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odosobnionym, przykáadem wykorzystywania
do tego celu ludzkiej skóry. „Przez dáugie lata
w historii rozwoju ksiąĪki podstawowe techniki
introligatorskie trwaáy w niemal niezmienionej
postaci. Twórcy ksiąĪek wprowadzali marginalne modyÞkacje, stopniowo doskonalili metody,
narzĊdzia i materiaáy, ale podstawy pozostawaáy takie same. Zmieniali siĊ natomiast adresaci
ksiąĪek oraz wyobraĪenie o tym, jak powinny
one wyglądaü” 10.
KsiąĪka Houstona jest wydawnictwem,
które moĪna poleciü wszystkim czytelnikom
zainteresowanym historią tego tytuáowego artefaktu. Jest to publikacja wielowymiarowa
i moĪna czytaü ją zarówno jako lekką lekturĊ
historyczną, jak i opis wnikliwych badaĔ materiaáów Ĩródáowych. Wspominaáam wczeĞniej,
Īe autor unika w niej naukowego Īargonu, uĪywając czĊsto sáów, które uznaü moĪna wrĊcz
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za potoczne (np. „gacie” czy „szmaty”). Ale
ów zrozumiaáy dla wszystkich jĊzyk, przypominający ten z postów zamieszczanych na blogu autora, jest po prostu przyjĊtą przez niego
formą wyrazu pozwalającą na barwne opisy
przedstawianych faktów. Sáowa uznania naleĪą
siĊ teĪ táumaczowi Pawáowi Lipszycowi, który
zdoáaá uchwyciü ten lekki i przystĊpny sposób
budowania opowieĞci. Na koniec warto zwróciü
uwagĊ na wielką starannoĞü, z jaką wydano tĊ
ksiąĪkĊ. Pisze o tym sam autor, który w umieszczonym na koĔcu Kolofonie, naĞladując uznane
drukarskie tradycje, przedstawia wszystkie okolicznoĞci jej powstania: autorów kroju, papierniĊ, kolejnoĞü klejenia i zszywania woluminu,
wtajemniczając niejako czytelników w proces,
do którego najczĊĞciej nie mają dostĊpu.
Kalina Kukieáko-RogoziĔska
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taki na media i dziennikarzy, nie tylko
werbalne, aresztowania, a nawet zabójstwa dziennikarzy – jeszcze do niedawna czytaliĞmy o nich w prasie, a skrajne ich przypadki,
siedząc bezpiecznie w fotelu, mogliĞmy zobaczyü w telewizji. Dziaáo siĊ to w odlegáych
krajach Azji, Ameryki àaciĔskiej, Afryki czy
Bliskiego Wschodu. Europy to prawie nie dotyczyáo… Krwawy zamach na redakcjĊ „Charlie
Hebdo” w ParyĪu, ataki i aresztowania dziennikarzy w Turcji, Rosji i innych paĔstwach byáego

Związki Radzieckiego, ostatnio zaĞ zabójstwa
dziennikarzy Daphne Caruany Galizii na Malcie i Jána Kuciaka na Sáowacji, boleĞnie uĞwiadamiają, Īe walka z wolnym sáowem, Þzyczne
ataki na dziennikarzy, kneblowanie mediów
przekroczyáy granice demokratycznej Europy
ceniącej ich wolnoĞü.
Na wstĊpie juĪ zatem moĪna stwierdziü, Īe
obszerna, licząca blisko póá tysiąca stron publikacja Alicji Jaskierni Monitoring wolnoĞci mediów w Europie, poĞwiĊcona dotąd praktycznie
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niepodejmowanej w polskim medioznawstwie
kwestii monitorowania wolnoĞci mediów, powstaáa jakby na aktualne zamówienie. Dobrze
jednoczeĞnie siĊ staáo, Īe temat ten podjĊáa
wáaĞnie Jaskiernia, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziaáu Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii od lat badająca sytuacjĊ mediów w Europie
i europejską politykĊ medialną, autorka wielu
prac związanych z tymi zagadnieniami. Tym
razem czytelnik otrzymuje publikacjĊ bĊdącą
„próbą zrekonstruowania obrazu europejskiego
systemu monitorowania wolnoĞci mediów, (…)
ukazania aktywnoĞci instytucji podejmujących
monitoring wolnoĞci mediów, zarówno wyspecjalizowanych, jak i tych, dla których jest tylko
jednym z obszarów zainteresowania, nawiązujących do ich demokratycznych systemów
aksjologicznych” (s. 11), a takĪe ujawnienia
konstytutywnych cech systemu europejskiego,
odróĪniających go od rozwiązaĔ Ğwiatowych,
powiązania monitoringu wolnoĞci mediów
z kwestiami ich pluralizmu, wpáywu monitoringu na procesy demokratyczne (w tym wyborcze)
i zawartoĞü mediów oraz – w konkluzji – oceny
podejmowanych dziaáaĔ monitoringowych i ich
efektywnoĞci.
