
rzedstawiciele państw człon-
kowskich Unii Europejskiej 
podjęli 9 czerwca decyzję o 
modyfikacji polityki cyfrowej 

Unii pod wpływem doświadczeń wynie-
sionych z dotychczasowej izolacji spo-
łecznej podczas pandemii COVID-19. 
Podkreślają oni kluczowe znaczenie sto-
sowania w bardzo szerokim zakresie 
nowoczesnych technologii cyfrowych. 
Nowa dyrektywa dotyczy usług cyfrowych 
stosowanych w okresie postpandemicz-
nym, czyli wtedy, gdy bezpośrednie za-
grożenie epidemiczne będzie już dużo 
mniejsze, a społeczeństwa europejskie 
będą musiały dostosować się do nowych 
reguł. Jakie będą te nowe reguły? Tutaj 
oficjalne dokumenty brukselskich eu-
rokratów posługują się już typowym ję-
zykiem biurokratycznym, który jest nie-
zmiernie trudny do zrozumienia przez 
zwykłych obywateli. 

Podstawą zmian jest raport paneuro-
pejskiej sieci medialnej zatytułowany 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Eu-
ropy”, który stwierdza, że zasadniczym 
elementem reakcji UE na kryzys gospo-
darczy wywołany pandemią COVID-19 
ma być przyspieszenie transformacji cyf-
rowej. Nie wspieranie gospodarki albo 
rozbudowa systemu opieki zdrowotnej, 
pomoc chorym i wykluczonym czy 
wspieranie małych przedsiębiorstw, ale 
„przyspieszenie transformacji cyfrowej”. 
O inicjatywach instytucji europejskich, 
dotyczących rynku cyfrowego, pisałem 
już wielokrotnie na łamach „Naszego 
Dziennika”, ich zasada jest zawsze po-
dobna: pod osłoną szczytnych i ważnych 
uregulowań prawnych często przemy-
cane są niebezpieczne koncepcje do-
tyczące ograniczania praw obywateli, 
inwigilacji oraz cenzury w przesyłaniu 
informacji. Poprzednią ważną rezolucję 

Parlamentu Europejskiego o „Umożli-
wieniu transformacji cyfrowej w dzie-
dzinie zdrowia i opieki na jednolitym 
rynku cyfrowym, wzmacniania pozycji 
obywateli i budowania zdrowszego spo-
łeczeństwa” opisywałem na łamach „Na-
szego Dziennika” 4 grudnia 2018 r. Za-
dawałem wtedy pytanie: czy dzięki tej 
dyrektywie koncerny farmaceutyczne 
będą mogły wykorzystać dane cyfrowe, 
aby ustalać ceny leków oraz szczepionek? 
Bowiem, mając do dyspozycji zagrego-
wane dane, których nie posiadają prze-
cież lekarze ani krajowe instytucje służby 
zdrowia, będą one mogły narzucać wyż- 
sze ceny swoich produktów. Nie wie-
działem wtedy, że to pytanie stanie się 
tak istotne już po kilkunastu miesiącach, 
kiedy cała Europa znalazła się w stanie 

pandemicznym. Co zatem teraz, w tzw. 
okresie postpandemicznym, szykują dla 
nas elity europejskie? 

