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Streszczenie
Celem artykuáu jest analiza wpáywu uwarunkowaĔ politycznych i technologicznych na wartoĞü poznawczą wybranych modeli spoáeczeĔstwa informacyjnego
w aspekcie ryzyka moĪliwych i prawdopodobnych zagroĪeĔ.
Sáowa kluczowe: spoáeczeĔstwo informacyjne, modele, ryzyko, rozwój.

Wprowadzenie
BieĪące wydarzenia politycznej natury w peáni potwierdziáy sąd, iĪ pragnienie
bezpieczeĔstwa i pragnienie wolnoĞci nie dają siĊ ze sobą pogodziü, gdyĪ są to
wartoĞci na równi poĪądane. Nadzieje związane z nadejĞciem tofflerowskiej „trzeciej fali”, podobnie jak „koniec historii” F. Fukuyamy okazaáy siĊ w znacznej mierze przedwczesnymi projekcjami, jednak dalszej przyszáoĞci. Liczne wizje i prognozy rozwoju cywilizacyjnego są swoistym myĞleniem o przyszáoĞci, zarówno
kasandryczne wieszczenia, jak i optymistyczne nadzieje na trwaáy i bezpieczny
rozwój cywilizacyjny. To zrozumiaáe, Īe niejako Ğcierają siĊ dwie tendencje: nadzieje na nowy, „lepszy” globalny áad oraz obawy przed pogáĊbiającym siĊ stanem
„nieáadu”. Ten zaĞ dotyczy niemal wszystkich sfer Īycia spoáecznego zarówno
w skali globalnej, jak i lokalnej.
PostĊpujące zjawisko „kurczenia siĊ czasu i przestrzeni” jako efektu akceleracji innowacji w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest faktem niebudzącym obecnie wątpliwoĞci. JednakĪe korzyĞci stąd wynikające okupio-
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ne zostaáy narastającą ĞwiadomoĞcią swoistej kumulacji zagroĪeĔ, a wiĊc wszechobecnego ryzyka.
Rozwój spoáeczeĔstwa informacyjnego nie tylko nie spowodowaá redukcji
ryzyka, lecz przynosząc nowe (np. cyberzagroĪenia), w peáni potwierdziá sąd, Īe
Ğwiat ma do czynienia z informacyjnym wariantem spoáeczeĔstwa ryzyka.
Póátorej dekady bieĪącego stulecia przyniosáo zjawiska, które osáabiáy
w znacznym stopniu optymizm poznawczy cechujący wiĊkszoĞü wizji i prognoz.
Analizy modeli rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego ustąpiáy problemom bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego i narodowego oraz kryzysu gospodarczego i finansowego.

