Twitter w kampaniach informacyjnych
o zwiÈzkach osób tej samej pïci
w Polsce i w USA
Jacek Barlik

P

unkt zwrotny w debatach o związkach tej
samej páci na Ğwiecie (gáównie w Stanach
Zjednoczonych) stanowiá rok 2015, bowiem doszáo wówczas do rozstrzygniĊcia Sądu NajwyĪszego USA dotyczącego zawierania maáĪeĔstw
homoseksualnych na terenie wszystkich stanów.
Sąd NajwyĪszy USA w dniu 26 czerwca 2015 r.
uznaá stanowe zakazy związków (maáĪeĔstw)
tej samej páci za niekonstytucyjne. Byá to Þnaá publicznych dyskusji trwających od lat 70.
ub. wieku, gdy pojawiáy siĊ pierwsze wnioski
o wydanie Ğwiadectw Ğlubu osobom jednej páci.
AmerykaĔskie sądy konsekwentnie je odrzucaáy, bo związki tej samej páci nie byáy uznawane
za równowaĪne z maáĪeĔstwem. Nie przynosiáy
efektów dziaáania informacyjne i perswazyjne
ruchów homoseksualistów, zorientowanych liberalnie mediów i Ğrodowisk naukowych.
Związki jednej páci, nazywane teĪ związkami partnerskimi, zostaáy za to prawnie dopuszczone w Europie juĪ od koĔca lat 80. – w Danii
w 1989 r. i w Norwegii w 1993 r., a póĨniej w innych krajach (np. PACS we Francji w 1999 r.)
w formule odmiennej od maáĪeĔstwa, ze wspólnotą majątkową i z szeregiem uprawnieĔ wczeĞniej przysáugujących najbliĪszej rodzinie. Nie
byáo w nich jednak mowy o adopcji dzieci
i o zrównaniu w prawach z maáĪeĔstwami.
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https://www.glaad.org/ [dostĊp: 20.07.2017].

Prezydent Bill Clinton we wrzeĞniu 1996 r.
podpisaá ustawĊ o obronie maáĪeĔstwa (Defense of Marriage Act, DOMA), która nakazaáa
wáadzom federalnym uznawanie za maáĪeĔstwa jedynie związków kobiety i mĊĪczyzny.
Miaáo to konsekwencje dla zatrudnionych
przez rząd federalny w obszarze ubezpieczeĔ
rodzinnych, ĞwiadczeĔ spoáecznych, uprawnieĔ imigracyjnych maáĪonków, przepisów
o bankructwie, a takĪe wspólnego rozliczania
podatków.
Stany w USA od 2004 r., począwszy od
Massachusetts, dopuszczaáy związki tej samej
páci, a w czerwcu 2013 r. Sąd NajwyĪszy USA
podwaĪyá ustawĊ DOMA z 1996 r. i w efekcie
dopuĞciá do uznania związków tej samej páci za
maáĪeĔstwa. Kampania informacyjna i promocyjna o maáĪeĔstwach tej samej páci prowadzona przez aktywistów, organizacje LGBT, stowarzyszenia praw obywatelskich, Þrmy prawnicze
i duĪą czĊĞü mediów w USA doprowadziáa do
decyzji Sądu NajwyĪszego USA (SCOTUS)
z 26 czerwca 2015 r., który stosunkiem gáosów
5 : 4 uznaá za niekonstytucyjne stanowe zakazy
związków (maáĪeĔstw) tej samej páci. W kampaniĊ byáy zaangaĪowane organizacje i stowarzyszenia LGBT o proÞlu spoáecznym i kulturalnym, na przykáad GLAAD1, jak i ruchy
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skoncentrowane wyáącznie na tej tematyce, jak
Marriage Equality USA2.
W Polsce zakres debaty o związkach tej samej páci ogranicza deÞnicja maáĪeĔstwa zawarta
w art. 18 Konstytucji RP, który mówi, Īe „MaáĪeĔstwo jako związek kobiety i mĊĪczyzny, rodzina, macierzyĔstwo i rodzicielstwo znajdują siĊ
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”3.
Z tego powodu, a takĪe ze wzglĊdu na odmiennoĞci kulturowe, historyczne, obyczajowe i poglądy
dominujące w spoáeczeĔstwie, ewentualne wprowadzenie w Polsce rozwiązaĔ podobnych do obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej napotyka na przeszkody. Konstytucja RP nie odnosi siĊ do innych form związków
miĊdzy dwoma osobami i nie reguluje ich, a takĪe
nie zawiera zakazu związków partnerskich miĊdzy osobami róĪnej i tej samej páci.
Dyskusje w mediach i w internecie, publiczne kampanie informacyjne, a gáównie zmiany
w przepisach w krajach Zachodu dotyczące
związków osób jednej páci, staáy siĊ inspiracją
dla polskich organizacji skupiających osoby homoseksualne do wprowadzenia tej tematyki do
agendy publicznej. Takie wysiáki podejmowaáy
w 2015 roku dwie najwaĪniejsze polskie organizacje LGBT, czyli Kampania Przeciw Homofobii4 (KPH) i Lambda Warszawa5. Choü amerykaĔskie i polskie organizacje LGBT stawiaáy
sobie w tamtym okresie inne cele (zniesienie
stanowych ograniczeĔ w zawieraniu związków
tej samej páci w USA i akceptacja prawna dla
związków partnerskich w Polsce), to odwoáywaáy siĊ do narzĊdzi typowych dla kampa-

2

nii informacyjnych i edukacyjnych, w tym do
mediów spoáecznoĞciowych, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem Twittera. Jego zastosowanie
jest Ğwiadectwem zmian we wspóáczesnych
kampaniach informacyjnych i edukacyjnych,
które – obok podstawowych adresatów, osiągalnych przez media masowe – muszą odwoáywaü
siĊ do wybranych grup opiniotwórczych: dziennikarzy, polityków, decydentów, urzĊdników,
ekspertów, naukowców czĊĞciej uĪywających
Twittera6. Przykáady amerykaĔskie i polskie
sáuĪą – z jednej strony – pokazaniu komunikacji z uĪyciem Twittera przez podobne organizacje z obu krajów, a z drugiej – przedstawieniu
kierunków rozwoju i trendów w kampaniach
informacyjnych, wciąĪ wyznaczanych przez
podmioty z USA.

