana na oko o 83 biliony USD,

a wi c w przybli eniu trzykrotnie wi cej ni  wynosi PKB wszystkich krajów cz on-
kowskich OECD (Castells 1996; Sassen 2000).

Wszystkie przytoczone dane wskazuj , e w chwili obecnej, z wyj tkiem krajów
najubo szych oraz izolowanych od wiata ze wzgl dów politycznych, pieni dze mog
p yn  w dowolnym czasie w dowolne miejsce globu – ca kowicie niezale nie od ist-
niej cych granic pa stwowych. Ma to oczywiste konsekwencje dla suwerenno ci
i funkcjonowania pa stw demokratycznych. W istocie, mi dzynarodowy rynek finan-
sowy jest dzisiaj w stanie dyscyplinowa  rz dy suwerennych pa stw i w sposób mniej
lub bardziej otwarty wymusza  stosowanie odpowiedniej polityki gospodarczej. Kryte-
rium oceny jako ci konkretnej strategii gospodarczej, z punktu widzenia mi dzynaro-
dowego kapita u, jest zawsze stabilno  makroekonomiczna i bezpiecze stwo inwesty-
cyjne. Za  instrumentem b d cym w stanie dyscyplinowa  rz dy jest b yskawiczne wy-
cofanie kapita u z rynku ocenianego jako niegodny zaufania.

W wypadku zdecydowanej wi kszo ci krajów musi to w efekcie prowadzi  do
natychmiastowego kryzysu finansowego. Dzi ki infrastrukturze informacyjno-komu-
nikacyjnej nie ma w zasadzie obecnie barier technicznych ograniczaj cych szybko
ucieczki kapita u. Najcz ciej oznacza to swoist  bezbronno  poszczególnych pa stw
wobec zaistnia ej sytuacji. Z mechanizmem tego rodzaju mieli my do czynienia w cza-
sie kryzysu azjatyckiego w latach 1997–1998 czy – na mniejsz  skal  – w Turcji wio-
sn  roku 2001.

Oczywi cie intensywno  tego rodzaju dyfuzji gospodarczej suwerenno ci pa -
stwa jest funkcj  stopnia rozwoju danego kraju, wielko ci rynku, poziomu inwestycji
zagranicznych itd. Generalnie, im wi ksza otwarto  systemu gospodarczego na wiat,
tym wi ksze potencjalne niebezpiecze stwo zawirowa  spowodowanych reakcjami
mi dzynarodowego kapita u. Przyk ad „azjatyckich tygrysów” pokazuje, e nawet pa -
stwa relatywnie rozwini te i b d ce do pewnego momentu „prymusami” przemian ryn-
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kowych w oczach mi dzynarodowych instytucji nie s  wolne od wp ywu globalnego
rynku finansowego.

Najtrudniejsza pod tym wzgl dem pozostaje oczywi cie sytuacja krajów Trzecie-
go wiata, w wypadku których przeniesienie znacz cej cz ci suwerenno ci gospodar-
czej na ponadnarodowe gremia jest najwyra niejsze i najdalej id ce. W Indiach sta o
si  swego rodzaju norm , i  przedstawiciele publicznych instytucji gospodarczych
i finansowych zwracaj  si  o konsultacj  dotycz c  konkretnych elementów strategii
ekonomicznej bezpo rednio do reprezentantów Mi dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego (IMF), ca kowicie wy czaj c z tego procesu indyjski rz d (Moore 1999).

Opisany mechanizm ograniczania suwerenno ci pa stwa, na rzecz mi dzynarodo-
wego rynku finansowego i po rednio go reprezentuj cych mi dzynarodowych insty-
tucji typu IMF, oznacza jako ciow  zmian  w formule systemu demokratycznego.
W funkcjonuj cym ci gle, ale podlegaj cym na naszych oczach rewizji modelu demo-
kracji, rz dy ponosz  odpowiedzialno  za realizowan  polityk  – w tym polityk  go-
spodarcz  – przed obywatelami.

Mechanizmem egzekwowania odpowiedzialno ci i sprawowania kontroli w sto-
sunku do rz dz cych s  demokratyczne wybory. Zmiana realizowanej polityki, nie
w wyniku braku akceptacji wyborców, ale w zwi zku z obawami o nerwow  reakcj
mi dzynarodowych rynków finansowych, oznacza, e w mechanizmie demokratycz-
nym pojawi  si  zupe nie nowy – anonimowy i ponadnarodowy – uczestnik. Co wi cej,
spycha on na dalszy plan wyborców, ograniczaj c ich rol  do raczej symbolicznej
ni  realnej kontroli nad rz dz cymi. Sam status procesu wyborczego zostaje w ten
sposób znacznie obni ony, a suwerenno  pa stwa w kontek cie ekonomicznym prze-
nosi si  w bezosobow  i niezwi zan  z konkretnym terytorium, globaln  przestrze
gospodarcz .

Opisane do tej pory wyzwania, jakie dla suwerenno ci pa stwa stanowi roz-
wój rewolucji informacyjnej, dotycz  dwóch podstawowych wymiarów: politycznego
i ekonomicznego10. Odnosz  si  jednocze nie do dwóch aspektów poj cia suwerenno-
ci, które nale y wyra nie rozró nia . Pierwszy z nich wi e si  z prawnym prymatem

w adz pa stwowych na okre lonym terytorium, ma wi c charakter normatywny. T

10 Warto zwróci  uwag , e bardzo cz sto przypisuje si  te  ICT, a zw aszcza Internetowi, rol
destrukcyjn  w odniesieniu do tradycyjnej to samo ci pa stwowej i narodowej. Jako technologia
globalna, mia aby ona s u y  czy nawet w nieunikniony sposób prowadzi  do kszta towania u swych
u ytkowników kosmopolitycznej wiadomo ci, nie zakorzenionej w adnej geograficznej wspólno-
cie. Ten aspekt kulturowego zagro enia instytucji pa stwa ze strony sieci wydaje si  jednak dys-
kusyjny. Np. szczegó owe badania przeprowadzone w ród korzystaj cych z sieci mieszka ców
Trynidadu wykaza y, e Internet jest dla nich bardzo istotnym narz dziem szerzenia swoistego sie-
ciowego nacjonalizmu – rozprzestrzeniania w wiecie wiedzy o osi gni ciach swego kraju i narodo-
wej dumy. Wed ug autorów studium Internet spowodowa  wi c odbudow  poczucia patriotyzmu
i to samo ci narodowej i nada  im nowoczesny i bardziej ekspansywny charakter. Zob. Miller, Slater
(2000).
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p aszczyzn  suwerenno ci mo na nazwa  suwerenno ci  konstytucyjn . Drugi aspekt
dotyczy faktycznej mo liwo ci skutecznego egzekwowania w adzy na swym teryto-
rium i najcz ciej jest nazywany suwerenno ci  operacyjn 11. W pewnym uproszcze-
niu mo na przyj , e przytoczone zagro enia polityczne dotycz  przede wszystkim
operacyjnego aspektu suwerenno ci. Z kolei spowodowane przez rozwój ICT i globali-
zacj  przewarto ciowania o charakterze ekonomicznym w istotny sposób ograniczaj
tak e suwerenno  konstytucyjn  i zakres w adzy konstytucyjnych organów pa stwa.

Dowodzi to g boko ci przemian zachodz cych w ostatnich dekadach w odniesieniu
do statusu suwerennego pa stwa, pozwala jednocze nie kreowa  wizje ekstrapoluj ce
konsekwencje przemian, których jeste my wiadkami. W wielu ró nych analizach zwraca
si  przede wszystkim uwag  na konieczno  dalszej specjalizacji pa stw – skupienie si
na wybranych funkcjach, których realizacja zast pi tradycyjnie rozumian  suweren-
no . Jednocze nie wiele sfer pozostaj cych obecnie w gestii struktur pa stwowych,
zw aszcza w gospodarce, stanie si  domen  ponadnarodowych organizacji i korporacji.

Jak uj  to Whitaker (1999, s. 186):

Wyobra my sobie wiat, w którym pa stwa narodowe, tak jak je dzisiaj rozumiemy, maj
zdecydowanie mniejsze mo liwo ci i znaczenie, a decyzje dotycz ce produkcji i inwestycji
gospodarczych podejmowane s  z jeszcze mniejszym ni  obecnie uwzgl dnieniem granic na-
rodowych. Suwerenno  polityczna zosta a w du ym stopniu – aczkolwiek nie ca kowicie –
oderwana od konkretnego terytorium, a w adza polityczna jest rozproszona w ród wielu ró -
nych o rodków, które tworz  si  na g ównych punktach stycznych ró norodnych sieci – g ów-
nie o charakterze gospodarczym. (...) Narody, w sensie socjologicznym i kulturowym, w dal-
szym ci gu istniej , pa stwa istniej  w pewnych ci le funkcjonalnych aspektach, ale pot -
na i wszechmocna kiedy  maszyneria pa stwa narodowego zosta a w du ym stopniu zde-
montowana.

Mo na wi c mówi  o przeniesieniu punktu ci ko ci ycia spo ecznego z zinsty-
tucjonalizowanych form ycia politycznego na nieformalne i nieograniczone inter-
akcje, odbywaj ce si  w funkcjonuj cych równolegle wielu systemach sieciowych.
W takich warunkach, pa stwo stanie si  jednym z wielu podmiotów, odgrywaj cych
znacz c  rol  w yciu publicznym. Niew tpliwie jednak przestanie by  aktorem pierw-
szoplanowym12.

W wersji skrajnej, przysz o  przyniesie powstanie systemu, który mo na nazwa
„wirtualnym feudalizmem” (Mowshowitz 1997). G ówne funkcje pa stwa, zarówno
w sferze gospodarki, jak i – co istotniejsze – polityki, b d  stopniowo przejmowane
przez ponadnarodowe korporacje. Te ostatnie stan  si  w pe ni legitymizowanymi pod-
miotami w adzy i pe ni  b d  rol  zbli on  do wielkich feuda ów z okresu przed roz-

11 Na temat ró nych wymiarów suwerenno ci w kontek cie rewolucji informacyjnej zob. Hun-
dley (2000). Szerzej na temat problemów zwi zanych z ró nymi aspektami suwerenno ci zob. Szo-
stak (1999).

12 Zob. np. Guehenno (1993); Frissen (1999).
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wojem kapitalizmu. Paradoksalnie, dzi ki gwa townemu rozwojowi nowych technolo-
gii w sensie spo ecznym historia zatoczy aby wi c ko o.

Najbardziej radykalne z przedstawionych powy ej wizji s  raczej bardzo suge-
stywnymi metaforami ni  prognoz  dotycz c  rzeczywisto ci spo ecznej w daj cej si
przewidzie  perspektywie czasowej. Nie zmienia to faktu, e zachodz ce zmiany stwa-
rzaj  dla modelu pa stwa demokratycznego konieczno  istotnej redefinicji swej po-
zycji we wspó czesnym wiecie13. Dotyczy to zarówno sposobu rozumienia i realiza-
cji suwerenno ci, jak te  relacji z innymi podmiotami ycia politycznego, w tym za-
kresu w adzy w stosunku do w asnych obywateli. Nowe technologie, jako istotny
element procesów globalizacyjnych, s  tylko jednym z czynników stymuluj cych
transformacj  pa stwa. Dynamizuj  one jednak ca y proces, a poza tym – w przeci-
wie stwie do innych aspektów globalizacji – pozostaj  w zasi gu r ki przeci tnego
cz owieka. Oznacza to, e tak e „Jan Kowalski” ma szans  na aktywne w czenie si
w nurt wydarze , których ostatecznym rezultatem b dzie model pa stwa epoki spo e-
cze stwa informacyjnego.

6.2. Ochrona prywatno ci

W poprzednim podrozdziale zaprezentowane zosta y wynikaj ce z rozwoju ITC
zagro enia dla tradycyjnie rozumianej suwerenno ci pa stwa i towarzysz ce im kon-
cepcje zmierzchu instytucji pa stwa jako g ównego aktora ycia politycznego. Skom-
plikowany i wielowymiarowy model wp ywu nowych technologii na ycie spo eczne
sprawia jednak, e równolegle z opisanym wcze niej nurtem mamy do czynienia ze
zjawiskami o przeciwnym kierunku oddzia ywa . O ile wed ug jednych w konsekwen-
cji rewolucji informacyjnej pa stwo s abnie i powoli traci sw  dominuj c  pozycj ;
wed ug innych nowe technologie przyczyniaj  si  do nieznanego wcze niej wzrostu
pot gi pa stwa i jego niekontrolowanej dominacji nad obywatelem.

W tym kontek cie mówi si  o „spo ecze stwie inwigilacji”14 (Lyon 1995), „kon-
troluj cym pa stwie” (Wright 1998; Margetts 1999) czy „spo ecze stwie teczek”

13 Jest oczywiste, e wszystkie opisane zagro enia suwerenno ci s  przede wszystkim udzia em
pa stw otwartych na wiat zewn trzny, w tym na oddzia ywanie nowych technologii. Antidotum na
t  kategori  problemów jest ca kowita izolacja kraju, po czona z represyjnym re imem politycz-
nym. W tym sensie przywódcy Korei Pó nocnej czy Afganistanu nie musz  obawia  si  o zakres
swej w adzy w zwi zku z rozwojem rewolucji informacyjnej. Poniewa  jednak poj cie „zamkni ta
demokracja” jest wewn trznie sprzeczne, ka de pa stwo wchodz ce cho by na cie k  politycznej
demokratyzacji jest przedmiotem zjawisk omówionych w tek cie.

14 Surveillance society. Angielski termin surveillance odpowiada zarówno polskiemu „nadzór”,
jak i „inwigilacja”. Istot  poj cia jest wi c równoczesna obserwacja i kontrola. Terminy te b d  sto-
sowane zamiennie. Dandeker (1990) sprowadza znaczenie kategorii surveillance do trzech podsta-
wowych kwestii: 1) zbierania i przechowywania informacji, 2) nadzorowania aktywno ci przez wy-
dawanie instrukcji i/lub odpowiednie kszta towanie otoczenia, 3) monitorowania stopnia stosowania
si  do wydanych instrukcji.
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(dossier society) (Laudon 1986). Bardzo cz sto przywo uje si  te  Benthama i jego
model idealnego wi zienia – panoptikon15, Wielkiego Brata Orwella oraz doznania bo-
hatera Procesu Kafki. Ten wyj tkowo bogaty zestaw analogii i metafor w istocie spro-
wadza si  do jednej podstawowej obawy – nowe technologie informacyjne i komunika-
cyjne daj  mo liwo ci zupe nego pozbawienia obywatela jego prywatno ci. Wszystko
mo e sta  si  przedmiotem cyfrowego zapisu, a wykorzystanie zebranych w ten sposób
danych w coraz wi kszym stopniu wymyka si  spod publicznej kontroli. Przeci tni lu-
dzie staj  si  wi c bezbronnymi ofiarami pot nych instytucji, z pa stwem na czele.

Niezale nie od radykalizmu stosowanej retoryki16 problem zagro enia prywatno-
ci przez coraz wi ksze mo liwo ci gromadzenia informacji o osobach niekoniecznie

sobie tego ycz cych jest jednym z najbardziej realnych róde  niepokoju wyra anego
w badaniach opinii publicznej. Sonda  spo ecze stwa ameryka skiego przeprowadzo-
ny w roku 1998 wykaza , e w ród u ytkowników Internetu obawa o naruszenie pry-
watno ci jest najistotniejszym problemem zwi zanym z sieci . Respondenci uznali t
kwesti  za znacznie bardziej istotn  ni  ewentualne cenzurowanie tre ci dost pnych
w Internecie. Jeszcze wi ksze by y obawy tych, którzy nie korzystali z sieci. A  dwie
trzecie z nich twierdzi, e jedn  z g ównych przyczyn ich rezerwy w stosunku do Inter-
netu jest brak pewno ci co do skuteczno ci ochrony ich danych osobowych (Gatlin
1998). Stopie  obaw Amerykanów o utrat  kontroli nad w asnymi danymi osobowymi
i finansowymi ilustruje tabela 6.1.

Tabela 6.
Czy by by  zaniepokojony, gdyby nast puj ce osoby lub instytucje uzyska y dost p do twoich

danych osobowych lub finansowych (% odpowiedzi na ka d  z mo liwo ci)?
ród o: National Public Radio, grudzie  1999, < http://web.lexis.nexis.com >

Osoby/Instytucje Tak Nie Nie wiem

Twój pracodawca 32 68 –
Firma ubezpieczeniowa 61 37 1
Firma kredytowa 63 36 1
Firma próbuj ca ci co  sprzeda 80 19 1
Firma konkuruj ca z twoim pracodawc 32 66 2
Rz d 64 34 2
Przest pcy 90 8 2

15 Panoptikon zosta  opisany przez Benthama jako okr g y budynek ze sztucznie o wietlonymi,
ca kowicie izolowanymi celami na zewn trznym obwodzie i stra nikiem znajduj cym si  w rodku.
Daje to wi niom poczucie ci g ej obserwacji i ca kowitej kontroli ich poczyna . Szerzej na ten te-
mat zob. Bentham (1995); Whitaker (1999).

16 Niektórzy autorzy mówi  wr cz o narodzinach elektronicznego totalitaryzmu, nie maj c przy
tym na my li pa stw autorytarnych, ale g ównie stabilne, zachodnie demokracje. Zob. np. Burnham
1983; Lyon 1988.
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Przytoczone dane s  jednoznaczne. Ludzie nie chc , by ich prywatne dane do-
ciera y do instytucji, z którymi cz  ich ró nego rodzaju zwi zki. Co ciekawe, na-
t enie obaw jest niemal równe w odniesieniu do firm komercyjnych, co instytucji
rz dowych. Odzwierciedla to do pewnego stopnia typow  postaw  Amerykanów,
z niech ci  odnosz cych si  do silnego i ograniczaj cego sfer  obywatelskiej nieza-
le no ci rz du17, w równej mierze jednak wskazuje na powszechno  przekonania,
e tak e struktury publiczne s  w kontek cie prywatno ci raczej przeciwnikiem ni

partnerem obywateli i nie ró ni  si  w tym zakresie od instytucji komercyjnych.
Jakie symptomy uzasadniaj  jednak realno  obaw o powstawanie spo ecze stwa

obserwacji i kontroli? Je eli wzi  pod uwag  sam  ilo  narz dzi i technologii s u -
cych tym celom, które pojawi y si  w ostatnich latach (w du ym stopniu w rezultacie
rewolucji informacyjnej), to mo na by uzna , e spo ecze stwo prze omu XX i XXI
wieku rzeczywi cie pod a tropem wizji Orwella.

Wymieni  mo na w tym kontek cie co najmniej kilka rodzajów urz dze  (Whita-
ker 1999).

– Ukryte minikamery monitoruj ce wn trza pomieszcze . Pierwowzorem
by y zamaskowane w wazonach na kwiaty, ozdobnych kasetkach itp. miniatu-
rowe kamery pozwalaj ce rodzicom sprawdza  zachowanie opiekunek w sto-
sunku do powierzonych im dzieci. Obecnie urz dzenia te pozwalaj  tak e na
obserwacj  pomieszcze  i osób w czasie rzeczywistym, na ekranie komputera
np. w miejscu pracy osoby kontroluj cej.

– Systemy nawigacji satelitarnej (GPS). W zastosowaniach komercyjnych s u-
 przede wszystkim u atwieniu kierowcy poruszania si  po nieznanym terenie

oraz lokalizacji skradzionych samochodów przez policj . Nie ma jednak ad-
nych technicznych przeszkód, by ten sam system zastosowa  do lokalizacji
ma ych dzieci, osób chorych na chorob  Alzheimera czy przest pców przeby-
waj cych na warunkowym zwolnieniu z wi zienia.

– Kamery wykrywaj ce przedmioty niewidoczne dla oka. Systemy konstru-
owane g ównie z my l  o wykrywaniu broni i niebezpiecznych narz dzi noszo-
nych w ukryciu. Pozwalaj  na identyfikacj  tego rodzaju przedmiotów z odle-
g o ci do kilkudziesi ciu metrów.

– Karty kredytowe. „Inteligentne” dokumenty to samo ci. Pozwalaj  na od-
tworzenie profilu konsumpcji u ytkownika, a tak e zdobycie informacji o sta-
nie zdrowia, poziomie wykszta cenia itd. – w zale no ci od rodzaju informacji
zapisanych na karcie.

17 Wed ug bada  z roku 1995 63% Amerykanów wola o s absze i mniej liczne instytucje rz -
dowe, nawet kosztem ograniczenia wiadcze  publicznych, a tylko 27% by o przeciwnego zdania
(Castells 1997).
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– Ciasteczka (Cookies). Ma e pliki zapisuj ce si  automatycznie na dysku kom-
putera cz cego si  z okre lon  witryn  sieciow , usprawniaj ce ka de kolej-
ne po czenie z tym samym adresem, a jednocze nie pozwalaj ce na identyfi-
kacj  cz cego si  komputera.

– Systemy kamer monitoruj cych teren (CCTV)18. Montowane w miejscach
publicznych zintegrowane systemy kamer pozwalaj ce na pe n  kontrol  ob-
szaru poddanego obserwacji.

– Systemy pods uchiwania rozmów prowadzonych przez telefony komór-
kowe oraz przechwytywania poczty elektronicznej. Najbardziej znanym sys-
temem tego typu jest ECHELON skonstruowany przez Amerykanów przy
wspó pracy kilku krajów zachodnich, m.in. Kanady, Wielkiej Brytanii i Nowej
Zelandii. System ten pozwala na sta e monitorowanie ruchu w Internecie, a tak-
e na przechwytywanie i odczytywanie informacji przesy anych drog  elektro-

niczn .

Powy sza lista nie ma charakteru wyczerpuj cego i sygnalizuje jedynie g ówne
kierunki zastosowa  ICT do obserwacji i kontroli19. Paradoksalnie jednak, to bogactwo
technik s u cych ró nym formom inwigilacji niekoniecznie wspiera tez  o powstawa-
niu na naszych oczach pa stwa totalnej kontroli. Spo ród wszystkich wymienionych
urz dze  i technologii tylko nieliczne wykorzystywane s  g ównie przez s u by pa -
stwowe, a tylko w jednym wypadku mo na mówi  o zjawisku znacz cym ilo ciowo.
Mowa oczywi cie o systemach kamer monitoruj cych miejsca publiczne (CCTV).