1. ZagroĪenia i ryzyko
O XXI wieku mówi siĊ, Īe rozwija siĊ w klimacie niepewnoĞci i ryzyka. Poszukuje siĊ wiedzy, metod, modeli pozwalających z poczuciem pewnoĞci poruszaü
siĊ w niepewnym Ğwiecie nieustannych wyborów celów, sposobów i Ğrodków dziaáania w róĪnej skali, na róĪnych szczeblach Īycia spoáecznego, instytucji i organizacji. Dzieje siĊ to w „turbulentnym” otoczeniu, w Ğwiecie, w którym w coraz wiĊkszym stopniu „wszystko zaleĪy od wszystkiego”. Taka wydaje siĊ byü natura globalnego spoáeczeĔstwa informacyjnego, którego cechą staáa siĊ „sieciowoĞü” relacji
(stosunków i sprzĊĪeĔ) miĊdzy elementami (podmiotami), których liczba roĞnie
w znacznym tempie.
W Īyciu ludzkim ryzyko jest zjawiskiem naturalnym, chociaĪ, przynajmniej
z pobudek psychologicznych, czáowiek dąĪy do pewnoĞci, uznaje siĊ bowiem, Īe
niepewnoĞü w Īyciu praktycznym oddziaáuje na czáowieka paraliĪująco i moĪe
spowodowaü jego zaáamanie siĊ w staraniach o uzyskanie okreĞlonych korzyĞci.
To, co czáowieka dotyczy i otacza, jest przede wszystkim grą, szansą, odwagą
i ryzykiem, niepewnoĞcią i niebezpieczeĔstwem, zagroĪeniem i nadzieją. „Rewolucyjną ideą, która wyznacza cezurĊ miĊdzy nowoĪytnoĞcią a wczeĞniejszymi epokami historycznymi, jest idea kontrolowania ryzyka: pogląd, Īe przyszáoĞü nie jest
jedynie kaprysem bogów, a ludzie nie są bezradni wobec siá przyrody. Dopóki istoty ludzkie nie zdoáaáy odkryü drogi, która pozwoliáa im przekroczyü ową granicĊ,
przyszáoĞü byáa tylko zwierciadáem przeszáoĞci lub mroczną domeną wyroczni
i wróĪbitów, którzy zazdroĞnie strzegli swego monopolu na wiedzĊ o przewidywanym biegu wydarzeĔ” (Bernstein 1997).
Wspóáczesna analiza systemowa i teoria decyzji jest w istocie systemem wiedzy operującym modelami wyborów w warunkach niepewnoĞci i ryzyka. W badaniach psychometrycznych oceny ryzykownoĞci wyáoniono dziewiĊü wyników, dla
których oceny danego dziaáania korelowaáy z oceną jego ryzykownoĞci, a mianowicie: (1) powaga negatywnych konsekwencji, (2) poziom wzbudzonego lĊku, (3)

Piotr Sienkiewicz

769

oddalenie stosunków w czasie, (4) katastroficznoĞü, (5) wyobraĪalnoĞü negatywnych skutków, (6) nowoĞü – obycie z zagroĪeniem, (7) stopieĔ, w jakim negatywne
konsekwencje są znane nauce, (8) kontrolowalnoĞü negatywnych konsekwencji, (9)
dobrowolnoĞü podejmowania ryzyka.
Ryzyko moĪe byü rozpatrywane jako zmienna fenomenologiczna, czyli interesujące jest, jak ludzie rozumieją to pojĊcie. JeĪeli ryzyko identyfikowane jest
z zagroĪeniem, to ryzyko odnosi siĊ przede wszystkim do niepewnoĞci i zmiennoĞci
rezultatów okreĞlonych dziaáaĔ. Stąd liczne propozycje dystrybucyjnych miar ryzyka, jak: wariancja, semiwariancja, odchylenie standardowe czy wspóáczynnik
zmiennoĞci (stosunek odchylenia standardowego od wartoĞci oczekiwanej wyników). Zakáada siĊ zatem, Īe znany jest rozkáad prawdopodobieĔstwa wyróĪnionych
istotnych stanów Ğrodowiska wpáywających negatywnie na wartoĞci oczekiwanych
rezultatów dziaáaĔ.
W refleksji nad niepewnoĞcią i ryzykiem w globalnym spoáeczeĔstwie informacyjnym naleĪy ryzyko áączyü z zagroĪeniami, a raczej kumulacją ryzyka wywodzącego siĊ z licznych Ĩródeá zagroĪeĔ. WyróĪniü moĪna nastĊpujące Ĩródáa zagroĪeĔ, a wiĊc ryzyka:
1. „LOS”, czyli skutki zjawisk, których przyczyny nie są znane lub znane są
w stopniu uniemoĪliwiającym ich racjonalną predykcjĊ.
2. „NATURA”, czyli skutki zjawisk naturalnych (przyrodniczych) poznanych, lecz w stopniu nie pozwalającym na efektywne zabezpieczenie siĊ
przed ich negatywnymi konsekwencjami („syndrom tsunami”); takĪe ekologiczne skutki dziaáalnoĞci gospodarczej zagraĪającej Ğrodowisku naturalnemu.
3. „SPOàECZEēSTWO”, czyli skutki celowej dziaáalnoĞci „innych”
(paĔstw, grup spoáecznych, jednostek) typu „kooperacja negatywna”; chodzi o zjawisko wojny, akty terroryzmu, róĪne formy przestĊpczoĞci („piekáo to inni”).
4. „JA”, czyli skutki ograniczeĔ poznawczych jednostki, jej skáonnoĞci do destrukcji (w szczególnoĞci autodestrukcji), czy zwyczajnych báĊdów, w tym
wyników zachowaĔ irracjonalnych.
5. „ARTEFAKTY”, czyli zagroĪenia wynikające z zawodnoĞci techniki,
a takĪe kumulacji niekontrolowanego rozwoju urządzeĔ technicznych
(np. „syndrom Czarnobyla”).
6. „INFORMACJE”, czyli negatywne skutki rozwoju technologii informacyjnych oraz nadprodukcji informacji („smog informacyjny”, cyberzagroĪenia).
ħródáem zagroĪeĔ są zatem podstawowe podsystemy globalnego systemu informacyjnego: (1) socjosfera (wraz z instytucjami i strukturą wáadzy oraz nadal
Īywą clausewitzowską filozofią wojny jako narzĊdzia polityki), (2) psychosfera (z
podatnoĞcią na zakáócenia zachowaĔ róĪnej natury), (3) ekonosfera (podporządko-
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wana strategii wzrostu gospodarczego za wszelką cenĊ – lub zysku, efekt „TINA”),
(4) ekosfera (reakcje Ğrodowiska na destrukcyjną dziaáalnoĞü organizacji i instytucji), (5) technosfera (rozwój niekontrolowany maszyn i urządzeĔ, „zagĊszczenie”
ruchu na lądzie i w powietrzu), (6) infosfera (rozwój sieci teleinformatycznych
sprzyjający nowym formom przestĊpczoĞci, np. cyberterroryzm).