Przegląd literatury
Publiczna kampania informacyjna – wedáug
Charlesa Atkina i Ronalda Rice’a – moĪe byü
zdeÞniowana jako „celowe dziaáania w celu poinformowania albo wywarcia wpáywu na duĪe
grupy odbiorców, podejmowane w okreĞlonym
czasie z pomocą uporządkowanego zestawu
przedsiĊwziĊü komunikacyjnych i prezentujące szereg komunikatów w róĪnych mediach,
podporządkowanych z reguáy osiągniĊciu niekomercyjnych korzyĞci dla osób i spoáeczeĔstwa”7. Badacze podkreĞlają podobieĔstwa
miĊdzy kampaniami dotyczącymi zdrowia,
edukacji, zagadnieĔ spoáecznych, kulturalnych
i ideowych a komercyjnymi kampaniami reklamowymi8. Kampanie dotyczące zagadnieĔ
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ideowych, zmian spoáecznych, kulturowych,
praw czáowieka, tematów politycznych, w tym
kampanie wyborcze, áączą elementy kampanii
informacyjnych i reklamowych, a ich ostatecznym efektem ma byü zmiana zachowania adresatów w krótszej (np. wybory) albo dáuĪszej
(np. akceptacji dla imigrantów albo związków
jednej páci) perspektywie9.
Publiczne kampanie informacyjne dzieli
siĊ wedáug podstawowego obszaru ich zainteresowania na: kampanie spoáeczne, zdrowotne,
ekologiczne i edukacyjne. Za najbardziej rozpowszechnione naleĪy uznaü kampanie edukacyjne, które odnoszą siĊ do róĪnych dziedzin, a ich
celem jest dostarczenie wiadomoĞci na istotny
temat i wywarcie przez to wpáywu na adresatów
kampanii. Jest to zgodne z rozpowszechnionym
wĞród badaczy komunikowania podejĞciem
do kampanii, koncentrującym siĊ na strategii
uzyskiwania spoáecznej kontroli, opartym na
wzorcu okreĞlanym jako 3E (education, engineering, enforcement), czyli: edukacja, ekspertyza, egzekwowanie10.
WiĊkszoĞü kampanii informacyjnych odwoáuje siĊ do wątków edukacyjnych – pokazujących i táumaczących dane zjawisko, potrzebĊ
wprowadzenia zmian i konsekwencje ich zlekcewaĪenia, np. w komunikatach dotyczących
szczepieĔ dzieci albo zapinania pasów w samochodzie. W Ğlad za edukacją czĊsto idą rozwiązania techniczne, regulacyjne albo organizacyjne wymagające zaangaĪowania specjalistów
i dziaáania wáadz, np. instalowanie w samochodach sygnalizacji niezapiĊtych pasów czy
rozsyáanie przypomnieĔ do rodziców o nadchodzącym terminie szczepienia. Ostatnią metodą,
najrzadziej stosowaną w kampaniach informa-
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cyjnych i edukacyjnych, jest egzekwowanie
promowanych rozwiązaĔ za pomocą przepisów
prawnych, regulacji i zaleceĔ, poáączone z sankcjami za ich lekcewaĪenie, np. w formie mandatów za jazdĊ bez pasów albo grzywny dla rodziców za unikanie obowiązkowych szczepieĔ
dzieci. Ten mechanizm jest dostĊpny jedynie
w kampaniach wáadz publicznych skupionych
na popularyzacji nowych przepisów, rozwiązaĔ
albo instytucji. Proporcje miĊdzy elementami
triady 3E (edukacja, ekspertyza, egzekwowanie) w praktyce kampanii informacyjnej zaleĪą
od celu, przyjĊtej strategii, a przede wszystkim
od organizacji, stowarzyszenia czy grupy bĊdącej organizatorem i nadawcą.
Publiczne kampanie informacyjne i edukacyjne sáuĪą wprowadzeniu zmian (reform)
w Īyciu spoáecznym i publicznym, w rozwiązaniach prawnych i zwyczajach, w postrzeganiu
i ocenie zjawisk, w wartoĞciach i zachowaniach
za pomocą róĪnych metod (tradycyjnych i nowych mediów, mediów wáasnych i spoáecznoĞciowych grup i instytucji prowadzących
kampanie). Rolą kampanii jest nie tylko bezpoĞrednie dotarcie do grup, których dotyczy
dany problem, ale wprowadzenie poĪądanych
zmian w szerzej pojmowanym otoczeniu spoáecznym11.
W polskiej literaturze terminy „publiczna
kampania informacyjna”, „kampania edukacyjna”, „kampania spoáeczna” są traktowane
jako bliskoznaczne, a nawet toĪsame. ĝwiadczy o tym czĊsto przytaczana deÞnicja kampanii spoáecznej autorstwa Beaty Tarczydáo,
jako przedsiĊwziĊcia komunikacyjno-promocyjnego, którego celem jest „wywoáanie zmian
postaw wobec pewnej idei czy problemu (…)
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poprzez informowanie, wyjaĞnianie, skáanianie
do aktywnoĞci, poruszanie trudnych bądĨ wstydliwych tematów uwzglĊdniających interes
spoáeczny”12.
WĞród organizatorów i nadawców kampanii informacyjnych i edukacyjnych moĪna
wymieniü trzy grupy podmiotów: publiczne,
pozarządowe i spoáeczne (III sektor) oraz biznesowe. Do instytucji publicznych organizujących kampanie naleĪą wáadze róĪnych szczebli,
instytucje rządowe i samorządowe, organizacje
miĊdzynarodowe. W sektorze pozarządowym
kampanie informacyjne i edukacyjne prowadzą fundacje, stowarzyszenia, organizacje spoáeczne, ruchy ideowe, polityczne, obywatelskie
i kulturowe. Firmy, branĪe, organizacje przedsiĊbiorców, izby gospodarcze odwoáują siĊ do
kampanii, gdy chcą wprowadziü lub spopularyzowaü nowe technologie i nowe sposoby wykorzystania istniejących rozwiązaĔ; uzyskaü
wsparcie dla dziaáaĔ lobbingowych czy public
affairs albo zaprezentowaü siĊ jako odpowiedzialni „obywatele korporacyjni” w kontekĞcie
programów spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu (CSR).
SpecyÞką kampanii informacyjnych w Polsce byáo zastosowanie publicznych kampanii
informacyjnych jako waĪnego skáadnika tzw.
transformacyjnego PR (termin Ryszarda àawniczaka) w trakcie zmian systemu polityczno-gospodarczego na przeáomie lat 80. i 90. XX
wieku13. Popularyzacji kampanii spoáecznych,
edukacyjnych i informacyjnych w Polsce
sprzyja doroczny konkurs na najlepszą kampaniĊ spoáeczną14.
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Ewolucja kampanii spoáecznych, edukacyjnych i informacyjnych przejawia siĊ w coraz szerszym wykorzystaniu nowych metod
komunikowania (oprócz mediów masowych),
w tym internetu i mediów spoáecznoĞciowych.
Media spoáecznoĞciowe staáy siĊ powszechnie
stosowanym narzĊdziem we wspóáczesnym
komunikowaniu, takĪe w róĪnego typu kampaniach.
Wedáug Wáodzimierza Gogoáka przez media spoáecznoĞciowe (social media) „rozumie
siĊ formĊ naturalnej, nieskrĊpowanej wymiany
informacji w sieci pomiĊdzy osobami na temat
wspólnych zainteresowaĔ”, a takie dziaáania
są przejawem fundamentalnej zmiany w mediach i swoistą demonopolizacją dotychczasowych form gromadzenia i dystrybucji informacji i opinii15. Ich uĪycie stanowi niezbĊdny
element róĪnych przedsiĊwziĊü komunikacyjnych, bo to wáaĞnie media spoáecznoĞciowe są coraz czĊĞciej podstawowym Ĩródáem
informacji i opinii dla odbiorców programów
public relations, kampanii spoáecznych, informacyjnych i edukacyjnych16. Znaczenie
mediów spoáecznoĞciowych w kampaniach
spoáecznych – wedáug Anny LusiĔskiej – wynika z ich otwartoĞci i przewaĪnie bezpáatnego zamieszczania treĞci, co demokratyzuje
komunikacjĊ w porównaniu do tradycyjnych
mediów, na ogóá oczekujących zamieszczania
kosztownych reklam przez twórców kampanii.
W przypadku mediów spoáecznoĞciowych budĪet kampanijny nie jest juĪ taki istotny, a bardziej liczy siĊ pomysá17.
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Twitter jako medium spoáecznoĞciowe
WĞród mediów spoáecznoĞciowych popularnych w programach PR na czoáo wysuwają siĊ
Facebook i Twitter, przede wszystkim z uwagi
na powszechnoĞü (w przypadku Twittera ograniczoną do wybranych, aczkolwiek wpáywowych grup, jak dziennikarze, eksperci, analitycy, politycy); wygodĊ; uáatwianie dwustronnego
komunikowania; inicjowanie i podtrzymywanie
dialogu, a takĪe moĪliwoĞü tworzenia i komentowania treĞci przez uĪytkowników18.
Twitter, istniejący od 2006 r., jest platformą informacyjną i serwisem spoáecznoĞciowym sáuĪącym do zamieszczania, odpowiadania, przekazywania, oznaczania, komentowania, oceniania i odczytywania krótkich komunikatów, tzw. tweetów,
liczących do 140 znaków. Od powstania Twittera
jego funkcje byáy wzorem dla innych platform
internetowych (w tym dla Facebooka) i czĊsto
byáy kopiowane19. Wszystkie z usáug Twittera są
dostĊpne dla zarejestrowanych uĪytkowników
na urządzeniach mobilnych, telefonach komórkowych, tabletach i w komputerach, zaĞ niezarejestrowani mogą przeglądaü treĞci publikowane
przez inne osoby20. Obecnie liczba uĪytkowników
Twittera przekracza 300 mln dziennie, z czego
79 proc. pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.
Przesyáają Ğrednio 340 mln komunikatów dziennie, najwiĊcej tweetów (500 mln) pojawiáo siĊ
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16 sierpnia 2013 r.21 Podstawowym zastosowaniem Twittera w public relations, komunikowaniu
instytucjonalnym, w kampaniach informacyjnych
i edukacyjnych jest przekazywanie nowoĞci, aktualizacja danych, nawiązywanie dialogu z zainteresowanymi i przypominanie im o postĊpie kampanii. Twitter áatwo i szybko dociera jednoczeĞnie do
wielkiej grupy uĪytkowników liczonych w milionach22. DziĊki uĪyciu znaczników, tzw. hashtagów
(#)23, jest przydatny do konsekwentnego nadawania ram pojĊciowych treĞciom w kampaniach PR,
informacyjnych i edukacyjnych.
Badacze podkreĞlają, Īe Þrmom i instytucjom opáaca siĊ angaĪowaü na Twitterze,
bowiem opinie na ich temat są bardziej pozytywne, o ile tylko uprawiają dwukierunkowe,
dialogowe komunikowanie z interesariuszami24. JuĪ Brian Solis i Deirdre Breakenridge
w znanej pracy Putting the public back in public relations. How social media is reinventing
the aging business of PR podkreĞlali, Īe Twitter stanowi jedno z najpotĊĪniejszych narzĊdzi
dialogu25. JednoczeĞnie duĪa czĊĞü Þrm, takĪe
najwiĊkszych z listy „Fortune 500”, korzysta
z Twittera raczej jako z jednokierunkowej platformy do dzielenia siĊ informacjami i opiniami
niĪ do budowania trwaáych relacji z interesariuszami. Dialog z waĪnymi grupami w otoczeniu
czĊsto pozostaje postulatem26.
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Twitter jest teĪ stosowany do poruszania
zagadnieĔ kontrowersyjnych, wywoáujących
publiczne spory i polemiki, obecnych w mediach tradycyjnych i internetowych. Staje siĊ
wówczas forum wymiany poglądów i prezentacji stanowisk przez uczestników dyskusji
prowadzących promocjĊ takich rozwiązaĔ albo
zorganizowaną kampaniĊ informacyjną bądĨ
edukacyjną na ich rzecz. Jednym z przykáadów
kontrowersyjnych zagadnieĔ szeroko dyskutowanych na Twitterze są związki osób jednej páci
(tzw. związki partnerskie), zwane w niektórych
krajach maáĪeĔstwami homoseksualnymi.
Twitter jest teĪ przydatny do szybkiej reakcji
w sytuacjach kryzysowych27. Jest to powszechne zjawisko np. w Stanach Zjednoczonych,
gdzie liczba uĪytkowników Twittera wynosi
67 mln, czyli ponad 28 proc. dorosáych Amerykanów28. To znacznie wiĊcej niĪ Polsce, gdzie –
jak wynika z badania przeprowadzonego przez
dom mediowy UM – z Twittera korzysta okoáo 5 proc. dorosáych29. Twitter jest popularny
w krĊgach opiniotwórczych: wĞród polityków,
ekonomistów, dziennikarzy, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Ğwiata kultury30.