Obywatel on-line 
Oficjalnie ministrowie państw UE wez-
wali Komisję Europejską do „wyciąg-
nięcia wniosków na przyszłość, które 
będą stanowić podstawę wdrażania obec-
nych i przyszłych polityk Unii w dziedzinie 
cyfrowej”. W dokumentach stwierdza 
się „zwiększone uzależnienie” od tech-
nologii cyfrowych i konieczność stwo-
rzenia „wspólnej unijnej tożsamości cyf-
rowej, cyfrową transformację opieki 
zdrowotnej, cyfrowe podnoszenie kom-
petencji cyfrowych w celu przekwalifi-
kowania pracowników”. Wszystkie te 
inicjatywy mają na celu „zapewnienie 
trwałych korzyści”. Poziom ogólności 
takich sformułowań trochę przeraża: 
czym jest owa „unijna tożsamość cyfrowa” 
albo „trwała korzyść”? Jakie będą kon-
kretne działania w tym zakresie? Jedyne 
istotne dane, jakie znajdujemy w doku-
mentach, to np. zwiększenie inwestycji 
w kształcenie i pracę zdalną oraz znaczne 
zwiększenie wskaźnika telepracy w glo-
balnej strukturze zatrudnienia. Włoski 
eurodeputowany z Partii Europejskich 
Socjalistów Brando Benifei stwierdził: 
„Wierzę, że te miesiące blokady odegrają 
rolę akceleratora przejścia na bardziej 
cyfrową gospodarkę europejską”. Inni 
politycy europejscy mówili o skoncen-
trowaniu się na przekwalifikowaniu pra-
cowników z realnych sektorów gospodarki 
do pracy w sektorach cyfrowych. Zatem 
epidemia COVID-19 ma stać się im-
pulsem do przyspieszonej transformacji 
cyfrowej. Komisja Europejska po okresie 
wakacyjnym ma przedstawić szczegółowy 
plan działania na rzecz edukacji cyfrowej, 
a w trzecim kwartale tego roku zaktua-

lizowany pakiet naprawczy mający na 
celu zapewnienie Europie stabilnego 
wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczej 
narzuconej przez kryzys związany z ko-
ronawirusem. Hasło przewodnie nad-
chodzących zmian mogłoby brzmieć: 
„Cała Unia Europejska do świata cyf-
rowego – szybciej, sprawniej i wszędzie”. 
Niepotrzebne będą dyskusje, omawianie 
zagrożeń, wskazywanie problemów.  

Nawet z ekonomicznego punktu wi-
dzenia takie zmiany powinny budzić 
pytanie: co stanie się z pracownikami, 
którzy nie będą mogli „przejść na cyfrowy 
rynek pracy”? Jakie nowe rozwarstwienia 
społeczne powstaną w wyniku takiej 
„totalnej cyfryzacji”? Kto zostanie wy-
kluczony, a kto na niej zyska? Pytań 
jest wiele, jednak ja chciałbym się skupić 
na problemach związanych z zagroże-
niem ograniczonej już znacznie prywat-
ności obywateli UE. 

Dane tylko dla wybranych 
Rozwój technologii cyfrowych w spo-
łeczeństwie zawsze wiąże się ze wzrostem 
ilości danych dotyczących obywateli. 
Dane te można wykorzystywać w szczyt-
nych celach, ale również można je prze-
twarzać w taki sposób, aby zwiększać 
kontrolę nad wybranymi grupami spo-
łecznymi, agencjami prasowymi i nad 
gospodarką. Dane to przecież „ropa 
naftowa” XXI wieku. Dlatego powinien 
zastanowić nas fakt, że równolegle z 
pracami UE nad „nową polityką cyfro-
wą” eurodeputowani zaapelowali do 
Komisji Europejskiej o dostarczenie 
szczegółowych informacji na temat re-
lacji UE z amerykańską firmą Palantir. 
O tej firmie pisałem na łamach „Naszego 
Dziennika” 1 lipca 2019 r. w artykule 
„Algorytmy w służbie władzy”. Przy-
pomnę tylko, że jej właściciel Peter 

