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Międzynarodowe Centrum Studiów Społecznych, Politycznych i Doradztwa (Inter-
national Center for Social and Political Studies and Consulting, ICSPSC) opubliko-
wało w czerwcu 2020 r. raport Malicious Use of Artificial Intelligence and Inter-
national Psychological Security in Latin America [Złośliwe wykorzystanie sztucznej 
inteligencji i międzynarodowe bezpieczeństwo psychologiczne w Ameryce Łaciń-
skiej] (MUAI) poświęcony kwestiom międzynarodowego bezpieczeństwa i złośli-
wemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI). Możliwości 
sztucznej inteligencji rosną obecnie w niebywałym tempie. Technologie AI mogą 
wywierać ogromny wpływ na różne sfery życia – zarówno na gospodarkę, finanse, 
jak i na masowe komunikowanie, kreowanie poglądów i postaw społecznych, 
a przez to także na politykę. Technologie tego rodzaju stały się zdaniem autorów 
raportu poważnym wyzwaniem w obszarze międzynarodowego bezpieczeństwa 
psychologicznego (International Psychological Security, IPS). Wprowadzenie tej ka-
tegorii pojęciowej jest zupełnie nową propozycją na gruncie nauk o bezpieczeń-
stwie, stosowaną na określenie stanu nastrojów społecznych łatwo ulegających wa-
haniom pod wpływem nowych technologii wykorzystywanych przede wszystkim 
w mediach społecznościowych. 

Międzynarodowy zespół ekspertów opracował obszerny raport, który dotyczy 
potencjalnych wyzwań technologicznych związanych z AI i IPS. Autorzy z Kuby, 
Francji, Włoch, Rumunii, Rosji i Wietnamu przeanalizowali różne zagrożenia 
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związane z wykorzystaniem tych technologii i ich wpływ na wiele regionów 
i krajów. Autorzy raportu analitycznego sugerują, że chociaż region Ameryki Łaciń-
skiej wykazuje obecnie niski poziom dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego 
i politycznego, to jednak nie stanowi to przeszkody dla szybkiego wzrostu wyko-
rzystania technologii w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwoju oddziaływania 
typu MUAI. Twórcy raportu: prof. Ewgenij Paszencew, wiodący badacz Akademii 
Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej i dyrektor 
ICSPSC oraz prof. Daria Bazarkina z Rosyjskiej Prezydenckiej Akademii Gospodarki 
Narodowej i Administracji Publicznej, poddali analizie szereg czynników wpływa-
jących na sytuację w Ameryce Łacińskiej. Raport opiera się nie tylko na statysty-
kach i krytycznym przeglądzie literatury, ale także na badaniach terenowych i efek-
tach komunikacji ze społecznością naukową regionu (Argentyna, Urugwaj, Brazylia, 
Kuba, Meksyk). 

W części pierwszej poświęconej ogólnym problemom MUAI i IPS autorzy 
raportu analizują m.in. poziomy zagrożeń bezpieczeństwa psychologicznego 
w efekcie wykorzystywania AI, możliwe cele użycia tej technologii, niektóre me-
tody działania w dziedzinie MUAI oraz jeden ze scenariuszy ataków terrorystycz-
nych z wykorzystaniem MUAI. W drugiej części opracowania podejmują kwestie 
wyzwań dla Ameryki Łacińskiej w obszarze psychologicznym oraz wdrażania AI 
w jej krajach. Autorzy wyróżniają w swej analizie trzy poziomy zagrożeń, rozpa-
trując takie zagadnienia jak: rola czynników geopolitycznych, różnice w ocenie 
ryzyka społecznego wywoływanego przez AI przez elity państwowe i biznesowe 
w Stanach Zjednoczonych oraz w Chinach, a także psychologiczne aspekty pan-
demii koronawirusa. Z kolei część trzecia poświęcona jest relacjom z latynoame-
rykańskimi społecznościami akademickimi.

ICSPSC zostało założone w 2002 r. jako stowarzyszenie badaczy i konsultantów 
z różnych krajów. Przez kilkanaście lat działalności ICSPSC zorganizowało wiele mię-
dzynarodowych konferencji akademickich, dyskusji okrągłego stołu oraz warsz-
tatów poświęconych zarówno problematyce bezpieczeństwa narodowego i mię-
dzynarodowego, jak również komunikowaniu międzynarodowemu. Efektem prac 
było opublikowanie ok. trzydziestu książek i raportów z badań.