Metodologia
Zbadanie uĪycia Twittera w kampaniach prowadzonych przez organizacje promujące
związki jednej páci wymaga odwoáania siĊ do
tweetów publikowanych w wybranym okresie. Dla związków i tzw. maáĪeĔstw homoseksualnych kluczowy byá rok 2015, gdy Sąd
NajwyĪszy USA rozstrzygaá obowiązywanie
ograniczeĔ dla związków maáĪeĔskich tej sa-
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mej páci istniejące w niektórych stanach USA.
Organizacje i stowarzyszenia LGBT na Ğwiecie
(w tym w Polsce) w 2015 r. nawiązywaáy w komunikacji do kampanii w USA i do tamtejszych
procedur prawnych. Koncentracja na roku 2015
w analizie komunikowania na Twitterze byáa
podyktowana chĊcią uchwycenia najwaĪniejszych celów, strategii i przesáaĔ w kluczowym
momencie kampanii organizacji promujących
związki tej samej páci w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Liczba komunikatów z 2015
roku i ich zakres pozwoliáy na sformuáowanie
wniosków w tych obszarach.
Na potrzeby tego opracowania zostaáa przeprowadzona analiza iloĞciowa i jakoĞciowa
komunikatów (tweetów) wysáanych w 2015 r.
przez cztery organizacje i ruchy spoáeczne
z Polski i USA (po dwie organizacje z Polski:
Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa oraz z USA: GLAAD i Marriage Equality USA) na temat związków osób jednej páci,
pokazana w kontekĞcie celów tych organizacji,
przyjĊtych strategii komunikowania, kluczowych przesáaĔ, narzĊdzi i intensywnoĞci komunikowania. WĞród analizowanych tweetów
byáy komunikaty wáasne, zainicjowane przez
wszystkie organizacje, ich odpowiedzi na tweety innych instytucji i osób, a takĪe wiadomoĞci
przekazywane dalej (retweety).
Zostaáy zebrane wszystkie tweety @glaad,
@KPH_ofÞcial, @lambda_warszawa, @MEUSA z 2015 r., w tym dotyczące związków osób
jednej páci. Ich Ĩródáem byáy przede wszystkim
wymienione proÞle tych organizacji na Twitterze. Dla sprawdzenia i ewentualnego uzupeánie-

