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GUBERNATOR HOCHUL I PROKURATOR GENERALNA JAMES PUBLIKUJĄ 
RAPORT NA TEMAT ROLI PLATFORM INTERNETOWYCH W STRZELANINIE W 

BUFFALO  
  

Raport podkreśla radykalizację sprawcy strzelaniny w wyniku odwiedzania stron 
internetowych szerzących skrajne poglądy oraz wykorzystanie platform głównego 

nurtu do transmisji przemocy  
  

Gubernator Hochul i prokurator generalna James wzywają do federalnych i 
stanowych reform legislacyjnych w celu zwalczania ekstremizmu i przemocy w 

sieci  
  
  
Gubernator Kathy Hochul i Prokurator Generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, 
opublikowały dzisiaj raport na temat roli platform internetowych w tragicznej masowej 
strzelaninie w Buffalo w sklepie spożywczym Tops, gdzie zginęło 10 czarnoskórych 
osób, a trzy inne zostały ranne. Biuro Prokuratora Generalnego (Office of the Attorney 
General, OAG) przejrzało tysiące stron dokumentów i zawartości mediów 
społecznościowych, aby zbadać, jak domniemany sprawca strzelaniny używał platform 
internetowych do planowania, przygotowywania i nagłaśniania swojego ataku. To 
dochodzenie i następujące po nim sprawozdanie zostały zakończone zgodnie z 
wnioskiem gubernator Hochul. W trakcie dochodzenia OAG uzyskało i dokonało 
przeglądu zewnętrznych i wewnętrznych treści oraz polityk kilku platform internetowych, 
z których korzystał sprawca strzelaniny. W raporcie stwierdzono, że skrajne platformy 
internetowe, takie jak 4chan, zradykalizowały postawę sprawcy; platformy do transmisji 
na żywo, takie jak Twitch, zostały wykorzystane do nagłaśniania i zachęcania do 
naśladowania brutalnych ataków; a brak nadzoru, przejrzystości i odpowiedzialności 
tych platform pozwolił na rozprzestrzenianie się w sieci nienawistnych i 
ekstremistycznych poglądów, co doprowadziło do radykalizacji i przemocy.  
  
W następstwie tych ustaleń, gubernator Hochul i prokurator generalna James wzywają 
do federalnych i stanowych reform w celu zwalczania ekstremizmu i przemocy w sieci, 
w tym ustawodawstwa stanowego, które kryminalizowałoby graficzne obrazy lub filmy 
stworzone przez sprawców zabójstw i karało osoby, które ponownie udostępniają lub 
zamieszczają te same obrazy lub filmy. Ponadto gubernator Hochul i prokurator 
generalna James zalecają zmiany w sekcji 230 federalnej Ustawy w sprawie etyki 
mediów (Communications Decency Act), aby zwiększyć odpowiedzialność platform 
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internetowych i wymagać od firm podjęcia rozsądnych kroków w celu zapobieżenia 
pojawieniu się na ich platformach niezgodnych z prawem, brutalnych treści 
przestępczych.  
  
„Zbyt długo nienawiść i podziały szerzą się na platformach internetowych – i jak 
widzieliśmy w moim rodzinnym mieście Buffalo, ma to tragiczne konsekwencje”, 
powiedziała gubernator Hochul. „W następstwie przerażającej strzelaniny z udziałem 
białych supremacjonistów w tym roku, skierowałam wniosek do Biura Prokuratora 
Generalnego o zbadanie roli, jaką w tej masakrze odegrały platformy internetowe. Ten 
raport oferuje mrożący krew w żyłach opis czynników, które przyczyniły się do tego 
zdarzenia oraz, co ważne, mapę drogową w kierunku zwiększenia odpowiedzialności”.  
  
„Tragiczna strzelanina w Buffalo obnażyła prawdziwe niebezpieczeństwa związane z 
niemoderowanymi platformami internetowymi, które stały się wylęgarnią białej 
supremacji”, powiedziała prokurator generalna James. „Dziś spotkałam się z 
rodzinami ofiar, aby podzielić się ustaleniami tego raportu. Ten raport jest kolejnym 
dowodem na to, że radykalizacja i ekstremizm w sieci jest poważnym zagrożeniem dla 
naszych społeczności, zwłaszcza społeczności kolorowych. Widzieliśmy, jak to się stało 
w Christchurch, Charlottesville, El Paso i Buffalo, i nie możemy czekać na kolejną 
tragedię, zanim podejmiemy działania. Platformy internetowe powinny być 
odpowiedzialne za dopuszczenie do rozprzestrzeniania się na nich nienawistnych i 
niebezpiecznych treści. W sieci rozprzestrzeniają się ekstremistyczne treści, a my 
wszyscy musimy współpracować, aby stawić czoła temu kryzysowi i chronić nasze 
dzieci i społeczności”.  
  