Lawinowo rosn ca w ostatnich latach ilo  instalowanych w wielu krajach syste-
mów CCTV dowodzi, jak trudno realizowa  równocze nie dwie warto ci, z których
ka da jest istotna w demokracji. Z jednej strony, na szali znajduje si  zagro one poczu-
cie bezpiecze stwa obywateli i towarzysz ce temu przekonanie o skuteczno ci mo-
nitorowania miejsc publicznych w walce z przest pczo ci . Z drugiej strony, w gr
wchodzi kluczowa w demokracji ochrona poczucia prywatno ci i dyskomfort zwi za-
ny z sytuacj  bycia pod ci g  obserwacj  w miejscach publicznych.

Te ostatnie kwestie obecnie wyra nie schodz  na dalszy plan, w wietle rosn cego
zagro enia zarówno przest pczo ci  pospolit , jak i terroryzmem mi dzynarodowym.
Tak e pa stwo demokratyczne musi si  broni  przed wrogami demokracji. Kontrola
przep ywu informacji, w tym obserwacja za pomoc  systemów CCTV, jest jednym
z podstawowych narz dzi w tej walce.

18 Closed Circuit Television – telewizja pracuj ca w systemie zamkni tym.
19 W fazie testów znajduj  si  techniki znacznie bardziej wyrafinowane. W Japonii s  podobno

prowadzone badania nad wyposa eniem ywych owadów w minikamer  i mikroprocesor pozwalaj -
cy na zdalne sterowanie ruchami takiego zakamuflowanego obserwatora. Badacze pracuj cy nad pro-
jektem licz  na znacz ce zainteresowanie zarówno ze strony s u b specjalnych, jak i rynku komer-
cyjnego (Whitaker 1999).
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Ludzie ch tnie p ac  cen  rezygnacji z cz ci prywatno ci w zamian za przywró-
cenie poczucia bezpiecze stwa, mimo e zdaniem krytyków CCTV, monitorowanie
miejsc publicznych na sta e zmienia relacje w adza – obywatel. Warto przy okazji pa-
mi ta , e powo ywanie si  na – niew tpliwe – poparcie spo eczne dla idei CCTV jest
argumentem ryzykownym. Opinia publiczna reaguje emocjonalnie i niejednokrotnie
kosztowne systemy monitorowania instalowano w ma ych miasteczkach na danie
przestraszonych obywateli, po pojedynczych incydentach przest pczych. Mo na sobie
wyobrazi , e ewentualne opublikowanie przez pras  brukow , pochodz cych z CCTV
zdj  zrobionych w publicznym parku i pokazuj cych znan  osob  w sytuacji intym-
nej, mo e wywo a  równie gwa towne zapotrzebowanie spo eczne na przywrócenie
nale ytej ochrony prywatno ci i obróci si  przeciw samej idei monitoringu.

W chwili obecnej jednak CCTV – mimo wkraczania w sfer  prywatno ci i pew-
nych potencjalnych zagro e  dla praw cz owieka – nie wydaje si  symptomem naro-
dzin elektronicznej wersji pa stwa policyjnego i przedsionkiem do domu Wielkiego
Brata. Znacznie bardziej realnym, a jednocze nie cz sto niedocenianym naruszeniem
prawa do prywatno ci jest wykorzystywanie danych personalnych do celów komercyj-
nych. Sytuacja pojedynczej osoby, w kontek cie ochrony jej prywatno ci, jest zreszt
znacznie trudniejsza w odniesieniu do firm komercyjnych ni  w relacji do pa stwa.
Instytucje publiczne w pa stwie demokratycznym co prawda ch tnie gromadz  ró ne
dane o obywatelach, ale jednocze nie same te  s  zobowi zane do znacznej „przezro-
czysto ci” w funkcjonowaniu. Pozwala to na pewien cho by stopie  kontroli i egze-
kwowanie politycznej odpowiedzialno ci za ewentualne nadu ycia – poprzez standar-
dowe procedury demokratyczne. Firmy komercyjne natomiast zdecydowanie ch tniej
czyni  „przezroczystymi” swych klientów ni  same poddaj  si  ich kontroli. Mimo
prób prawnego zagwarantowania praw klientów sytuacja ta jest ci gle trudna do opa-
nowania.

Jedn  z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest istnienie i sta y rozwój
rynku danych osobowych. Sprzeda  i kupno danych osobowych sta y si  znacz cym
ród em dochodów, a jednocze nie elementem standardowych strategii marketingo-

wych i dzia a  nastawionych na dotarcie do ró nych grup docelowych. Dotyczy
to zw aszcza Stanów Zjednoczonych, które s  z jednej strony bardzo zaawansowane
w rozpowszechnieniu ICT, z drugiej za  – poprzez wielko  i zasobno  populacji sta-
nowi  wymarzony obiekt aktywno ci z zakresu „handlu prywatno ci ”.

Stosunkowo atwo jest na podstawie transakcji dokonywanych kart  kredyto-
w , pyta  zadawanych ró nym serwisom sieciowym, rodzaju ksi ek wypo yczanych
w wersji elektronicznej itd. zbudowa  „profil konsumpcyjny” konkretnych osób. Wy-
selekcjonowanie na tej podstawie np. grupy ludzi wyje d aj cych dwa razy do roku na
wakacje na wyspy Pacyfiku, posiadaj cych co najmniej dwa domy i zainteresowanych
kupnem luksusowego jachtu nie jest rzecz  najtrudniejsz . Mo liwo  zwrócenia si
do przedstawicieli tego rodzaju elity finansowej z propozycj  rozwa enia okazyjnej
oferty nabycia awionetki nowej generacji (b d cej w a nie w ofercie firmy) wydaje si
warta zainwestowania sporych rodków.
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Jak podaje Etzioni (2000), w USA istnieje oko o 30 tysi cy baz danych, obejmuj -
cych nabywców wszystkich licz cych si  z komercyjnego punktu widzenia artyku ów.
Bazy te s  przedmiotem ci g ego obrotu pomi dzy firmami operuj cymi na rynku da-
nych, a przedsi biorstwami szukaj cymi nowych klientów. Jedna z firm wyspecjalizo-
wanych w rynku medycznym posiada w swej bazie danych oko o 56 milionów ludzi
i ponad 1,5 miliarda przepisanych im recept. Oznacza to prawie jedn  pi t  ameryka -
skiej populacji. Wgl d do tego typu danych pozwala np. na stworzenie wielosettysi cz-
nych zestawie  ludzi uskar aj cych si  na poszczególne rodzaje chorób i dotarcie
z w asn  ofert  do tych pacjentów, którzy jeszcze nie u ywaj  leków firmy X. Nawet
je eli tylko kilka procent z nich w czasie najbli szej wizyty skutecznie sk oni swych
lekarzy do przepisania konkretnego specyfiku, oznacza  to b dzie dla firmy X wymier-
ny wzrost sprzeda y.

Co istotniejsze, rynek handlu danymi nie ogranicza si  wy cznie do przewlek ych
schorze , konsumenckich upodoba  czy turystycznych preferencji poszczególnych
osób. Za umiarkowan  op at  naby  mo na ka dy praktycznie rodzaj danych. W Sta-
nach Zjednoczonych dost pne s : wykaz posiadanych akcji i obligacji (190 USD), nu-
mer karty kredytowej (450 USD), szczegó owy wykaz prowadzonych rozmów telefo-
nicznych (200 USD) czy pe na historia przebytych chorób, form leczenia, pobytów
w szpitalu itd. (400 USD)20 (Etzioni 2000). Znacznie u atwia to prac  firmom zajmuj -
cym si  windykacj  d ugów, wynaj tym przez zazdrosnych m ów detektywom czy po
prostu zasobnym w gotówk  ciekawskim. Sytuacja tego typu nie ma jednak zbyt wiele
wspólnego z prawem do ochrony prywatno ci.

Rozpatrywanie przedstawionej sytuacji wy cznie w kategoriach nadu y  doko-
nywanych przez cynicznych „handlarzy prywatno ci ” by oby jednak powa nym
uproszczeniem.

Jak s usznie zauwa a Raab (1999, s. 199):

Wiele korzy ci i wygód, jakie zawdzi czamy ICT w yciu codziennym – takich jak zaku-
py, us ugi bankowe (...), czy rozrywka – by oby niemo liwych bez przekazywania danych per-
sonalnych od osób indywidualnych do organizacji lub pomi dzy samymi organizacjami.

Innymi s owy, tak jak nieuniknion  konsekwencj  motoryzacji s  – nawet przy
najlepszym stanie dróg, bezpiecze stwie samochodów itd. – miertelne ofiary, tak de-
cyduj c si  na korzystanie z zakupów w sieci czy regulowanie p atno ci kartami p atni-
czymi, musimy pogodzi  si  z faktem, e nasze dane osobowe staj  si  dost pne dla
coraz wi kszej liczby osób.

Mo na powiedzie , e korzystaj cy z dobrodziejstw nowych technologii s  i tak
w lepszej sytuacji od u ytkowników dróg. Rezygnacja z u ytkowania samochodu nie

20 Tak e w Wielkiej Brytanii ju  na pocz tku lat 90. pojawi  si  analogiczny „rynek danych”. By y
na nim dost pne dok adnie te same informacje, w cenach od 50 do 200 funtów (Haywood 1998).
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gwarantuje bezpiecze stwa osoby chodz cej po ulicach, podczas gdy na obawy przed
naruszeniem prywatno ci w zwi zku z niekontrolowanym przep ywem danych istnieje
jednak recepta. Wystarczy odda  wszystkie karty kredytowe, wy czy  komputery
z sieci i p aci  wy cznie gotówk . Tego rodzaju izolacja gwa townie zwi ksza praw-
dopodobie stwo pozostania poza zasi giem rynku wymiany informacji. Te niewyobra-
alne dla wielu milionów Amerykanów i Europejczyków ofiary nie daj  jednak gwa-

rancji pe nej anonimowo ci. wiadczy o tym nieprzyjemna przygoda, jakiej bohaterk
sta a si  jedna z mieszkanek ameryka skiego stanu Ohio.

Pewnego dnia otrzyma a ona na swój domowy adres dwunastostronicowy list za-
wieraj cy szereg prywatnych informacji o niej. By a tam podana jej dok adna data uro-
dzenia, odnotowany fakt, e jest rozwódk , wymienione nazwy czytanych przez ni  na
co dzie  gazet, a nawet podany rodzaj myd a u ywanego przez ni  pod prysznicem.
List sprawia  wra enie pisanego przez osob  doskonale orientuj c  si  w prywatnym
yciu adresatki. Co gorsza, mia  on form  agresywnej fantazji seksualnej autora i za-

wiera  gro b  realizacji opisanych planów przy pierwszej nadarzaj cej si  okazji. Za-
alarmowana przez przera on  kobiet  policja ustali a, e nadawc  jest, siedz cy w a-
nie w wi zieniu, gwa ciciel-recydywista. Zajmowa  si  on w czasie odsiadywania ko-

lejnej kary wprowadzaniem do komputera danych z ankiet przesy anych do klientów
przez producentów ró nych artyku ów. Ta dzia alno  by a g ównym zaj ciem wie -
niów, wykonywanym w ramach kontraktu pomi dzy firm  marketingow  a dyrekcj
wi zienia. Oczywi cie nale y doda , e autor wspomnianego listu nie tylko nigdy nie
widzia  na oczy adresatki, ale nawet nie przebywa  ani razu w okolicy miejsca jej za-
mieszkania (Whitaker 1999).

Pe ne wy czenie si  z rynku handlu danymi osobowymi wymaga oby wi c nie
tylko rezygnacji z u ytkowania ICT, ale tak e rezygnacji z wielu nawyków ka dego
wspó czesnego klienta21. Rewolucja informacyjna zdecydowanie zwi kszy a mo liwo-
ci pozyskiwania zastrze onych informacji i obrotu nimi, ale by a to wy cznie inten-

syfikacja mechanizmów ju  wcze niej obecnych w yciu spo ecznym. Najistotniej-
szym problemem nie jest bowiem techniczna zdolno  do ingerowania w prywatno ,
ale ochota, z jak  wi kszo  mieszka ców krajów uprzemys owionych uczestniczy
w praktykach umo liwiaj cych tego rodzaju ingerencje. W tym sensie, w odniesieniu do
prawa do prywatno ci, rzeczywisto  spo eczna w dobie rewolucji informacyjnej nie
przypomina orwellowskiego wiata pod czujnym okiem Wielkiego Brata. Z pola cyfro-
wej obserwacji dzisiaj i zapewne jutro b dzie si  mo na skutecznie wycofa . Tyle tylko,
e niewielu ma na to ochot .

Dominuj ce wzorce kultury masowej i wizja wiata jako olbrzymiego hipermarke-
tu na tyle zmieni y hierarchi  warto ci mieszka ców pa stw uprzemys owionych, e

21 Jak zgry liwie zauwa y  Etzioni (2000), gdyby obecnie po czy  wszystkie dost pne w USA
bazy danych i utworzy  centraln  baz  danych osobowych, to anonimowi pozostaliby jedynie bez-
domni oraz przest pcy u ywaj cy fa szywych dokumentów to samo ci.
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prawo do prywatno ci wyra nie przegrywa z korzy ciami p yn cymi z uczestnic-
twa w konsumenckich igrzyskach. Ludzie znacznie bardziej boj  si  wykluczenia
z udzia u w powszechnym wy cigu po kolejne dobra ni  manipulacji ich postawami,
emocjami i oczekiwaniami, któr  samo uczestnictwo we wspomnianym wy cigu
znacznie u atwia. Marzenia milionów osób na ca ym wiecie pragn cych wzi  udzia
w telewizyjnym programie „Big Brother” odzwierciedlaj  w sposób jednoznaczny do-
minuj ce w spo ecze stwie preferencje w sytuacji, gdy na jednej szali po o ona jest
prywatno , a na drugiej s awa, pieni dze i zabawa.

W tocz cej si  na naszych oczach grze o prywatno  pa stwo nie jest aktorem
pierwszoplanowym. Z jednej strony oznacza to, e nie ma mowy o rodzeniu si  syste-
mu politycznego, który przy zachowaniu demokratycznych ornamentów, pozwala by
na totaln  kontrol  obywateli. Niebezpiecze stwo tego typu jest ma o realne, cho by
w zwi zku opisanymi wcze niej trudno ciami w pe nej kontroli przep ywu informacji
i zdecydowanym os abieniem pozycji struktur pa stwowych w tym zakresie.

Z drugiej jednak strony skutkiem s abego zaanga owania si  pa stwa w problem
ochrony prywatno ci jest, dominuj ca obecnie w wi kszo ci krajów demokratycznych,
sytuacja swoistej anarchii na rynku danych. Same regulacje prawne nie s  oczywi cie
w stanie rozwi za  problemu. Wszelako brak jasno okre lonych regu  niew tpliwie
u atwia powstawanie ró nego rodzaju patologii.

Trudno  istniej cej sytuacji polega na tym, e bardzo atwo jest pod pretekstem
ochrony prywatno ci ograniczy  obywatelom prawo dost pu do informacji w ogóle.
Zapewnienie równowagi pomi dzy jawno ci  informacji nie obj tych tajemnic
a ochron  prywatno ci nie nale y do rzeczy prostych. Jest to kolejny typowy konflikt
pomi dzy dwoma podstawowymi warto ciami wbudowany w istot  systemu demokra-
tycznego.

Nadal cz sto jest jednak tak, e (Haywood 1998, s. 32):

(...) ludzie nie s  w stanie uzyska  dost pu do wielu informacji, do których jako obywatele
i wyborcy maj  pe ne prawo, a jednocze nie wiele przechowywanych przez pa stwo prywat-
nych informacji o nich samych, które nie powinny by  dost pne, mo na kupi  atwo i tanio.

Struktury pa stwa ze znacznie wi ksz  energi  broni  wi c swych domniemanych
tajemnic przed obywatelem ni  jego samego przed nadu yciami sfery prywatno ci.

Ca o ciowe rozwi zanie problemu ochrony prywatno ci musi niew tpliwie czy
dzia ania podejmowane na kilku p aszczyznach. W sferze obrotu danymi osobowymi
pozyskiwanymi w Internecie proponuje si  np. formalizacj  zakresu zgody klienta na
udost pnianie jego danych do celów komercyjnych. Firmy b d ce dostawc  us ug sie-
ciowych mog yby wprowadzi  kilka wariantów umów z klientami. Najta sza cena
us ug by aby zwi zana ze zgod  u ytkownika na przesy anie wielu dotycz cych go
(szczegó owo wymienionych w umowie) danych do zainteresowanych firm. Pakiet naj-
dro szy oznacza by pe n  blokad  dost pno ci do danych osobowych (Shapiro 1999).
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Poniewa  umowa tego typu mia aby charakter formalny, jej ewentualne amanie dawa-
oby klientowi mo liwo  dochodzenia swych praw na drodze s dowej.

Wprowadzenie odpowiednich przepisów prawnych dotycz cych ochrony prywat-
no ci to rola pa stwa. Poza samymi normami prawnymi skuteczna walka o poszanowa-
nie sfery prywatno ci wymaga niew tpliwie tak e wspó dzia ania ze strony u ytkowni-
ków informacji – firm operuj cych na rynku danych. Nawet jednak wyj tkowo lojalna
wspó praca z ich strony nie zapewni sukcesu, je eli w ca ym procesie nie wezm  udzia-
u indywidualne osoby.

 Wst pnym warunkiem takiego uczestnictwa jest zdecydowany wzrost wiadomo-
ci w asnych praw, zarówno w relacjach z urz dami, jak i firmami komercyjnymi, oraz

wiedza o ewentualnych konsekwencjach naruszenia prywatno ci dla samych zaintere-
sowanych. Paradoksalnie jednak to w a nie obywatele – najbardziej zagro eni niekon-
trolowanym przep ywem informacji – wydaj  si  najs abszym ogniwem w a cuchu
uczestników ewentualnej batalii o prywatno . Jest ma o realne, by miliony ludzi wy-
pe niaj cych sieciowe ankiety na temat ró nych produktów i z zapartym tchem le-
dz cych na ekranach telewizorów i komputerów losy bohaterów kolejnych wersji pro-
gramu „Big Brother” przemieni y si  w wiadomych bojowników o prawo do prywat-
no ci. Niewykluczone wi c, e czeka nas trwa a rewizja katalogu podstawowych
warto ci reguluj cych ycie publiczne. Przywi zanie do prywatno ci nie zniknie z nie-
go zupe nie, ale zyska status czego  po redniego pomi dzy niezrozumia ym dziwac-
twem a snobistyczn  ekstrawagancj .

6.3. Strategie budowy spo ecze stwa informacyjnego

Niezale nie od tego, czy pa stwo traci sw  pozycj , czy te  jest w stanie coraz
skuteczniej kontrolowa  i obserwowa  swych obywateli, w chwili obecnej to ci gle
w a nie ta instytucja jest g ównym podmiotem odpowiedzialnym za kszta towanie po-
lityki wobec rewolucji informacyjnej. Rozwój nowych technologii ma do pewnego
stopnia charakter samoistny, niezale ny od konkretnych instytucji i decyzji politycz-
nych. Nawet jednak, je li przyj  typow  dla zwolenników tej idei tez  o rynkowym –
popytowym – mechanizmie rozwoju technologicznego, to sam wolny rynek jest jednak
konsekwencj  systemu politycznego funkcjonuj cego w danym kraju. Eksperymenty
pa stw autorytarnych próbuj cych wprowadza  wolno  gospodarcz  bez liberalizacji
politycznej s  tylko wyj tkiem od regu y. Co wi cej, rezultat tego rodzaju dzia a  nie-
koniecznie potwierdza mo liwo  oddzielenia wolno ci obywatelskiej (cho by w ogra-
niczonym zakresie) od wolno ci w sferze gospodarki.

Innymi s owy, nawet najbardziej pasywna polityka pa stwa „nocnego stró a” jest
zawsze efektem okre lonej – w tym wypadku liberalnej – doktryny politycznej. W tym
wi kszym stopniu oczywi cie funkcj  konkretnych decyzji i polityki pa stwa jest sto-
pie  otwarto ci rynku, kszta t systemu podatkowego, postawa wobec inwestorów itp.
Wszystkie te elementy tworz  kontekst, w którym rozgrywa si  ycie gospodarcze
i spo eczne ka dego kraju. Pa stwo ci gle wi c ponosi odpowiedzialno  za kszta to-
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wanie ogólnej strategii ekonomicznej, spo ecznej i rozwojowej. Sfera ICT nie jest wy-
j tkiem od tej regu y. Poniewa  za  budowa spo ecze stwa informacyjnego sta a si
no nym has em propagandowym, tak e i jednoznaczne formu owanie w asnej wizji re-
wolucji informacyjnej jest cz ste w ród przedstawicieli elit politycznych.

Najprostszy podzia  strategii wprowadzania nowych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych obejmuje dwa przeciwstawne stanowiska. Jest to klasyczne rozgra-
niczenie pomi dzy podej ciem neoliberalnym – wolnorynkowym a postaw  interwen-
cjonistyczn . Je eli istotnym wymiarem rewolucji informacyjnej jest jej ekonomiczny
aspekt, to oczywi cie strategia pa stwa wobec ICT jest elementem ogólnej polityki
gospodarczej. G ównym pytaniem, na które nale y sobie odpowiedzie , jest wi c kwe-
stia stopnia aktywno ci struktur pa stwowych w stymulowaniu rozwoju rewolucji in-
formacyjnej, a w konsekwencji tak e budowy spo ecze stwa informacyjnego.

W strategii neoliberalnej pa stwo ustala wy cznie podstawowe regu y, jakie rz -
dzi  maj  sfer  ICT, i konsekwentnie egzekwuje ich przestrzeganie przez wszystkich
aktorów. Ci ar rozwoju i zastosowa  nowych technologii bior  na siebie wy cznie
prywatne firmy, dla których g ównym motywem zaanga owania jest spodziewany
w przysz o ci zysk. Oznacza to, e w gestii komercyjnych przedsi biorstw le y poszu-
kiwanie kapita u i prowadzenie niezb dnych inwestycji, w tym przede wszystkim roz-
budowa infrastruktury. W konsekwencji to prywatni inwestorzy bior  na siebie ryzyko
zwi zane z mo liwo ci  ewentualnych niepowodze . W pewnym uproszczeniu mo na
powiedzie , e w ramach tej strategii pa stwo powinno si  skoncentrowa  na promo-
waniu i ochronie jednej kluczowej kwestii – konkurencyjno ci. Je eli odpowiednie re-
gulacje s  w stanie zapewni  pe n  konkurencyjno , to nieuniknion  konsekwencj
stanie si  obni ka cen, a w rezultacie – dost pno  us ug z zakresu ICT dla wi kszo-
ci obywateli. Rynkowy mechanizm rozwojowy doprowadzi wi c do realizacji podsta-

wowego celu spo ecznego w zakresie spo ecze stwa informacyjnego – równych szans
w korzystaniu z mo liwo ci stwarzanych przez ICT.