D. Wilcox, G. Cameron, B. Reber, Public relations. Strategies and tactics, Boston 2015, wyd. XI, s. 376.
S. Aslam, Twitter by the numbers: stats, demographics & fun facts, https://www.omnicoreagency.com/twitter-statistics/ [dostĊp: 18.09.2017].
29
tw, Facebook w Polsce ma wiĊkszy zasiĊg proc. niĪ globalnie, WhatsApp, Instagram i Snapchat wyprzedziáy Twittera i Netßixa, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-youtube-whatsapp-instagram-twitternetßix-snapchat-linkedin-i-periscope-statystyki-w-polsce-i-globalnie, “Wirtualne Media”, 18.09.2017 [dostĊp:
19.09.2017].
30
T. Gackowski, Twitter – Záoty Graal komunikacji XXI wieku?, „Medioznawca” 2013, http://www.medioznawca.com/blogi/blog-medialny/22-twitter-zloty-graal-komunikacji-xxi-w [dostĊp: 19.09.2017].
28

Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej páci w Polsce i w USA
nia materiaáów zostaáy teĪ uĪyte: http://backtweets.com/, pozwalająca na przeszukiwanie wczeĞniej wysáanych tweetów, i dodatkowa aplikacja
Twittera https://tweetdeck.twitter.com/. àączna
liczba komunikatów czterech organizacji na
Twitterze w 2015 roku przekroczyáa 5 tysiĊcy
(5112), z czego niemal 2 tysiące (1937) odnosiáo siĊ do związków jednej páci. Tweety zostaáy
zapisane w bazie danych, w której znalazáy siĊ:
ich peána treĞü, adres internetowy, data i godzina opublikowania, inne elementy komunikatu
(np. hashtagi, oznaczenia uĪytkowników). Baza
danych nie objĊáa wypowiedzi innych uĪytkowników Twittera (odpowiedzi, komentarzy,
uzupeánieĔ, polemik itp., czĊsto kilkunastu czy
kilkudziesiĊciu przy jednym tweecie analizowanych organizacji, zwáaszcza amerykaĔskich),
związanych z zarejestrowanymi tweetami, czyli charakterystycznych dla tej platformy form
dialogu. Choü byáoby to istotne poznawczo,
przeĞledzenie debat na Twitterze wokóá analizowanych komunikatów przekraczaáo ramy
tego studium (i moĪliwoĞci autora), dlatego nie
zostaáo podjĊte. Z tych samych powodów zostaáy pominiĊte liczby polubieĔ (FAV) i przekazaĔ
(RT) poszczególnych tweetów, które – razem
z wspomnianymi debatami wokóá nich – mogáyby staü siĊ przedmiotem odrĊbnych badaĔ,
np. z obszaru komunikacji jĊzykowej i retoryki31 czy prowadzonych za pomocą narzĊdzi
związanych z duĪymi zasobami informacji (Big
Data)32.
Wszystkie tweety z czterech organizacji
opublikowane w 2015 r. zostaáy wstĊpnie przeczytane przez dwie osoby. NastĊpnie zidentyÞkowano gáówne motywy (ramy pojĊciowe)
wystĊpujące w analizowanych komunikatach,
a potem kaĪda osoba podzieliáa je na wskaza-
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ne kategorie. Dla sprawdzenia jasnoĞci uĪytych
kryteriów przed rozpoczĊciem analizy obie
osoby dokonaáy wstĊpnej kategoryzacji 20 losowo wybranych tweetów z kaĪdej organizacji.
Uzyskane wyniki byáy bardzo zbliĪone, jedynie
z pojedynczymi odstĊpstwami, zatem taka metoda gwarantowaáa precyzyjne zakwaliÞkowanie tweetów do zidentyÞkowanych 9 kategorii.
WĞród tych kategorii (ram pojĊciowych)
znalazáy siĊ: „decyzje sądów i wáadz”, „wsparcie dla kampanii”, „bieĪące wydarzenia”, „inicjatywy i pozwy”, „historie z Īycia”, „raporty
i badania opinii”, „polemiki i krytyka”, „ze
Ğwiata” (dwie ostatnie kategorie w duĪej mierze
byáy reakcją na wypowiedzi innych instytucji,
organizacji i osób) i „inne”. Wymienione nazwy jasno táumaczą zawartoĞü tweetów zakwaliÞkowanych do poszczególnych grup. Wszystkie kategorie musiaáy uwzglĊdniaü odmienny
charakter komunikowania organizacji polskich
i amerykaĔskich, inne strategie i cele dziaáaĔ
i kampanii informacyjnych. Ze wzglĊdu na liczbĊ i charakter opublikowanych tweetów peána
analiza byáa przeprowadzona tylko dla jednej
organizacji z USA, bowiem – jak siĊ okazaáo
– pozostaáe uĪyáy Twittera do tematu związków
jednej páci tylko w ograniczonym zakresie.
Na podstawie materiaáów zebranych z Twittera i innych komunikatów wybranych organizacji zostaáa podjĊta próba odpowiedzi na dwa
pytania badawcze:
1. W jaki sposób organizacje i ruchy spoáeczne
w Polsce i USA stosują Twitter w kampaniach informacyjnych i edukacyjnych?
2. Jakie są podobieĔstwa i róĪnice miĊdzy
oboma krajami w gáównych przesáaniach,
tematach, liczbie komunikatów i ramach
pojĊciowych stosowanych na Twitterze?

A. Tereszkiewicz, Komunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online, “Studia Medioznawcze” 2017, nr 1 (68), s. 75–85.
32
W. Gogoáek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. CeliĔski, Z badaĔ nad wykorzystaniem raÞnacji informacji sieciowej.
Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015, “Studia Medioznawcze” 2015, nr 3 (62), s. 32–41.
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Wyniki
Przeprowadzone analizy wskazują, Īe dla trzech
spoĞród czterech organizacji tematyka związków
tej samej páci nie miaáa charakteru priorytetowego, a znalazáa siĊ w centrum uwagi jedynie dla
Marriage Equality USA. Wynika to ze specyÞki tych organizacji, uwarunkowaĔ spoáecznych,
kulturowych i regulacji prawnych (zwáaszcza dla
polskich organizacji), a takĪe z róĪnej intensywnoĞci komunikacji na Twitterze.
àącznie na czterech badanych proÞlach
udaáo siĊ zidentyÞkowaü nastĊpujące liczby
tweetów z 2015 r. (rys. 1):
@lambda_warszawa – 387 tweetów, z czego 20
dotyczących związków jednej páci,
@KPH_ofÞcial – 582 tweety, z czego 130 odnosiáo siĊ do związków jednej páci,
@glaad – 2499 tweetów, z czego 143 odnosiáy
siĊ do związków jednej páci,
@MEUSA – 1644 tweety, wszystkie bezpoĞrednio
lub poĞrednio dotyczące związków jednej páci.

