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Rosyjska dezinformacja o inwazji na Ukrainę w krajach 
Ameryki Łacińskiej 

Badania rosyjskiej dezinformacji, dotyczącej trwającej wojny na Ukrainie, 

wykazują, że znaczna część rosyjskich zasobów przeznaczona jest na 

kształtowanie narracji nie w Europie lub Ameryce Północnej, a innych regionach 

świata. Jednym z głównych obszarów oddziaływań operacji informacyjnych 

Kremla jest Ameryka Łacińska. Przyczyną są nie tylko szerokie wpływy Moskwy 

w tej części świata, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, lecz także sukces 

hiszpańskojęzycznych wersji rosyjskich mediów – Sputnika i RT. Na korzyść Rosji 

przemawiają także dominujący negatywny wizerunek Stanów Zjednoczonych 

w wielu państwach LATAM i duża podatność na teorie spiskowe wśród 

latynoamerykańskich społeczeństw. 

W oficjalnych postawach wobec rosyjskiej inwazji państw LATAM widoczny jest 

tradycyjny podział na sprzymierzeńców Federacji Rosyjskiej, kraje proamerykańskie 

oraz „pragmatyków”. Tuż przed wojną rosyjska dyplomacja aranżowała bilateralne 

spotkania z tamtejszymi politykami – prezydenci Brazylii i Argentyny odwiedzili Moskwę, 

zaś 23 lutego br. Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy, pojechał z wizytą na Kubę, 

a następnie do Nikaragui. Istotnym elementem rosyjskiej polityki były też dostawy 

rosyjskiej szczepionki na COVID-19.  

Wśród społeczeństw regionu zauważalne są zarówno postawy empatyczne wobec 

Ukrainy, jak i prorosyjskie. Jest to efekt nieufności wobec zachodnich mediów, jak 

i owocnej pracy propagandowych mediów FR w hiszpańskojęzycznej infosferze. 

Oficjalne pozycje krajów regionu 
Żaden z krajów regionu nie wprowadził sankcji przeciwko Rosji. Wprawdzie większość 

państw LATAM negatywnie oceniła fakt rosyjskiej inwazji, to jednoznacznie potępiły ją 

Kolumbia i Chile, mające najsilniejsze związki z USA. Prezydent Kolumbii rozmawiał 

z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, podkreśliwszy poparcie Bogoty dla 

Kijowa oraz wysłanie pomocy humanitarnej. Pozostałe państwa w większości poparły 

rezolucję ONZ w tej kwestii, oprócz Boliwii, Kuby, El Salwadoru, Nikaragui (wstrzymały 

się od głosu) oraz Wenezueli, nieobecnej na głosowaniu. Na szczeblu głów państw 

prezydenci Argentyny, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Gwatemali, Urugwaju 

i uznawany przez USA za prezydenta Wenezueli Juan Guaidó oficjalnie skrytykowali 

Rosję.  

Brazylia oraz Peru reprezentują mieszane podejście – prezydenci jedynie wezwali do 

pokoju i zaprzestania użycia siły, nie potępiając jednoznacznie Rosji, jednak takie 

oświadczenie wydały ministerstwa spraw zagranicznych oraz, w przypadku Brazylii, 

wiceprezydent. Jednakże w przededniu 40. rocznicy wojny o Falklandy, Buenos Aires 

oficjalnie porównało inwazję na Ukrainę do brytyjskiej operacji odbicia wysp i odmowę 

negocjacji co do ich terytorialnej przynależności. 
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Z kolei Kuba, Nikaragua, Wenezuela, zależne od rosyjskiego systemu finansowego 

z powodu sankcji nałożonych na te kraje przez USA, zajęły stanowisko prorosyjskie, 

krytykując przy okazji USA i NATO za „sprowokowanie” wojny. Podczas styczniowych 

rozmów między Waszyngtonem a Moskwą Kreml próbował wywrzeć nacisk na 

amerykańskie władze sugerując, że niewykluczone jest rozmieszczenie rosyjskich 

żołnierzy na Kubie i w Wenezueli. 

