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Obrona przestrzeni informacyjnej państw bałtyckich 
w obliczu wojny na Ukrainie 

W obliczu wojny we wszystkich trzech państwach bałtyckich w szybkim tempie 

podjęto w bezwzględny sposób obronę przed bezpośrednim oddziaływaniem 

Federacji Rosyjskiej na ich przestrzeń informacyjną. Było to możliwe z uwagi na 

lata doświadczeń w zakresie walki z głównymi mediami rosyjskiego systemu 

propagandy. Jest to szczególnie istotne ze względu na szeroką znajomość języka 

rosyjskiego wśród Litwinów, Łotyszy i Estończyków oraz liczną mniejszość 

rosyjskojęzyczną mieszkającą w tych państwach.  

Już po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku państwa bałtyckie przekonały 

się o sile oddziaływania rosyjskich środków masowego przekazu na swoją ludność.  

Rozpoczęły wtedy systematyczne działania mające na celu ochronę własnej przestrzeni 

informacyjnej przed wrogim przekazem, kierowanym bezpośrednio z rosyjskiej 

przestrzeni informacyjnej, którego celem było pogłębianie podziałów społecznych przez 

instrumentalne traktowanie mniejszości narodowych, szczególnie rosyjskojęzycznych. 

W chwili wybuchu wojny wszystkie państwa bałtyckie, pod względem obrony przestrzeni 

informacyjnej, miały opracowane zarówno ramy prawne, jak i posiadały nagromadzoną 

wiedzę ekspercką, pozwalającą szybko identyfikować zagrożenia i na nie reagować. 

Trzy strategie obronne 
Głównym kanałem rozsiewania wrogich rosyjskich narracji od lat pozostawała telewizja. 

O dużej popularności rosyjskich kanałów decydowało kilka czynników: brak bariery 

językowej, przyzwyczajenie konsumenckie, wielkobudżetowe programy rozrywki, 

z którymi lokalnym producentom było trudno konkurować i które były udostępniane 

nadawcom znacznie taniej niż treści zachodnich producentów. Jednocześnie popularność 

rosyjskich kanałów telewizyjnych dostarczała skuteczne narzędzie wpływu dla Kremla.  

W obliczu tego wyzwania powstały trzy różne strategie: 

 Litwa, wdrażając żmudną procedurę prawną, karała rosyjskie telewizje za 

stosowanie mowy nienawiści zakazem nadawania na określony czas (od kilku 

miesięcy do 1,5 roku);  

 Estonia stworzyła własny kanał mediów publicznych w języku rosyjskim;  

 Łotwa, początkowo mniej zdecydowanie niż Litwa, również stosowała czasowe 

zakazy nadawania dla poszczególnych kanałów, a z czasem wzmocniła swoje 

media publiczne w języku rosyjskim, szczególnie portal informacyjny.  

W czasach pokoju zakazy nadawania do pewnego stopnia były skutecznym narzędziem, 

ponieważ kara wykluczała ukaraną stację z rynku reklamy na dłuższy czas. Były 

przypadki, kiedy w ramówce przeznaczonej na rynek państw bałtyckich polityczne talk 

show, gdzie najczęściej występowały treści nawołujące do wojny lub przemocy na tle 

etnicznym, wyznaniowym itp., było zastępowane innymi programami. Trudnym do 

rozwiązania problemem pozostawały nielegalne serwisy streamingu oraz nie 
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przestrzegający zakazów mali operatorzy telewizji kablowej lub satelitarnej. Wrogie 

oddziaływanie na przestrzeń informacyjną odbywało się także przez internet.  

W czasie pandemii COVID-19 państwa bałtyckie mogły przekonać się, że zagrożenie 

stanowią nie tylko agresywne hasła polityki zagranicznej Rosji promowane przez 

kremlowskich publicystów. W rosyjskich mediach prowadzono kampanię podającą 

w wątpliwość zasadność szczepień. Przełożyła się ona na niechęć wobec szczepionek 

wśród starszej rosyjskojęzycznej ludności, która w największym stopniu pozostawała 

pod wpływem rosyjskich mediów. Z tego powodu, jeszcze zanim nastąpił atak Rosji na 

Ukrainę, na Litwie i Łotwie wiele rosyjskich kanałów telewizyjnych objęto zakazem 

nadawania.  

Kiedy doszło do tego wycofanie z oferty kanałów należących do firm lub osób objętych 

sankcjami, okazało się, że wcześniej dominująca rosyjskojęzyczna oferta jest skrajnie 

uboga – obecnie na Łotwie w podstawowym pakiecie najpopularniejszego operatora 

telewizji kablowej pozostał jeden kanał w języku rosyjskim, Euronews, który należy do 

zachodniego koncernu medialnego Media Globe Networks. Na Litwie w ostatnich latach 

oferta telewizji kablowej została rozszerzona o sześć polskich kanałów, którym jest 

jednak trudno pozyskać znaczną popularność1. W Estonii, obok istniejącego publicznego 

ETV+, w języku rosyjskim nadaje także należąca do szwedzkiego koncernu medialnego 

TV3. 