KsiąĪkĊ otwiera rozdziaá zawierający przegląd kwestii prawnych, deÞnicyjnych i metodologicznych wolnoĞci sáowa i wolnoĞci mediów,
a takĪe ich pluralizmu. Autorka przedstawia
w nim równieĪ genezĊ, istotĊ i rozwój monitorowania wolnoĞci mediów oraz problemy metodologiczne z nim związane, a takĪe – ukazane
w wymiarze krajowym i miĊdzynarodowym –
gwarancje wolnoĞci mediów. Monitorowanie wolnoĞci mediów, traktowanej jako jedno
z praw podstawowych, polega na „analizowaniu
dziaáalnoĞci róĪnych rodzajów mediów, zbieraniu informacji o ich funkcjonowaniu w danym
paĔstwie (np. badanie podstaw konstytucyjnych
i ustawowych ich dziaáalnoĞci, gwarancji pluralizmu mediów, gwarancji swobodnej dziaáalnoĞci mediów), a takĪe identyÞkowaniu barier
(np. prawnych, politycznych, technicznych, Þ-
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nansowych, logistycznych) na drodze do celu,
jakim są wolne media” (s. 35).
Autorka uznaje pluralizm mediów za niezwykle waĪny wyznacznik wolnoĞci systemu
medialnego, oznaczający dostĊp odbiorców do
produkcji medialnej powstającej w warunkach
dalekich od monopoli, oraz istnienia wielu
zróĪnicowanych mediów odzwierciedlających
interesy i potrzeby róĪnych grup spoáecznych.
Kolejne rozdziaáy poĞwiĊca dziaáaniom monitoringowym podejmowanym w systemach
Rady Europy (rozdziaá drugi), Organizacji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie OBWE
(rozdziaá trzeci) oraz Unii Europejskiej (rozdziaá czwarty). Monitoring wolnoĞci mediów,
prowadzony przez sektor pozarządowy, organizacje medialne i branĪowe oraz internetowe
platformy alertowe, omawia rozdziaá piąty.
Monitorowanie wolnoĞci mediów w systemie Rady Europy, jak stwierdza autorka, „ma
charakter wielopáaszczyznowy i wieloaspektowy. Skáadają siĊ naĔ zarówno instytucje
wyspecjalizowane, (…) w szczególnoĞci Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, jak
i inne mechanizmy wystĊpujące w systemie
Rady Europy, które mają charakter generalny,
ale uwzglĊdniają równieĪ monitorowanie (kontrolĊ) swobody informacji i wolnoĞci mediów”
(s. 87). Autorka omawia dziaáalnoĞü podejmowaną przez gáówne podmioty RE: Komitet Ministrów Rady Europy oraz organy wspóápracy
miĊdzyrządowej, Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy, Europejski Trybunaá Praw Czáowieka (i ogólnie jego orzecznictwo wskazujące
„istotne zagroĪenia dla wolnoĞci mediów w poszczególnych paĔstwach” – s. 12), Komisarza
Praw Czáowieka Rady Europy oraz Europejską
KomisjĊ na Rzecz Demokracji przez Prawo
(KomisjĊ Wenecką). Pokazuje teĪ mechanizmy
monitoringu przewidziane w ramach procedur
kontrolnych poszczególnych konwencji (przede
wszystkim Europejskiej Konwencji Praw Czáowieka oraz konwencji „medialnych” – np. Europejskiej Konwencji o Telewizji Ponadgranicznej, konwencji spoáeczeĔstwa informacyjnego
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oraz konwencji istotnych dla róĪnorodnoĞci
w mediach, a takĪe omawia dziaáalnoĞü w tym
zakresie takich wyspecjalizowanych instytucji,
jak Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi
i Nietolerancji (ECRI).