Obraz medialny wojny i postawy społeczne 
W hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Centralnej i Południowej wojna na Ukrainie 

jest rozpatrywana głównie przez pryzmat gospodarczy oraz, w niektórych przypadkach, 

sojuszu politycznego z Rosją. Argentyna, Brazylia, Chile i Kolumbia patrzą na te 

wydarzenia jako szansę na rozwój eksportu – głównie zbóż, metali szlachetnych lub ropy 

– natomiast pozostałe państwa regionu skupiają się na rosnących cenach tych produktów, 

a także na ich wpływie na sektor turystyczny. W Surinamie1 przedmiotem niepokoju jest 

olej słonecznikowy, który jest głównym tłuszczem w lokalnej kuchni, a który 

importowano przede wszystkim z Ukrainy. Z kolei Brazylia, największy producent 

rolniczy w regionie, jest całkowicie zależna od importowanych nawozów, z czego 20 proc. 

pochodzi z Rosji2. Wzrost cen żywności i produktów pierwszej potrzeby był widoczny 

jeszcze przed wojną, natomiast obecnie napędza on strach przed galopującą inflacją.  

Sama wojna nie jest przedmiotem dużego zainteresowania opinii publicznej w regionie. 

Praktycznie we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej odbyły się protesty przeciwko 

wojnie (w tym w Wenezueli, Nikaragui i Boliwii), lecz w większości przypadków były to 

małe grupy lokalnych Ukraińców oraz innych osób z Europy Środkowo-Wschodniej, 

a także ich diaspory. Choć lokalne społeczeństwa raczej prezentują sympatie 

proukraińskie, to nie przekłada się to na oczekiwanie większego zaangażowania władz 

państw regionu w sam konflikt zbrojny, nawet na poziomie sankcji. Przykładem jest 

Brazylia, gdzie mimo dużego przekonania o ukraińskiej racji społeczeństwo popiera 

neutralność prezydenta. Widoczne są również postawy prorosyjskie oraz obojętne („obie 

strony są złe”), u podstawy których leży najczęściej skrajny antyamerykanizm i skrajnie 

lewicowe poglądy (antyimperializm, antyliberalizm gospodarczy, antykapitalizm). Stąd 

niekoniecznie oznacza to postawę antyukraińską, a raczej przekonanie, że jest to wojna 

zastępcza między USA i Rosją, zatem należy popierać Moskwę. 

Największe emocje wojna budzi w Kolumbii ze względu na napiętą sytuację z sąsiednią 

Wenezuelą. Caracas niejednokrotnie korzystało z usług rosyjskich żołnierzy oraz 

prywatnych firm wojskowych, m.in.: do utrwalenia władzy Nicolása Maduro w czasie 

kryzysu prezydenckiego w 2019 roku oraz do walk z kartelami na południu kraju 

o kontrolę nad strategicznymi zasobami, jak kopalnie złota, podczas gdy Bogota posiada 

status partnera NATO3.  

Wojna na Ukrainie była natomiast szeroko komentowana w kubańskich mediach. 

Przewaga w nich prorosyjskich narracji wynika nie tylko z historycznych związków 

z Rosją, a wcześniej ze Związkiem Sowieckim, lecz także z powodu długu finansowego, 

którego spłatę Rosja tuż przed inwazją przedłużyła do 2027 roku. Rosyjska dezinformacja 
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jest aktywnie powielana przez oficjalne kubańskie media i ich dziennikarzy4. 

W programie telewizyjnym Con Filo, skierowanym głównie do młodych ludzi, pojawiły 

się komunikaty o „braku wolności słowa i prasy” w związku z blokowaniem w Europie 

rosyjskich mediów, rzekomym rasizmie Ukraińców, informacje o rzekomym ludobójstwie 

na Donbasie trwającym od 2014 roku, jak i charakterystyczna dla rosyjskich przekazów 

fraza „gdzie byliście przez 8 poprzednich lat” (mająca sugerować bezczynność świata 

wobec „ludobójstwa” na Donbasie)5. Jednocześnie w mediach niekontrolowanych przez 

rząd, publikujących głównie w mediach społecznościowych, przekaz jest zdecydowanie 

bardziej proukraiński. 

Prezydent Wenezueli otwarcie powoływał się na rosyjskie media komentując inwazję. 