Ten modelowy przyk ad dobrodziejstw wolnego rynku w odniesieniu do nowych
technologii jest jednak cz sto kwestionowany jako typowe my lenie yczeniowe, a nie
rzetelny opis rzeczywisto ci.

Wed ug Schillera (1996, s. 82):

Ci, którzy wyk adaj  kapita , podejmuj  podstawowe decyzje. (...) Kto b dzie budowa
infrastruktur  i gdzie? Kto b dzie dopuszczony do korzystania z niej i pod jakimi warunkami?
Jakie tre ci b d  przesy ane i w jakiej ilo ci? Kto b dzie zajmowa  si  procesem monitorowania
komunikacji?

Obawa o oddanie sfery budowy spo ecze stwa informacyjnego w r ce prywat-
nych, ponadnarodowych korporacji, które oczywi cie dominuj  na rynku finansowym,
sk ania krytyków neoliberalizmu w stron  rozwi za  interwencjonistycznych.

Dodatkowym argumentem tego sposobu rozumowania jest przekonanie, e rewo-
lucji informacyjnej nie mo na redukowa  do p aszczyzny ekonomicznej. Jest to zjawi-
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sko znacznie wykraczaj ce poza sfer  przemian w gospodarce, a bez uwzgl dnienia
politycznych, spo ecznych czy kulturowych konsekwencji rozwoju ICT nie mo na
mówi  o rewolucyjno ci dokonuj cych si  przemian (Moore 1998). St d, wed ug zwo-
lenników interwencjonizmu, stosowanie regu  czysto komercyjnych, opartych o logi-
k  zysku, nie jest w a ciwym podej ciem do nowych technologii. Pe ny liberalizm
w aden sposób nie mo e doprowadzi  do powstania nowych jako ciowo form ycia
spo ecznego. Spo ecze stwo informacyjne mo e powsta  wy cznie w efekcie wiado-
mej ingerencji pa stwa.

Strategia interwencjonistyczna zak ada wi c podstawow  rol  aktywno ci struktur
pa stwowych w kszta towaniu sfery implementacji ICT. Pa stwo nie tylko – jak w wi-
zji neoliberalnej – ustala g ówne regu y gry, ale jednocze nie jest aktywnym uczestni-
kiem dzia a  zmierzaj cych do budowy podstaw spo ecze stwa informacyjnego. Ozna-
cza to mo liwo  pe nienia zarówno roli inwestora, jak i w a ciciela infrastruktury
informacyjnej. Aktywne regulowanie rynku przez pa stwo, np. poprzez system se-
lektywnych zach t inwestycyjnych, nie jest uznawane w ramach tej strategii za zak óca-
nie logiki wolnorynkowej, ale w pe ni uprawniony instrument realizacji okre lonych
celów.

Zdaniem zwolenników tego rodzaju koncepcji rynkowy mechanizm koryguj cy
procesy gospodarcze ma ograniczony zakres i nale y go w okre lonych sytuacjach
wspomóc interwencj  pa stwa. Tego rodzaju logika towarzyszy a w przesz o ci polity-
ce Nowego adu prezydenta Roosevelta w USA, podobnie mo na postrzega  genez
europejskiego modelu pa stwa dobrobytu. Stabilizacja polityczna i spo eczna wymaga,
by tak e w kontek cie rewolucji informacyjnej pa stwo sta o si  aktywnym uczestni-
kiem gry. Bez tego wp yw nowych technologii ograniczy si  do stworzenia kolejnej,
pr nej dziedziny gospodarki. W efekcie, zamiast powstania spo ecze stwa informa-
cyjnego wzmocnieniu ulegnie „spo ecze stwo konsumpcji”22.

Aktywne regulowanie rynku np. us ug telekomunikacyjnych w celu zwi ksze-
nia dost pno ci us ug jest zreszt  w perspektywie d ugofalowej zgodne z interesa-
mi komercyjnymi wielkich korporacji. Inwestycje tego typu oznaczaj  bowiem zna-
cz cy przyrost liczby klientów dla oferowanych us ug. Problem polega na tym, e
kapita  do zainwestowania w rejonach o s abym zaludnieniu i relatywnie niskim pozio-
mie zasobno ci mieszka ców trzeba znale  ju  dzi , a zyski pojawi  si  w odleg ej
przysz o ci i s  co najwy ej prawdopodobne. W sytuacji tego rodzaju konfliktu pa -
stwo musi odpowiedzie  sobie na pytanie: czy podstawowym priorytetem pozosta-
je chronienie wolnej konkurencji i przekonanie, e administracyjna ingerencja na ryn-
ku mo e tylko popsu  sytuacj , czy te  osi ganie konkretnych celów, takich jak
zapewnienie dost pno ci us ug telekomunikacyjnych, a wi c i ICT, ma znaczenie pod-
stawowe i mo na w tym celu aktywnie kszta towa  sytuacj  na rynku? Wybór pierw-

22 Szerzej na ten temat zob. Groper (1996); Calabrese, Borchert (1996).
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szej opcji poci ga za sob  zwrot w kierunku wolnorynkowego neoliberalizmu. Prefero-
wanie planowej realizacji okre lonych celów oznacza opowiedzenie si  za jak  form
interwencjonizmu.

Wybór pomi dzy dwoma ca kowicie roz cznymi strategiami budowy spo ecze -
stwa informacyjnego jest oczywi cie pewn  idealizacj . W rzeczywisto ci elity poli-
tyczne nie stoj  w obliczu wyboru której  z ca kowicie wykluczaj cych si  dróg. Pro-
blem sprowadza si  raczej do konieczno ci doboru ca ego zestawu instrumentów, które
w sumie stworz  spójn  polityk , bli sz  jednemu lub drugiemu biegunowemu rozwi -
zaniu. Nie mamy wi c do czynienia z dychotomi : neoliberalizm – interwencjonizm,
ale z kontinuum o bardzo wyrazi cie zaznaczonych biegunach.

Tradycyjnie uwa ane za swoisty probierz ekonomicznego liberalizmu pa stwo
ameryka skie ju  co najmniej od czasu realizacji wspomnianego programu Nowego

adu nie mo e by  traktowane jako wzorzec czysto ci doktryny. W zakresie rewolucji
informacyjnej podstawowym dokumentem ameryka skiej administracji by  sformu o-
wany przez prezydenta Clintona we wrze niu 1993 roku program budowy Narodowej
Infrastruktury Informacyjnej – NII (National Information Infrastrucutre). Projekt ten
proponowa  wyra nie deregulacj  rynku i prywatne inwestycje jako podstawowy mo-
del budowy spo ecze stwa informacyjnego. W tym sensie by a to strategia zdecydowa-
nie wolnorynkowa i adne kluczowe zmiany w tym zakresie nie mia y w ci gu ostat-
nich lat miejsca. Nie nale y jednak uto samia  realizacji NII z ca kowit  bierno ci
pa stwa w sferze implementacji nowych technologii.

W latach 1994–1997 ameryka skie agencje rz dowe wyda y oko o 350 milionów
USD na wspieranie ró nych programów maj cych stymulowa  zarówno dost p-
no  infrastruktury technicznej, jak i spo eczny wymiar rewolucji informacyjnej (do-
st p do informacji, zacie nianie wi zów w spo eczno ciach lokalnych) (Dutton 1999a).
W tym samym czasie znacz co wspierane by y te  projekty wyrównywania szans edu-
kacyjnych poprzez instalowanie odpowiednich czy i zakup sprz tu w szko ach pu-
blicznych23. Rz d ameryka ski nie przekracza  wi c podstawowych barier w zakre-
sie bezpo redniego anga owania si  w inwestycje infrastrukturalne, ale nie unika
roli aktywnego stymulatora odpowiedniego klimatu dla budowy podstaw spo ecze -
stwa informacyjnego. Warto przy okazji wspomnie , e przytaczana ju  kilkakrot-
nie niech  ameryka skiego spo ecze stwa do nadmiernej aktywno ci rz du24, tak e

23 By a to w pewnym sensie praktyczna realizacja jednego z priorytetów politycznych wyra o-
nych przez prezydenta Clintona w jego dorocznym or dziu o stanie pa stwa w roku 1997: „Ka dy
o miolatek musi umie  czyta , ka dy dwunastolatek musi umie  korzysta  z Internetu, ka dy osiem-
nastolatek musi by  w stanie zacz  nauk  na wy szej uczelni, a ka dy doros y Amerykanin musi
umie  ci gle si  uczy ” (Margolis, Resnick 2000, s. 13).

24 Najbardziej znanym, politologicznym odzwierciedleniem tego rodzaju stanowiska w odniesie-
niu do nowych technologii by a praca De Sola Pool nazywaj ca ICT „technologiami wolno ci”
i sugeruj ca, e warunkiem dynamicznego post pu w ich zakresie b dzie wolno  od ingerencji rz -
du. Zob. De Sola Pool (1983).
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w sferze rewolucji informacyjnej, nie pozostawia kolejnym ameryka skim administra-
cjom zbyt szerokiego pola manewru.

Sformu owana w roku 1999 propozycja prezydenta Clintona, by rz d federalny
przeznaczy  100 milionów USD na upowszechnienie dost pu do Internetu dla ludzi
o niskich dochodach (mi dzy innymi przez subsydiowanie zakupu sprz tu komputero-
wego), spotka a si  z dosy  ch odnym odbiorem spo ecznym. Sonda  ze stycznia roku
2000 wykaza , e tylko 31% Amerykanów popiera o projekt prezydenta, podczas gdy
a  63% sugerowa o raczej przeznaczenie tej kwoty na obni enie podatków25 (co przy
proponowanej skali by oby praktycznie niezauwa alne w portfelu przeci tnego Ame-
rykanina). W tej sytuacji ameryka ska generalna strategia wobec nowych technologii
pozostanie zapewne neoliberalna w zakresie podej cia do regulacji rynku ICT i mecha-
nizmów budowy technicznej infrastruktury. Liberalizm ten b dzie jednak stosunkowo
„mi kki” w sferze inwestowania w kapita  ludzki i wyrównywania szans dost pu do
informacji.

Przeciwstawiane czasem ameryka skiemu podej cie Unii Europejskiej do rewolu-
cji informacyjnej nie jest bynajmniej diametralnie ró ne. Wyra nie jednak z biegiem lat
zauwa alne jest coraz mocniejsze nasycenie oficjalnych dokumentów UE aspektami
„prospo ecznymi” (Friis 1997). Reprezentatywny dla pierwszej po owy lat 90. tzw. Ra-
port Bangemanna (High Level Group 1994) wyra nie podkre la  konieczno  zapew-
nienia w a ciwego pola dla konkurencyjno ci w zakresie rynku ICT, jako najlepszej
gwarancji rozwoju spo ecze stwa informacyjnego.

W latach pó niejszych mocniejszy nacisk w polityce UE po o ony zosta  na ak-
tywn  stymulacj  rozwoju elementów spo ecze stwa informacyjnego przez pa stwa
cz onkowskie. Mówi si  o konieczno ci przeznaczania znacz cych rodków na pobu-
dzenie rozwoju infrastruktury, programy edukacyjne czy pilota owe wykorzystanie
ICT w dzia aniach administracji26. Budowa spo ecze stwa informacyjnego zosta a te
oficjalnie zaliczona do podstawowych priorytetów UE i jej wszystkich cia  politycz-
nych, a konieczno  zapewnienia powszechnego i relatywnie taniego dost pu do us ug
telekomunikacyjnych (umo liwiaj cych tak e transmisj  danych) sta a si  tre ci  ofi-
cjalnych dyrektyw unijnych (Communication from the Commission 1998). Finansowe
wspieranie programów maj cych na celu realizacj  poszczególnych aspektów idei spo-
ecze stwa informacyjnego jest te  istotn  pozycj  bud etu UE na badania i rozwój

technologiczny.
Warto jednak pami ta , e mimo wyra nej aktywno ci zarówno samej UE, jak

i pa stw cz onkowskich w stymulowaniu rozwoju struktur spo ecze stwa informacyj-
nego – podstawow  strategi  Unii w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego jest
ochrona w pe ni wolnej konkurencji. Przeprowadzona w roku 1998 liberalizacja rynku

25 Sonda  dla FOX News, zob. < http://web.lexis-nexis.com >.
26 Zob. np. IST 2000: Realising an Information Society for ALL. Office for Official Publications of

the European Communities, Luxembourg.
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us ug telekomunikacyjnych, doprowadzi a w stosunkowo krótkim czasie do spadku
cen, a w konsekwencji spowodowa a zdecydowany wzrost liczby u ytkowników Inter-
netu w krajach cz onkowskich. Realizacja podstawowych celów UE w sferze budowy
spo ecze stwa informacyjnego odbywa si  wi c poprzez równoczesn  ochron  podsta-
wowych regu  wolnorynkowych i aktywne wspieranie konkretnych inicjatyw mog -
cych wzbogaca  wykorzystanie ICT w yciu spo ecznym27.

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje cz onkowskie Unii Europejskiej stanowi
cis  czo ówk  najbardziej rozwini tych pa stw wiata. W obydwóch wypadkach

wi c realizowane strategie implementacji nowych technologii s u  co prawda ekono-
micznemu wzrostowi i podniesieniu jako ci ycia, ale nie maj  statusu narz dzia maj -
cego wzmocni  mi dzynarodow  pozycj  pa stwa i nadrobi  jego cywilizacyjne opó -
nienie. Nieco inaczej wygl da sytuacja w pa stwach pozostaj cych w tyle w stosun-
ku do najbogatszych i/lub przechodz cych faz  rynkowej i spo ecznej transformacji.
W tym wypadku rewolucja informacyjna, a w konsekwencji tak e wizja spo ecze stwa
informacyjnego, jest zazwyczaj jednym z wielu elementów sk adaj cych si  na ogóln
koncepcj  przyspieszonego rozwoju. Jej ostatecznym celem ma by  niwelowanie ró -
nic, jakie dziel  kraje „na dorobku” – dla uproszczenia mo na je nazwa  krajami roz-
wijaj cymi si  – od liderów. Chodzi tu zreszt  nie tylko o dysproporcje ekonomiczne,
ale tak e o ró nice w zakresie ogólnego potencja u spo ecznego i cywilizacyjnego.

W odniesieniu do krajów rozwijaj cych si  interesuj ce jest zw aszcza przeanali-
zowanie konkretnych priorytetów wyznaczanych przez poszczególne pa stwa, w ich
polityce wobec ICT. Nowe technologie s  bowiem zawsze traktowane jako istotny
czynnik wzrostowy, ale szczegó owe cele do realizacji – „filozofia” wykorzystania
zmian wywo anych rewolucj  informacyjn  – mog  by  okre lone w ró ny sposób.
Z tego punktu widzenia mo na mówi  o dwóch podstawowych strategiach ogólnych
i b d cych rezultatem wyboru konkretnych celów rozwojowych czterech strategiach
szczegó owych. Strategie te prezentuje tabela 6.2.

Podstawowa ró nica pomi dzy obydwoma strategiami ogólnymi sprowadza si  do
odmiennego traktowania statusu rewolucji informacyjnej. W wypadku podej cia do
nowych technologii jako istotnego sektora produkcyjnego na pierwszy plan wysuwa
si  zdecydowanie ekonomiczny aspekt pojawienia si  ICT, a rewolucja informacyjna
jest postrzegana przede wszystkim jako rozwój nowej ga zi gospodarki. Wybór szcze-
gó owej strategii jest kwesti  konkretnych priorytetów i wizji ekspansji gospodarczej,
zyskuj cej uznanie elit politycznych danego kraju. Niezale nie jednak od tego, czy
realizowany jest proeksportowy model rozwojowy, czy pobudzanie wzrostu rynku we-
wn trznego, nowe technologie s  g ównie narz dziem rozwoju gospodarczego. Ewen-
tualne konsekwencje rewolucji informacyjnej w sferze struktur ycia spo ecznego s  –
po dan  i oczekiwan  – funkcj  zmian potencja u gospodarczego.

27 Szerzej na temat strategii budowy spo ecze stwa informacyjnego realizowanej w UE zob. Dok-
torowicz (1997).
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Tabela 6.2
G ówne strategie implementacji nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

stosowane przez kraje rozwijaj ce si
ród o: Digital Opportunity Initiative (2001)

Strategia ogólna Strategia szczegó owa
Kraj stosuj cy

okre lon  strategi

1. ICT jako sektor produkcyjny – nastawienie na wzrost eksportu – Tajwan
– nastawienie na wzrost rynku – Brazylia

krajowego

2. ICT jako czynnik rozwoju – nastawienie na wzrost ogólnej pozycji – Malezja
spo eczno-ekonomicznego pa stwa w wiatowej gospodarce

– nastawienie na realizacj  konkretnych – Estonia
celów rozwojowych

Wybór strategii implementacji ICT jako bod ca pobudzaj cego ogólny wzrost
spo eczno-ekonomiczny jest efektem postrzegania rewolucji informacyjnej w znacznie
szerszej perspektywie. Rozwój nowych technologii to czynnik, który – przy odpowied-
nim wykorzystaniu jego dynamiki rozwojowej – ma szans  przekszta ci  sposób funk-
cjonowania pa stwa i model relacji spo ecznych tak, by zdecydowanie zwi kszy o to
ogólne szanse rozwojowe. Innymi s owy – nowe technologie musz  maksymalnie na-
syci  wiele ró nych sfer ycia spo ecznego, gospodarczego i politycznego, poniewa
przekszta cone w ten sposób pa stwo znacznie atwiej poradzi sobie z wyzwaniami
cywilizacyjnymi. Zwi kszona konkurencyjno  gospodarki i wzrost potencja u ekono-
micznego b d  istotnym, ale tylko jednym z wielu efektów ca ego procesu. Mo na
uzna , e w a nie „ogólnorozwojowa” strategia implementacji ICT to próba wiadomej
realizacji programu budowy spo ecze stwa informacyjnego – kreowania modelu spo-
ecznego wykorzystuj cego w pe ni nowe mo liwo ci w zakresie komunikacji, wymia-

ny informacji i budowy dynamicznych, sieciowych struktur, w ró nych sferach ycia
publicznego.

W wypadku Malezji, próbuj cej wykorzysta  nowe technologie jako d wigni
rozwojow  ogólnego potencja u cywilizacyjnego pa stwa, kluczowe znaczenie mia o
sformu owanie w roku 1996 d ugofalowej strategii rozwoju – „Wizja 2020”. Podsta-
wowym celem tego projektu jest budowa do roku 2020 spo ecze stwa w pe ni roz-
wini tego w kategoriach ekonomicznych, a tak e spe niaj cego wiatowe standardy
w zakresie edukacji. Wykorzystanie i rozwój ICT ma by  motorem nap dowym w re-
alizacji strategii, a zdecydowany wzrost konkurencyjno ci malezyjskiej gospodarki b -
dzie miernikiem sukcesu ca ego programu.

Dla osi gni cia postawionych celów Malezja podj a szereg dzia a  maj cych
przekszta ci  zarówno poszczególne sfery ycia spo ecznego, jak i strategi  gospo-
darcz  pa stwa. Wszystkie instrumenty polityki ekonomicznej stosowane przez pa -
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stwo s  podporz dkowane z jednej strony pobudzeniu wzrostu sektora produkcji
nowych technologii, z drugiej za  – maksymalnemu wykorzystaniu ICT w ca ej gospo-
darce. Oznacza to system zach t inwestycyjnych, odpowiedni  polityk  podatkow ,
a tak e otwarto  rynku pracy dla zagranicznych fachowców w dziedzinie nowych
technologii.

Kluczowe znaczenie mia a tak e pe na liberalizacja rynku telekomunikacyjnego
oraz powa ne inwestycje w infrastruktur . Zbudowano mi dzy innymi sie  transmisji
danych (o przepustowo ci 10 Gb/s), cz c  Malezj  z Japoni  i USA. cza te mog
by  jednocze nie wykorzystywane dla zastosowa  ICT w administracji publicznej,
edukacji czy gospodarce. Transformacji w kierunku silniejszego w czenia sfery no-
wych technologii do programów nauczania podlega te  system szkolnictwa. Oznacza
to zarówno nacisk na wyposa anie szkó  podstawowych w sprz t komputerowy, jak
i tworzenie nowych kierunków uniwersyteckich, zwi zanych z zarz dzaniem informa-
cj , komunikacj  multimedialn  itd.

Realizacja strategii jest roz o ona na wiele lat, podlega te  oczywi cie rozmaitym
ograniczeniom zewn trznym (jak cho by azjatycki kryzys gospodarczy z ko ca lat 90.
XX wieku). Ju  obecnie jednak przeznaczona na eksport produkcja elektroniki jest
g ównym czynnikiem nap dzaj cym wzrost gospodarczy Malezji, a ca kowity udzia
sektora nowych technologii w PKB wynosi prawie 37% (Digital Opportunity Initiative
2001). Oznacza to wyra ne zbli anie si  do czo ówki krajów o najwi kszym stopniu
przekszta cenia gospodarki przez rewolucj  informacyjn .

O ile w wypadku Malezji podniesienie globalnej pozycji kraju poprzez wykorzy-
stanie ICT jest podstawowym priorytetem pa stwa, przyk ad Estonii jest zazwyczaj
prezentowany jako modelowa ilustracja zastosowania ICT w roli narz dzia pozwalaj -
cego na osi gni cie konkretnie postawionych celów rozwojowych. Najogólniej ujmu-
j c, podstawowym celem rewolucji informacyjnej w Estonii ma by  osi gni cie wy-
sokiego poziomu „kapita u ludzkiego”. Ten ostatni w przysz o ci sta  si  powinien
g ównym atutem rozwojowym kraju i zwrotnie wp yn  na wiele sfer ycia publiczne-
go, a tak e bezpo rednio podnie  konkurencyjno  gospodarki.