2. SpoáeczeĔstwo ryzyka
Wspóáczesna ekspansja ryzyka i kumulacji róĪnorodnych zagroĪeĔ skáania do
przyjĊcia tezy, iĪ wspóáczesne spoáeczeĔstwo jest w istocie spoáeczeĔstwem ryzyka
(Beck 2002). Podstawowa teza Becka brzmi: spoáeczeĔstwa industrialne koncentrowaáy siĊ w swoich wysiákach na zdobywaniu i dystrybucji bogactwa. SpoáeczeĔstwa wspóáczesne to spoáeczeĔstwa nie dystrybucji bogactwa, lecz ryzyka. SpoáeczeĔstwo ryzyka oznacza epokĊ, w której ciemne strony postĊpu technicznego
i rozwoju zdominowaáy spoáeczną debatĊ. Beck wyróĪnia przy tym cztery rodzaje
ryzyka: (1) ryzyko ekologiczne spowodowane efektem cieplarnianym, destrukcjĊ
ekosystemu; (2) ryzyko związane ze zdrowiem (ryzyko spoĪywania ĪywnoĞci genetycznie modyfikowanej, rak skóry, astma, alergia, AIDS); (3) ryzyko ekonomiczne
(spadek bezpieczeĔstwa pracy, bezrobocie); (4) ryzyko spoáeczne (np. wzrost liczby
przestĊpstw, dewiacji, rozwodów, rozpad tradycyjnej rodziny itp.). Przyczyny powstawania ryzyka dostrzega Beck przede wszystkim w modernizacji, rozwoju nowych technologii i w procesach globalizacji.
Postrzegając spoáeczeĔstwo informacyjne jako spoáeczeĔstwo ryzyka, odstąpimy nieco od postulatów Becka, redukując je do nieco odmiennych, przede
wszystkim zmieniając ich interpretacjĊ. Przyjmujemy, Īe cechami konstruktywnymi
globalnego spoáeczeĔstwa informacyjnego jako spoáeczeĔstwa ryzyka są:
1. Kulminacja zagroĪeĔ dla bezpiecznego rozwoju: oprócz skumulowanych
zagroĪeĔ charakteryzujących spoáeczeĔstwo industrialne wystĊpują nowe
zagroĪenia o charakterze informacyjnym, bĊdące efektem przyspieszonego
rozwoju cyberprzestrzeni (infosfery). Są one skutkiem spoáecznej dyfuzji
technologii informacyjnych, globalizacji systemów informacyjnych, co
przyniosáo wzrost interakcji spoáecznych, lecz takĪe nadprodukcjĊ informacji o czĊsto pomijalnej wartoĞci („smog informacyjny”, parainformowanie, dezinformowanie, wirtualizacja faktów i zdarzeĔ, tabloidyzacja mediów).
2. Nieodáącznym elementem zarządzania systemami (procesami, zasobami)
jest zarządzanie ryzykiem (analiza i ocena ryzyka, wybór strategii minimalizujących, lecz nie redukujących w peáni ryzyka). Powstaáa ĞwiadomoĞü,
Īe pewnoĞü nie istnieje, zaĞ celem moĪe byü jedynie „utrzymanie w ryzach
ryzyka”.
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3. Skutecznym Ğrodkiem prowadzącym do osiągania celów politycznych
(i militarnych), a takĪe ekonomicznych stają siĊ strategie walki informacyjnej (cybernetycznej, sieciowej). Zasoby informacyjne (wiedzy) staáy siĊ
zasobami strategicznymi wymagającymi záoĪonych (i wielce kosztownych)
systemów zabezpieczeĔ przed „obcą ingerencją”. Istnieje przy tym ĞwiadomoĞü, Īe nie istnieją „absolutnie pewne” systemy bezpieczeĔstwa odporne na ataki informacyjne (cyberterrorystyczne).
4. Zasadniczym dylematem cywilizacyjnym staje siĊ „bezpieczeĔstwo czy
wolnoĞü”, albowiem pogodzenie w poĪądanym stopniu obu tych szczególnie poĪądanych wartoĞci jest niemoĪliwe. Wybierając zatem bezpieczeĔstwo, oddajemy niejako znaczną czĊĞü swej wolnoĞci (suwerennoĞci), godząc siĊ na liczne ograniczenia.
5. Technologie informacyjne przyniosáy syndrom „kurczenia siĊ czasu i przestrzeni”, zmieniáy (na dobre i na záe) oblicze kultury masowej, uczyniáy
pracĊ lĪejszą (choü niekoniecznie przyjemniejszą), lecz przyczyniáy siĊ
takĪe do wzrostu bezrobocia strukturalnego, jak równieĪ do wzrostu skutecznoĞci dziaáaĔ przestĊpczych (cyberprzestĊpczoĞü).
6. MoĪliwą i prawdopodobną staáa siĊ projekcja Umberto Eco dywersyfikacji
spoáecznej przynoszącej podziaá na nowe klasy:
–
„digitariat” tworzony przez jednostki posáugujące siĊ technologiami
informacyjnymi, cokolwiek bezmyĞlnie, w celu realizacji podstawowych funkcji;
–
„profesjonalistów”, dla których technologie informacyjne są tylko narzĊdziem pracy;
–
„nomenklaturĊ”, dla których technologie informacyjne są Ğrodkiem
realizacji dalekosiĊĪnych celów (np. zdobycie lub utrzymanie wáadzy,
szczególnej pozycji spoáecznej).
7. CyberprzestrzeĔ jest wspóáczesnym Ğrodowiskiem procesów kooperacji
pozytywnej (wspóápracy, wspóádziaáania) i kooperacji negatywnej (rywalizacji, walki, dziaáaĔ wojennych).