Wenezuelskie media oraz konta, kontrolowane przez rząd, szeroko wspierały promocję 

rosyjskiej szczepionki na COVID-19. Profile rządowych VTV i TeleSur, oraz konto Maduro 

należały do najaktywniej amplifikujących treści ze Sputnika i RT6. Prezydent ograniczył 

wypowiedzi na temat Kijowa po rozpoczęciu negocjacji z USA w sprawie rozluźnienia 

sankcji, wprowadzonych przez poprzednią amerykańską administrację. Nowym 

czynnikiem wewnętrznej presji jest gwałtowny napływ Rosjan do kraju. 

Rosyjskie operacje wpływu 
Działania Moskwy w hiszpańskojęzycznej infosferze opierają się w znacznej mierze na 

hiszpańskiej wersji RT, Sputnika oraz sieci kont na Twitterze. RT en Español to trzecie 

najczęściej cytowane źródło informacji o bieżącej wojnie na Twitterze 

w hiszpańskojęzycznej infosferze. Taki zasięg został osiągnięty przez wsparcie kont 

rosyjskich dyplomatów (kraje LATAM i Hiszpania) i sieci innych kont. Treści z tych portali 

rozpowszechniają także regionalni politycy, jak Maduro, były prezydent Boliwii Evo 

Morales czy były prezydent Ekwadoru Rafael Correa. Według Estebana Ponce de Lyona, 

analityka DFR Lab, zaledwie 171 kont odpowiadało za 11 proc. wszystkich interakcji 

z tymi postami, emitując w ciągu 8 dni w marcu ponad 200 tys. postów (średnio 

155 tweetów dziennie)7, co wskazuje na automatyzację przynajmniej części z nich. 

W innym badaniu DFRLab, hiszpańskie wersje RT i Sputnika znalazły się odpowiednio 

w pierwszej trójce i piętnastce stron do których odwoływano się w tweetach. 

Hiszpańskojęzyczna wersja RT odniosła znacznie większy sukces niż jakakolwiek inna. 

W marcu br. liczba interakcji z profilem facebookowym tego medium znacząco wzrosła, 

osiągając 75 tys.8 Jednocześnie amerykańskie platformy mediów społecznościowych już 

wcześniej demonstrowały nieporadność w walce z hiszpańskojęzyczną dezinformacją, 

np.: poprzez brak moderacji lub oznaczania postów czy usuwania materiałów 

dotyczących teorii spiskowych; również fact-checking hiszpańskojęzycznych materiałów 

jest znacznie wolniejszy i ograniczony w skali niż treści w języku angielskim. Szczególną 

popularnością cieszą się teorie spiskowe, często przekazywane przez komunikatory, np.: 

grupy na WhatsAppie. Zgodnie z doniesieniami amerykańskich analityków, Rosja 

budowała obraz możliwej wojny z Ukrainą zgodny ze swoimi narracjami jeszcze przed 

inwazją, celując w hiszpańskojęzyczne audytorium tak w LATAM, jak i w Ameryce 

Północnej. Oprócz dezinformacji na temat Ukrainy standardowe materiały w tych 

mediach miały za zadanie budować negatywny obraz Zachodu, zwłaszcza USA9. 
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Narracje rosyjskie wykorzystują silnie zakorzenioną w regionie niechęć do amerykańskiej 

polityki, jak również utrwalone komunikaty dezinformacyjne, tj.: zagrożenie bronią 

biologiczną oraz chemiczną, jak i konieczność „denazyfikacji” Ukrainy. Do Latynosów 

skierowane są również treści antyamerykańskie, antykapitalistyczne, 

antyimperialistyczne i antynatowskie (polegające na utożsamieniu NATO ze Stanami 

Zjednoczonymi), bazujące często na skrajnie lewicowych sentymentach w regionie. 

Przekazy o tym wydźwięku, zwłaszcza zaś o zabarwieniu spiskowym są podchwytywane 

przez lokalne media z rosyjskich źródeł. Przykładem takiego podejścia są artykuły 

publikowane na portalu Pressenza.com, stronie International Action Center i powiązanej 

z nią Resumen Latinoamericano, na której podkreśla się „agresję NATO” i konieczność 

„denazyfikacji”. W przypadku drugiego portalu w artykułach pojawia się dodatkowe 

„Z” w słowach (np.: desnaZificada)10, na wzór trendu w rosyjskich mediach – litera 

„Z” nawiązuje do symbolu widocznego na rosyjskim sprzęcie wojskowym, używanym 

w trwającej wojnie. Portale tego rodzaju powielają również rosyjskie komunikaty 

o rzekomym ludobójstwie na Donbasie. Rosyjskie narracje przewijają się także 

w komentarzach, np.: używanie techniki whataboutismu w kontekście polityki wobec 

Palestyny i Izraela. 