 Konieczno  inwestowania w kapita  ludzki jest tak e wyra ona w kategoriach
politycznych. W ród podstawowych warto ci, których realizacji s u y  ma upowszech-
nienie nowych technologii, wymienia si  równo  szans, prawo dost pu do informacji
i prawo do nowoczesnego kszta cenia. Realizacja tak sformu owanych zada  wymaga
aktywno ci zarówno w sferze kszta towania polityki gospodarczej, jak i budowy od-
powiedniej infrastruktury technicznej oraz – przede wszystkim – powa nych zmian
w edukacji. Dzi ki powa nemu zaanga owaniu pa stwa w chwili obecnej ka da esto -
ska szko a jest pod czona do sieci, przeszkoleniu w zakresie pos ugiwania si  nowymi
technologiami poddano du  liczb  nauczycieli, a we wrze niu roku 2000 zosta a
utworzona szko a wy sza zajmuj ca si  kszta ceniem w zakresie ICT. W rezultacie
ocenia si , e generacja dzieci b d cych obecnie uczniami opu ci szko y z dobr  umie-
j tno ci  pos ugiwania si  komputerem.
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Specyfika strategii esto skiej polega na bardzo silnym stymulowaniu rozwi za
realizuj cych spo eczny i polityczny wymiar rewolucji informacyjnej. W sferze infra-
struktury oznacza to np. projekt uruchomienia do roku 2002 sieci 300 ogólnodost p-
nych punktów bezp atnego korzystania z Internetu. B d  one s u y  nie tylko jako
standardowe miejsce wej cia do sieci, ale tak e miejsce realizacji wielu us ug z zakresu
elektronicznej biurokracji oraz medium kontaktu obywatela w reprezentantami w adz.
Ju  w chwili obecnej prawie wszystkie dokumenty rz dowe s  dost pne w sieci, a rok
2002 ma przynie  pierwsz  prób  g osowania poprzez Internet w wyborach lokalnych
(pomy lna realizacja projektu b dzie oznacza  wykorzystanie sieci w wyborach parla-
mentarnych w roku 2003).

W rezultacie realizacji opisanej strategii Estonia zdecydowanie przewy sza inne
pa stwa postkomunistyczne pod wzgl dem stopnia wykorzystania ICT. Co wi cej,
z punktu widzenia nowoczesno ci infrastruktury i stopnia nasycenia ró nych sfer ycia
publicznego nowymi technologiami kraj ten nale y do liderów na kontynencie euro-
pejskim28.

Analizuj c przedstawione strategie implementacji ICT nale y pami ta , e nie
maj  one ani charakteru ca kowicie roz cznego, ani nie s  do ko ca komplementarne.
Ka da strategia wdra ana w konkretnym kraju jest funkcj  wielu czynników determi-
nuj cych w istotny sposób kszta t celów stawianych sobie przez poszczególne pa stwa.
W praktyce najcz ciej nie mamy wi c do czynienia z „typami idealnymi”, ale z muta-
cjami zaprezentowanych w typologii modeli. Odzwierciedlaj  one stopie  rozwoju,
tradycje cywilizacyjne, a tak e skal  determinacji elit politycznych kraju w ch ci spro-
stania wyzwaniom rewolucji informacyjnej. W konsekwencji nie mo na oczywi cie
jednoznacznie oceni , które spo ród omówionych strategii daj  najwi ksze prawdopo-
dobie stwo sukcesu, ani porównywa  ich skuteczno ci. Ewentualny ranking efek-
tywno ci strategii budowy spo ecze stwa informacyjnego by by co najwy ej przed-
si wzi ciem publicystyczno-propagandowym. Poza omówionym powy ej brakiem
mo liwo ci precyzyjnego porównania dzia a  podejmowanych w ró nych krajach,
wp ywaj  na to jeszcze inne czynniki.

Po pierwsze, realizacja strategii rozwojowych jest najcz ciej roz o ona na wiele
lat i wska niki przytaczane obecnie jako dowód sukcesu lub pora ki okre lonego pro-
gramu maj  charakter cz stkowy. Po drugie za , proces spo ecznego i gospodarcze-
go rozwoju pa stwa podlega oddzia ywaniom tak wielkiej ilo ci zmiennych, e budo-
wa szczegó owego modelu wp ywu konkretnych czynników na ostateczny efekt jest
w istocie niemo liwa. Wspomniany wcze niej kryzys azjatycki w istotny sposób zabu-
rzy  w perspektywie krótkookresowej realizacj  strategii implementacji ICT w Malezji.

28 Odsetek osób posiadaj cych dost p do Internetu wzrós  z 7% w roku 1997 do 36% w roku 2001,
80% wszystkich komercyjnych transakcji bankowych ma obecnie charakter elektroniczny (Digital
Opportunity Initiative 2001).
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Estonia unikn a bezpo redniego wp ywu za amania rynku azjatyckiego w realizacji
swego programu budowy spo ecze stwa informacyjnego, musi si  jednak zmaga
z instytucjonaln , cywilizacyjn  i kulturow  spu cizn  pó wiecza komunizmu.

Tego rodzaju czynniki sprawiaj , e elity polityczne ka dego kraju musz  samo-
dzielnie sformu owa  wizj  stawianych sobie celów i rodków maj cych zapewni  ich
realizacj . Do wiadczenia innych mog  by  przydatnym elementem prowadzonej ana-
lizy, ale na pewno nie gotow  recept  na sukces. W istocie, jedyny pewnik dotycz cy
strategii rozwijania nowych technologii brzmi: rewolucja informacyjna jest na tyle
wa nym wyzwaniem, e uznanie jej za nieodzowny element polityki pa stwa stwarza
szans  cywilizacyjnego sukcesu – bezczynno  w tym zakresie jest gwarancj  pora ki.

6.4. Bariery dost pu do nowych technologii.
Implikacje dla struktury w adzy

W poprzednich rozdzia ach wiele miejsca po wi cono konsekwencjom rozwoju
nowych technologii dla modelu wspó czesnej demokracji, a tak e ich wp ywowi na
konkretne procesy i instytucje polityczne. W ród wielu omówionych czynników,
warunkuj cych ostateczny bilans rewolucji informacyjnej w sferze polityki, w dotych-
czasowej analizie nie przedstawiono bli ej kwestii o znaczeniu podstawowym. Wa-
runkiem wst pnym wzrostu partycypacji politycznej, „sp aszczenia” relacji pa stwa
i obywatela czy przekszta cenia sposobu funkcjonowania partii politycznych pod
wp ywem ICT jest powszechny dost p do nowych technologii. Mimo e problem ten –
po rednio lub bezpo rednio – warunkuje ka dy nieomal aspekt interesuj cej nas pro-
blematyki, sprawa dost pno ci owoców rewolucji informacyjnej jest na tyle istotna, e
warto wyodr bni  j  i potraktowa  jako osobny problem badawczy.

Poj cie „dost pno  nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” ma
kilka co najmniej istotnych aspektów. Po pierwsze, dotyczy istnienia na danym obsza-
rze odpowiedniej infrastruktury technicznej. Nawet bardzo bogaty mieszkaniec Afryki
równikowej nie b dzie mia  mo liwo ci korzystania z telefonu komórkowego, je li
w okolicach jego zamieszkania nie istnieje odpowiednia sie  nadawczo-odbiorcza29.
Podobnie, nawet najszybszy komputer nie zapewni w a cicielowi komfortu korzysta-
nia z sieci, je eli narz dziem dost pu do Internetu jest modem i przeci ona do granic
wytrzyma o ci linia telefoniczna, dostarczana przez operatora-monopolist .

29 Problem zale no ci od infrastruktury naziemnej w korzystaniu z ICT jest stopniowo rozwi zy-
wany przez systemy telefonii satelitarnej. Ci gle jednak s  to przedsi wzi cia ryzykowne, nie tyle
z technicznego, co z komercyjnego punktu widzenia. Gigantyczne koszty sprawiaj , e telefonia sa-
telitarna jest propozycj  nie dla ludzi bardzo bogatych, ale raczej najbogatszych. Spektakularne ban-
kructwo pierwszego programu tego typu, „Irridium”, pod koniec lat 90. dowodzi, jak trudno przej
od fazy mo liwo ci technicznych do etapu regularnej eksploatacji.
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Drug  kwesti  o podstawowym znaczeniu s  koszty sprz tu i eksploatacji urz dze
ze sfery nowych technologii. Dost pno  na rynku nowoczesnych komputerów nie jest
równoznaczna z ich obecno ci  w domach, szko ach czy bibliotekach. Jak si  ocenia,
przeci tny Amerykanin wydaje na korzystanie z Internetu pomi dzy 1% a 2% swoich
miesi cznych dochodów. Koszt tej samej us ugi w wypadku przeci tnego mieszka ca
Bangladeszu musia by wynosi  191% miesi cznych zarobków (ITWeb 2001). Warto
pami ta  o rzeczy na pozór oczywistej – poj cie „przeci tne dochody” obejmuje w wy-
padku ka dego spo ecze stwa zarówno ludzi bardzo zasobnych, jak i tych, dla których
owa przeci tna stanowi nieziszczalne marzenie. Kategoria finansowych kosztów dost -
pu do ICT nie ma wi c charakteru bezwzgl dnego. Jak w wypadku wszystkich dóbr
i us ug konsumpcyjnych, „wysoki” lub „niski” koszt jest wy cznie funkcj  zasobno ci
spo ecze stwa.

Trzecim aspektem dost pno ci nowych technologii jest praktyczna umiej tno
korzystania z ich mo liwo ci. Cz owiek obdarowany nowym komputerem w ramach
rz dowego programu pomocy zapewne wykorzysta go na przyk ad jako gustowny sto-
lik pod kwiaty, je eli nigdy wcze niej nie mia  okazji u ytkowania jakiegokolwiek
sprz tu tego typu. Komputer nie nale y do rzeczy skomplikowanych w obs udze, ale
wymaga od u ytkownika – jak ka de urz dzenie techniczne – oswojenia si  z mechani-
zmem dzia ania i przyzwyczajenia do specyficznego sposobu komunikacji. Zapewne
nawet Bill Gates, gdy jako ch opiec ogl da  po raz pierwszy kursor mrugaj cy na ekra-
nie monitora, odnosi  si  do niego z pewn  rezerw .

Trzy wymienione czynniki wyznaczaj  podstawow  przestrze , w jakiej zamyka si
problem dost pno ci nowych technologii, a w konsekwencji rozpowszechnienia skut-
ków rewolucji informacyjnej. Pierwsza kwestia – budowa infrastruktury technicznej – jest
wprost zwi zana ze strategi  dzia a  podejmowanych przez pa stwo i jest owej strategii
bezpo redni  pochodn . Dwie pozosta e, odzwierciedlaj  mocniej podstawowe charak-
terystyki spo eczno-ekonomicznego obrazu spo ecze stwa – stopie  jego zamo no ci,
poziom wykszta cenia, struktur  etniczn  czy demograficzn . Mo na powiedzie , e
dost pno  ICT, z punktu widzenia finansowych kosztów dost pu i stopnia znajomo ci
obs ugi sprz tu komputerowego, jest funkcj  struktury spo ecznej w danym kraju.

Poprzez konkretne decyzje pa stwo jest oczywi cie w stanie wp ywa  na kszta t
owej struktury w kontek cie poprawy dost pno ci nowych technologii, ale nie jest to
proces daj cy natychmiastowe efekty. Wprowadzenie edukacji informatycznej ju  na po-
ziomie szkó  obj tych powszechnym nauczaniem przyczynia si  w oczywisty sposób do
podniesienia ogólnego stopnia znajomo ci obs ugi komputera. Z perspektywy ca ego spo-
ecze stwa zmiany te b d  jednak w pe ni zauwa alne dopiero wtedy, gdy generacja

obj ta zaj ciami z informatyki zacznie dominowa  na rynku pracy i w yciu spo ecznym.
Pa stwo posiada wi c okre lone instrumenty wp ywu na kwesti  dost pno ci ICT.

Ka dorazowe dzia ania w tej sferze musz  by  jednak poprzedzone precyzyjn  diag-
noz  sytuacji, z punktu widzenia spo ecznego i ekonomicznego kszta tu grupy osób
korzystaj cych z nowych technologii i tych, którzy pozostaj  poza ich oddzia ywa-
niem. Diagnoza taka, jak równie  konsekwencje istniej cej sytuacji dla struktury spo-
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ecznej i struktury w adzy, od samego pocz tku rewolucji informacyjnej sta y si  jed-
nym z g ównych aspektów zainteresowania politologii rozwojem ICT30.

Na pocz tku ostatniej dekady XX wieku Internet by  dla jednych g ównie narz -
dziem pracy, dla innych przede wszystkim rozrywk . Obydwie grupy mia y jednak bar-
dzo zbli ony przekrój. Byli to g ównie m odzi, wykszta ceni m czy ni o dochodach
znacznie przekraczaj cych przeci tn . W krajach o zró nicowanej strukturze rasowej,
jak np. Stany Zjednoczone, doda  trzeba by o jeszcze jedn , dodatkow  charakterysty-
k . Typowy u ytkownik Internetu to osoba o bia ym kolorze skóry.

Tego rodzaju spo eczny obraz beneficjentów rewolucji informacyjnej dominowa
we wszystkich w zasadzie krajach i by a to sytuacja do  typowa dla pierwszego okresu
wykorzystywania nowych technik komunikacji spo ecznej. Równie  radio i telewizja
zdobywa y masowy zasi g stopniowo. W pierwszych latach ich rynkowej kariery po-
siadanie odpowiedniego odbiornika by o wyznacznikiem wysokiego statusu zarówno
materialnego jak i spo ecznego. Nierówno  na starcie jest wi c charakterystycznym
atrybutem procesu dystrybucji dóbr konsumpcyjnych.

Istotniejsza od obrazu pocz tkowego jest jednak dynamika tendencji „penetrowa-
nia” poszczególnych grup spo ecznych przez ICT. Mo na w tym zakresie pokusi  si
ju  o pewne uogólnienia, zw aszcza e wed ug wszystkich dost pnych danych proces
ekspansji np. Internetu przebiega znacznie szybciej ni  w wypadku radia czy telewizji
(zob. np. Weare et al. 1999). W tym kontek cie interesuj cego materia u dostarcza stu-
dium Biksona i Panis (1999). Przeanalizowali oni ró nice w zakresie g ównych wymia-
rów dost pno ci ICT w spo ecze stwie ameryka skim, pomi dzy rokiem 1993 a 1997.
Za wska niki upowszechnienia nowych technologii uznano liczb  osób posiadaj cych
komputer oraz liczb  u ytkowników Internetu. Zmiennymi socjoekonomicznymi by y:

– dochód,
– poziom wykszta cenia,
– pochodzenie etniczne i rasowe,
– wiek,
– p e ,
– miejsce zamieszkania.

Wybrane rezultaty prezentuje tabela 6.3.
Dochód o warto  poni ej 20 tysi cy USD rocznie osi ga oko o 25% najubo -

szych rodzin ameryka skich. Dochody powy ej 60 tysi cy USD uzyskuje ok. 25% ro-
dzin najbogatszych. Dane pokazuj  nie tylko olbrzymie dysproporcje w dost pno ci
zarówno komputerów, jak i sieci, ze wzgl du na zasobno  respondentów, ale tak e –
co istotniejsze – utrzymywanie si  ró nic mimo wyj cia rewolucji informacyjnej ze

30 Problem ten ma dwa wymiary. Poza konsekwencjami rewolucji informacyjnej dla struktury
w adzy i stratyfikacji spo ecznej wewn trz pa stwa w gr  wchodz  oczywi cie tak e implikacje do-
st pno ci nowych technologii w sferze stosunków mi dzynarodowych. Ta ostatnia kwestia wykracza
poza obszar systemu politycznego, b d cy g ówn  osi  tematyczn  tekstu. Problematyka wp ywu
rozpowszechnienia ICT na wiatowy uk ad si  ma jednak bardzo bogat  literatur  i obejmuje zarów-
no polityczny, spo eczny, jak i militarny aspekt ca ego procesu. Na ten temat zob. np. Haywood
(1995); Wresch (1996); Sharp (1999).
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stadium pocz tkowego. Gdyby trend z lat 1993–1997 mia  si  utrzyma , 25% amery-
ka skich gospodarstw domowych o najni szych dochodach uzyska oby poziom „nasy-
cenia” komputerami, jaki osi gn a grupa najbogatsza w roku 1997 dopiero za 9 lat.
W wypadku sprz tu komputerowego jest to w zasadzie ca a epoka.

Tabela 6.3
Wybrane zmienne socjoekonomiczne a dost pno  ICT.

Tendencje w spo ecze stwie ameryka skim, w latach 1993–1997 (dane w %)
ród o: Bikson, Panis (1999)

DOCHÓD

Roczny dochód gospodarstwa
Liczba osób Liczba osób

domowego
posiadaj cych komputer  korzystaj cych z Internetu

1993 1997 1993 1997

Poni ej 20 000 USD 7 15 3 7
Powy ej 60 000 USD 55 75 23 45

WYKSZTA CENIE

Liczba osób Liczba osób
Poziom wykszta cenia posiadaj cych komputer korzystaj cych z Internetu

1993 1997 1993 1997

Bez dyplomu szko y redniej 9 17 1 5

Absolwenci wy szych uczelni 49 66 34 56

Analiza zwi zku mi dzy dost pno ci  ICT a poziomem wykszta cenia wskazuje
na podobn  tendencj . Dziecko rodziców bez dyplomu szko y redniej ma prawie czte-
rokrotnie mniejsze szanse na posiadanie komputera w domu ni  jego rówie nik, które-
go rodzice maj  wy sze wykszta cenie. Oznacza to znacznie mniejsze szanse na opano-
wanie obs ugi komputera w wypadku ludzi s abiej wykszta conych. Co istotniejsze,
tendencja ta b dzie ulega  powieleniu w nast pnych pokoleniach – poziom wykszta -
cenia rodziców determinuje szanse edukacyjne ich dzieci.

Spo ród sze ciu analizowanych kryteriów socjoekonomicznych tylko p e  nie ma
znaczenia z punktu widzenia dost pno ci nowych technologii. Internet i u ytkowanie
komputerów przesta y wi c w USA by  domen  m czyzn. W zakresie pozosta ych
zmiennych utrzymuj  si  wyra ne ró nice. Mo na uzna , e z owoców rewolucji infor-
macyjnej mog  cieszy  si  przede wszystkim ludzie o wy szych dochodach, dobrze
wykszta ceni, poni ej sze dziesi tego roku ycia, biali lub Azjaci31 i mieszka cy wi k-

31 W roku 1997 komputer posiada o odpowiednio: 22% Latynosów, 57% Azjatów, 35% Indian,
49% bia ych oraz 22% czarnych mieszka ców USA (Bikson, Panis 1999).
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szych miast. Co wi cej, tylko w wypadku miejsca zamieszkania w latach 1993–1997
zmala a ró nica pomi dzy nasyceniem nowymi technologiami w najwi kszych mia-
stach i na obszarach s abo zurbanizowanych. W odniesieniu do wszystkich pozosta ych
zmiennych w analizowanym okresie ró nice utrzyma y si  na tym samym poziomie lub
uleg y wzmocnieniu.

Du ym uproszczeniem by oby redukowanie ró nic w dost pno ci ICT jedynie do
czynnika ekonomicznego. Z jednej strony istnieje wysoka korelacja pomi dzy po-
ziomem wykszta cenia czy pochodzeniem rasowym a osi ganymi dochodami. Z dru-
giej strony jednak, niektóre badania wykaza y, e Latynosi i Murzyni rzadziej kupuj
sprz t komputerowy ni  biali, nawet je eli nie ma pomi dzy nimi ró nic w dochodach
(Wilhelm 2000). Oznacza to, e nierówno  w dost pie do nowych technologii jest
funkcj  skomplikowanego zespo u czynników o charakterze ekonomicznym i spo ecz-
nym. Najistotniejsze znaczenie spo ród nich odgrywaj  dochód, wykszta cenie i wy-
konywany zawód, ale w gr  wchodzi jeszcze co najmniej kilka dodatkowych zmien-
nych. Ich szczegó owy udzia  jest bardzo trudny do oszacowania i podlega zmianom,
dlatego – w pewnym uproszczeniu – operuje si  zbiorow  kategori  statusu spo eczno-
-ekonomicznego32 jako kluczowego czynnika odpowiedzialnego za nierówny dost p
do ICT.

Niezale nie od szczegó owego rozk adu konkretnych zmiennych dane b d ce
w chwili obecnej do dyspozycji s  ca kowicie wystarczaj ce dla postawienia diagnozy
ogólnej: nawet w wypadku spo ecze stwa ameryka skiego, szczyc cego si  najlepszy-
mi wska nikami rozpowszechnienia ICT, nierówno  w dost pie do nowych technolo-
gii jest bardzo istotn  barier  uczestniczenia w rewolucji informacyjnej. W wypadku
wi kszo ci pozosta ych krajów „narodowe” wska niki s  ni sze od ameryka skich,
polaryzacja dost pu do ICT jest jednak na zbli onym poziomie33. Co wi cej, nierów-
no  w korzystaniu z rewolucji informacyjnej ma charakter sta y i staje si  dodatko-
wym kryterium stratyfikacji spo ecznej.

Z punktu widzenia dost pu do nowych technologii Wilhelm (2000) wyró nia czte-
ry podstawowe grupy spo eczne. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za
przynale no  do konkretnej grupy jest poziom statusu spo eczno-ekonomicznego –
bardzo wysoki w wypadku uczestników spo ecze stwa informacyjnego i obni aj cy
si  stopniowo w wypadku pozosta ych grup.

32 Status spo eczno-ekonomiczny – SES (Socio-Economic Status), którego sk adowymi s  do-
chód, wykszta cenie i wykonywany zawód, jest zmienn  wyja niaj c  stosowan  szeroko w amery-
ka skiej socjologii polityki. Ró nice w zakresie SES s  np. uznawane za kluczowy czynnik decydu-
j cy o poziomie partycypacji politycznej. Zob. Verba, Nie 1972.

33 Wed ug oficjalnych brytyjskich danych statystycznych z roku 2000 mo liwo  korzystania
z Internetu ma ok. 4% mieszka ców z najubo szych warstw spo ecznych i 48% spo ród najzasob-
niejszych Brytyjczyków. Utrzymuj  si  tak e istotne ró nice regionalne. Dost p do sieci ma 11%
mieszka ców Irlandii Pó nocnej, 14% Szkotów, ale a  25% londy czyków (Arthur, Coyle 2000).
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Ca a struktura spo eczna obejmuje w proponowanej typologii cztery kategorie.
1) Uczestnicy spo ecze stwa informacyjnego. Wysokiej klasy specjali ci i me-

ned erowie najwy szych szczebli. S  oni w a ciwymi twórcami zarówno kon-
kretnych rozwi za  technicznych, jak i sposobów wykorzystania ICT w yciu
codziennym. Ta grupa wytycza kierunek przemian, jednocze nie jej cz onko-
wie najintensywniej u ytkuj  nowe technologie, zarówno w zastosowaniach
zawodowych, jak i prywatnie.