ObecnoĞü na Twitterze organizacji Lambda
Warszawa w 2015 r. (podobnie jak w innych okresach) nie byáa zbyt intensywna, o czym Ğwiadczy
skromna liczba komunikatów zamieszczonych
w tym medium, zdecydowanie najmniejsza spoĞród analizowanych organizacji. Wynika to czĊĞciowo z doĞü pasywnej strategii komunikowania, a takĪe ze skoncentrowania uwagi na Ğrodowisku osób o orientacjach odmiennych niĪ heteroseksualna (LGBTQ), na ich problemach Īyciowych, socjalnych, sytuacjach codziennych i na
rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Lambda
Warszawa powstaáa w 1997 r. Jak podaje strona internetowa Lambdy Warszawa, jej misją jest
„tworzenie przestrzeni do budowania pozytywnej toĪsamoĞci spoáecznoĞci LGBTQ, niesienie
niezaleĪnej, profesjonalnej i eksperckiej pomocy
w sytuacjach trudnych i kryzysowych, (…) wewnĊtrzny rozwój spoáecznoĞci lesbijek, gejów,
osób biseksualnych, transpáciowych i queer (…)
w wymiarze lokalnym i krajowym”33. Lambda
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Rys. 1. Organizacje na Twitterze w 2015 r. – ogólna liczba tweetów (TT) i tweety dotyczące
związków jednej páci (SSM)
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie www.twitter.com
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Warszawa deklaruje wiarĊ w moĪliwoĞci spoáeczeĔstwa obywatelskiego, potrzebĊ wspólnego
dziaáania w sprawach waĪnych dla grupy lub
Ğrodowiska, a takĪe apartyjnoĞü i niezaleĪnoĞü
od nacisków zewnĊtrznych.
ProÞl Lambda Warszawa @lambda_warszawa na Twitterze istnieje od czerwca 2013 r.
i do 20 lipca 2017 r. znalazáo siĊ na nim áącznie
1338 tweetów. ProÞl byá wówczas obserwowany przez 1203 osoby (followers), a liczba obserwowanych przez @lambda_warszawa wynosiáa 163. W 2015 r. zaledwie 20 tweetów spoĞród
387 opublikowanych w tym roku (nieco ponad
5 proc.) dotyczyáo związków tej samej páci. Komunikaty na @lambda_warszawa odnosiáy siĊ
do poparcia polityków dla związków partnerskich (relacja z wywiadu z marszaákiem Sejmu
Radkiem Sikorskim w Salon24.pl opublikowana
w dniu 12 stycznia 2015 r.34); debaty w Sejmie
na ten temat („Sejm odrzuciá w pierwszym czytaniu projekt ustawy o związkach partnerskich.
Wszystko jasne. @Platforma_org @sldpoland”
– tweet z 26 maja 2015 r.); postulatów Lambdy
Warszawa w tej sprawie (1 tweet); gáosowania
Polski w ONZ za rozszerzeniem ĞwiadczeĔ
maáĪeĔskich dla pracowników ONZ pozostających w związkach jednopáciowych wbrew stanowisku Rosji i paĔstw muzuámaĔskich (tweet
z 26 marca 2015 r.)35; decyzji o wprowadzeniu
maáĪeĔstw jednopáciowych w USA (áącznie 5
tweetów, w tym 1 o audycji w Radiu dla Ciebie
na ten temat, opublikowanych w dniach 26–28
czerwca 2015 r.); informacja o zbiórce na produkcjĊ Þlmu „Artykuá osiemnasty” dotyczącego związków tej samej páci w Polsce36 (tweet
z 10 paĨdziernika 2015 r.); ustaw o związkach
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partnerskich w Portugalii i na Cyprze (tweety
z listopada 2015 r.). Zdecydowana wiĊkszoĞü
pozostaáych komunikatów Lambdy Warszawa
zamieszczonych na Twitterze w 2015 r. byáa
poĞwiĊcona dziaáaniom szkoleniowym, edukacyjnym, pomocowym, socjalnym, warsztatom,
przedsiĊwziĊciom kulturalnym, wspóápracy
z innymi organizacjami.
Bardziej widoczna na Twitterze, w internecie, w mediach i w polskiej debacie publicznej
jest Kampania Przeciw Homofobii. Zostaáa zaáoĪona w 2001 roku jako ogólnopolska organizacja przeciwdziaáająca nietolerancji i dyskryminacji osób LGBT, a obecnie posiada status
organizacji poĪytku publicznego (OPP). Zgodnie z wáasną deklaracją „dziaáa na rzecz osób
homo- i biseksualnych, transpáciowych (LGBT)
i ich bliskich, poprzez rzecznictwo polityczne,
spoáeczne i prawne, tworzenie i wdraĪanie systemowych rozwiązaĔ edukacyjnych dla wielu
grup zawodowych i budowanie szerokiego ruchu sojuszniczego”37.
Na Twitterze proÞl @KPH_ofÞcial jest
obecny od czerwca 2013 r. – do 20 lipca 2017 r.
znalazáy siĊ na nim áącznie 2062 tweety, proÞl
jest obserwowany przez 3032 osoby (followers),
a liczba obserwowanych przez @KPH_ofÞcial
wynosiáa 697. W 2015 r. proÞl @KPH_ofÞcial
zamieĞciá 582 tweety, z czego 130 (22 proc.)
odnosiáo siĊ – zwykle poĞrednio – do związków
tej samej páci. Zdecydowana wiĊkszoĞü tweetów stanowiáa reakcjĊ na bieĪące wydarzenia:
poparcie od polityków dla związków partnerskich (w takim duchu wypowiadali siĊ Radek
Sikorski, Anna Grodzka, Wanda Nowicka, Janusz Palikot), debatĊ w Sejmie na ten temat,

Radek Sikorski popiera związki partnerskie, Salon24.pl, 12.01.2015, https://www.salon24.pl/newsroom/625783,radek-sikorski-popiera-zwiazki-partnerskie [dostĊp: 20.07.2017].
35
BBC, UN thwarts Russia over gay staff rights, http://www.bbc.com/news/world-europe-32031238 [dostĊp:
20.07.2017].
36
Artykuá osiemnasty. ZakoĔczona zbiórka na Þlm dokumentalny w serwisie Pomagam.pl, b.d. https://pomagam.pl/art18 [dostĊp: 20.07.2017].
37
http://kph.org.pl/ [dostĊp: 20.07.2017].
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utworzenie koalicji na rzecz związków partnerskich w Polsce w grudniu 2015 r.38 DuĪo miejsca na proÞlu @KPH_ofÞcial zajĊáy wiadomoĞci i komentarze o związkach i maáĪeĔstwach
tej samej páci w innych krajach (4 – o decyzji
Sądu NajwyĪszego USA w czerwcu, 10 – o referendum w sprawie maáĪeĔstw tej samej páci
Irlandii w maju, aĪ 23 o Cyprze w listopadzie
2015 r. i w Grecji w grudniu 2015 r.), takĪe niekorzystne dla organizacji (nieudane dla ruchów
LGBT referendum w Sáowenii o związkach tej
samej páci w grudniu 2015 r.). Wáasne inicjatywy KPH obejmowaáy wprowadzenie tematu
związków partnerskich do kampanii prezydenckiej, wsparcie dla projektu stosownej ustawy
i krytyczne oĞwiadczenie KPH na temat Polski
i WĊgier (grudzieĔ 2015 r.)39.
Z podanej listy wyraĨnie moĪna wywnioskowaü, Īe komunikowanie Kampanii Przeciw Homofobii byáo bardziej rozbudowane,
systematyczne i skoncentrowane na bieĪących
tematach politycznych niĪ w przypadku Lambdy Warszawa. W wiĊkszym stopniu dotyczyáo
związków tej samej páci, choü miaáo charakter
doĞü przypadkowy, bowiem trudno dostrzec jasną strategiĊ komunikowania, a nawet wáaĞciwą
ocenĊ zjawisk, jeĞli wydarzeniom na Cyprze organizacja poĞwiĊca wielokrotnie wiĊcej uwagi
niĪ istotnej dla Stanów Zjednoczonych, i dla caáego Ğwiata, decyzji tamtejszego Sądu NajwyĪszego z czerwca 2015 r. o zniesieniu ograniczeĔ
stanowych dla związków tej samej páci.
Obie polskie organizacje LGBT wykorzystywaáy Twitter w komunikowaniu z interesariuszami, jednak w ograniczonym zakresie.
ZamieĞciáy niewiele tweetów, Ğrednio 1–2
dziennie, co moĪe byü satysfakcjonującym wynikiem dla hobbysty, ale nie dla stowarzysze-
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nia, fundacji lub ruchu spoáecznego starającego
siĊ o poparcie postulatów przez szerokie krĊgi
spoáeczne. W komunikatach nie widaü wyraĨnej myĞli przewodniej czy strategii komunikowania. Nie moĪna byáo w nich odnotowaü
konsekwentnego wykorzystania znaczników
(#hashtagów), które uáatwiaáyby poszukiwanie
informacji na okreĞlony temat, np. o związkach
partnerskich. Polskie organizacje nie wáączyáy
siĊ aktywnie do debat o związkach tej samej
páci w USA i w Europie Zachodniej, a jedynie
sporadycznie do nich nawiązywaáy. Byáo to
zapewne spowodowane odmiennoĞciami kulturowymi, historycznymi, obyczajowymi, przewaĪającymi opiniami spoáecznymi o związkach
homoseksualnych w Polsce, ale równieĪ innym
rozumieniem tradycji wolnoĞciowych i liberalnych w Polsce niĪ w Stanach Zjednoczonych
i w krajach zachodnich.
Z kolei obie analizowane organizacje ze
Stanów Zjednoczonych znacznie intensywniej
korzystaáy z Twittera niĪ ich polskie odpowiedniki, o czym Ğwiadczy o wiele wyĪsza liczba
opublikowanych komunikatów, obserwujących, interakcji z innymi uĪytkownikami i polubieĔ. Zarówno GLAAD, jak i Marriage Equality USA uczyniáy z Twittera jedno z gáównych
narzĊdzi w komunikowaniu z interesariuszami
i w osiąganiu celów organizacyjnych. Uzupeánieniem Twittera byáy wáasne media GLAAD
i Marriage Equality USA (strony internetowe,
proÞle w mediach spoáecznoĞciowych) i liczne publikacje na ich temat, czĊsto wspominane
w tweetach.
Znacznie dáuĪsze tradycje ma GLAAD, organizacja od dawna obecna w mediach, kulturze (gáównie popularnej) oraz w Īyciu spoáecznym USA. Istnieje od 14 listopada 1985 r. (do