Kolejnym celem rosyjskich operacji wpływu jest zachęcenie przeniesienia się audytorium 

z zachodnich platform mediów społecznościowych na platformy w rodzaju VKontakte 

i Telegram, gdzie moderacja nieprawdziwych treści jest znacznie ograniczona. Około 

60 proc. Brazylijczyków posiada aplikację w telefonie, choć nie używa jej regularnie, 

aczkolwiek dezinformacja rozprzestrzeniana za pomocą tego medium stała się 

problemem, który doprowadził do sporu sądowego11. Stosunkowo mały udział 

użytkowników z krajów zachodnich na tych platformach również sprzyja kształtowaniu 

przekazu w sposób korzystny dla Rosji. Specyfika Telegramu pozwala na kreowanie 

baniek informacyjnych, które powstawały na YouTubie (algorytm sugeruje podobne 

kanały do obserwacji). Jednocześnie w ten sposób Kreml może dalej rozprzestrzeniać 

materiały wideo, które zostały zablokowane przez zachodnie platformy. Trudności 

dostarcza też analiza danych na TikToku. 

Wnioski 
− Głównym przedmiotem rosyjskich operacji informacyjnych, ukierunkowanych na 

LATAM oraz latynoamerykańską społeczność w USA, będzie dalsze kształtowanie 

obrazu wojny z Ukrainą przy wykorzystaniu utartych, sięgających czasów 

sowieckich, narracji dezinformacyjnych (faszyzm, zagrożenie bronią biologiczną, 

walka z NATO, demonizowanie USA, wielobiegunowość jako alternatywa). 

Najprawdopodobniej Kreml będzie dążył do powiązania w umysłach odbiorców 

wysokich cen ropy i żywności, zwłaszcza zboża oraz nawozów, oraz 

prawdopodobnych kryzysów gospodarczych, z zachodnią polityką sankcji, jak 

i rzekomym sprowokowaniem wojny przez Stany Zjednoczone.  

− Wzrastające ceny oraz sankcje w Europie, USA i Rosji najprawdopodobniej 

również odbiją się na sektorze turystycznym regionu, co Moskwa 
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najprawdopodobniej będzie chciała przypisać polityce Zachodu. W przypadku 

rozpoczęcia różnicowania przekazów pod względem narodowości 

prawdopodobnie naturalnym kierunkiem będzie wykorzystywanie terytorialnych 

dysput, takich jak Falklandy, w celu dalszego pogłębiania rozdźwięku między 

Europą a Ameryką Łacińską i umacnianiu przekazu antykolonialnego 

(antyeuropejskiego). Ewentualne porozumienie amerykańsko-wenezuelskie także 

będzie tematem narracji antyzachodnich. 

− Duże znaczenie dla rosyjskich operacji informacyjnych ma przyciągnięcie nowego 

audytorium na platformy mediów społecznościowych nieograniczonych 

zachodnimi restrykcjami. Stwarza to możliwości dalszej indoktrynacji ludności 

hiszpańskojęzycznej po drugiej stronie globu. Wyjątkiem jest tutaj Brazylia, która 

stara się prawnie regulować działalność nowych mediów i zobowiązuje 

dostawców tych usług do stosowania określonych praktyk. 

− Umacniająca się pozycja rosyjskich mediów jako źródła wiedzy o regionie Europy 

Środkowo-Wschodniej może stać się poważnym problemem dla wizerunku Polski, 

a już jest dla NATO i UE. Sukces rosyjskich mediów w kształtowaniu obrazu 

trwającej wojny w krajach LATAM wynika m.in.: z ugruntowanych postaw 

antyamerykańskich, specyficznej historii relacji najpierw ze Związkiem 

Sowieckim, a następnie FR, oraz małej wiedzy na temat regionu wśród 

przeciętnych obywateli. Osiągnięciem propagandy Kremla jest bezrefleksyjne 

powielanie przez hiszpańskojęzycznych użytkowników rosyjskich przekazów, jak 

porównywanie inwazji do konfliktu izraelsko-palestyńskiego (podczas gdy brak 

takich analogicznych przykładów, nawiązujących do lokalnych problemów), tez 

o ludobójstwie na Donbasie itp.  