3. Modele rozwoju
MyĞlenie w kategoriach spoáeczeĔstwa informacyjnego oraz ryzyka zagroĪeĔ
bezpieczeĔstwa jego rozwoju oznacza wybranie pewnego punktu widzenia – sposobu patrzenia na wspóáczesny Ğwiat. Rozwój dowolnego systemu spoáecznego oznacza ukierunkowany „ruch” zmian, które mogą byü oceniane pozytywnie (postĊp)
bądĨ negatywnie (regres), ale takĪe moĪliwa jest sytuacja swoistego „bezruchu”,
czyli braku zmian (stagnacja). To zaĞ, jaka nastąpi (moĪe nastąpiü) sytuacja rozwojowa, zaleĪy przede wszystkim od wyzwaĔ (wewnątrzsystemowych i intersyste-
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mowych) zwáaszcza globalnych (megatrendów), determinujących szanse rozwoju
bądĨ jego zagroĪenia.
Z ogólnej analizy wyzwaĔ i tendencji wyáaniają siĊ trzy podstawowe klasy
modeli spoáeczeĔstwa informacyjnego jako systemu spoáecznego, a mianowicie: (1)
systemy zintegrowane (w sensie struktury wáadzy), (2) systemy rozproszone
(ustrukturyzowane sieci spoáeczne), (3) systemy cybernetyczne (wykorzystujące
cyberprzestrzeĔ w celu wzmocnienia sterowania i homeostazy spoáecznej).
Z kolei analiza systemowa ryzyka zagroĪeĔ rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego pozwala na nastĊpujące wyróĪnienie modeli rozwoju:
1. niskiej podatnoĞci na ryzyko:
– SpoáeczeĔstwo wiedzy (cel: wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja zasobów wiedzy),
– SpoáeczeĔstwo cybernetyczne (cel: bezpieczny rozwój oparty na zdolnoĞci
wykorzystania atutów cyberprzestrzeni),
2. wysokiej podatnoĞci na ryzyko:
– SpoáeczeĔstwo nadzoru („orwellizm”, autorytaryzm, powszechna inwigilacja),
– SpoáeczeĔstwo mediatyzowane („zewnątrzsterowalne” przez system mediów).
WyróĪnione modele stanowią formĊ antycypacji wyáaniania siĊ róĪniących siĊ
(alternatywnych) wariantów systemów, takimi są np. model „Doliny Krzemowej”,
model singapurski czy model nordycki, lecz autorowi przyĞwiecaá cel idealizacji
róĪnorodnej kulturowo i politycznie rzeczywistoĞci spoáecznej, w gruncie rzeczy
nie podlegającej „uniformizacji” mimo korzystania z tych samych technologii
i zasobów informacyjnych. SpoáeczeĔstwo informacyjne to spoáeczeĔstwo ryzyka
w Ğwiecie zagroĪeĔ, niepokoju i braku zaufania.
Tabela 1
Determinanty rozwoju spoáeczeĔstwa informacyjnego
WYZWANIA