W odniesieniu do monitorowania wolnoĞci
mediów w ramach systemu OBWE autorka poĞwiĊca uwagĊ przede wszystkim uprawnieniom
i dziaáalnoĞci Biura Instytucji Demokratycznych
i Praw Czáowieka (OfÞce for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR), a takĪe
Przedstawiciela OBWE ds. WolnoĞci Mediów,
którego podstawą dziaáania jest Dokument
Spotkania Kopenhaskiego Konferencji w sprawie ludzkiego wymiaru KBWE. Peáni on rolĊ
tzw. watchdoga, czyli organu monitorującego
media oraz wypeániającego zadanie wczesnego
ostrzegania obejmującego zasiĊgiem aktywnoĞci 57 paĔstw, w tym europejskie oraz USA,
KanadĊ, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan,
TadĪykistan i Turkmenistan.
„DziaáalnoĞü Przedstawiciela opiera siĊ na obserwowaniu wydarzeĔ związanych ze Ğwiatem mediów i reagowaniem w przypadku stwierdzenia
nieprawidáowoĞci, a zwáaszcza braku odpowiednich warunków dla pluralizmu medialnego (…).
Szczególnym przedmiotem jego zainteresowania
są przypadki utrudniania dziaáalnoĞci mediów
oraz niewáaĞciwe warunki pracy dziennikarzy”
(s. 142).

Do zadaĔ Przedstawiciela wáączono w 2000
roku walkĊ z rasizmem, ksenofobią i antysemityzmem oraz z terroryzmem i przestĊpczoĞcią
zorganizowaną, a takĪe promowanie równoĞci
páci.
Z kolei ODIHR monitoruje zachowania mediów zarówno w kampaniach wyborczych, jak
i w samych wyborach. Analizy ich przebiegu
i roli w nich mediów są przygotowywane przez
Wyborcze Misje Obserwacyjne ODIHR badające przede wszystkim kwestie równego traktowania wszystkich partii uczestniczących w wyborach. Uznając, Īe „monitorowanie wolnoĞci
mediów w procesach wyborczych (…) jest
waĪnym elementem systemu monitorowania
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wolnoĞci mediów w Europie”, autorka stwierdza jednoczeĞnie, Īe w odniesieniu do krajów
naruszających demokratyczne standardy organizacja ma niewielkie moĪliwoĞci egzekucyjne
i peáni raczej „funkcjĊ upominającą”, ale moĪna
liczyü na to, Īe
„nagáoĞnienie problemów nie pozostaje jednak bez Ğladu. BezpoĞredni efekt dziaáaĔ moĪe
bywa skromny, ale nie moĪna go nie doceniaü,
poniewaĪ w dáugoterminowym oddziaáywaniu
moĪe zniweczyü wysiáki autorytarnej wáadzy
na rzecz poprawy wizerunku paĔstwa i budowy
jego »miĊkkiej siáy« w stosunkach miĊdzynarodowych” (s. 185).

Przechodząc w rozdziale czwartym do rozwaĪaĔ o systemie monitoringu wolnoĞci mediów
Unii Europejskiej, prof. Jaskiernia zwraca
przede wszystkim uwagĊ na fakt, Īe media
w obszarze zainteresowania Unii znalazáy siĊ
przede wszystkim z powodu ich rosnącego znaczenia dla gospodarki, a nastĊpnie „jako istotnego instrumentu ich »demokratycznej legitymizacji« oraz wzmocnienia procesu integracji”
(s. 191). Przez dáuĪszy czas aktywnoĞü Unii
ograniczaáa siĊ do polityki telewizyjnej i audiowizualnej, widoczne zmiany nastąpiáy dopiero
po przyjĊciu traktatu z Maastricht w 1992 roku,
rozszerzając ją na sferĊ ochrony dziedzictwa
kulturowego Europy i wymianĊ dóbr kultury.
Z racji rosnącego ekonomicznego i spoáecznego znaczenia mediów oraz zmian technologicznych polityka unijna przestaje juĪ byü, jak pisze
autorka, wyáącznie „telewizyjna”, ale wáącza
siĊ do niej, przyjmując odpowiednie ustawodawstwo, takie kwestie, jak pluralizm mediów,
róĪnorodnoĞü kulturową czy edukacjĊ medialną. Aksjologiczne podstawy dziaáania Unii na
rzecz swobody informacji i wolnoĞci mediów
jako fundamentu demokratycznego paĔstwa
wynikają z przepisów Europejskiej Konwencji
Praw Czáowieka Rady Europy, unijnej Karty
praw podstawowych oraz konstytucyjnych tradycji paĔstw czáonkowskich.