New coalition for civil partnerships in Poland, ILGA Europe, 16.12.2015, https://www.ilga-europe.org/
resources/news/latest-news/new-coalition-civil-partnerships-poland [dostĊp: 20.07.2017].
39
PiS wetuje związki partnerskie w UE – ostra krytyka KPH, Kampania Przeciw Homofobii, 10.12.2015,
https://kph.org.pl/pis-wetuje-zwiazki-partnerskie-w-ue-ostra-krytyka-kph/ [dostĊp: 20.07.2017].
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2013 r. jako Gay & Lesbian Alliance Against
Defamation), a jej celem pozostaje monitorowanie mediów, kultury masowej i wpáywanie
na prezentacjĊ mniejszoĞci seksualnych w prasie, TV, Þlmach. GLAAD powstaá w Ğrodowisku artystycznym, dziennikarskim, literackim
i wĞród dziaáaczy kultury w reakcji na sensacyjne teksty dziennika „New York Post” o HIV
i AIDS. Stanowi poáączenie obserwatora mediów (w 1987 r. wprowadziá nazwĊ „gay” do
„NYT”) z agencją promocyjną i public relations
pracującą na rzecz mniejszoĞci seksualnych
w USA i na Ğwiecie40. GLAAD wspóápracuje
z gáównymi mediami (drukowanymi, elektronicznymi i internetowymi), którym dostarcza
tematy, inspiracje, rozmówców i przykáady ze
Ğrodowiska LGBT. Zajmuje siĊ prostowaniem
nieprawdziwych albo nierzetelnych – zdaniem
Ğrodowiska LGBT – opinii i wypowiedzi na
jego temat, a gdy zachodzi taka koniecznoĞü –
równieĪ polemikami. WaĪne dla GLAAD jest
wprowadzanie postaci ze Ğrodowisk LGBT do
kultury popularnej, produkcji Þlmowych, telewizyjnych, gier komputerowych, komiksów
przez wspóápracĊ ze scenarzystami, pisarzami,
producentami, wydawcami ksiąĪek, gier, studiami Þlmowymi, stacjami TV i radiowymi.
GLAAD z powodzeniem stosuje najnowsze
techniki komunikowania, w tym Twitter.
ProÞl @glaad od kwietnia 2009 r. jest obecny na Twitterze. Do 20 lipca 2017 r. znalazáo
siĊ na nim áącznie 28,4 tys. tweetów, proÞl jest
obserwowany przez 371 tys. osób (followers),
a liczba obserwowanych przez @glaad wynosiáa 45,3 tys. W 2015 r. proÞl @glaad zamieĞciá
2499 tweetów, z czego zaledwie 143 (niespeána 6 proc.) dotyczyáo związków tej samej páci.
Zdecydowana wiĊkszoĞü z nich odnosiáa siĊ do
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kultury, Þlmu, TV, mediów, sportu, edukacji,
Īycia spoáecznego, mniejszoĞci seksualnych
w tych sferach. To wynik genezy i zainteresowaĔ ruchu skoncentrowanego na prezentowaniu przedstawicieli Ğrodowiska LGBT w kulturze popularnej.
WĞród komunikatów odnoszących siĊ do
związków tej samej páci najczĊstsze byáy wieĞci ze Ğwiata (gáównie o maáĪeĔstwach tej samej
páci, poparciu dla nich ze strony katolickiego
ksiĊdza i o zwyciĊskim dla ruchów LGBT referendum w Irlandii – 25 tweetów), w duĪej mierze
pochodzące z innych mediów. W styczniu 2015 r.
GLAAD odwoáywaá siĊ do orĊdzia o stanie paĔstwa prezydenta Baracka Obamy, który uznaá, Īe
„maáĪeĔstwa homoseksualne zmieniáy siĊ z zagadnienia dzielącego spoáeczeĔstwo w opowieĞü
o wolnoĞci w kraju” i dlatego zaprosiá do Biaáego Domu nowo poĞlubioną parĊ homoseksualną
(tweety z 20 stycznia 2015 r.). W czerwcu 2015 r.
zostaá teĪ przywoáany jednoczesny Ğlub 10 chiĔskich par tej samej páci w Kalifornii41.
NajwiĊcej tematów dla @glaad (20 tweetów)
dostarczyáa czerwcowa decyzja Sądu NajwyĪszego USA o zniesieniu stanowych zakazów
maáĪeĔstw osób tej samej páci i wyrazy satysfakcji z tego powodu wypowiadane przez amerykaĔskich i Ğwiatowych celebrytów. ĩywo omawiane byáy związki tej samej páci w Þlmach, TV,
mediach (takĪe poza USA), poáączone z recenzjami i ocenami wystĊpujących w nich postaci
ze Ğrodowiska LGBT. W komunikatach @glaad
o związkach tej samej páci najczĊĞciej powtarzaá
siĊ znacznik #LoveWins. Stanowisko i strategiĊ
GLAAD podsumowuje wypowiedĨ szefowej,
Sarah K. Ellis z 8 listopada 2015 r.: „RównoĞü
maáĪeĔska i okáadki magazynów to dla nas waĪny punkt odniesienia, ale nie linia mety”42.