W raporcie OAG zbadano kilka platform internetowych, z których korzystał sprawca 
strzelaniny, w tym 4chan, 8kun, Reddit, Discord, Twitch i YouTube, oraz inne platformy 
internetowe, na których OAG znalazło treści graficzne dotyczące strzelaniny lub 
manifestu sprawcy, w tym Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i Rumble. OAG 
wezwało te firmy i przejrzało tysiące stron dokumentów. Śledczy przyjrzeli się, w jaki 
sposób platformy były wykorzystywane do dystrybucji i promowania rasistowskich i 
antysemickich memów i wiadomości oraz udostępniania graficznych nośników 
wcześniejszej przemocy na tle rasowym, które to czynniki przyczyniły się do 
radykalizacji domniemanego sprawcy. W raporcie opisano również, w jaki sposób kilka 
bardziej popularnych platform zostało wykorzystanych do transmisji na żywo ze 
strzelaniny w celu podżegania do kolejnych aktów przemocy, a także w jaki sposób 
graficzne nagrania ze strzelaniny rozprzestrzeniły się w sieci.  
  
Podsumowując, sprawozdanie potwierdza, że kilka platform internetowych odegrało 
niezaprzeczalną rolę w tym rasistowskim ataku, po pierwsze poprzez radykalizację 
sprawcy strzelaniny, który przyswajał ogromne ilości rasistowskich i brutalnych treści, 
pomagając mu w przygotowaniach do ataku, a wreszcie umożliwiając mu jego 
wyemitowanie. Raport zawiera następujące wnioski:  
  

 Platformy internetowe szerzące skrajne poglądy powodują 
radykalizację postaw: Według własnych relacji sprawcy strzelaniny w 



Buffalo, jego postawa zradykalizowała się poprzez zjadliwe rasistowskie i 
antysemickie treści na anonimowych, praktycznie niemoderowanych 
stronach internetowych i platformach, które działają poza głównym nurtem 
Internetu, przede wszystkim na 4chan. W następstwie strzelaniny w 
Buffalo, na stronach internetowych propagujących skrajne poglądy 
rozprzestrzenił się film ze strzelaniny, nagrany przez widza śledzącego 
prowadzoną przez strzelającego transmisję na żywo. Anonimowość 
oferowana przez 4chan i podobne platformy, oraz ich odmowa 
moderowania treści w jakikolwiek znaczący sposób, zapewnia, że 
platformy te nadal są wylęgarnią rasistowskiej mowy nienawiści i 
radykalizacji.  

 Transmisje na żywo w Internecie stały się narzędziem dla sprawców 
masowych strzelanin: Transmisje na żywo w Internecie (livestreaming) 
stały się narzędziem w rękach sprawców masowych strzelanin, 
umożliwiając im natychmiastowe upublicznienie ich zbrodni, co jeszcze 
bardziej terroryzuje społeczność, do której strzelał i służy jako mechanizm 
podżegania i nakłaniania do dodatkowych aktów przemocy. Sprawcę z 
Buffalo pobudzało przekonanie, że inni będą oglądać jego akt przemocy w 
czasie rzeczywistym. Chociaż platforma, z której korzystał do transmisji 
swoich okrucieństw, wyłączyła transmisję w ciągu dwóch minut od 
rozpoczęcia przemocy, dwie minuty to wciąż za dużo.  

 Polityka moderacji platform głównego nurtu jest niespójna i 
nieprzejrzysta: Wiele dużych, uznanych platform poprawiło w ostatnim 
czasie swój czas reakcji w zakresie identyfikacji i usuwania 
niecenzuralnych treści związanych ze strzelaniną w Buffalo, w tym nagrań 
wideo ze strzelaniny i manifestu sprawcy. Reakcje platform były jednak 
niespójne – jedna z nich nie była w stanie zidentyfikować postów, które 
zawierały linki do kopii filmu z miejsca strzelaniny, nawet po 
zasygnalizowaniu tych postów w raportach użytkowników. Wiele platform 
nie ujawnia również w pełni, w jaki sposób moderuje treści o treściach 
szerzących postawy nienawiści, ekstremistyczne lub rasistowskie.  

 Platformy internetowe nie ponoszą odpowiedzialności: Platformy 
internetowe cieszą się zbyt dużym immunitetem prawnym. Art. 230 
Ustawy w sprawie etyki mediów w dużej mierze chroni platformy przed 
odpowiedzialnością za ich decyzje dotyczące moderowania treści, nawet 
jeśli platforma pozwala użytkownikom na zamieszczanie i udostępnianie 
treści niezgodnych z prawem.  