Ograniczenie internetowych portalów dezinformacyjnych 
O ile w telewizji w większości retransmitowano treści produkowane w Rosji, to 

w przypadku portali szczerzących dezinformację były to projekty dedykowane specjalnie 

dla audytorium państw bałtyckich, a ich prowadzenie powierzono lokalnym sympatykom 

Kremla. Mimo tego, że żaden ze wspomnianych projektów nie zdołał pozyskać większego 

zainteresowania miejscowych czytelników, służby od lat monitorowały działalność osób 

związanych z tymi portalami, ponieważ praca na rzecz rosyjskiej machiny propagandowej 

często była sposobem na konsolidację środowisk i legalną finansową gratyfikację jawnie 

prorosyjskich aktywistów. Jako symbol walki z dezinformacją służył przypadek Sputnika, 

któremu na Łotwie decyzją sądową zabrano domenę .lv, jednak redakcja łotewskiego 

Sputnika pracowała dalej, używając domeny .com. W Estonii redakcja Sputnika od lat 

skarżyła się na wrogie traktowanie ze strony administracji państwowej, aż 8 marca br. 

redaktor naczelna estońskiego Sputnika Elena Czeriszewa ogłosiła zamknięcie projektu. 

Jako powód rezygnacji podała trudności w rozliczeniach międzynarodowych, 

spowodowane przez sankcje oraz wypowiedzenia złożone przez część pracowników 

wraz z początkiem wojny2.  

Także powiązana z Russia Today platforma Baltnews została ograniczona we wszystkich 

trzech państwach bałtyckich. Nie były to pierwsze kłopoty prawne tego serwisu: 

w 2018 roku w Estonii na skutek sprawy karnej, która dotyczyła fałszowania 

dokumentów finansowo-podatkowych, szef estońskiego portalu Baltnews Aleksander 

Konilov poszedł na ugodę z organami ścigania i dzięki temu odsłonięto całą siatkę 

powiązań finansowo-medialnych sterowanych bezpośrednio z Moskwy3. Na Łotwie szef 
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rosyjsko-białoruskiego projektu propagandowego IMHO Club Latvia Jurij Aleksiejew 

jesienią 2021 roku otrzymał dwuletnią karę więzienia za podsycanie nienawiści na tle 

etnicznym, posiadanie pornografii dziecięcej i nielegalnej amunicji4. Należy dodać, że na 

Łotwie były już wcześniej przyznawane kary aresztu za rozpowszechnianie dezinformacji 

lub stosowanie mowy nienawiści. Po ataku Rosji na Ukrainę Łotewska Służba 

Bezpieczeństwa zatrzymała 4 osoby związane z niszowymi projektami internetowymi, 

które wcześniej szerzyły teorie spiskowe, lecz nagle przerzuciły się na tematykę 

geopolityczną i zaczęły wychwalać Władimira Putina5. 

Następnym krokiem podjętym przez łotewskich i litewskich regulatorów mediów 

elektronicznych było zamykanie nielegalnych internetowych stron pozwalających 

oglądać rosyjską telewizję on-line. W ramach tych kampanii zdecydowano się na 

ograniczenie dostępu między innymi do serwisu streamingu działającego w rosyjskich 

mediach społecznościowych VK. W Estonii zaś aktywiści dopiero wskazują na problem 

rozpowszechniania rosyjskich kanałów przez strony internetowe. 

Nowe rozwiązania prawne usprawniające obronę informacyjną 
Wieloletnie doświadczenie państw bałtyckich w kontrolowaniu i ograniczeniu rosyjskich 

wpływów na ich przestrzeń informacyjną pozwoliło też ukształtować społeczne poparcie 

dla zdecydowanego zwalczania dezinformacji. Łotewska policja, powołując się na 

odpowiednie artykuły kodeksu karnego, w mediach społecznościowych zwraca się do 

obywateli z apelem, by w odpowiedni sposób rejestrować i zgłaszać incydenty związane 

z szerzeniem dezinformacji lub rosyjskiej propagandy wojennej. Eksperci z kolei 

rozpowszechniają wiedzę o tym, jak postępować, gdy pod wpływem propagandy znajduje 

się bliska osoba6. Przewodniczący Łotewskiej Narodowej Rady Mediów Elektronicznych 

Ivars Āboliņš publicznie obiecał sam zadzwonić by wyjaśnić przyczyny, jeśli dowie się, że 

ktoś z operatorów telewizji kablowej nie przestrzega ograniczeń.  

Litewscy ochotnicy, nazywani też „elfami”, od lat prowadzą aktywne działania w sieciach 

społecznościowych skierowane do społeczeństw Rosji i Białorusi. Jako wolontariusze, 

także we współpracy z najważniejszymi mediami w kraju, monitorują przestrzeń 

informacyjną i niezwłocznie reagują na niepokojące tendencje lub treści. Również 

w Estonii zwrócono się do wolontariuszy, aby uważnie monitorowali sieci 

społecznościowe. 

Na Łotwie wzmocniono podstawę prawną dla obrony przestrzeni informacyjnej. 