https://www.glaad.org/ [dostĊp: 20.07.2017].
K. Sutton, 10 same sex couples from win destination weddings in West Hollywood, GLAAD, 8.06.2015, https://
www.glaad.org/blog/10-same-sex-couples-china-win-destination-weddings-west-hollywood [dostĊp: 20.07.2017].
42
https://twitter.com/search?q=magazine%20covers%20%40sarahkateellis&src=typd [dostĊp: 20.07.2017].
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Wyáącznie problematyką związków tej samej páci zajmuje siĊ zaáoĪona w 1996 r. Marriage Equality USA (MEUSA). Jest to najdáuĪej
dziaáająca organizacja, której celem jest „budowa równoĞci dla spoáecznoĞci LGBTQ przez
równe prawa dla ich maáĪeĔstw w kaĪdym stanie i na poziomie federalnym”43. Skupia ponad
40 tysiĊcy czáonków we wszystkich 50 stanach,
opiera siĊ gáównie na wolontariacie i oddolnych
inicjatywach dotyczących edukacji, szkoleĔ,
dziaáaĔ i tworzenia koalicji na rzecz związków,
par LGBTQ i ich rodzin, takĪe poprzez przedstawianie przykáadów ze Ğrodowiska LGBTQ,
aby uzyskaü dla niego szerokie wsparcie44.
Od marca 2009 r. proÞl @MEUSA jest obecny na Twitterze. Do 20 lipca 2017 r. znalazáo siĊ
na nim áącznie 23,4 tys. tweetów, proÞl jest obserwowany przez 37,1 tys. osób (followers), czyli
dziesiĊciokrotnie mniej niĪ @glaad, a liczba obserwowanych przez @MEUSA wynosiáa 1307.
W 2015 r. na @MEUSA zostaáy zamieszczone áącznie 1644 komunikaty i w zasadzie

wszystkie byáy bezpoĞrednio lub poĞrednio
związane ze związkami jednej páci. Jest to
efekt specjalizacji Marriage Equality USA,
której misją jest wprowadzanie i propagowanie
związków tej samej páci uznawanych w USA za
maáĪeĔstwa.
CzĊstotliwoĞü publikacji zaleĪaáa gáównie
od aktualnych wydarzeĔ, zwáaszcza od rozstrzygniĊü sądowych i administracyjnych dotyczących związków jednej páci w USA i w innych krajach. NajwiĊcej komunikatów zostaáo
opublikowanych w czerwcu (324), a niewiele
mniej w kwietniu (249), styczniu (202), lipcu (179), marcu (178) i maju (174). W drugiej poáowie roku, gdy związki jednej páci
staáy siĊ czĊĞcią systemu prawnego w USA,
ich wystĊpowanie na proÞlu @MEUSA byáo
znacznie rzadsze (spadáo do 16 tweetów miesiĊcznie w listopadzie i grudniu 2015 r.). LiczbĊ
tweetów o związkach tej samej páci na proÞlu
@MEUSA w poszczególnych miesiącach 2015 r.
prezentuje rysunek 2.
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Rys. 2. AktywnoĞü Marriage Equality USA na Twitterze w poszczególnych miesiącach 2015 r.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie https://twitter.com/MEUSA
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www.marriageequality.org [dostĊp: 20.07.2017].
TamĪe.

Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej páci w Polsce i w USA
NajczĊĞciej tweety dotyczyáy bieĪących wydarzeĔ, koncertów, marszów, imprez, publikacji o związkach homoseksualnych – to ponad
jedna czwarta wszystkich tweetów @MEUSA
(455 z 1644). Drugi blok zagadnieĔ odnosiá
siĊ do decyzji sądowych i administracyjnych
na poziomie federalnym, stanowym i poszczególnych hrabstw (np. rozpoczĊcia wydawania
Ğwiadectw Ğlubu dla par jednopáciowych) – takich komunikatów pojawiáo siĊ 258. Trzecim
najczĊĞciej pojawiającym siĊ wątkiem (226
tweetów) byáa krytyka przeciwników maáĪeĔstw homoseksualnych (politycy, urzĊdnicy,
aktywiĞci, czĊĞü mediów, niektóre wyznania,
jak KoĞcióá katolicki, w tym papieĪ). Mniej
uwagi proÞl @MEUSA poĞwiĊciá inicjatywom
i pozwom ze strony spoáecznoĞci LGBT (166),
wiadomoĞciom ze Ğwiata (Grecja, Irlandia,
Szwecja, Wáochy, Meksyk, Puerto Rico, Chiny, Australia, Nowa Zelandia, Wietnam – 135),
przykáady i historie z Īycia (121), wparcie dla
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kampanii o związki osób jednej páci (115 tweetów) i inne (119).
TematykĊ tweetów na proÞlu @MEUSA
przedstawia rys. 3. Na proÞl traÞaáy tylko pozytywy, czĊsto oznaczane #MarriageEquality, rzadziej #LoveWins albo #ssm (Same Sex
Marriage – maáĪeĔstwo tej samej páci), jednak
bez Īadnych odniesieĔ do #HomosexualMarriage.
Organizacja Marriage Equality USA
w 2015 r. prowadziáa intensywną komunikacjĊ na proÞlu @MEUSA. Twitter byá bez
wątpienia wĞród jej najwaĪniejszych narzĊdzi
komunikowania. W przypadku GLAAD i analizowanych polskich organizacji wykorzystanie Twittera miaáo mniejsze znaczenie w informowaniu, edukowaniu i perswazji odnoĞnie
do związków tej samej páci, równieĪ z powodu
innych, bardziej ogólnych (kulturowych, socjalnych, szkoleniowych czy ideowych) celów
tych organizacji.
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Rys. 3. Tematy poruszane na proÞlu @MEUSA w 2015 r.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie https://twitter.com/MEUSA

In
ne

ia
dm
W
in
sp
ist
ar
ra
ci
cj
ed
i
la
ka
m
Bi
pa
eż
ni
ąc
i
ew
yd
ar
In
ze
ic
ni
ja
a
ty
w
y
ip
oz
w
H
y
ist
or
Ra
ie
po
zż
rty
yc
ib
ia
ad
an
ia
op
Po
in
le
ii
m
ik
ii
kr
yt
yk
a
Ze
św
ia
ta