  
W odpowiedzi na ustalenia zawarte w raporcie, gubernator Hochul i prokurator 
generalna James zalecają szereg reform mających na celu walkę z ekstremizmem 
internetowym i zwiększenie odpowiedzialności platform internetowych. Zalecenia te 
obejmują:  
  

 Nałożenie odpowiedzialności za tworzenie i rozpowszechnianie 
filmów z zabójstwami: Stan Nowy Jork i inne stany powinny przyjąć 
przepisy nakładające odpowiedzialność karną za wykonanie przez 



sprawcę zdjęć lub filmów przedstawiających zabójstwo. Stan Nowy Jork 
powinien zbadać możliwość ustanowienia odpowiedzialności cywilnej dla 
każdego, kto przekazuje lub rozpowszechnia zdjęcia lub filmy wideo 
sprawcy przedstawiające popełnione przez niego zabójstwo. W 
połączeniu z odpowiednimi zmianami w art. 230, odpowiedzialność ta 
obejmowałaby platformy internetowe, w tym media społecznościowe i 
platformy do transmisji na żywo, które nie podejmują rozsądnych kroków 
w celu zapobiegania pojawianiu się takich treści.  

 Nałożenie ograniczeń dot. transmisji na żywo: Podobnie jak w 
przypadku poprzednich aktów przemocy z nienawiści, transmisja na żywo 
została przez sprawcę strzelaniny z Buffalo wykorzystana jako narzędzie 
do natychmiastowego udokumentowania i transmitowania swoich aktów 
przemocy w celu zapewnienia sobie sławy i radykalizacji innych. 
Transmisje na żywo na platformach internetowych powinny podlegać 
ograniczeniom – w tym wymogom weryfikacji i opóźnieniom w 
upublicznieniu – dostosowanym do celów identyfikacji przemocy, zanim 
treści te zostaną szeroko rozpowszechnione.  

 Nowelizacja art. 230: Obecnie art. 230 federalnej Ustawy w sprawie etyki 
mediów chroni platformy internetowe przed odpowiedzialnością za treści 
stron trzecich, które udostępniają, niezależnie od praktyk moderacyjnych 
tych platform. Kongres powinien dokonać nowelizacji art. 230 jako 
kompletnej obrony dla praktyk moderowania treści przez platformy 
internetowe. Zamiast tego, prawo powinno zostać zreformowane w taki 
sposób, aby wymagało od platformy internetowej, która chce zachować 
ochronę wynikającą z art. 230, podjęcia rozsądnych kroków w celu 
zapobieżenia pojawieniu się na platformie bezprawnych treści związanych 
z przestępczością z użyciem przemocy. Propozycja ta zmieniłaby 
aktualnie obowiązujący stan prawny. Zamiast zwykłej możliwości 
powoływania się na ochronę na mocy art. 230, platforma internetowa ma 
początkowy obowiązek wykazania, że jej polityka i praktyki były rozsądnie 
stworzone w celu przeciwdziałania nielegalnym treściom.  

 Zwiększenie przejrzystości i wzmocnienie moderacji: Platformy 
internetowe powinny zapewnić większą przejrzystość w zakresie swoich 
polityk moderowania treści oraz sposobu ich stosowania w praktyce, w 
tym tych, które mają na celu przeciwdziałanie treściom nienawistnym, 
ekstremistycznym i rasistowskim. Powinny one również inwestować w 
udoskonalanie procesów i procedur w całej branży w celu zmniejszenia 
powszechności takich treści, w tym poprzez rozszerzenie rodzajów treści, 
które mogą być analizowane pod kątem naruszeń ich polityki, poprawę 
technologii wykrywania oraz zapewnienie jeszcze bardziej skutecznych 
środków wymiany informacji.  

 Wezwanie dostawców usług internetowych do większej aktywności: 
Dostawcy usług internetowych, tacy jak rejestratorzy domen i firmy 
hostingowe, znajdują się między twórcami stron o skrajnych poglądach a 
użytkownikami. Firmy te powinny przyjrzeć się bliżej stronom 
internetowym, które wielokrotnie zamieszczają brutalne, nienawistne treści 



i odmówić utrzymywania stron, które utrwalają cykl przemocy białych 
supremacjonistów.  

  
W maju 2022 r. gubernator Hochul przekazała OAG na mocy art. 63(8) Prawa 
wykonawczego obowiązującego w stanie Nowy Jork wniosek o zbadanie roli platform 
internetowych w strzelaninie w Buffalo.  
  
Dochodzenie i późniejszy raport zostały przeprowadzone przez Biuro ds. Internetu i 
Technologii (Bureau of Internet and Technology ) oraz Jednostkę ds. Przestępstw z 
Nienawiści Biura Praw Obywatelskich (Hate Crimes Unit of the Bureau of Civil Rights), 
przy specjalnej pomocy Wydziału Badań i Analiz (Research and Analytics Division) oraz 
Wydziału Sądownictwa Karnego (Criminal Justice Division).  
  

###  
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