SPOàECZNE

POLITYCZNE

EKONOMICZNE

KULTUROWE

SZANSE
ZAGROĩENIA
Rozwój mediów spoáecznoĞciowych i róĪnych form komunikacji spoáecznej, cyberdemokracja
Wzrost skutecznoĞci ruchów alternatywnych, chaotyczne
reakcje systemów spoáecznych, cyberterroryzm, róĪne formy
nadzoru spoáecznego, cyberprzestĊpczoĞü
Rozwój cyberdemokracji, sieci spoáecznej partycypacji
w procesach zarządzania i rządzenia, miĊdzynarodowej koordynacji dziaáaĔ pokojowych (stabilizacyjnych)
Wzrost cyberzagroĪeĔ, cyberterroryzmu (e-dĪihad?), groĨba
cyberwar i net war, cyberinwigilacja
Rozwój GOW, e-biznes, moĪliwoĞü stymulacji wzrostu gospodarczego
Wzrost bezrobocia i kosztów restrukturyzacji sektorów gospodarki oraz moĪliwoĞci kryzysów gospodarczych i finansowych
Rozwój wymiany informacji i dostĊpu do globalnych zasobów
wiedzy (sztuki), wirtualizacja, e-edukacja
Tabloidyzacja mediów, prymitywizacja przekazów informacyjnych i zachowaĔ spoáecznych w cyberprzestrzeni