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

74
Wnioski i zalecenia dla kampanii PR
Na podstawie zaprezentowanych analiz moĪna
stwierdziü, Īe media spoáecznoĞciowe, w tym
Twitter, są niezbĊdnym skáadnikiem wspóáczesnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych
instytucji publicznych, ruchów ideowych, kulturowych i organizacji spoáecznych, takĪe dotyczących zagadnieĔ kontrowersyjnych dla ogóáu
spoáeczeĔstwa, jak związki tej samej páci, zwane w niektórych krajach maáĪeĔstwami homoseksualnymi. IntensywnoĞü debat w gáównych
mediach, mediach spoáecznoĞciowych i wĞród
spoáeczeĔstw w duĪej mierze zaleĪy od kampanii
prowadzonych przez ruchy zainteresowane takimi rozwiązaniami, jak Marriage Equality USA.
Jak dowiodáy badania, skutecznoĞü takich
kampanii informacyjnych i edukacyjnych wymaga koncentracji na gáównym przesáaniu
(czego Ğwiadectwem jest konsekwentne uĪywanie znacznika #MarriageEquality), a nie
wyáącznie okazjonalnego wáączania tematu do
gáównego nurtu komunikacji (jak w przypadku
dwóch polskich organizacji i GLAAD). Z tego
powodu proÞl @MEUSA – niemal w caáoĞci
poĞwiĊcony związkom osób tej samej páci –
stanowi przykáad konsekwentnego uĪycia Twittera w kampanii informacyjnej i edukacyjnej.
MoĪna postawiü tezĊ, Īe sukces komunikowania na Twitterze jest bardziej prawdopodobny
w przypadku koncentracji na jednym temacie
(jak Marriage Equality USA), a kampania przyniesie lepsze efekty, gdy bĊdzie organizowana
przez specjalnie powoáany zespóá (grupĊ zadaniową), który powinien istnieü dopóty, dopóki
nie zostanie osiągniĊty zaáoĪony cel kampanii
informacyjnej i edukacyjnej.
Wątki najczĊĞciej pojawiające siĊ w komunikowaniu ruchu Marriage Equality USA miaáy charakter informacyjny (co czwarty tweet).
Twitter z natury (krótkie, sygnalne komunikaty)
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nadaje siĊ do szybkiego informowania o waĪnych wydarzeniach, wypowiedziach i opiniach.
Warto zwróciü uwagĊ, Īe wĞród strategii komunikowania proÞlu @MEUSA wystĊpowaáo budowanie koalicji i mobilizowanie poparcia, nie
tylko tradycyjnie wĞród artystów, aktorów, pisarzy, celebrytów, ale równieĪ wĞród wybranych
koĞcioáów, jak episkopalny czy metodystyczny.
Za to KoĞcióá katolicki (w tym papieĪ), baptyĞci
i mormoni byli krytykowani za niechĊtne stanowisko wobec związków jednej páci. Mniej istotne dla @MEUSA byáy opinie polityków, chyba
Īe wyraĨnie popierali związki osób jednej páci,
jak prezydent Barack Obama.
SkutecznoĞü kampanii i komunikowania
w mediach tradycyjnych i spoáecznoĞciowych
wymaga systematycznego publikowania komunikatów (w tym takĪe tweetów). W 2015 r.
na proÞlu @MEUSA pojawiaáo siĊ Ğrednio
5 tweetów dziennie, choü z róĪną czĊstotliwoĞcią: czasem byáo ich nawet kilkanaĞcie w ciągu dnia. RównieĪ Ğwiadome ograniczenie siĊ
w kampanii do wybranego znacznika (#MarriageEquality), szukanie wszelkich pozytywów
dotyczących związków tej samej páci (w tym
zawieranie sojuszów, sygnaáów zrozumienia
i poparcia wĞród twórców, artystów, duchownych, polityków, celebrytów), pomijanie „záych
wiadomoĞci” (czyli niekorzystnych dla LGBT)
przez @MEUSA przyczyniáo siĊ do osiągniĊcia
poĪądanego efektu, jakim byáo wprowadzenie
nowych rozwiązaĔ prawnych i uzyskanie dla
nich akceptacji spoáecznej w USA. Wedáug
znanego oĞrodka analitycznego Pew Research
w 2017 r. aĪ 62 proc. Amerykanów popiera
maáĪeĔstwa jednej páci, a 32 proc. jest im przeciwne, zaĞ w 2001 r., gdy rozpoczynaáy siĊ
badania tego zagadnienia, proporcje byáy odwrotne – związki tej samej páci miaáy tylko 35
proc. zwolenników, a 57 proc. przeciwników45.

Pew Research Center, Changing attitudes on gay marriage, http://www.pewforum.org/fact-sheet/changingattitudes-on-gay-marriage/ [dostĊp: 20.07.2017].

Twitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej páci w Polsce i w USA
Z pewnoĞcią na ten wynik wpáynĊáo teĪ sprawne
uĪywanie mediów spoáecznoĞciowych i Twittera podczas kampanii informacyjnych i edukacyjnych przez organizacje i grupy popierające
związki jednej páci.
Porównanie sposobów komunikowania,
strategii i tematyki poruszanej na Twitterze
w kampaniach informacyjnych prowadzonych
przez organizacje z Polski i z USA pokazaáo
takĪe – poza odmiennoĞciami ideowymi, kulturowymi i spoáecznymi miĊdzy obu krajami
– róĪnice w kompetencjach, warsztacie i budowaniu strategii miĊdzy specjalistami z Polski
i z USA (na korzyĞü tych ostatnich, zwáaszcza
w przypadku Marriage Equality USA). Dziaáania konsultantów z USA wciąĪ pozostają
punktem odniesienia dla polskich specjalistów
public relations.
Przedstawione analizy skupiają siĊ na wykorzystaniu Twittera jako medium gáównie
informacyjnego i edukacyjnego, a dla obu polskich organizacji i dla GLAAD w omawianym
obszarze w istocie jednokierunkowego, bez
elementu dialogowego i Ğledzenia wywoáanych
dyskusji, polemik i wymiany opinii. Odmienny
charakter miaáy komunikaty organizacji Marriage Equality USA, wĞród których przynajmniej
dwie spoĞród dziewiĊciu omawianych kategorii („polemiki i krytyka” i „ze Ğwiata”, a czĊĞciowo i „inne”), czyli niemal 400 tweetów,
stanowiáy odpowiedzi, relacje bądĨ retweety
z innych Ĩródeá. MoĪna zatem uznaü, Īe tweety Marriage Equality USA w duĪym stopniu
odzwierciedlaáy debaty publiczne i wypowiedzi
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w innych mediach (tradycyjnych, internetowych i spoáecznoĞciowych), choü – z uwagi na
przyjĊtą metodologiĊ – przeprowadzona analiza nie objĊáa wszystkich aspektów komunikowania wybranych organizacji odnoszącego siĊ
związków osób jednej páci.
W dalszych studiach tego typu warto poszukaü wpáywu kampanii na Twitterze na media
tradycyjne i na inne media spoáecznoĞciowe,
takĪe w okresie dáuĪszym niĪ jeden rok. MoĪna to uczyniü przy uĪyciu takich wskaĨników,
jak liczba przekazanych informacji (retweetów
– RT), polubieĔ (FAV), zakres i intensywnoĞü
prowadzonych debat w mediach wáasnych
twórcy kampanii (SM, blog, strona www),
w mediach tradycyjnych, internetowych, spoáecznoĞciowych i mobilnych. Przydatne byáyby
badania Twittera i mediów spoáecznoĞciowych
z perspektywy retorycznej, analizy dyskursu
czy badanie sentymentów z pomocą Big Data.
DoĞwiadczenia z Twitterem i mediami spoáecznoĞciowymi w polskich i amerykaĔskich
kampaniach na rzecz związków tej samej páci,
zidentyÞkowane skuteczne strategie i narzĊdzia komunikowania, metody ich zastosowania
mogą byü uĪyte przy innych przedsiĊwziĊciach
informacyjnych i edukacyjnych adresowanych
do wybranych grup, Ğrodowisk (np. ekspertów,
mediów, polityków) albo do caáego spoáeczeĔstwa. Dotyczy to zwáaszcza zagadnieĔ wywoáujących publiczne debaty i kontrowersje,
równieĪ podejmowanych z innych pozycji ideowych i spoáecznych niĪ opisywane kampanie
o związkach osób tej samej páci.
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