Parlament 11 marca br. przyjął poprawki do ustawy o mediach elektronicznych, na mocy 

której będzie można ukarać grzywną w wysokości do 700 euro osoby korzystające z usług 

nielegalnych operatorów telewizji satelitarnej lub kablowej7. Jest to nowa i dość 

zdecydowana regulacja. Doniesienia dziennikarzy z przygranicznych miejscowości na 

wschodzie Łotwy pokazują, że sporo osób korzysta tam z takiego typu usług. Co więcej, 

usługa nielegalnego odbiornika telewizji satelitarnej stała się na tyle popularna, że na jej 

założenie trzeba czekać w kolejce ponad miesiąc8. Poprawki do ustawy pozwalają też 

skutecznie ograniczyć propagandę w internecie. Łotewski regulator 15 marca br. 
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poinformował o zamknięciu dostępu do 71 stron internetowych, podkreślając, 

że kontrola mająca na celu wyalienowanie źródeł propagandy nadal trwa9.  

Na Litwie Sejm zagłosował za przedłużeniem trwającego w kraju od końca lutego br. 

stanu wyjątkowego do 21 kwietnia br. W czasie jego trwania regulator mediów 

elektronicznych nie tylko będzie mógł ograniczyć działalność mediów rosyjskich zgodnie 

z uproszczoną procedurą, lecz także będzie możliwe ograniczenie działalności litewskich 

mediów przez policję na okres do 72 godzin bez decyzji sądu, gdyby te popierały Kreml 

i szerzyły wojenną propagandę. Część posłów opozycji, w tym były premier Saulius 

Skvenelis, uznało te restrykcje za zbyt ostre wobec praw obywatelskich i wstrzymało się 

od głosu10.  

Krytyczne głosy, przestrzegające przed zbyt ostrymi ograniczeniami wolności słowa, 

pojawiają się nie tylko ze strony placówek dyplomatycznych Federacji Rosyjskiej. 

Zachodni eksperci już w czasie ograniczenia transmisji rosyjskiej propagandowej 

telewizji RT radzili, by nie czynić z tych mediów „męczenników” niesprawiedliwego 

traktowania11. Przeciwnicy całkowitego wykluczenia rosyjskich kanałów z zachodniej 

przestrzeni informacyjnej wskazują też na to, że widzowie sami potrafią krytycznie 

oceniać ich treści. Ponadto argumentują swój sprzeciw wobec ograniczeń wyłącznie 

rozrywkowym charakterem treści, jaki miało wiele spośród zakazanych kanałów. Jednak 

nawet w przypadku kanałów muzycznych lub lifestylowych należy brać pod uwagę fakt, 

że były one zamykane na skutek sankcji nałożonych przez UE na ich właścicieli, więc jest 

to tylko podporządkowanie się decyzjom podjętym wspólnie na poziomie unijnym. 

Wnioski 
 Na tle rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie państwa bałtyckie podjęły dalsze, 

bardzo zdecydowane kroki mające na celu obronę swojej przestrzeni 

informacyjnej. Zakazano nadawania rosyjskich i białoruskich kanałów 

telewizyjnych, szeregu nielegalnych serwisów streamingu oraz stron 

internetowych jawnie szerzących agresywną propagandę. Doprowadziło to do 

sytuacji, w której, w przypadku oferty telewizji kablowej, liczni w tych krajach 

rosyjskojęzyczni widzowie w krótkim czasie zostali pozostawieni z bardzo 

ograniczoną ofertą. Stawia to decydentów przed wyzwaniem zapewnienia tej 

części społeczeństwa alternatywy, zarówno pod względem źródeł wiarygodnej 

informacji, jak i rozrywki. 

 Portale rosyjskiej dezinformacji w państwach bałtyckich nie miały znaczącego 

wpływu na debatę publiczną, raczej pełniły funkcję miejsc pracy dla lojalnych 

wobec Kremla aktywistów. Ich zamknięcie lub ograniczenie ich działalności na 

terenie państw bałtyckich będzie oznaczało zmniejszenie ich przydatności dla 

celów Moskwy, i co za tym idzie, zmniejszenie ich finansowania.  

 Ostatnie surowe rozwiązania prawne, które znacznie upraszczają procedurę 

ograniczania propagandowych mediów, zostały ocenione przez część publicystów 

i opozycji, których nie można uznać za sympatyków Kremla, jako zbyt 
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ograniczające dla swobód obywatelskich. Dodatkowo, nałożone ograniczenia 

nieuchronnie będą prowadzić do niezadowolenia wśród ludności 

rosyjskojęzycznej, część której i tak postrzega siebie jako ofiarę 

niesprawiedliwego traktowania przez państwa zamieszkania. W tym przekonaniu 

rosyjskojęzyczni są nieustannie utwierdzani przez rosyjską dyplomację 

i miejscowych działaczy prokremlowskich. Jest to jednak uzasadnione 

wyrzeczenie się, które na rzecz wspólnego bezpieczeństwa część społeczeństw 

państw bałtyckich będzie musiała ponieść, przynajmniej na czas trwania wojny.  
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