Na system monitorowania mediów w UE
skáadają siĊ dziaáania podejmowane przede
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wszystkim przez KomisjĊ Europejską, Parlament Europejski oraz Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (autorka podkreĞla
zwáaszcza „wewnątrzunijną” rolĊ Rzecznika
w zakresie monitorowania „brukselskiej kultury” i przejrzystoĞci dziaáania organów Unii –
s. 214–216) oraz Trybunaá SprawiedliwoĞci.
Jak pisze,
„monitorowaniem dziaáalnoĞci sektorów mediów i kultury (media audiowizualne, radiofonia, wydawnictwa prasowe i ksiąĪkowe, muzyka), a takĪe kwestiami powiązanymi, czyli konkurencją, edukacją, zatrudnieniem, równoĞcią,
sprawiedliwoĞcią, spoáeczeĔstwem, bezpieczeĔstwem itd., zajmuje siĊ (…) wiele dyrekcji generalnych i komisji Parlamentu Europejskiego.
Ich dziaáalnoĞü wspiera sieü agend wyspecjalizowanych oraz dziaáających na zlecenie i we
wspóápracy z Komisją Europejską podmiotów
zewnĊtrznych. Obrazują one róĪnorodnoĞü i coraz wiĊkszy zakres oraz kompleksowoĞü aktywnoĞci unijnej w obszarze mediów” (s. 200–201).

Znaczna czĊĞü rozwaĪaĔ w rozdziale czwartym
dotyczy monitoringu wdraĪania Dyrektywy o audiowizualnych usáugach medialnych, zwáaszcza
w kontekĞcie pluralizmu i poziomu koncentracji
mediów w krajach Unii i kandydujących, ocenianego przez autorkĊ na podstawie corocznych
raportów Monitora Pluralizmu Mediów (Media
Pluralism Monitor) oraz raportów Europejskiego
Obserwatorium Audiowizualnego.
Autorka odnosi siĊ takĪe, co szczególne
godne podkreĞlenia, do kwestii monitoringu
mediów w Ğrodowisku cyfrowym, czyli „ochrony w przestrzeni wirtualnej waĪnych spoáecznie wartoĞci, w tym szacunku dla praw czáowieka, ochrony mniejszoĞci oraz maáoletnich”
(s. 260). Za „szczególne wyzwanie dla organizacji paneuropejskich i paĔstw oraz mediów”
uznaje walkĊ z mową nienawiĞci i faászywymi
wiadomoĞciami w sieci (fake news) oraz kwestie ochrony danych osobowych i prywatnoĞci
(w tym m.in. prawa do „bycia zapomnianym”).
Rozdziaá piąty przedstawia najwaĪniejszych
„aktorów” procesu monitorowania mediów,
zarówno instytucjonalnych, jak i organizacje
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pozarządowe i medialne, oraz podejmowane
przez nich dziaáania. Liczba podmiotów monitorujących poziom wolnoĞci mediów, zarówno europejskich, jak i w wymiarze globalnym
– zwiĊksza siĊ. W roku 2018, wedáug danych
IFEX-u (The Global Network Defending and
Promoting Free Expression), byáo ich ponad sto.
Uczestnikami procesu monitorowania wolnoĞci
mediów są organizacje dziennikarskie (globalne, regionalne i krajowe) oraz stowarzyszenia branĪy mediów. Wsparcia dziennikarzom
udzielają teĪ, speániające – jak mówi autorka
– rolĊ „budzika” alarmującego o zagroĪeniach,
powstające w internecie platformy alertowe
(np. Mapping Media Freedom). Takie platformy – „sygnaliĞci” (whistleblowers) w kwestii
zagroĪeĔ wolnoĞci sáowa i mediów organizują,
czĊsto bardzo skutecznie, kampanie nagáaĞniające szczególnie drastyczne przypadki naruszeĔ
i ataków (s. 290).
WaĪną czĊĞcią rozwaĪaĔ autorki w tym rozdziale jest obszerna i czĊsto krytyczna analiza
metodologii znanych Ğwiatowych indeksów
wolnoĞci mediów, w tym tzw. Wielkiej Trójki,
czyli Freedom House, IREX-u oraz Reporterów
bez Granic, czy mniej znanych, jak na przykáad
globalnego rankingu dostĊpu do informacji
(RTI). Jak ocenia autorka,
„monitoring wolnoĞci mediów staá siĊ waĪnym
instrumentem promocji wolnoĞci sáowa w globalnej sieci ochrony niezaleĪnych mediów, sygnalizowania zagroĪeĔ i pomocy dziennikarzom.