Pomyślmy, 
co się może stać 
w niedalekiej 
przyszłości, kiedy jakiś 
informatyk pracujący 
w Krzemowej Dolinie 
albo w Pekinie pozna 
całą historię 
medyczną każdego 
ważnego polskiego 
polityka, sędziego 
czy dziennikarza
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Cyfrowa dyktatura UE
Kto i jak może wykorzystać nasze dane cyfrowe, nazywane ropą naftową XXI wieku?
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Thiel jako pierwszy zewnętrzny inwestor 
wsparł kampanię prezydencką Donalda 
Trumpa. Jego firma od trzech lat zajmuje 
się kwestiami bezpieczeństwa antyter-
rorystycznego zarówno w USA, jak i w 
Europie, współpracując z Interpolem. 
Faktem jest również, że aktywność, 
szczególnie islamskich terrorystów, 
znacznie zmalała od czasu, kiedy ta 
firma rozpoczęła swoją współpracę z 
europejskim Interpolem. Zajmuje się 
ona również ograniczeniem nielegalnej 
migracji, ściśle współpracując z amery-
kańskimi służbami specjalnymi. Nie-
wątpliwie działa przeciwko dalekosięż-
nym planom eurokratów dążących do 
przymusowego przyjmowania imigran-
tów oraz bezkrytycznego wspierania 
islamistów w Europie. Być może dlatego 
Sophie in ’t Veld, holenderska europoseł 
z Partii Europejskich Liberałów, De-
mokratów i Reformatorów, wystosowała 
10 czerwca osobny list do Komisji Eu-
ropejskiej, w którym domaga się ujaw-
nienia krytycznych danych dotyczących 
analizy operacyjnej wszystkich informacji 
związanych ze zwalczaniem terroryzmu 
przez Palantir. Przecież nawet laicy wie-
dzą, że takie dane są ściśle tajne i sta-
nowią warunek powodzenia działalności 
antyterrorystycznej. Takie działania 
mogą mieć na celu wyeliminowanie tej 
firmy z Europy, aby zapewnić dominację 
cyfrową sprawdzonym „tęczowym kon-
cernom” informatycznym. Holenderska 
europoseł wyraziła również obawy do-
tyczące zaangażowania Palantira w apli-
kację do śledzenia kontaktów w czasie 
pandemii koronawirusa w Europie. 
A  tutaj Palantir postępuje zgodnie z 
etycznymi zasadami, proponując apli-
kację, która nie śledzi obywatela i za-
pewnia mu jak najwyższą anonimowość. 
Również w tym przypadku można po-
dejrzewać, że unijna „aplikacja koro-
nawirusowa” ma być stworzona przez 
inny koncern informatyczny o bardziej 
postępowych przekonaniach. 

Nowoczesne technologie kompute-
rowe mogą podzielić świat na bardzo 
bogate elity i bezwzględnie wyzyskiwane 
„kolonie danych” zamieszkane przez 
„resztę” społeczeństwa. Różne szacunki 
wskazują, że elity będą stanowiły nie 
więcej niż 7 proc. społeczeństwa. Kor-
poracje posiadające wystarczającą ilość 
danych zdobędą tak wielką przewagę, 
że będą mogły zmanipulować nie tylko 
umysły obywateli, ale również ich bio-
logiczne ciała. Stosując metody wymu-
szania i szantażu, będą mogły dosłownie 
sterować życiem milionów ludzi. 

Subtelny szantaż 
Algorytmy sztucznej inteligencji stoso-
wane w analizie dużych zbiorów danych 
stworzą nierówności nie tylko wewnątrz 
społeczeństw, ale w ujęciu globalnym 
spowodują swoisty wyścig zbrojeń po-
między największymi krajami. Obecnie 
liderami w stosowaniu tych technologii 
są Stany Zjednoczone i Chiny, pozostałe 
kraje, w tym Unia Europejska, są daleko 
z tyłu. To właśnie sztuczna inteligencja 
wygeneruje potężne bogactwo, ale tylko 
w kilku zaawansowanych technologicznie 
centrach, inne państwa albo zbankrutują, 
albo staną się „koloniami danych”. Po-
myślmy, co się może stać w niedalekiej 
przyszłości, kiedy to jakiś informatyk 

pracujący w Krzemowej Dolinie albo w 
Pekinie pozna całą historię medyczną 
każdego ważnego polskiego polityka, 
sędziego czy też dziennikarza. Algorytmy 
sztucznej inteligencji powiążą te dane z 
codzienną aktywnością tych przedsta-
wicieli elit, informacjami o tym, jak spę-
dzają wolny czas, z kim się spotykają i 
jakie mają słabości. Czy tacy politycy 
będą jeszcze niezależni, czy też, poddani 
subtelnemu szantażowi, czasami podej-
mować będą decyzje niezgodne z racją 
stanu? Kiedy ktoś posiada wystarczającą 
ilość informacji o najważniejszych oby-
watelach jakiegokolwiek kraju, to nie 
musi już wysyłać armii żołnierzy, aby 
przejąć nad nim kontrolę. Odpowiednie 
stosowanie algorytmów w celu wymu-
szania, manipulowania i sterowania cen-
trami decyzyjnymi jest wtedy możliwie 
za pomocą „cyfrowych technologii”. 