2) Peryferyjni u ytkownicy ICT. Typowi cz onkowie klasy redniej, pracuj cy
w us ugach, administracji itp., ale nie zwi zani zawodowo z sektorem in-
formacyjnym. Peryferyjni u ytkownicy korzystaj  z nowych technologii, ale
znacznie cz ciej jako medium informacyjnego ni  podstawowego narz dzia
komunikacji.

3) Osoby o peryferyjnym dost pie do ICT. Wykwalifikowani robotnicy, urz d-
nicy ni szych szczebli, osoby o rednim lub ni szym wykszta ceniu. Cz onko-
wie tej grupy posiadaj  cz sto komputer, ale nie pod czony do Internetu.
Z sieci korzystaj  okazjonalnie i tylko w pracy albo ogólnodost pnych miejs-
cach publicznych.

4) Odporni na post p. Osoby o najni szym poziomie wykszta cenia, bezrobotni
lub pracuj cy w „szarej strefie”. Cz onkowie tej grupy nigdy nie u ywali kom-
putera i bardzo cz sto nie wiedz , co to jest Internet, nawet je eli s yszeli o je-
go istnieniu.

Typologia ta odnosi si  wprost do realiów ameryka skich i nie do ko ca daje si
prze o y  na sytuacj  innych spo ecze stw (istotnym kryterium przynale no ci do gru-
py „odpornych na post p” jest np. s aba znajomo  angielskiego u imigrantów – powo-
duj ca pasywno  na rynku pracy). Adekwatnie pokazuje jednak, e sam dost p czy
brak dost pu do ICT to kategorie stopniowalne i obraz spo ecze stwa, z punktu widze-
nia korzystania z nowych technologii, jest bardzo wielobarwny.

Wilhelm sugeruje jednocze nie, e je li mo na w chwili obecnej mówi  o istnieniu
spo ecze stwa informacyjnego, to kategoria ta dotyczy bardzo w skiej grupy najlepiej
wykszta conych i najlepiej op acanych specjalistów. Ludzie ci korzystaj  z owoców
rewolucji informacyjnej, ale g ównym ród em ich pozycji jest umiej tno  kreatywne-
go zastosowania nowych technologii jako si y nap dowej rozwoju gospodarczego
i spo ecznego. W my l tej wizji spo ecze stwo informacyjne to nie tyle sie  ró nych
zbiorowo ci aktywnie przekszta caj cych swe ycie dzi ki wykorzystaniu ICT, ile
swoista kwatera g ówna elity sektora informacyjnego. W miejscu tym kszta towany
jest ogólny kierunek rozwojowy, tam te  krzy uj  si  nici w adzy finansowej i w kon-
sekwencji wp ywów politycznych.

Koncepcja ta bliska jest duchowi teorii Manuela Castellsa (1989, 1994), który sil-
nie podkre la wp yw rewolucji informacyjnej na stratyfikacj  spo eczn  i struktury
w adzy. Mówi on wr cz o powstaniu „podwójnych miast” (dual cities), b d cych efek-
tem koncentracji najwy ej wykwalifikowanej cz ci specjalistów z sektora informacji
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i zwi zanych z nim us ug w wielkich miastach. Dla sprawnego funkcjonowania tej gru-
py konieczna jest bardzo du a liczba pracowników techniczno-administracyjnych ni-
skich szczebli, oraz ludzi pe ni cych funkcje „obs ugi” (kelnerów, opiekunek do dzie-
ci, pokojówek itd.). Ci ostatni rekrutuj  si  cz sto z kr gów nielegalnych imigrantów
i pozostaj  na przeciwleg ym do specjalistów kra cu drabiny spo ecznej. W rezultacie
mamy do czynienia z wyj tkowo spolaryzowan  struktur  spo eczn .

Jeden z jej biegunów zajmuj  s abo wykszta ceni, s abo op acani i nie tworz -
cy jednolitej grupy (cho by ze wzgl dów etniczno-kulturowych), cz onkowie swoistej
podklasy ery informacji.

Z drugiej strony, jak zauwa a Castells (1989, s. 228):

(...) du y odsetek populacji (od jednej czwartej do jednej trzeciej, w najwi kszych rejonach
metropolitarnych) zajmuje strategiczn  pozycj  producentów informacji w nowej gospodarce,
charakteryzuje si  wysokim poziomem wykszta cenia, odpowiednio wysokim dochodem i sta-
tusem, w ramach systemu stratyfikacji. Grupa ta jest w stanie kontrolowa  polityczny proces
decyzyjny – w sensie posiadanego wp ywu i mo liwo ci organizacyjnych. (...) Ta grupa spo-
eczna nie jest klas  rz dz c  w tradycyjnym sensie. Jest hegemoniczn  klas  spo eczn , która

niekoniecznie musi rz dzi  pa stwem, ale w decyduj cy sposób kszta tuje spo ecze stwo oby-
watelskie.

Pierwszym i najbardziej widocznym rezultatem rewolucji informacyjnej, w sferze
stratyfikacji spo ecznej jest wi c, wed ug Castellsa, wykszta cenie si  „nowej klasy” –
ludzi decyduj cych o kierunku rozwoju nowych technologii. Poniewa  te ostatnie za-
czynaj  by  dominuj cym czynnikiem rozwojowym w gospodarce, mo liwo  kontroli
ICT przes dza o strategicznej pozycji w strukturze spo ecznej. W adza de facto przesu-
wa si  wi c w stron  ludzi najmocniej zwi zanych ze sfer  informacji i sektorem us ug
wykorzystuj cych nowe technologie (bankowo , ubezpieczenia itp.).

Rewolucja informacyjna jest wi c czynnikiem powoduj cym w istocie znacz ce
przesuni cia w obrazie struktury w adzy. W kategoriach przedstawionej koncepcji nie
jest to jednak efekt procesu rozpowszechnienia si  ICT i mo liwo ci wykorzystania
ich jako nowego kana u skutecznej artykulacji interesów – zw aszcza przez grupy
pozostaj ce wcze niej na marginesie procesów politycznych. Podstawowy wp yw
nowych technologii sprowadza si  do pojawienia si  na scenie politycznej nowego,
zbiorowego podmiotu, zdobywaj cego decyduj c  pozycj  w yciu spo ecznym i poli-
tycznym. Nie ma wi c mowy o zmianie modelu dystrybucji w adzy w kierunku wi k-
szej otwarto ci na interesy ró nych grup. Model pozostaje bez zmian, kluczowe role
obejmuj  jednak nieznani wcze niej aktorzy.

Wizja ta w oczywisty sposób odbiega od pe nych optymizmu koncepcji, upatruj -
cych g ównego „politycznego” efektu rozpowszechnienia ICT w zwi kszeniu mo li-
wo ci wywierania skutecznego wp ywu przez przeci tnych obywateli. Elektroniczna
demokracja, jako system szybszego, atwiejszego i skuteczniejszego wchodzenia ze
swymi interesami i postulatami na g ówn  aren  procesu politycznego, to model zupe -
nie ró ny od spo ecze stwa opisywanego przez Castellsa.
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W kontek cie przytoczonych wcze niej danych na temat dost pno ci ICT nie tyle
zreszt  nale y odrzuci  sam  koncepcj  elektronicznej demokracji, ile zrewidowa  isto-
t  jej realnych konsekwencji w sferze spo ecznej stratyfikacji i struktury w adzy. Nowe
technologie mog  stanowi  bardzo skuteczne narz dzie mobilizacji politycznej, artyku-
lacji interesów i przekszta cania modelu politycznej komunikacji. Tyle e utrzymuj ca
si  ca y czas sytuacja nierównego dost pu do ICT sprawia, i  narz dzie to b dzie za-
pewne wykorzystywane g ównie przez tych, którzy ju  obecnie ca kiem dobrze radz
sobie z realizacj  swych politycznych, zawodowych czy ekonomicznych postulatów.

Potwierdzaj  to badania przeprowadzone jesieni  roku 1998 w Wielkiej Brytanii,
analizuj ce gotowo  do wykorzystania nowych technologii w ró nych formach poli-
tycznej aktywno ci (tab. 6.4).

Tabela 6.4
Deklarowana gotowo  do wykorzystania komputera w ró nych formach aktywno ci politycznej

(dane w %)
ród o: Marcella, Baxter (2000)

G osowanie Udzia Wysy anie Uzyskiwanie
Klasa spo eczna34

w wyborach w debatach listów informacji
politycznych do polityków  od rz du

Najwy ej wykwalifikowani 73,5 40,8 85,7 91,8
specjali ci

Mened erowie i specjali ci 64,7 52,0 67,6 82,4
o wykszta ceniu technicznym

Wykwalifikowani pracowni- 69,1 41,8 67,3 76,4
cy „niefizyczni”

Wykwalifikowani pracowni- 64,7 35,8 58,8 64,7
cy fizyczni

Pracownicy o niepe nych 50,0 29,2 47,9 58,3
kwalifikacjach

Pracownicy niewykwalifi- 41,2 29,4 58,8 47,1
kowani

34 Uwzgl dniony przez autorów bada  podzia  jest oficjaln  klasyfikacj  ze wzgl du na rodzaj
wykonywanej pracy, stosowan  w badaniach statystycznych w Wielkiej Brytanii. Oryginalne nazwy
poszczególnych klas brzmi : professional occupations, managerial and technical occupations, non-
-manual skilled occupations, manual skilled occupations, partly skilled occupations, unskilled occu-
pations. Zob. Marcella, Baxter (2000).
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Uzyskane wyniki dowodz , e miejsce w strukturze spo ecznej bardzo silnie deter-
minuje otwarto  na ró ne formy elektronicznej demokracji. Prawie trzy czwarte ludzi
ze szczytu spo ecznej hierarchii („specjali ci”) deklaruje gotowo  do korzystania z
komputera w g osowaniu wyborczym. Tego samego zdania jest jednak tylko niewiele
ponad 40% pracowników niewykwalifikowanych. Analogiczne proporcje utrzymuj
si  w odniesieniu do wszystkich innych form elektronicznej partycypacji politycznej.
Gotowo  do uczestnictwa politycznego poprzez komputer wyra nie spada wraz ze
statusem spo eczno-ekonomicznym.

Wyniki te pokrywaj  si  z deklaracjami badanych, dotycz cymi ich dotychczaso-
wego udzia u w wyborach (parlamentarnych, lokalnych i do Parlamentu Europejskiego).
Równie  w tym zakresie, poziom uczestnictwa politycznego obni a si  razem z miejs-
cem w strukturze spo ecznej. Gotowo  do korzystania z mo liwo ci stwarzanych
przez elektroniczn  demokracj  wykazuj  wi c przede wszystkim ci, którzy nie tylko
stoj  najwy ej w hierarchii spo ecznej, ale jednocze nie ju  teraz najaktywniej bior
udzia  w yciu politycznym. Wprowadzenie nowych technologii do procedur demokra-
tycznych musia oby wi c zaowocowa  powieleniem wzorców uczestnictwa i alienacji,
znanych nam ju  obecnie ze „standardowych” procesów politycznych. Co wi cej, na o-
y yby si  na t  sytuacj  nowe – opisane wcze niej – bariery zwi zane z nierównym

dost pem do ICT. Brak pieni dzy na zakup komputera czy nieumiej tno  jego obs u-
gi mog yby przesun  ludzi ju  dzisiaj pozostaj cych poza g ównym nurtem udzia u
w demokracji na jej jeszcze odleglejszy margines.

W tym samym czasie ludzie zasobni, wykszta ceni i zajmuj cy znacz ce pozycje
zawodowe bardzo skutecznie umieliby zapewne wykorzysta  now , elektroniczn  for-
mu  demokracji. Badacz zajmuj cy si  wy cznie mechanizmami skutecznej komuni-
kacji czy politycznej mobilizacji móg by z entuzjazmem mówi  o nowej jako ci w pro-
cesach demokratycznych. Jego kolega, specjalista od stratyfikacji spo ecznej i struktur
w adzy zapewne uzna by, e je li ICT stworzy y now  sytuacj , to wy cznie w odnie-
sieniu do coraz wi kszej polaryzacji struktury spo ecznej.

Uwagi te dotycz  konsekwencji wykorzystania nowych technologii w sferze ycia
politycznego. W perspektywie ogólnej mo na je jednak odnosi  do nast pstw rewolu-
cji informacyjnej w ogóle i perspektyw budowy spo ecze stwa informacyjnego. Brak
rozwi zania problemu barier w dost pie do ICT daje nieomal gwarancj  pog bienia
podzia ów spo ecznych. W gr  wchodzi wy czenie du ej cz ci obywateli nie tylko
z mo liwo ci korzystania z owoców rozwoju nowych technologii w yciu codziennym,
ale przede wszystkim pozbawienie ich równych szans edukacyjnych i – w konsekwen-
cji – perspektyw na rynku pracy. Z punktu widzenia zwolenników tezy o demokratyzu-
j cym potencjale rewolucji informacyjnej by aby to ca kowita kl ska.

Tej pesymistycznej wizji nie nale y traktowa  jako fatum. Mimo e w chwili
obecnej realne jest niebezpiecze stwo spe nienia si  opisanego scenariusza, nie mo na
przes dza  kierunku rozwoju sytuacji w przysz o ci. Przede wszystkim za  mo liwe
jest podj cie aktywnych dzia a  próbuj cych obni y  bariery dost pu do nowych tech-
nologii dla grup znajduj cych si  na peryferiach ycia spo ecznego.
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Opisane w poprzednim podrozdziale strategie pa stwa wobec rewolucji informa-
cyjnej nie powinny ogranicza  si  – zarówno w wypadku pa stw najbogatszych, jak
i rozwijaj cych si  – do troski o ogólny potencja  rozwojowy kraju i jego mi dzynaro-
dow  pozycj . Problemem nie mniej istotnym jest próba realizacji zasady równo ci
szans, tak e w odniesieniu do korzystania z owoców rozwoju rewolucji informacyjnej.
Norma ta ma istotne znaczenie w ka dym modelu demokracji. W wypadku demokracji
elektronicznej staje si  kwesti  fundamentaln .
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ZAKO CZENIE

W psychologii percepcji istnieje poj cie tak zwanych figur dwuznacznych. Dwie
osoby poproszone o powiedzenie, co prezentuje pokazany im obrazek, udzielaj  zupe -
nie ró nych odpowiedzi. Jedna z nich widzi kszta t antycznego dzbana, dla drugiej ry-
sunek przedstawia dwa zwrócone do siebie kobiece profile. Obydwaj patrz cy maj
racj , a sam rysunek jest rzeczywi cie odzwierciedleniem dwóch ró nych bod ców.

Próba opisania elektronicznego oblicza polityki w du ym stopniu przypomina
wiczenie z psychologii percepcji. O ile jednak typowe figury dwuznaczne zawieraj

tylko dwa ró ne bod ce, o tyle w wypadku ycia politycznego sprawa jest bardziej
skomplikowana. Co najmniej trzech ró nych odpowiedzi mo na udzieli  na pytanie
o konsekwencje rewolucji informacyjnej w sferze polityki.

Cz  obserwatorów wyra nie widzi dobroczynny wp yw nowych technologii in-
formacyjnych i komunikacyjnych na instytucje i procesy polityczne. Elektroniczna de-
mokracja i spo ecze stwo informacyjne s  dla nich synonimami nadziei na pe niejsz
realizacj  idea ów spo ecznych, le cych u podstaw zachodniej cywilizacji. Dla innych
oczywiste jest raczej, e rewolucja informacyjna prowadzi do utrwalenia i nasilenia
wi kszo ci niekorzystnych tendencji i problemów, znanych nam z ycia publicznego
w krajach demokratycznych. S  wreszcie tacy komentatorzy, którzy nie widz  powodu
do powa niejszego przygl dania si  wp ywowi nowych technologii na ycie politycz-
ne. Wed ug nich komputer pracuj cy w sieci i inne nowoczesne urz dzenia techniczne
to tylko narz dzia zmieniaj ce form , ale nie tre  procesów politycznych. Podobnie
jak wykorzystanie samolotu do przewo enia poczty nie wp ywa na merytoryczn  za-
warto  przesy anych listów, tak najbardziej nawet wyrafinowane technologie nie s
w stanie zmieni  istoty i jako ci ycia politycznego.

Uwa ny czytelnik tej ksi ki znajdzie argumenty za ka dym z przytoczonych sta-
nowisk. Jest wiele aspektów wykorzystania nowych technologii informacyjnych i ko-
munikacyjnych, które dostarczaj  obiecuj cych danych w zakresie kszta towania no-
wej formu y ycia politycznego. Dwa z nich maj  najistotniejsze znaczenie. Po pierw-
sze, wykorzystanie zdobyczy rewolucji informacyjnej u atwia polityczn  mobilizacj
i artykulacj  politycznych interesów. Zarówno pojedynczy obywatel, jak organizacje
i grupy spo eczne maj  dzi ki Internetowi znacznie wi ksze mo liwo ci prezentacji
swych oczekiwa  i organizowania si  wokó  ich realizacji. Pojawi y si  zupe nie no-
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we mechanizmy zapewniaj ce dotarcie do liderów politycznych, g ównych instytucji
pa stwowych czy mediów. Stosunkowo atwo mo na tak e nag o ni  poprzez sie
drobny problem o charakterze lokalnym i zorganizowa  masow  akcj  s u c  jego
rozwi zaniu.

Obecno  premiera czy prezydenta na sieciowej pogaw dce z u ytkownikami In-
ternetu nie zmienia w aden sposób mechanizmów ycia politycznego i jest zazwyczaj
ozdobnikiem s u cym kszta towaniu publicznego wizerunku. Nawet jednak polity-
kom neguj cym zupe nie znaczenie rewolucji informacyjnej towarzyszy dzisiaj wia-
domo , e nieporównanie trudniejsze ni  kiedy  jest przenoszenie w polityczny niebyt
niewygodnych dla siebie pogl dów, informacji czy ludzi. Dzieje si  tak, bo radykal-
nemu zmniejszeniu uleg y koszty wej cia na aren  politycznej aktywno ci i skróci a
si  „odleg o ” pomi dzy codziennym yciem przeci tnego obywatela a wiatem poli-
tycznego zaanga owania. Sieciowe uczestnictwo polityczne jest ta sze, wygodniejsze,
a dodatkowo daje osobom zaanga owanym poczucie udzia u w nowym rodzaju wspól-
noty. W kontek cie politycznej mobilizacji Internetu mo na wi c nie ceni , coraz trud-
niej jednak go lekcewa y .

Drug  sfer , w której nowe technologie znacz co zmieni y procesy polityczne
w kierunku wi kszego upodmiotowienia jednostki, s  relacje obywatela i pa stwa,
zw aszcza w sferze administracji publicznej. Elektroniczna biurokracja pozwala nie-
w tpliwie sprawniej i atwiej za atwia  wszystkie kwestie urz dowe, zmniejszaj c jed-
nocze nie koszty funkcjonowania administracji. Podstawowe znaczenie nowych
technologii w tej sferze le y jednak, jak si  wydaje, gdzie indziej. Realizacja us ug na
drodze elektronicznej daje obywatelom poczucie podmiotowo ci w ich kontaktach
z aparatem pa stwowym. Kierunek wprowadzanych zmian wyra nie wskazuje, e
w centrum procesu dystrybucji us ug publicznych staje ich odbiorca. Satysfakcja
i oczekiwania klienta publicznej administracji, wcze niej maj ce charakter margineso-
wy, obecnie staj  si  istotnym elementem oceny funkcjonowania struktur pa stwa.
Daje to szans  na likwidacj  jednej z wa niejszych barier w relacjach obywatela i pa -
stwa – poczucia alienacji w stosunku do pracuj cej w swym w asnym rytmie i nieczu ej
zupe nie na sygna y p yn ce z otoczenia biurokracji.

Procesy politycznej mobilizacji czy kontakty obywatela z publiczn  administra-
cj  nie odbywaj  si  jednak w pró ni i nie s  jedynymi p aszczyznami wykorzysta-
nia nowych technologii w yciu politycznym. Optymistyczne oblicze polityki w okre-
sie rewolucji informacyjnej ulega zaciemnieniu, je li odnie  sposób funkcjonowania
nowych technologii do samych podstaw wspó czesnego systemu demokratycznego.
Najbardziej bodaj ambitna forma elektronicznej demokracji, sieciowa demokracja bez-
po rednia – permanentny plebiscytarny proces decyzyjny – w ci gu kilku lat stanie si
zapewne wizj  realn  z technicznego punktu widzenia. Mo na jednak mie  powa ne
w tpliwo ci, czy zwolennicy demokracji powinni oczekiwa  tej chwili z niecierpliwo-
ci . „W adza ludu” to system wyj tkowo skomplikowany i „misterny” proceduralnie,

je li prowadzi  ma do stabilizacji politycznej i równowagi wielu zró nicowanych inte-
resów. Zbyt dos owne rozumienie ród os owu poj cia „demokracja” i sprowadzenie
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jej mechanizmów do naciskania przez ka dego obywatela klawisza na domowym kom-
puterze musia oby zaowocowa  narodzinami zupe nie nowego systemu. Dawa by on
ka demu pe ne prawo decydowania o sprawach publicznych. Nikt jednak nie mia by
gwarancji, e podj te w ten sposób decyzje cechowa  si  b d  elementarnym cho by
poziomem spójno ci i wewn trznej logiki.

B d ca istot  wspó czesnej demokracji publiczna debata cz sto razi ja owo ci ,
cynizmem lub zacietrzewieniem. Jest jednak forum cierania si  racji, szukania kom-
promisu i poszukiwania poparcia dla konkretnych rozwi za . Zast pienie u omnego
nawet dyskursu permanentnym sonda em politycznym, nios cym skutki legislacyjne,
da oby w rezultacie „demokracj  arytmetyczn ”. Anonimowa i zebrana dora nie aryt-
metyczna wi kszo  niekoniecznie jest w stanie podejmowa  optymalne decyzje. Dzie-
je si  tak zw aszcza, gdy poczucie odpowiedzialno ci za podejmowane decyzje jest
równie abstrakcyjne, jak poj cie wirtualnego rz dzenia.