− Uzależnienie kluczowych państw LATAM od rosyjskich produktów, przede 

wszystkim spożywczych oraz nawozów, gospodarczy pragmatyzm, a także 

wieloletnia tradycja przyjaznych stosunków z Moskwą i bierna postawa lokalnych 

społeczeństw raczej wykluczają dołączenie regionu do sankcji wobec Rosji. Szansą 

na zmianę tych poglądów w przyszłości może być zacieśnienie więzi 

gospodarczych z UE oraz wymiana kulturalna, która pozwoliłaby na edukowanie 

w obszarze historii Europy Środkowo-Wschodniej, z naciskiem na metody 

prowadzenia przez FR polityki zagranicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



07.04.2022 | Analiza OSPP 29 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

 

6 | 

 
1 Surinam teoretycznie nie wchodzi w obszar LATAM, jednak rozszerzono analizę o ten problem. 
2 Chase Harrison, LatAm in Focus: From Fertilizers to Fuel—What the Ukraine Crisis Means for Latin America, 
Americas Society Council of The Americas, 10.03.2022; https://www.as-coa.org/articles/latam-focus-
fertilizers-fuel-what-ukraine-crisis-means-latin-america [dostęp: 05.04.2022]. 
3 Władze Kolumbii oskarżają też Wenezuelę o udzielanie schronienia bojownikom Rewolucyjnych Sił 
Zbrojnych Kolumbii (FARC). Wskutek nieszczelności granicy i polityki Maduro wobec kolumbijskich 
bojowników w styczniu br. doszło do starć na granicy doszło do walk między FARC a inną grupą 
partyzancką, Armią Wyzwolenia Narodowego o kontrolę nad szlakami przemytniczymi i regionem Arauca. 
W marcu br. odnotowano także napięcia na granicy wenezuelsko-gujańskiej. 
4 Luis Rodriguez, The media battle raging in Cuba over the Russia-Ukraine war, Global Voices, 31.03.2022; 
https://globalvoices.org/2022/03/31/the-media-battle-raging-in-cuba-over-the-russia-ukraine-war/ 
[dostęp: 05.04.2022]. 
5 CON FILO, UCRAINA en la red, YouTube; https://www.youtube.com/watch?v=hR6SOc3wYus [dostęp: 
05.04.2022]. 
6 Esteban Ponce de León, RT and Sputnik in Spanish boosted by Russian embassy tweets and suspicious 
accounts, Medium.com/DFR Lab, 17.03.2022;https://medium.com/dfrlab/rt-and-sputnik-in-spanish-
boosted-by-russian-embassy-tweets-and-suspicious-accounts-3a24ded7ef57 
7 David Klepper, Amanda Seitz, Russia aims Ukraine disinformation at Spanish speakers, AP News, 
1.04.2022; https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-media-social-media-facebook-
144598113c8d911f3ea5dc7c8c4aa09d [dostęp: 05.04.2022]. 
8 Ibidem. 
9 Jack Detsch, Russia Has Taken Over Spanish-Language Airwaves on Ukraine, Foreign Policy, 9.02.2022; 
https://foreignpolicy.com/2022/02/09/russia-spanish-ukraine-media/ [dostęp: 05.04.2022]. 
10 Donbass. Se hizo justicia: Fue «desnazificada» la francotiradora ucronazi que asesinó a numerosos civiles , 
Resumen Latinoamericano, 3.04.2022; https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/04/03/donbass-
se-hizo-justicia-fue-desnazificada-la-francotiradora-ucronazi-que-asesino-a-numerosos-civiles/ [dostęp: 
05.04.2022]. 
11 W marcu br. Telegram ogłosił zmianę polityki wobec kanałów powiązanych z Brazylią, zapowiadając 
wprowadzenie monitoringu 100 najpopularniejszych kanałów w Brazylii, ręczny monitoring wszystkich 
większych brazylijskich mediów oraz dodanie opcji oznaczania postu jako „nierzetelnego”, a także 
ograniczenie możliwości publikowania postów przez użytkowników zablokowanych za rozprzestrzenianie 
dezinformacji. Wszystkie nadchodzące zmiany są wynikiem wyroku Sądu Najwyższego z 18 marca br., który 
pierwotnie nakazał zablokowanie aplikacji. 