Czy eurodeputowani zdają sobie spra-
wę z ogromnego niebezpieczeństwa wy-
nikającego z powszechnego stosowania 
technologii cyfrowych, bez odpowied-
niego zabezpieczenia technologicznego 
i infrastrukturalnego? W czasie pandemii 
miliony Europejczyków zostało zamknię-
tych w swoich domach na wiele tygodni, 
a nauka, praca i rozrywka stały się moż-
liwie jedynie za pomocą narzędzi infor-
matycznych oferowanych przez najwięk-
szych gigantów internetowych. Miliony 

dzieci uczyły się zdalnie, wykorzystując 
aplikację Microsoft Teams albo Google 
Meet. Unia Europejska nie dysponowała 
dobrymi odpowiednikami takich narzę-
dzi, które mogłaby zaproponować miesz-
kańcom Europy. My w Polsce spotka-
liśmy się jeszcze ze zjawiskiem, które 
wzbudza mój najwyższy niepokój. 

Inwigilacja Kościoła 
Środowiska Kościoła katolickiego w Pol-
sce są to zazwyczaj lokalne, dobrze zor-
ganizowane grupy prowadzące działal-
ność przy parafiach, które bardzo trudno 
inwigilować. Nie posiadają one „rad 
nadzorczych”, nie są zarejestrowane w 
systemach komputerowych KRS, a dane 
personalne ich członków nie muszą być 
upubliczniane. A są to bardzo cenne in-
formacje, szczególnie dla organizacji le-
wicowych, które prowadzą zmasowaną 
walkę z Kościołem, rodziną i wszystkimi 
środowiskami promującymi wartości 
konserwatywne. W okresie pandemii 
sytuacja tych środowisk zmieniła się dra-
matycznie. Zakaz sprawowania Eucha-
rystii z licznym udziałem wiernych spo-
wodował ogromną powszechność trans-
misji Mszy św. i to, niestety, zazwyczaj z 
wykorzystaniem lewicowego serwisu 

YouTube, który znany jest z blokowania 
i cenzurowania treści konserwatywnych 
w internecie. Takie transmisje pozwoliły 
zapewne na zgromadzenie na serwerach 
Google, który jest właścicielem YouTube, 
olbrzymiej ilości informacji wizualnych 
i dźwiękowych. Zebrane dane dotyczyły 
nie tylko kapłanów sprawujących Eu-
charystię, ale przede wszystkim osób, 
które są aktywne podczas Mszy św. – 
lektorów, ministrantów, akolitów i innych 
przedstawicieli lokalnej społeczności, 
którzy aktywnie angażują się w życie 
parafii. To bezcenne dane, które innymi 
metodami należałoby zbierać przez wiele 
miesięcy, a może nawet lat, wydając na 
ten cel ogromne środki finansowe. W 
dawnych czasach Służba Bezpieczeństwa 
musiałaby zatrudnić tysiące agentów, 
aby inwigilowali oni każdą Eucharystię, 
jaka odbywa się w polskich kościołach. 
A w czasie pandemii globalne koncerny 
dostały te informacje bez wysiłku, szybko 
i za darmo. Być może relacje wideo do 
dzisiaj znajdują się na serwerach Googla, 
a grupy analityków za pomocą algoryt-
mów sztucznej inteligencji identyfikują, 
kategoryzują i analizują zachowania 
uczestników, topografię i wystrój świątyń 
oraz emocjonalne zaangażowanie wier-
nych. Dane te z pewnością nie zostaną 
użyte natychmiast, ale w „stosownym 
czasie” po dokładnym zaplanowaniu 

działania i, oczywiście, przez pośredników, 
którzy otrzymają w tym celu stosowne 
pozwolenia i certyfikaty. 

Jeśli UE rzeczywiście chce zadbać o 
bezpieczeństwo Europejczyków, to po-
winna wprowadzić przepisy nadzorujące 
i ograniczające stosowanie takich tech-
nologii cyfrowych, które mogą przyczynić 
się do powstawania cyfrowych dyktatur 
mających możliwość monitorowania 
wszystkich przez cały czas. 