RYZYKO

Ğrednie

rosnące

Ğrednie

wysokie
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TECHNOLOGICZNE

BEZPIECZEēSTWO
WEWNĉTRZNE

BEZPIECZEēSTWO
MIĉDZYNARODOWE

PostĊpujące zjawisko „kurczenia czasu i przestrzeni”, technologie wzmacniające intelekt
Dominacja technologii („utylitaryzmu nad aksjologią”),
zagroĪenia bezpieczeĔstwa systemów technicznych jako
skutek masowego uĪycia, lĊki przed AI
Wzrost skutecznoĞci siá i Ğrodków bezpieczeĔstwa, ograniczenia przestĊpczoĞci, systemy monitoringu bezpieczeĔstwa
Wzrost róĪnych form cyberprzestĊpczoĞci (cyberprzemoc,
kradzieĪe danych i dóbr materialnych, naruszenia dóbr osobistych, „cyberanarchizm”
Wzrost zaufania, system globalnej komunikacji i monitoringu
bezpieczeĔstwa
Globalna inwigilacja, groĨba cyberwojny, miĊdzynarodowy
cyberterroryzm
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rosnące

Ğrednie

Ğrednie

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rys. 1. Modele rozwoju SI jako spoáeczeĔstwa ryzyka
ħródáo: opracowanie wáasne.

Podsumowanie
Analiza nowych, obok „starych”, zagroĪeĔ i ryzyka prowadzi do wniosku, iĪ
moĪna oczekiwaü, Īe wkraczamy w wyjątkowo niespokojne i burzliwe czasy. Ale
takie sądy pojawiaáy siĊ zapewne w kaĪdej epoce, a zwáaszcza w „miĊdzyepoce”.
Sądom takim, oprócz lĊków i obaw o przyszáoĞü, towarzyszyáy bądĨ naiwne nadzieje (np. na „wieczysty pokój”), bądĨ inne optymistyczne utopie. I wnioski, jak ten
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z wiersza W. Szymborskiej: „JuĪ zbyt wiele siĊ staáo, co siĊ staü nie miaáo, a to, co
miaáo nadejĞü, nie nadeszáo”.
Z ryzykiem trzeba Īyü, oswajaü siĊ z nim i racjonalnie zarządzaü. W spoáeczeĔstwie informacyjnym ryzyko jest funkcją ryzyka obliczeniowego oraz mierzalnego „spoáecznego wzburzenia”. Zatem naleĪy ryzyko rozpatrywaü jako wspóázaleĪnoĞci zagroĪeĔ i ekspozycji spoáecznoĞci na te zagroĪenia oraz jej gotowoĞci
cywilnej. Znaczącą rolĊ speánia spoáeczne komunikowanie ryzyka jako wyraz spoáecznej akceptacji. Z obserwacji funkcjonowania mediów páynie jednakĪe wniosek
o kreowaniu swoistych asymetrii informacji o ryzyku (tabloidyzacja mediów, „krew
na pierwszą stronĊ”, swoiste kreowanie zagroĪeĔ jako „faktów medialnych”).
Woody Allen w swej zabawnej mowie do absolwentów konstatowaá: „WyraĨniej niĪ kiedykolwiek dotąd w swych dziejach ludzkoĞü stoi dziĞ na rozdroĪu. Jedna
droga prowadzi w rozpacz i skrajną beznadziejnoĞü, druga w totalne unicestwienie.
Módlmy siĊ o mądroĞü wáaĞciwego wyboru”.
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Summary
The aim of this article is to analyze the influence of the political, technological
and scientific values of selected models of the information society in terms of the risk of
possible and probable risks.
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