Oczywi cie wykorzystanie nowych technologii w demokracji bezpo redniej jest
stopniowalne i niekoniecznie musi sprowadza  si  do opisanej wizji. Wszystkie próby
stosowania zdobyczy rewolucji informacyjnej w procedurach demokratycznych mu-
sz  jednak bra  pod uwag , e techniczna perfekcja i wydajno  s  czym  innym ni
jako  podejmowanych decyzji. Co wi cej, na pewno nie mo na w tym wypadku mó-
wi  o prostej dodatniej korelacji. „Lepiej i szybciej” w sensie technicznym nie oznacza
„m drzej” w kategoriach politycznych.

Potencjalne problemy stwarzane przez elektroniczn  demokracj  plebiscytarn
s  najistotniejszym spo ród argumentów o negatywnym wp ywie ICT na procesy po-
lityczne. Drugim, nie mniej istotnym, cho  nie dotycz cym wprost funkcjonowania
systemu politycznego, s  implikacje rozpowszechnienia nowych technologii dla sfery
stosunków mi dzynarodowych. Nierówny dost p do ICT, omówiony wcze niej w od-
niesieniu do stratyfikacji spo ecznej i relacji w adzy, ma tak e wyj tkowo dramatyczny
wymiar ogólno wiatowy. Symboliczn  ilustracj  tej tezy niech b dzie fakt, e w chwili
obecnej w samym Nowym Jorku jest wi cej komputerów pracuj cych w sieci ni
w ca ej Afryce.

W najbli szej przysz o ci wydaje si  nierealne, by nowe technologie mog y zmniej-
sza  dysproporcje rozwojowe pomi dzy najbogatszymi a najubo szymi regionami glo-
bu. Wszystkie dane wskazuj  raczej na scenariusz odwrotny. Do istniej cych ju  nie-
równo ci doszed  w ostatnich latach zupe nie nowy czynnik – zaawansowanie rewolu-
cji informacyjnej. Czynnik ten w coraz wi kszym stopniu determinuje ogólne szanse
rozwojowe pa stw i regionów, wyznacza wi c de facto ich pozycj  na arenie mi dzy-
narodowej. Oznacza to, e cywilizacyjna i ekonomiczna polaryzacja wspó czesnego
wiata zapewne ulegnie gwa townemu zaostrzeniu, a nowe technologie stan  si  dla

krajów najubo szych dodatkow  przyczyn  ich zapó nienia.
Tragizm sytuacji nie polega tylko na samej niedost pno ci ICT w wielu rejonach

wiata. Brak infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej nak ada si  bowiem na
ca y szereg problemów znacznie bardziej podstawowych i nie rozwi zanych od wielu
lat. W kraju, w którym wi kszo  obywateli nie potrafi czyta , du a cz  ludno ci
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g oduje, a stolica jest widowni  rywalizacji dwóch równie krwawych, co nieudolnych
politycznych gangów – dyskusja nad strategi  budowy spo ecze stwa informacyjnego
by aby rodzajem wyj tkowo ponurego artu. Has o „G odni, chorzy, ale pod czeni do
sieci” nie jest w stanie zmobilizowa  zbyt wielu zwolenników.

Opisana sytuacja – cz sto okre lana mianem „cyfrowego podzia u” lub konfliktu
pomi dzy „informacyjnie bogatymi” a „informacyjnie ubogimi” (information-rich, in-
formation-poor) – wskazuje, jak istotna jest perspektywa, w której ocenia si  bilans
wp ywu nowych technologii na procesy polityczne. W rzeczywisto ci politycznej zo-
baczy  mo na zarówno pozytywne, jak i negatywne oblicze elektronicznej polityki.
Paradoksalnie jednak tak e ci, którzy twierdz , e rewolucja informacyjna dostarczaj c
wy cznie narz dzi, nie zmienia kszta tu ycia politycznego, znale  mog  wiele argu-
mentów potwierdzaj cych swe stanowisko.

Dobrym przyk adem mo e by  w tym kontek cie kwestia politycznej partycypacji.
Nowe technologie u atwiaj  uczestnictwo w yciu politycznym i tworz  nowe for-
my politycznej aktywno ci. G ówn  bol czk  demokracji w ostatnich latach nie by
jednak brak wystarczaj cej ilo ci kana ów partycypacji. Podstawowym problemem
pozostawa  i do dzi  pozostaje spadaj cy poziom uczestnictwa politycznego. Obywate-
le w coraz mniejszym stopniu s  gotowi do anga owania si  w ycie publiczne, cho by
w najbardziej podstawowych formach, jak udzia  w wyborach. G ówny pozytywny
wk ad ICT w procesy demokratyczne móg by wi c polega  na podniesieniu liczby
osób partycypuj cych w ró nych aktach ycia politycznego. Gdyby frekwencja wybor-
cza wzros a znacz co pod wp ywem stworzenia mo liwo ci g osowania poprzez Inter-
net, mo na by mówi  o realnym wzmocnieniu demokracji.

 Zdecydowana wi kszo  danych, jakimi dysponujemy w chwili obecnej, nie po-
twierdza jednak tego rodzaju nadziei. Sieciowe uczestnictwo polityczne jest domen
g ównie tych samych ludzi, którzy byli aktywni w polityce jeszcze przed rewolucj
informacyjn . S  oni bardziej widoczni, bo – jak wspomniano wcze niej – Internet do-
starczy  nowych rodków ekspresji politycznej i obni y  koszty aktywno ci w yciu
publicznym. Dotyczy to jednak mniejszo ci. Zdecydowana wi kszo  w dalszym ci gu
wybiera ogl danie meczu zamiast podpisywania politycznej petycji. Tyle e kibice ery
nowych technologii realizuj  swe sportowe zainteresowania w sieciowych portalach,
starannie unikaj c jednocze nie wizyt na witrynach zajmuj cych si  polityk . Wiara,
e ludzie nie interesuj cy si  yciem publicznym zmieni  si  pod wp ywem rewolucji

informacyjnej w aktywnych obywateli, okaza a si  ewidentnie przejawem zbytniego
optymizmu.

Internet wp yn  wi c na kszta t mechanizmów politycznych – nie zmieniaj c
w sposób zasadniczy liczby aktorów anga uj cych si  w ycie publiczne. Stworzone
zosta y nieznane wcze niej mo liwo ci politycznej komunikacji – poza ich zasi giem
pozosta y jednak, jak na razie, ca e grupy spo eczne. Po pierwszej dekadzie rewolucji
informacyjnej nie istnieje zatem jednolite, elektroniczne oblicze polityki, a tego rodza-
ju wielokierunkowo  oddzia ywa  wydaje si  trwa ym elementem sytuacji. Nale y
jednak pami ta  – na co wielokrotnie zwracano uwag  w poprzednich rozdzia ach – e
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rewolucja informacyjna jest w chwili obecnej daleka od wyczerpania swej dynamiki
rozwojowej. Nikt rozs dny nie jest w stanie oceni , w jakim kierunku pójd  dalsze
przemiany technologiczne w zakresie informacji i komunikacji oraz do jakiego stopnia
przenikn  one ycie spo eczne. Z punktu widzenia mechanizmów i procesów politycz-
nych oznacza to dwie podstawowe konsekwencje.

Po pierwsze, jest kwesti  otwart , jakie obszary zastosowa  nowych technologii
zakorzeni  si  na trwa e w polityce i jak szybko przebiega  b dzie ich implementacja.
W ci gu najbli szej dekady standardem sta  si  mog  ró ne – spo ród opisanych
w poszczególnych rozdzia ach – sieciowe formy uczestnictwa i mobilizacji politycz-
nej. Mo e by  jednak i tak, e poszczególne idee nie wyjd  poza stadium eksperymen-
tów. Obecnie tylko elektroniczna biurokracja jest bliska przekroczenia punktu krytycz-
nego, za którym mo na b dzie mówi  o trwa ej zmianie relacji obywatela z instytucja-
mi pa stwa i przekszta ceniu samej filozofii funkcjonowania struktur pa stwowych.
Przysz y kszta t demokracji zale y od odpowiedzi na pytanie, na ile przemiany w sferze
publicznej administracji zwiastuj  porównywaln  transformacj  innych aspektów y-
cia politycznego.

Po drugie za , nale y pami ta , e stopie  penetracji ycia publicznego przez
nowe technologie ro nie z ka dym rokiem. W szko ach uczy si  obecnie pokolenie, dla
którego – w wypadku krajów rozwini tych – umiej tno  korzystania ze zdobyczy re-
wolucji informacyjnej b dzie równie podstawowa, jak pisanie i czytanie. Oznacza to,
e ka de zastosowanie ICT w yciu publicznym straci zapewne status nowo ci, ekspe-

rymentu czy ciekawostki. Naturalny czynnik zmiany generacyjnej b dzie wi c sprzyja
wszelkim przejawom podnoszenia znaczenia nowych technologii w yciu codziennym.
Badania opinii publicznej i dane empiryczne, na podstawie których budujemy dzi
swój obraz g boko ci przemian powodowanych przez rewolucj  informacyjn  w y-
ciu codziennym, mog  stosunkowo szybko zmieni  swój wyd wi k. Dotyczy to w rów-
nym stopniu sfery polityki, jak i ka dego innego aspektu ycia spo ecznego. Czynnik
ten trzeba niew tpliwie bra  pod uwag  w ewentualnych prognozach dotycz cych
przysz o ci elektronicznej demokracji.

Obraz konsekwencji rewolucji informacyjnej w sferze polityki, przedstawiony na
kartach tej ksi ki, jest co najwy ej cz ci  mozaiki odtwarzaj cej elektroniczne obli-
cze polityki. Dalsze badania s  konieczne i zapewne znacz co wzbogac  opisywany
wizerunek. Nale y mie  jednak wiadomo , e – jak zwykle w wypadku analizy ycia
spo ecznego – nawet najbardziej wyczerpuj ca odpowied  na stawiane sobie pytania
jest ród em kolejnych znaków zapytania. W tym sensie, nowe technologie komunika-
cyjne i informacyjne – niezale nie od dalszego kierunku swego rozwoju – sta y si
trwa ym obiektem zainteresowania nauki o polityce.



�
�
��
�
�
�

192



�
�
��
�
�
�

193

SUMMARY
The electronic countenance of politics.
Democracy, state and political institutions in the period
of the information revolution

The rapid development of information and communication technologies (ICT),
often named the information revolution, has been the subject of numerous studies and
much research undertaken during last years. It reflects the obvious fact –  new techno-
logies affect significantly various aspects of social and public life. The realm of politi-
cal system and its mechanisms is not the exception to that rule.

From the perspective of political science, the most important theoretical problem
is the question of the possible impact of the ICT application on the model of contempo-
rary democracy. Numerous enthusiastic visions created both by social phenomena ana-
lysts and by the Internet ideologists foresee the coming of the “electronic Agora” and
the rise of the ICT supported plebiscitary democracy. Nevertheless, the heretofore
experience of the Western countries has proved, that the information revolution stimu-
lates the growth of consumer democracy. The result is the emergence of the political
market, in which the realm of politics is reduced to the effective delivery of public
goods, and citizens become but consumers.

The trends of that kind are accompanied by the crisis and decline of two important
elements of democratic politics: the public sphere and the social capital. The emergen-
ce of new forms of social communication as well as virtual communities, based on
cyberspace, were recognised as the signs of the probable revival of both the public
sphere and social capital. The intensive inquiry of various forms and aspects of the Web
activity (dominating styles of communication; the quality of debate in political usenet
newsgroups, political e-mail lists, Web forums, etc.) have not provided an unambigu-
ous evidence that the aforementioned hopes are reflected in reality. At the moment, we
can hardly find clear proofs of real revitalisation of democracy, resulting from the diffu-
sion of the political applications of the ICT in everyday life.

The problem of political participation –  as well as political mobilisation, closely
related to it –  is of crucial significance in terms of the possible contribution of the
information revolution to the overcoming of democracy crisis. If electronic democracy
is supposed to strengthen the foundations of democratic system, first of all it must faci-
litate the universal political participation. It should result in the increase of general
participation level. In that context, the application of the ICT in the electoral process
should be thoroughly monitored.
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New technologies –  especially the Internet –  can play both the role of the signifi-
cant source of electoral information and the instrument changing the entire formula of
electoral procedures. While in the previous decade, the application of the ICT in voting
was a kind of the experiment, currently it is being slowly transferred to the domain of
real political processes. Nevertheless, several serious problems connected with the
electronic voting still limit its comprehensive use. The most important difficulties still
waiting for resolution are security of voting procedures on the one hand, and unequal
access to the information infrastructure among various social groups, on the other.

The use of the Internet as a source of electoral information in last years, has proved
the considerable capacity of the ICT in that realm. Political Web sites can be an alterna-
tive for great corporations, which dominate in the media market. The latter do not secu-
re the comprehensive political information, especially with respect to candidates and
parties from outside of the mainstream politics. Currently it is hardly possible however,
to determine the extent to which the new possibilities created by the Web can increase
the number of people interested in politics and ready for active participation in demo-
cratic procedures. The majority of undertaken studies suggest that the ICT provided
new possibilities of electoral information for those already engaged in politics. None-
theless, the number of active citizens is still approximately the same.

In the realm of political mobilisation, the information revolution has resulted in the
considerable reduction of participation costs in the public life. It refers both to indivi-
duals and political or social organisations. Due to new communication possibilities as
well as the use of e-mail, usenet newsgroups and the Web sites, the political mobilisa-
tion is currently easier, cheaper and more effective if compared with the pre-Internet
era. It is of considerable importance, especially for groups without access to significant
material resources and lacking the comprehensive organisational structure. By the use
of the Web, organisations of that kind can reach their members and supporters much
easier. The Web facilitates the effective co-ordination of the overall organisational acti-
vity as well. It is the case of both anti-globalists or human rights activists and neo-Nazis
or organisations of the far Right.

From the perspective of the ICT, perceived as a stimulus for the growth of political
participation, the most promising initiatives emerged at the level of local communities.
They attempt to animate the civic involvement in public life and thus become the seeds
of the wired civil society. The most successful initiatives of that kind (the Digital City
in Amsterdam, the Public Electronic Network in Santa Monica) can boast the conside-
rable results on the way to enrich the previous model of civic activity. Nevertheless, it
is definitely too early to determine, whether we observe the beginning of a new formula
of political engagement, or rather temporary result of the enthusiastic approach towards
the ICT.

The information revolution has also significant impact on the mode of political
institutions functioning. It refers to parliament, government, political parties and local
government bodies. Currently they use the ICT mostly to inform citizens of their activi-
ty and to shape the favourable public image. Doubtless, from the perspective of the
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individual citizen, the accessibility of both institutions and politicians has also grown
considerably. The possibility of direct communication between these who make politi-
cal decisions and those whom they refer to, still wait for comprehensive utilisation.
Nevertheless, one of the significant results of information revolution in the realm of
politics, is the chance to make the political system more responsive and to reduce the
distance between political elite and common citizens.

In that context, especially the realisation of the idea of electronic bureaucracy se-
ems promising. The electronic delivery of public services not only reduces costs of
public administration but also strengthens the individual in his relation to the structures
of the state. The state becomes more responsive towards the specific needs and expec-
tations of its citizens.

Similarly to other political institutions, the state itself is reshaped by the informa-
tion revolution. It means two tendencies, which are to some extent contradictory. Firstly,
the sovereignty of the state, defined in the traditional terms, is weakened by the uncon-
trolled flow of information and growing role of supra-national institutions. Secondly,
however, the development of sophisticated technologies results in the increase of the
state capacity to intrude on the privacy of individuals. Both trends constitute considera-
ble challenges for the contemporary state, and the status of this major political institu-
tion will have to be redefined in the near future.

Nevertheless, currently it is the state which remains responsible for the strategy of
the information revolution introduction. It is especially important in the case of less
developed countries. The implementation of the adequate strategy makes it possible to
use the ICT as an instrument stimulating both the economic growth and increasing the
overall development potential of the country. State activity with respect to the construc-
tion of the information infrastructure and in the domain of education is also able to
minimise the major obstacle on the way toward the information society –  inequality of
access to the ICT. If that basic problem is not resolved soon, the information revolution
will not contribute to the strengthening of democracy. Instead, it will generate new
plane of social divisions –  the digital divide. If that forecast comes true, even the most
promising aspects of the ICT implementation in politics will not be able to change the
democratic system in accordance with the optimistic scenario created by the advocates
of the electronic democracy idea.

The ultimate shape of the political system subjected to the influence of the ICT is
still an open question. Some aspects of the ICT implementation in politics let us cherish
hopes for stronger and more participatory democracy. Some other aspects of the same
process produce threats and anxiety in relation to the future shape of the political sys-
tem and social structure. Consequently, there is no single answer to the question of the
impact of the information revolution on the realm of politics. Neither currently, nor in
the future, will there be a single and unambiguous electronic countenance of politics.



�
�
��
�
�
�

196



�
�
��
�
�
�

197

Wykaz literatury cytowanej w tek cie

Abramson J., Arterton F., Orren G. 1988: The Electronic Commonwealth. The Impact of New Media
Technologies on Democratic Politics. Basic Books, New York.

Abramson P., Inglehart R. 1995: Value Change in Global Perspective. University of Michigan Press,
Ann Arbor.

Aikat D. 2000: Cyberspace of the People, by the Poeple, for the People. [w:] Albarran A., Goff D.
(eds) (2000).

Aikens S. 1996: History of the Minnesota Electronic Democracy Project. Referat wyg oszony na
konferencji “Transforming Our Society Now”, Montreal, czerwiec 1996, < http://www.
isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/e9/e9_1.htm >.

Akiyoshi M. 2000: Regional Civic Networks Before the Internet: Japan in the Mid-1990s. Referat
wyg oszony na seminarium “Computer Culture Workshop”, The University of Chicago,
15.05.2000 (maszynopis w posiadaniu autora).

Albarran A., Goff D. (eds) 2000: Understanding the Web. Social Political and Economic Dimensions
of the Internet. Iowa State University Press, Ames.

Alexander C., Pal L. 1998a: Introduction: New Currents in Politics and Policy. [w:] Alexander C.,
Pal L. (eds) (1998b).

Alexander C., Pal L. (eds) 1998b: Digital Democracy: Policy and Politics in the Wired World. Oxford
University Press, Oxford.

Alexander J., Grubbs J. 1998: Wired Government: Information Technology, External Public Organi-
zations and Cyberdemocracy. Public Administration and Management: An Interactive Journal,
vol. 3, No. 3, < http://www.pamij.com/alex.html >.

Applbaum A. 1999: Failure in the Cybermarketplace of Ideas. [w:] Kamarck E., Nye J. jr. (eds) (1999).

Arendt H. 1991: O rewolucji. Dom Wydawniczy Totus, Kraków.

Arendt H. 2000: Kondycja ludzka. Fundacja Aletheia, Warszawa.

Arterton Ch. 1987: Teledemocracy. Can Technology Protect Democracy? Sage, London.

Arthur Ch., Coyle D. 2000: Access to the Net Soars but “Digital Divide” Opens Up. The Independent,
11 July 2000, s. 11.

Aurigi A., Graham S. 1998: The Crisis in the Urban Public Realm. [w:] Loader B. (ed.) (1998).

Ayres J. 1999: From the Streets to the Internet: The Cyber-Diffusion of Contention. Annals of the
American Academy of Political and Social Science, vol. 566, (November), s. 132–143.



�
�
��
�
�
�

198

Barber B. 1984: Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. University of California
Press, Berkeley.

Barber B. 1998: A Passion for Democracy. American Essays. Princeton University Press, Princeton.

Barlow J.P. 1996: A Declaration of the Independence of Cyberspace. <http://www.eff.org/pub/Misc/
Publicatio...n_Perry_Barlow/barlow_0296.declaration>.

Bell D. 1976: The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. Penguin, Har-
mondsworth.

Bell D. 1980: The Social Framework of Information Society. [w:] Forester T. (ed.) (1980).

Bell D. 1989: The Third Technological Revolution and Its Possible Socioeconomic Consequences.
Dissent (Spring), s. 164–176.

Bellamy Ch. 2000: Modelling Electronic Democracy: Towards Democratic Discourses for an Infor-
mation Age. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Bellamy Ch., Taylor J. 1998: Governing in the Information Age. Open University Press, Philadelphia.

Benedikt M. 1994a: Cyberspace: Some Proposals. [w:] Benedikt M. (ed.) (1994b).

Benedikt M. (ed.) 1994b: In Cyberspace. First Steps. MIT Press, Cambridge.

Bentham J. 1995: Panopticon Writings. Verso, London.

Biernat T., Por bski L. 2001: Wp yw rewolucji informacyjnej na funkcjonowanie zró nicowanych
organizacyjnie spo eczno ci. G ówne wyzwania systemowe. Raport z realizacji projektu badaw-
czego, Kraków (maszynopis w posiadaniu autora).

Bikson T., Panis C. 1999: Citizens, Computers and Connectivity. A Review of Trends. RAND, Santa
Monica.

Bimber B. 1998a: The Internet and Political Mobilization: Research Note on the 996 Election Se-
ason. Social Science Computer Review, vol. 16, No. 4, s. 391–401.

Bimber B. 1998b: The Internet and Political Transformation: Populism, Community and Accelerated
Pluralism, Polity, vol. 31, No. 1, s. 133–160.

Blanchard A., Horan T. 2000: Virtual Communities and Social Capital. [w:] Garson D. (ed.) (2000).

Bower R. 1985: The Changing Television Audience in America. Columbia University Press, New
York.

Brants K., Huizenga, M., Meerten Van R. 1996: The New Canals of Amsterdam: An Exercise in Local
Electronic Democracy. Media, Culture and Society, vol. 18, No. 2, s. 233–247.

Brehm J., Rahn W. 1997: Individual-level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capi-
tal. American Journal of Political Science, vol. 41, No. 3, s. 999–1024.

Browning G. 1997: Elektroniczna demokracja. Mikom, Warszawa.

Brysk A. 1996: Turning Weakness Into Strength. The Internationalization of Indian Rights. Latin
American Perspectives, vol. 89, s. 38–57.

Burnham D. 1983: The Rise of Computer State. Weidenfeld and Nicholson, London.

Calabrese A., Borchert M. 1996: Prospects for Electronic Democracy in the United States: Rethin-
king Communication and Social Policy. Media, Culture and Society. vol. 18, No. 2, s. 249–268.

Campbell A., Harrop A,. Thompson B. 1999: Towards the Virtual Parliament – What Computers can
do for MPs. [w:] Coleman S., Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).