Dla wolnoĞci sáowa waĪne są bowiem wszelkie
dziaáania oddolne, inicjujące permanentny monitoring prowadzony przez aktywistów spoáeczeĔstwa obywatelskiego, blogerów i wszelkich
sygnalistów. Takie »pospolite ruszenie« na rzecz
wolnych i pluralistycznych mediów oraz bezpieczeĔstwa dziennikarzy powinno wpisywaü siĊ
w dziaáania samonaprawy europejskiej demokracji, aby nie staáa siĊ »demokracją w kryzysie«, jedynie podtrzymującą europejskie aspiracje do produkowania standardów, których sama
nie przestrzega” (s. 13–14).

Podsumowując, prof. Jaskiernia wskazuje, Īe
cechą charakterystyczną europejskich procesów
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monitorowania wolnoĞci i pluralizmu mediów
jest ich wielopáaszczyznowoĞü, wielostronnoĞü
oraz permanentny charakter przyjmujący takĪe
formĊ „dziaáaĔ ad hoc”. W odróĪnieniu od mechanizmów globalnych monitoring europejski
ma „wspólny fundament aksjologiczny, który
tworzą przepisy Europejskiej Konwencji Praw
Czáowieka, orzecznictwo Europejskiego Trybunaáu Praw Czáowieka w Strasburgu oraz wiele
standardów o charakterze »miĊkkiego prawa«”
(s. 372).
Jest to proces dynamiczny, podlegający
„ustawicznej modyÞkacji, modernizacji i ewaluacji”, udoskonalony w ostatnich latach dziĊki
nowym technologiom; dziĞ cechuje go interaktywnoĞü i inkluzyjnoĞü czyniąca platformy
monitorujące bardziej przyjaznymi dla uĪytkownika. Kolejną cechą europejskiego mechanizmu monitorowania wolnoĞci mediów jest
„widoczna obecnoĞü czynnika obywatelskiego
oraz inicjatyw typu bottom-up” (s. 375).
Jednym z wyzwaĔ związanych z monitoringiem wolnoĞci mediów jest problem „komunikowania [jego] wyników i efektów”, czyli,
jak mówi autorka, lepszej synergii dziaáaĔ na
rzecz ich upubliczniania i wykorzystywania,
zwáaszcza w obliczu coraz czĊĞciej zgáaszanej
tezy o „deÞcycie informacyjnym” w spoáeczeĔ-
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stwach krajów czáonkowskich Unii Europejskiej. W tym kontekĞcie,
„monitorowanie stanu wolnoĞci sáowa musi
(…) wychodziü poza bierną obserwacjĊ, nie sposób bowiem bez proaktywnej postawy dotrzeü do
opinii publicznej oraz dziaáaü na rzecz umacniania tej wolnoĞci. Monitoring – jako swego rodzaju »audyt mediów« – naleĪaáoby wiĊc traktowaü
jako element doskonalenia demokratycznego
systemu komunikacji, w którym kaĪdy obywatel ma prawo nie tylko do wyraĪania opinii, ale
teĪ do kontroli rządzących, poprzez pozyskiwanie informacji, które umoĪliwią mu w rezultacie
korzystanie z demokracji” (s. 371).

Alicja Jaskiernia, podkreĞlając znaczenie monitoringu wolnoĞci mediów dla wolnoĞci sáowa
w ogóle, wielokrotnie odwoáuje siĊ do ostatniej
publikacji Timothy’ego Gartona Asha Wolne
sáowo. DziesiĊü zasad dla poáączonego Ğwiata
(Kraków 2018). Bez wątpienia, po lekturze jej
ksiąĪki moĪna stwierdziü, Īe autorka nie tylko
wypeániáa lukĊ w polskich badaniach dotyczących wolnoĞci mediów, oddając do rąk czytelnika pracĊ bogatą w fakty, inspirujące analizy
i diagnozy, ale uczyniáa to w stylu, który z powodzeniem sytuuje jej pracĊ obok ksiąĪki Gartona Asha, na tej samej póáce.
Krzysztof StĊpniak