Yuval Harari, izraelski naukowiec zaj-
mujący się m.in. praktycznym wdrażaniem 
ideologii transhumanizmu, sformułował 
już nawet dokładne równanie opisujące 
skuteczność metod cyfrowej inwigilacji. 
Uważa on, że istnieje równanie, które 
będzie definiować życie miliardów ludzi 
w XXI wieku. To proste równanie: B x 
C x D = AHH, gdzie B – oznacza 
wiedzę biologiczną o człowieku, jego 
choroby, wyniki analiz biochemicznych 
i dane DNA, C – to moc obliczeniowa, 
jaką dysponuje analityk danych (a w tej 
chwili największa ilość serwerów i sieci 
światłowodowych należy do kilku glo-
balnych firm), oraz D – czyli ilość ze-
branych danych, i to nieważne jakiej ja-
kości, liczy się tylko ilość. Pomnożenie 
tych wartości przez siebie pozwala obliczyć 

współczynnik AHH (ability to hack hu-
mans) oznaczający dosłownie możliwość 
„zhakowania” człowieka.  

„Zhakować” ludzi 
To słowo z żargonu informatycznego 
coraz częściej pojawia się w publikacjach 
naukowych dotyczących socjologii i psy-
chologii, a oznacza „przejęcie pełnej 
kontroli” czy to nad systemem kompu-
terowym, czy też nad człowiekiem, którego 
współczesna nauka coraz częściej traktuje 
przedmiotowo. Takie metody pozwalają 
poznać poglądy polityczne, preferencje 
seksualne, słabości umysłowe, a nawet 
najgłębsze ludzkie lęki i nadzieje. Jest to 
typowa metoda transhumanistyczna, 
która chce zredukować człowieka do 
zbioru instynktów, pragnień i zachowań. 

Transhumanizm to nie jest bunt kom-
puterów czy też robotów, które chcą 
zniszczyć człowieka, to nie są również 
czipy, które ktoś chce przymusowo 
wszczepiać ludziom. Niestety, współ-
czesnym algorytmom wystarczą dane z 
naszego telefonu komórkowego, który 
pełni już rolę czipa, nagrania wideo i 
zdjęcia, które sami wykonujemy i nie-
przymuszeni umieszczamy na serwerach 
internetowych gigantów. Dzięki temu 
powstają systemy, które są w stanie prze-
widywać nasze uczucia i decyzje, jakie 
podejmujemy. Mogą też wpływać na 
nasze wybory. Wystarczy wyobrazić sobie 
przymus noszenia opaski biometrycznej, 
wykorzystywanej do fizycznych treningów 
personalnych, która monitoruje tętno, 
temperaturę, ciśnienie krwi i wiele innych 
parametrów. W połączeniu z informa-
cjami, jakie znajdują się o nas w sieci, 
prosty monitoring pozwala jednoznacznie 
stwierdzić, czy np. podczas słuchania 
przemówienia polityka w parlamencie 
zgadzamy się z nim, czy jego wypowiedź 
powoduje w nas radość, złość czy smutek. 
Musimy coraz bardziej uważać, komu 
przekazujemy wizerunek naszej twarzy, 
zdjęcia naszej rodziny i inne dane. 

Jean-Hervé Lorenzi i Mickaël Berrebi, 
autorzy wydanej w zeszłym roku książki 
„Przyszłość naszej wolności”, opisują gi-
ganta technologicznego typu Google i 
stawiają tezę, że szefowie takich firm 
mają pewną wizję świata, którą chcą 
wprowadzić w życie. A jest to wizja skrajnie 
liberalna i lewicowa, w której nie ma 
miejsca dla Kościoła katolickiego i syste-
mów wartości. Jest jedynie ideologia bez-
granicznego postępu w zakresie globalnej 
polityki cyfrowej. Pamiętajmy, że człowiek 
w izolacji, oderwany od rodziny, tradycji 
i swojej wspólnoty narodowej, nie będzie 
zdolny przeciwstawić się cyfrowej inżynierii 
społecznej. Dlatego powinniśmy pilnie 
śledzić wszystkie inicjatywy eurokratów, 
które dążą do rozszerzenia zakresu dzia-
łania cyfrowych systemów w dużych ska-
lach. To bardzo ważne problemy, które 
powinny być dokładnie monitorowane 
przez polskich europarlamentarzystów. l 
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