�
�
��
�
�
�

199

Carter M. 1999: Speaking Up in the Internet Age: Use and Value of Constituent E-mail and Cogres-
sional Web-sites. [w:] Coleman S., Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Casaregola V., Cropf R. 1998: Virtual Town Halls: Using Computer Networks to Improve Public
Discourse and Facilitate Service Delivery. Research and Reflection, vol. 4, No. 1, < http://
www.gonzaga.edu/rr/v4n1/cropf.htm >.

Castells M. 1989: Informational City. Information Technology, Economic Restructuring and the
Urban-Regional Process. Basil Blackwell, Oxford.

Castells M. 1994: European Cities. The Informational Society and the Global Economy. New Left
Review, vol. 204, s. 18–32.

Castells M. 1996: The Rise of Network Society. (The Information Age: Economy, Society and Culture,
vol. ). Blackwell Publishers, Oxford.

Castells M. 1997: The Power of Identity. (The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 2).
Blackwell Publishers, Oxford.

Castells M. 1998: End of Millenium. (The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 3).
Blackwell Publishers, Oxford.

Choucri N. 2000: Introduction: Cyberpolitics in International Relations. International Political
Science Review, vol. 21, No. 3, s. 243–263.

Clark T.N., Hoffman-Marinot V. (eds) 1998: New Political Culture. Westview Press, Boulder.

Clarke R. 1994: Information Technology: Weapon of Authoritarianism or Tool of Democracy. Referat
wyg oszony na wiatowym Kongresie IFIP w Hamurgu, < http://www.anu.edu.au/people/
Roger.Clarke/DV/PaperAuthism.html >.

Clegg S. 1990: Modern Organizations. Organization Studies in Postmodern World. Sage, London.

Clift S. 1998: Democracy Is Online. Internet Society (March/April), < http://www.e-democracy.org/
do/article.html >.

Coleman J. 1988: Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology,
vol. 94 (Supplement), s. 95–120.

Coleman J. 1990: The Foundations of Social Theory. Harvard University Press, Cambridge.

Coleman S. (ed.) 2001: Elections in the Age of the Internet. Lessons from the United States, < http://
www.hansard-society.org.uk/edemocracy3.htm >.

Coleman S., Taylor C., Van de Donk W. (eds) 1999: Parliament in the Age of the Internet. Oxford
University Press, Oxford.

Communication from the Commission 1998: First Monitoring Report on Universal Service in Te-
lecommunications in the European Union. <http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/en/
ip98182.html >.

Conhaim W. 2000: E-Democracy Gains Ground. Link-Up, vol. 17, No. 5 (September-October), s. 5–7.

Corrado A. 1996: Elections in Cyberspace: Prospects and Problems. [w:] Corrado A., Firestone Ch.
(eds) (1996).

Corrado A., Firestone Ch. (eds) 1996: Elections in Cyberspace. Toward a New Era in American Poli-
tics. Aspen Institute, Queenstown.

Dahlberg L. 2001: Extending the Public Sphere through Cyberspace. The Case of Minnesota E-De-
mocracy. First Monday, vol. 6, No. 3 (March), <http://firstmonday.org/issues/issue6_3/dahlberg/
index.html >.



�
�
��
�
�
�

200

Dalton R. 1996: Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Demo-
cracies. Chatham House, Chatham.

Dandeker C. 1990: Surveillance, Power and Modernity. Bureaucracy and Discipline from 700 to the
Present Day. St. Martin’s Press, New York.

Davis R. 1999: The Web of Politics. The Internet’s Impact on American Political System. Oxford
University Press, Oxford.

De Sola Pool I. 1983: Technologies of Freedom. Harvard University Press, Cambridge.

Deibert R. 1998b: Altered Worlds: Social Forces in the Hypermedia Environment. [w:] Alexander C.,
Pal L. (eds) (1998b).

Denning P., Metcalfe R. (eds) 1997: Beyond Calculation: The Next Fifty Years of Computing. Sprin-
ger, New York.

Dewey J. 1927: The Public and Its Problems. Allen and Unwin, London.

Digital Opportunity Initiative 2001: Creating a Development Dynamic, Final Report of the Digital
Opportunity Initiative. July 2001, UNDP, Accenture, Markle Foundation, < http://www.opt-init.org/
framework/onepage.html >.

Docter S., Dutton W. 1998: The First Amendment Online. Santa Monica’s Public Electronic Network.
[w:] Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).

Docter S., Dutton W. 1999: The Social Shaping of the Democracy Network (DNet). [w:] Hague B.,
Loader B. (eds) (1999b).

Docter S., Dutton W., Elberse A. 1999: An American Democracy Network: Factors Shaping the Fu-
ture On-Line Political Campaigns. [w:] Coleman S., Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Doheny-Farina S. 1996: The Wired Neighborhood. Yale University Press, New Haven.

Doktorowicz K. 1997: Spo ecze stwo informacyjne w planach i dzia aniach – przypadek Unii Euro-
pejskiej. [w:] Zacher L. (red.) (1997).

Donahue J. 1999: The Start of Somethig Big? Predictions. [w:] Kamarck E., Nye J. jr. (eds) (1999).

Downs A. 1957: An Economic Theory of Democracy. Harper & Row, New York.

Droege P. (ed) 1997: Intelligent Environments. Spatial Aspects of the Information Revolution. Else-
vier, Amsterdam.

Dutton W. 1992: Political Science Research on Teledemocracy. Social Science Computer Review,
vol. 10, No. 4, s. 505–522.

Dutton W. 1996: Network Rules of Order: Regulating Speech in Public Electronic Fora. Media Cul-
ture ad Society, vol. 18, No. 2, s. 269–290.

Dutton W. 1997: Reinventing Democracy. [w:] Droege P. (ed.) (1997).

Dutton W. 1999a: Digital Democracy: Electronic Access to Politics and Services. [w:] Dutton W.
(ed.) (1999b).

Dutton W. (ed.) 1999b: Society on the Line. Information Politics in the Digital Age. Oxford Universi-
ty Press, Oxford.

Dutton W., Elberse A., Hale M. 1999: A Case Study of a Netizen’s Guide to Elections. Association for
Computing Machinery, Communications of the ACM, vol. 42, No. 12, s. 48–54.



�
�
��
�
�
�

201

Dutton W., Guthrie K. 1991: An Ecology of Games: The Political Construction of Santa Monica’s
Electronic Network. Informatization and the Public Sector, vol. 1, s. 279–301.

Edwards A. 1998: Towards an Informed Citizenry? Information and Communication Technologies
and Electoral Choice. [w:] Snellen I., Van de Donk W.B. (eds) (1998).

Elliott D. 2000: Examining Internet Voting in Washington. <http://www.electioncenter.org/InetVoting-
WhitePaper.html >.

Etzioni A. 1992: Teledemocracy. The Electronic Town Meeting. The Atlantic, October.

Etzioni A. 1993: The Spirit of Community. Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda.
Crown Publishers, New York.

Etzioni A. 2000: The New Enemy of Privacy: Big Bucks. Challenge, vol. 43, No. 3, s. 91–106.

Forester T. (ed.) 1980: The Microelectronics Revolution. Basil Blackwell, Lodon.

Fountain J. 1999: The Virtual State. Toward a Theory of Bureaucracy for the Twenty-First Century.
[w:] Kamarck E., Nye J. jr. (eds) (1999).

Francissen L., Brants K. 1998: Virtually Going Places. Square Hopping in Amsterdam’s Digital City.
[w:] Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).

Friis Ch. 1997: A Critical Evaluation of the Danish National ICT-Strategy. Referat wyg oszony
na konferencji “Ireland, Europe and the Global Information Society”. Dublin, kwiecie  1997,
< http://www.dcu.ie/communications/iegis/Friis.htm >.

Frissen P.H., A. 1997: The Virtual State. Postmodernisation, Informatisation and Public Administra-
tion. [w:] Loader B. (ed.) (1997).

Frissen P.H., A. 1999: Politics, Governance and Technology. A Postmodern Narrative on the Virtual
State. Edward Elger, Northampton.

Fukuyama F. 1997: Zaufanie. Kapita  spo eczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.

Gackenbach J. (ed.) 1998: Psychology and the Internet. Intrapersonal, Interpersonal and Transper-
sonal Implications. Academic Press, New York.

Galston W. 1999: (How) Does the Internet Affect Community? Some Speculation in Search of Eviden-
ce. [w:] Kamarck E., Nye J. jr. (eds) (1999).

Garson D. 1995: Computer Technology and Social Issues. Idea Publishing Group, Harrisburg.

Garson D. (ed.) 2000: Social Dimensions of Information Technology: Issues for the New Millenium.
Idea Publishing Group, London.

Gatlin G. 1998: Your Life’s an Open Book. Internet Privacy is Non-Existent. The Patriot Ledger,
1 czerwca 1998, s. 9.

Gibson R., Ward S. 1998: UK Political Parties and the Internet: Politics as Usual in the New Media?
Harvard International Journal of Press/Politics, vol. 3, No. 3, s. 14–38.

Gibson R., Ward S. 2000: A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of
Party and Candidate Web Sites. Social Science Computer Review, vol. 18, No. 3, s. 301–319.

Goban-Klas T. 1999: Spo ecze stwo informacyjne i jego teoretycy. [w:] Lubacz J. (1999).

Goli ski M., Ko cia ski A. 1999: Wska niki poziomu rozwoju spo ecze stwa informacyjnego w Pol-
sce. [w:] Lubacz J. (1999).



�
�
��
�
�
�

202

Goodnight G. 1987: Public Discourse. Critical Studies in Mass Communication, vol. 4, s. 428–431.

Grabowska M., Szawiel T. 2001: Budowanie demokracji. Podzia y spo eczne, partie polityczne i spo-
ecze stwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa.

Groper R. 1996: Electronic Mail and the Reinvigoration of American Democracy. Social Science
Computer Review, vol. 14, No. 2, s. 157–168.

Grossman L. 1995: The Electronic Republic. Viking, New York.

Guehenno J.M. 1995: The End of the Nation-State. University of Minnesota Press, Minneapolis.

Gurak L. 1997: Persuation and Privcy in Cyberspace. Yale University Press, New Haven.

Haber L. 2001: Mikrospo eczno  informacyjna. Na przyk adzie miasteczka internetowego Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH,
Kraków.

Habermas J. 1989: The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of
Bourgeois Society. Polity, Cambridge.

Habermas J. 1990: Moral Consciousness and Communicative Action. MIT Press, Cambridge.

Habermas J. 1996: Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and De-
mocracy. Polity, Cambridge.

Habermas J. 1999: Teoria dzia ania komunikacyjnego. T. . Racjonalno  dzia ania a racjonalno
spo eczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hacker K. 1996: Missing Links in the Evolution of Electronic Democratization. Media, Culture and
Society, vol. 18, No. 2, s. 213–232.

Hacker K., Todino M. 1996: Virtual Democracy at the Clinton White House. An Experiment in Elec-
tronic Democratisation. Javnost/The Public, vol. 3, No. 1, s. 71–86.

Hagen M. 1997: A Typology of Electronic Democracy. <http://www.uni-giessen.de/fb03/vinci/labore/
natz/hag_en.htm >.

Hagloch S. 1999: To Filter or Not: Internet Access in Ohio. Library Journal, vol. 124, No. 2, s. 50–51.

Hague B., Loader B. 1999a: Digital Democracy. An Introduction. [w:] Hague B., Loader B. (eds)
(1999b).

Hague B., Loader B. (eds) 1999b: Digital Democracy. Discourse and Decision Making in the Infor-
mation Age. Routledge, New York.

Hale M., Musso J., Weare Ch. 1999: Developing Digital Democracy: Evidence from Californian
Municipal Web Pages. [w:] Hague B., Loader B. (eds) (1999b).

Harwood Group 1991: Citizens and Politics. A View from Main Street America. Kettering Foudation,
Washington.

Hauser G. 1985: Common Sense in the Public Sphere: A Rhetorical Grounding for Publics. Informa-
tologia Yugoslavica, vol. 17, s. 67–75.

Haywood T. 1995: Info-Rich, Info-Poor. Access and Exchange in the Global Information Society.
Bowker Saur, London.

Haywood T. 1998: Global Networks and the Myth of Equality. Trickle Down or Trickle Away? [w:]
Loader B. (ed.) (1998).



�
�
��
�
�
�

203

Hedley A. 2000: The Information Age: Apartheid, Cultural Imperialism or Global Village? [w:] Gar-
son D. (ed.) (2000).

Heeks R. (ed.) 1999: Reinventing Government in the Information Age. International Practice in IT-
Enabled Public Sector Reform. Routledge, New York.

Held D. 1987: Models of Democracy. Polity, Cambridge.

Herbeck D. 1999: Democratic Delusions. The Town Meeting in an Electronic Age. [w:] Slayden D.,
Whillock R. (eds) (1999).

High Level Group on the Information Society (1994): Europe and the Global Information Society.
Recommendations to the European Council. Brussels.

Holderness M. 1998: Who Are the World’s Information Poor? [w:] Loader B. (ed.) (1998).

Holmes D. 1997a: Virtual Identity. Communities of Broadcast, Communities of Interactivity. [w:]
Holmes D. (ed.) (1997b).

Holmes D. (ed.) 1997b: Virtual Politics: Identity and Community in Cyberspace. Sage, London.

Hoff J., Horrocks I., Tops P. 2000a: Introduction: New Technology and the “Crises” of Democracy.
[w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) 2000b: Democratic Governance and New Technology. Routledge,
New York.

Hoff J., Rosenkrands J. 2000: When Democratic Strategies Clash: The Citizen Card Debate in Den-
mark. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Horrocks I., Hoff J., Tops P. 2000: Reflections on the Models of Democracy: Cyberdemocracy? [w:]
Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Hundley R. (ed.) 2000: The Global Course of the Information Revolution: Political, Economic and
Social Consequences. RAND, Santa Monica.

Internet Policy Institute 2001: Report of the National Workshop of Internet Voting: Issues and Rese-
arch Agenda. < http://www.internetpolicy.org/research/results.html >.

ITWeb 2001: World Leaders Take Fresh Look at Digital Divide. IT News, 18 July 2001, < http://
itweb.co.za/sections/internet/2001/0107181035.asp >.

Jacobs J. 1961: The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York.

Jamróz A. 1995: Demokracja. Temida 2, Bia ystok.

Jefferson D. 2000: Internet Voting. < http://www.netvoting.org/Resources/InternetVoting-FEC.ppt >.

Jones S. (ed.) 1995: Cybersociety: Computer Mediated Communication and Community. Sage, Lon-
don.

Kamarck E. 1999: Campaigning on the Internet in the Elections of 998. [w:] Kamarck E., Nye J. jr.
(eds) (1999).

Kamarck E., Nye J. jr., (eds) 1999: Democracy.com? Governance in a Networked World. Hollis Pu-
blishing, Hollis.

Keohane R., Nye J. jr 1999: Power and Interdependence in the Information Age. [w:] Kamarck E.,
Nye J. jr. (eds) (1999).

King D. 1999: Catchig Voters in the Web. [w:] Kamarck E., Nye J. jr. (eds) (1999).



�
�
��
�
�
�

204

Klein H. 1995: Grassroots Democracy and the Internet. The Telecommunications Policy Roundtable
– Northeast USA. < http://www.isoc.org.HMP/PAPER/164/txt/paper.txt >.

Kling R. 1996: Synergies and Competition between Life in Cyberspace and Face-to-Face Communi-
ties. Social Science Computer Review, vol. 14, s. 50–54

Kollock P., Smith M. 1999: Communities in Cyberspace. Routledge, New York.

Korac-Kakabadse A., Korac-Kakabadse N. 1999: Information Technology’s Impact on the Quality of
Democracy. Reinventing the “Democratic Vessel”. [w:] Heeks R. (ed.) (1999).

Krzysztofek K. 1999: Polityka i demokracja w spo ecze stwie informacyjnym. Wizje „cyberdemokra-
cji”. [w:] Lubacz J. (red.) (1999).

Larsen K. 1999: Voting Technology Implementation. Association for Computing Machinery, Commu-
nications of the ACM, vol. 42, No. 11, s. 55–57.

Laudon K. 1986: Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems.
Columbia University Press, New York.

Lekka-Kowalik A. 2001: Ukryte za o enia idei spo ecze stwa informacyjnego. [w:] Zas pa T. (red.)
(2001).

Lenk K. 1999: Electronic Support of Citizen Participation in Planning Process. [w:] Hague B., Lo-
ader B. (eds) (1999b).

Leszczy ski A. 2001: Dziurawy kaganiec. W jaki sposób Chiny cenzuruj  Internet? Gazeta Wybor-
cza, Gazeta Komputer, nr 23, 5 czerwca 2001.

Lips M. 1998: Reorganizing Public Service Delivery in an Information Age. [w:] Snellen I., Van de
Donk W.B. (eds) (1998).

Lipset S.M. 1998: Homo Politicus. Spo eczne podstawy polityki. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.

Lipset S.M., Schneider W. 1987: The Confidence Gap. Free Press, New York.

Loader B. (ed.) 1997: The Governance of Cyberspace. Routledge, New York.

Loader B. (ed.) 1998: Cyberspace Divide. Equality, Agency and Policy in the Information Society.
Routledge, New York.

Löfgren K. 2000: Danish Political Parties and New Technology: Interactive Parties or New Shop
Windows? [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Löfgren K., Andersen K., Sorensen M. 1999: The Danish Parliament Going Online. [w:] Coleman S.,
Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Lubacz J. (red.) 1999: W drodze do spo ecze stwa informacyjnego. Oficyna Wydawnicza Politechni-
ki Warszawskiej, Warszawa.

Lyon D. 1988: The Information Society: Issues and Illusions. Polity, Cambridge.

Lyon D. 1995: The Electronic Eye. The Rise of the Surveillance Society. Polity, Cambridge.

uszczuk. M. 2001: Elektroniczna demokracja czy wirtualna biurokracja? Wykorzystanie Internetu
w dzia alno ci Unii Europejskiej. [w:] Zas pa T. (red.) (2001).

Madsen Ph. 1998: Notes Regarding Jesse Ventura’s Internet Use in His 998 Campaign for Minneso-
ta Governor. < http://groups.yahoo.com/group/do-wire/message/107 >.

Magarey K. 1999: The Internet and the Australian Parliamentary Democracy. [w:] Coleman S., Tay-
lor C., Van de Donk W. (eds) (1999).



�
�
��
�
�
�

205

Malina A. 1999: Perspectives on Citizen Democratisation and Alienation in the Virtual Public Sphe-
re. [w:] Hague B., Loader B. (eds) (1999b).

Marcella R., Baxter G. 2000: The Impact of Social Class and Status on Citizenship Information Need.
The Results of Two National Surveys in the UK. Journal of Information Science, vol. 26, No. 4,
s. 239–254.

Margetts H. 1999: Information Technology in Government. Britain and America. Routledge, New
York.

Margolis M., Resnick D. 2000: Politics as Usual. The Cyberspace “Revolution”. Sage, London.

Margolis M., Resnick D., Wolfe J. 1999: Party Competition on the Internet: Minor Versus Major
Parties in the UK and USA. Harvard Interational Journal of Press/Politics, vol. 4, No. 3, s. 24–47.

McKeown K. 1991: Social Norms and Implications of Santa Monica’s PEN (Public Electronic Net-
work). Referat wyg oszony na kongresie Ameryka skiego Stowarzyszenia Psychologicznego,
< http://www.mckeown.net/PENaddress.html >.

Mechling J. 1999: Information Age Governance. Just the Start of Something Big? [w:] Kamarck E.,
Nye J. jr. (eds) (1999).

Melillo W. 2000: Digital Democracy. Adweek, vol. 41, No. 8 (21 February), s. 58–62.

Miller D., Slater D. 2000: The Internet. An Etnographic Approach. Berg, New York.

Mitchell D. 1995: The End of Public Space? People’s Park Definitions of the Public and Democracy.
Annals of the Association of American Geographers, vol. 85, No. 1, s. 108–133.

Moore N. 1998: Confucius or Capitalism. Policies for an Information Society. [w:] Loader B. (ed.) (1998).

Moore R. 1999: Democracy and Cyberspace. [w:] Hague B., Loader B. (eds) (1999b).

Mowshowitz A. 1997: Virtual Feudalism. [w:] Denning P., Metcalfe R. (eds) (1997).

Myers D. 1994: Communication Technology and Social Movements. Contributions of Computer Net-
works to Activism. Social Science Computer Review, vol. 12, No. 2, s. 250–260.

Naisbitt J. 1984: Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. Futura, London.

Negroponte N. 1995: Being Digital. Vintage, New York.

Nixon P., Johansson H. 1999: Transparency through Technology. The Internet and Political Parties.
[w:] Hague B., Loader B. (eds) (1999b).

Nora S., Minc A. 1981: The Computerization of Society. MIT Press, Cambridge.

Norris P. 1996: Does Television Erode Social Capital? A Reply to Putnam. PS: Political Science and
Politics, vol. 29, No. 3, s. 474–480.

Norris P. 1999: Who Surfs? New Technology, Old Voters & Virtual Democracy. [w:] Kamarck E., Nye
J. jr. (eds) (1999).

Novotny P. 2000: The World Wide Web and Local Media in the 1996 Presidential Election. [w:]
Garson D. (ed.) (2000).

Nye J. jr. 1999: Information Technology and Democratic Governance. [w:] Kamarck E., Nye J. jr.
(eds) (1999).

Nye J. jr. 2001: Deficyt demokratyczny globalizacji. Gazeta Wyborcza, nr 170, 23 lipca 2001.

O’Brien R. 1999: Social Change Activism and the Internet: Strategic Online Activities. < http://
www.web.net/~robrien/papers/netaction.html >.



�
�
��
�
�
�

206

Ogden M. 1994: Politics in A Parallel Universe. Is There A Future for Cyberdemocracy. Futures,
vol. 26, No. 7, s. 713–729.

Olson M. 1965: The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard
University Press, Cambridge.

Onyx J., Bullen P. 2000: Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Beha-
vioral Science, vol. 36, No. 1, s. 23–42.

Osiaty ski W. 1983: Ewolucja ameryka skiej my li spo ecznej i politycznej. Pa stwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa.

Pal L.A. 1998: A Thousad Points of Darkness: Mobilization and the Case of the Communication
Decency Act. [w:] Alexander C., Pal L. (eds) (1998b).

Parish G. 2000: College Council To Hold First Meeting Tonight. Chicago Weekly News, vol. 6, No.
4, s. 5.

Parks M., Floyd K. 1996: Making Friends in Cyberspace. Journal of Computer Mediated Communi-
cation, vol. 1, < http://cwis.usc.edu/dept/annenberg/vol1/issue4/parks.html >.

Patterson T. 1993: Out of Order. Vintage Books, New York.

Paw owska A. 1995: W adza i uczestnictwo polityczne w spo ecze stwie informacyjnym. Wydawnic-
two UMCS, Lublin.

Percy-Smith J. 1995: Digital Democracy. Information and Comunication Technologies in Local Poli-
tics. Commission for Local Politics, London.

Porat M. 1977: The Information Economy. Definition and Measurement. US Governement Printing
Office, Washington.

Porat M. 1978: Communication Policy in an Information Society. [w:] Robinson G. (ed.) (1978).

Por bski L. 1996: Behawioralny model w adzy. Universitas, Kraków.

Por bski L. 2001a: Perspektywy wprowadzenia elektronicznej demokracja w dzia alno ci uczelni.
[w:] Haber L. (red.) (2001a).

Por bski L. 2001b: Rewolucja informacyjna a suwerenno  pa stwa. Lekcje dla Polski. Referat wy-
g oszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie do wiadczenia w kszta towaniu
spo ecze stwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe”, Kraków, 28 wrze nia
2001, < http://www.agh.edu.pl/agh/dep/INS/konferencja >.

Poster M. 1995: Cyberdemocracy. Internet and the Public Sphere. <http://www.hnet.uci.edu/mposter/
writings/democ/html >.

Poupa C. 1998: Direct Democracy and Cyber-Democracy in Switzerland. [w:] Snellen I., Van de
Donk W.B. (eds) (1998).

Putnam R. 1993: The Prosperous Community. Social Capital and Public Life. American Prospect,
vol. 13, s. 35–42.

Putnam R. 1995a: Demokracja w dzia aniu. Tradycje obywatelskie we wspó czesnych W oszech.
Znak, Kraków.

Putnam R. 1995b: Tuning In, Tuning Out. The Strange Disapperance of Social Capital in America.
PS: Political Science and Politics, vol. 28, No. 4, s. 664–683.

Putnam R. 1996: Bowling Alone. Malej cy spo eczny kapita  Ameryki. Res Publika Nowa, nr 6 (93),
s. 16–22.



�
�
��
�
�
�

207

Putnam R. 2000: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schu-
ster, New York.

Raab Ch. 1999: Protecting Privacy. [w:] Dutton W. (ed.) (1999b).

Ranerup A. 1999: Internet-Enabled Applications for Local Government Democratisation. Contradic-
tions of the Swedish Experience. [w:] Heeks R. (ed.) (1999).

Rash W. jr. 1997: Politics on the Nets. Wiring the Political Process. W. H. Freeman, New York.

Rheingold H. 1993: The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. Addsion-Wes-
ley, Reading.

Riedel E., Wagoner M., Dresel L., Sullivan J., Borgida E. 2000: Electronic Communities: Assessing
Equality of Access in a Rural Minnesota Community. [w:] Garson D. (ed.) (2000).

Robertson L. 2000: Parliament Turns to Net. E-mail survey to Target Young People. The Harald,
20 March 2000, s. 9.

Robinson G. (ed.) 1978: Communications for Tomorrow. Policy Perspectives for the 1980s. Praeger,
New York.

Rothert A. 2001: Demo-net. Wirtualna projekcja rzeczywisto ci. Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa.

Ronfeld D. 1998: The Zapatista “Social Netwar” in Mexico. RAND, Santa Monica.

Roper J. 1999: New Zealand Political Parties Online. The World Wide Web as a Tool for Democrati-
sation or Political Marketing. [w:] Toulouse C., Luke T. (eds) (1999).

Rosenstone S., Hansen M. 1993: Mobilization, Participation and Democracy in America. Macmillan,
New York.

Sartori G. 1994: Teoria demokracji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sassen S. 1997: Electronic Space: Embedded and Segmented. International Planning Studies, vol. 2,
No. 2, s. 229–240.

Sassen S. 2000: Digital Networks and the State. Some Governance Questions. Theory, Culture &
Society, vol. 17, No. 4, s. 19–33.

Schalken K. 1998: Internet as a New Public Sphere for Democracy. [w:] Snellen I., Van de Donk
W.B. (eds) (1998).

Schalken K. 2000: Virtual Communities. New Public Spheres on the Iternet? [w:] Hoff J., Horrocks
I., Tops P. (eds) (2000b).

Schiller H. 1996: Information Inequality. The Deepening Social Crisis in America. Routledge, New
York.

Schmidtke O. 1998: Berlin in the Net. Prospects for Cyberdemocracy from above and from below.
[w:] Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).

Schneider S. 2000: Creating a Democratic Public Sphere through Political Discussion. [w:] Gar-
son D. (ed.) (2000).

Schuler D. 1996: New Community Networks: Wired for a Change. ACM Press, New York.

Schwartz E. 1996: NetActivism. How Citizens Use the Internet. O’Reilly, Sebastopol.

Shapiro A. 1999: The Control Revolution. How the Internet is Putting Individuals in Charge and
Changing the World We Know. Century Foundation, New York.



�
�
��
�
�
�

208

Sharp W. 1999: Cyberspace and the Use of Force. Aegis, Falls Church.

Skelton Ch. 1994: Network of Hate. The Dark Side of Cyberspace. ID Magazine, vol. 3, No. 2, s. 9–12.

Slayden D., Whillock R. (eds) 1999: Soundbite Culture. The Death of Discourse in a Wired World.
Sage, London.

Smith C. 2000: British Political Parties: Continuity and Change in the Information Age. [w:] Hoff J.,
Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Smith C., Gray P. 1999: The Scottish Parliament: [Re-]Shaping Parliamentary Democracy in the
Information Age. [w:] Coleman S., Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Smith J. 1998: Global Civil Society? American Behavioral Scientist, vol. 42, No. 1, s. 93–107.

Snellen I., Van de Donk W.B. (eds) 1998: Public Administration in an Information Age. IOS Press,
Amsterdam.

Snider J. 1994: Democracy On-Line. Tomorrow’s Electronic Electorate. The Futurist, September-
October, s. 15–19.

Solomon B. 2000: We, the Mob. National Journal, vol. 32, No. 27, s. 2140–2143.

Steyaert J. 2000: Local Governement Online and the Role of the Resident. Government Shop Versus
Electronic Community. Social Science Computer Review, vol. 18, No. 1, s. 3–16.

Symonds M. 2000: Government and the Internet: Digital Democracy. The Economist, vol. 355,
No. 8176 (24 June) s. 31.

Szostak W. 1999: Zarys teorii polityki: dla studentów nauk politycznych. Wy sza Szko a Ekonomii
i Administracji, Kielce.

Szostak W. 2001: Systemy informacyjne w polityce. Wydawnictwo Akademii wi tokrzyskiej, Kielce.

Talko. L. 2001: Smutek blogacza. Magazyn Gazety Wyborczej, nr 26, 28 czerwca 2001.

Tambini D. 1998: Civil Networking and Universal Rights to Connectivity: Bologna. [w:] Tsagaro-
usianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).

Targowski A. 1996: Information Infrastructue. The Birth, Vision and Architecture. Idea Publishing
Group, London.

Taylor J., Burt E. 1999: Parliaments on the Web: Learning through Innovation. [w:] Coleman S.,
Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Taylor J., Snellen I., Zuurmond A. (eds) 1996: Beyond BPR in Public Administration. Institutional
Trasformation in an Information Age. IOS Press, Amsterdam.

Teixeira R. 1992: The Disappearing American Voter. The Brookings Institute, Washington.

Tilly Ch. 1978: From Mobilization to Revolution. Addison-Wesley, Reading.

Tocqueville de A. 1976: O demokracji w Ameryce. Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Tops P., Horrocks I., Hoff J. 2000: New Technology and Democratic Renewal: The Evidence. [w:]
Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Tops P, Voerman G., Boogers M. 2000: Political Websites During the 1998 Parliamentary Elections
in Netherlads. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Toulouse C., Luke T. (eds) 1999: The Politics of Cyberspace. Routledge, New York.

Tsagarousianou R. 1998: Back to the Future of Democracy? New Technologies, Civic Networks and
Direct Democracy in Greece. [w:] Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).



�
�
��
�
�
�

209

Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. 1998a: Electronic Democracy and the Civic Networking
Movement in Context. [w:] Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) (1998b).

Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds) 1998b: Cyberdemocracy. Technology, Cities and Ci-
vic Networks. Routledge, New York.

Ulicka G. 1992: Demokracje zachodnie: zasady, warto ci, wizje. PWN, Warszawa.

Van de Donk W. 2000: Infocracy or Infopolis? Transparency, Autonomy and Democracy in an Infor-
mation Age. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Van de Donk W., Snellen I., Tops P. (eds) 1995: Orwell in Athens. Perspectives on Informatization
and Democracy. IOS Press, Amsterdam.

Van Dijk J. 1999: The Network Society. Social Aspects of New Media. Sage, London.

Verba S., Nie N. 1972: Participation in America. Political Democracy and Social Equality. Harper &
Row, New York.

Verba S., Nie N., Kim J. 1980: Participation and Political Equality. Cambridge University Press,
Cambridge.

Vernon R. 1998: In the Hurricane’s Eye. The Troubled Prospects of Multinational Enterprises. Ha-
rvard University Press, Cambridge.

Villa D. 1992: Postmodernism and the Public Sphere. The American Political Science Review, vol.
86, No. 3, s. 712–721.

Vintar M., Decman M., Kunstel J. 1999: Telematics in the Service of Democracy: The Slovenian
Parliament and Other Slovenian Republic Public Institutions on the Internet. [w:] Coleman S.,
Taylor C., Van de Donk W. (eds) (1999).

Wallace P. 2001: Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Pozna .

Ward M. 1996: The Effect of the Internet on Political Institutions. Industrial and Corporate Change,
vol. 5, No. 4, s. 1127–1142.

Watson R., Akselsen S., Evjemo B., Aarsaether N. 1999: Teledemocracy in Local Goverment. Asso-
ciation for Computing Machiery, Communications of the ACM, vol. 42, No. 12, s. 58–63.

Weale A., Nentwich M. (eds) 1998: Political Theory and the European Union. Legitimacy, Constitu-
tional Choice and Citizenship. Routledge, New York.

Weare Ch., Musso J., Hale M. 1999: Electronic Democracy and the Diffusion of Municipal Web Pa-
ges in California. Administration & Society, vol. 31, No. 1, s. 3–27.

Weber M. 1968: Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology, vol. 1–3, Bedminster
Press, New York.

Weber M. 1999: Essays in Economic Sociology. Princeton University Press, Princeton.

Webster F. 1995: Theories of Information Society. Routledge, New York.

Webster W. 1999: Closed Circuit Television and Information Age Policy Processes. [w:] Hague B.,
Loader B. (eds) (1999b).

Webster W. 2000: Relegitimating the Democratic Polity: the Closed Circuit Television Revolution in
the UK. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Whine M. 1997: The Far Right on the Net. [w:] Loader B. (ed.) (1997).

Whitaker R. 1999: The End of Privacy. How Total Surveillace is Becoming a Reality. New Press, New
York.



�
�
��
�
�
�

210

Wilhelm A. 1999: Virtual Sounding Boards: How Deliberative Is Online Political Discussion? [w:]
Hague B., Loader B. (eds) (1999b).

Wilhelm A. 2000: Democracy in the Digital Age. Challenges to Political Life in Cyberspace. Ro-
utledge, New York.

Wittig M., Schmitz J. 1996: Electronic Grassroots Organizing. Journal of Social Issues, vol. 52,
No. 1, s. 53–69.

Wresch W. 1996: Disconnected. Haves and Have-Nots in the Information Age. Rutgers University
Press, New Brunswick.

Wright S. 1998: An Appraisal of Technologies of Political Control. Directorate General for Research,
Luxembourg.

Zacher L. (red.) 1997: Rewolucja informacyjna i spo ecze stwo. Transformacje, Warszawa.

Zas pa T. (red.) 2001: Internet. Fenomen spo ecze stwa informacyjnego. wi ty Pawe , Cz sto-
chowa.

Zouridis S., Bekkers V. 2000: Electronic Service Delivery ad the Democratic Relationships between
Government and Its Citizens. [w:] Hoff J., Horrocks I., Tops P. (eds) (2000b).

Zuurmond A. 1996: From Bureaucracy to Infocracy. Towards Management through Information Ar-
chitecture. [w:] Taylor J., Snellen I., Zuurmond A. (eds) (1996).



�
�
��
�
�
�

211

Abramson J.  51, 83, 86
Aikat D.  149
Aikens S.  112
Akiyoshi M.  48
Albarran A.  15
Alexander C.  17
Alexander J.  144
Applbaum A.  21, 22
Arendt H.  53
Arterton Ch.  17, 36–38, 44, 75, 76
Arthur Ch.  181
Aurigi A.  108, 110
Ayres J.  98

Barber B.  31, 32
Barlow J.P.  15, 152
Baxter G.  181, 184
Bekkers V.  143, 149
Bell D.  25
Bellamy Ch.  45, 47, 49, 138
Benedikt M.  10
Bentham J.  161
Biernat T. 8, 53
Bikson T.  180, 183
Bimber B.  88, 93, 104
Blair T.  126
Blanchard A.  68
Borchert M.  170
Bower R.  66
Brants K.  109, 110, 131
Brehm J.  64
Browning G.  77, 81
Bryan W.  86
Brysk A.  68

Bullen P.  64
Burnham D.  161
Burt E.  36, 109, 118

Calabrese A.  170
Campbell A.  122
Carter M.  117
Casaregola V.  17
Castells M.  25, 157, 162, 182, 183
Choucri N.  151
Clark T.N. 8, 131
Clarke R.  39
Clegg S.  140
Clift S.  112
Clinton B.  61, 105, 171, 172
Coleman J.  63
Coleman S.  78
Conhaim W.  90, 102, 146
Coolidge C.  86
Corrado A.  39, 77, 84
Coyle D.  181
Cropf R.  17

Dahlberg L.  55, 61, 62
Dalton R.  52,  94
Dandeker C.  160
Daneshvar S.  8
Davis R.  61
De Sola Pool I.  171
Deibert R.  155, 156
Dewey J.  67
Docter S.  91, 116
Doheny-Farina S.  114
Doktorowicz K.  173

Indeks nazwisk



�
�
��
�
�
�

212

Donahue J.  140
Downs A.  46, 87, 88
Dutton W.  36, 37, 91, 113, 114, 116, 149,

171

Edison T.  117
Edwards A.  92
Elliott D.  79
Etzioni A.  31, 36, 165, 166

Floyd K.  68
Fountain J.  137
Francissen L.  109, 110
Friis Ch.  172
Frissen P.H.A.  141, 159
Fukuyama F.  64

Gackenbach J.  21
Galston W.  35
Garson D.  33
Gates B.  29, 30, 178
Gatlin G.  161
Gibson R.  10, 16, 127, 128
Goban-Klas T.  23
Goff D.  15
Goli ski M.  25
Goodnight G.  53
Grabowska M.  42
Graham S.  108, 110
Gray P.  121
Groper R.  170
Grossman L.  31
Grubbs J.  144
Guehenno J.M.  159
Gurak L.  98
Guthrie K.  113

Habermas J.  53–55, 57
Hacker K.  37, 125
Hagen M.  37
Hagloch S.  154
Hague B.  35, 36, 39
Hale M.  70
Hansen M.  93
Hauser G.  53
Haywood T.  20, 66, 165, 167, 179

Hedley A.  24, 25
Held D.  42
Herbeck D.  55
Hoff J.  38, 45, 47
Hoffman-Marinot V.  131
Holderness M.  15, 34
Holmes D.  58, 61
Horan T.  68
Horrocks I.  49, 130, 143
Hundley R.  159

Inglehart R.  51

Jacobs J.  63
Jamróz A.  42
Jefferson D.  77, 80
Jefferson T.  44
Johansson H.  127
Jones S.  67

Kafka F.  161
Kamarck E.  86, 102, 104
Kennedy E.  125
Kennedy J.F.  86
King D.  103
Klein H.  95, 98
Kling R.  67
Kollock P.  70
Korac-Kakabadse A.  37, 41
Korac-Kakabadse N.  37, 41
Ko cia ski A.  25
Krzysztofek K.  36
Kwartnik Z. 8

Larsen K.  79
Laudon K.  161
Lekka-Kowalik A.  14, 20
Lenk K.  136
Leszczy ski A.  152
Lips M.  142–144
Lipset S.M.  52
Loader B.  35, 36, 39
Löfgren K.  47, 118
Lyon D.  74, 160, 161

uszczuk M.  37



�
�
��
�
�
�

213

Madison J.  44
Madsen Ph.  101
Magarey K.  120
Malina A.  54
Marcella R.  181, 184
Margetts H.  138, 139, 160
Margolis M. 33, 81, 118, 122, 125, 127,

155, 171
McKeown K.  113
Mechling J.  138, 147–149
Melillo W.  102
Miller D.  158
Minc A.  139
Mitchell D.  108
Moore N.  170
Moore R.  16, 37, 84, 158
Myers D.  98

Naisbitt J.  18
Negroponte N.  31
Nentwich M.  53
Nie N.  52
Nixon P.  127
Nixon R.  86
Nora S.  139
Norris P.  51, 88, 89
Novotny P.  128
Nye J. jr.  18, 27, 53

O’Brien R.  94
Ogden M.  36
Olson M.  46
Onyx J.  64
Orwell G.  161, 162
Osiaty ski W.  44

Pal L.A.  17, 105, 106, 108
Panis C.  180, 183
Parks M.  68
Parrish G.  81
Patterson T.  67
Paw owska A.  5
Percy-Smith J.  36
Perot R.  44, 77, 100
Porat M.  23
Por bski L.  37, 46, 53, 81, 151
Poster M.  36

Poupa C.  84, 85
Putnam R.  63–67, 71

Raab Ch.  165
Rahn W.  64
Ranerup A.  135
Rash W. jr.  95
Resnick D.  33, 81, 118, 122, 125, 127, 155,

171
Rheingold H.  31, 57
Riedel E.  17, 71
Robertson L.  121
Ronfeld D.  99
Roosevelt F.D.  170
Roper J.  127
Rosenkrands J.  47
Rosenstone S.  93

Sartori G.  42
Sassen S.  156, 157
Schalken K. 10, 39, 55, 109, 113–115,

129, 130, 133
Schiller H.  169
Schmidtke O.  96
Schmitz J.  98
Schneider S.  52, 55, 60
Schuler D.  113
Schwartz E.  98
Shapiro A.  100, 152, 167
Sharp W.  179
Skelton Ch.  96
Slater D.  158
Smith C.  47, 121, 129
Smith J.  69
Smith M.  70
Snider J.  36
Solomon B.  78
Steyaert J.  133
Symonds M.  78, 102
Szawiel T.  42
Szostak W.  5, 126, 159

Tadeusiewicz R.  7
Talko L.  16
Tambini D.  109
Targowski A.  74
Taylor J.  36, 49, 109, 118, 138



�
�
��
�
�
�

214

Teixeira R.  51
Tilly Ch.  93
Tocqueville de A.  55
Todino M.  37
Tops P.  126, 129, 130, 143
Tsagarousianou R.  36, 39, 52, 109

Ulicka G.  42

Van de Donk W.  47, 139
Van Dijk J.  14, 42, 43, 45, 137, 139
Ventura J.  100, 101
Verba S.  52
Vernon R.  19
Villa D.  53
Vintar M.  118, 133
Voerman G.  129

Wallace P.  21
Ward M.  16, 31, 127, 128
Watson R.  21, 135, 136
Weale A.  53
Weare Ch.  132, 133, 183
Weber M.  137, 138
Webster F.  23, 25, 26
Webster W.  47
Whine M.  96
Whitaker R.  100, 159, 161–163, 166
Wilhelm A.  12, 58, 60–62, 117, 149, 181
Wittig M.  98
Wresch W.  179
Wright S.  160

Zouridis S.  149


	Spis treści
	WPROWADZENIE
	1. Rewolucja informacyjna jako problem badawczy
	1.1. Podstawowe terminy
	1.2. Internet a proces komunikacji
	1.3. Rozwój technologii a społeczeństwo
	1.4. Główne problemy teorii społeczeństwa informacyjnego

	2. Rewolucja informacyjna a teoria demokracji
	2.1. Wpływ nowych technologii na procesy demokratyczne. Główne stanowiska
	2.2. Cyfrowa, wirtualna czy elektroniczna demokracja?
	2.3. Elementy elektronicznej demokracji w różnych modelach systemu demokratycznego

	3. Kryzys demokracji w perspektywie rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
	3.1. Główne aspekty kryzysu współczesnej demokracji
	3.2. Sfera publiczna
	3.3. Kapitał społeczny

	4. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne a partycypacja i mobilizacja polityczna
	4.1. Wykorzystanie nowych technologii w procedurach wyborczych
	4.2. Internet jako źródło informacji wyborczej
	4.3. Internet w procesach mobilizacji politycznej
	4.3.1. Blaski i cienie sieciowej mobilizacji
	4.3.2. Internet jako narzędzie w kampanii wyborczej. Przykład Jesse Ventury
	4.3.3. Mobilizacja w obronie wolności słowa. Przykład Ustawy o obyczajności w komunikacji (CDA)

	4.4. Budowa struktur sieciowego społeczeństwa obywatelskiego
	4.4.1. Cyfrowe Miasto w Amsterdamie
	4.4.2. Elektroniczna Demokracja w stanie Minnesota
	4.4.3. Publiczna Sieć Elektroniczna w Santa Monica


	5. Wpływ rewolucji informacyjnej na funkcjonowanie instytucji politycznych i administracji
	5.1. Parlament
	5.2. Rząd
	5.3. Partie polityczne
	5.4. Instytucje samorządu lokalnego
	5.5. Administracja publiczna
	5.5.1. Kierunki przemian struktur administracyjnych
	5.5.2. Istota i główne formy elektronicznej biurokracji
	5.5.3. Elektroniczna biurokracja w działaniu


	6. Państwo i struktura władzy w okresie rewolucji informacyjnej
	6.1. Problem suwerenności państwa
	6.2. Ochrona prywatności
	6.3. Strategie budowy społeczeństwa informacyjnego
	6.4. Bariery dostępu do nowych technologii. Implikacje dla struktury władzy

	ZAKOŃCZENIE
	SUMMARY
	Wykaz literatury cytowanej w tekście
	Indeks nazwisk

