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          W październiku 2011 r. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, 

Japonia, Korea Południowa, Singapur i Maroko podpisały w Tokio Umowę handlo-

wą dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ang. Anti-Counterfeiting 

Trade Agreement, ACTA) ustanawiającą normy międzynarodowe w walce z narusze-

niami własności intelektualnej (The Anti-Counterfeiting…, 2008). Najwięcej emocji 

wzbudziły w tym kontekście przepisy dotyczące rozpowszechniania przez internet 

dzieł prawnie chronionych, utożsamiane ze zwalczaniem piractwa medialnego  

(The Anti-Counterfeiting…, b.d.). Rada Unii Europejskiej przyjęła ACTA 4 lipca 2012  

w czasie polskiej prezydencji.  

Porozumienie ACTA dotyczy zwalczania wszelkich przejawów naruszania 

własności intelektualnej, największe kontrowersje wzbudzają jednak przepisy doty-

czące środowiska cyfrowego, głównie sieci komputerowych. Z szerokim sprzeciwem 

spotkała się nie tylko treść tego porozumienia, ale także – niewątpliwie z tym zwią-

zana – niejawność negocjacji. Powszechnie pojawiały się zarzuty, że przepisy te na-

ruszają – konstytucyjną w państwach liberalnych – zasadę wolności słowa, ograni-

czają też swobodę przepływu innowacji, w tym oprogramowania open source, co jest 

istotne także dla naszego Czasopisma. Ograniczenia nałożone przez przepisy ACTA 

służą interesom wielkich korporacji ponadnarodowych, posiadających prawa do 

znanych marek, znaków towarowych, patentów i dzieł kultury (ACTA: a global…, 

b.d.). Strażnikiem interesów tych korporacji są Stany Zjednoczone, które występują 

tu – nie po raz pierwszy zresztą – w roli żandarma zawłaszczonych dóbr. „Na ame-

rykańskiej tradycji grabieży wyrosła [bowiem] tradycja prawnej obrony tego, co się 
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już zdobyło. Wystarczyło uznać, że skoro Indianie nie mają ksiąg wieczystych, czyli 

nie są właścicielami ziemi, to można tę ziemię sobie wziąć. Podobnie […] postępują 

amerykańscy prawnicy od ACTA” (Chmielnik 2012b: 33). 

 Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie w dwóch innych aktach praw-

nych: SOPA i PIPA. Ten pierwszy (The Stop Online Piracy Act, tj. Ustawa przeciwko 

piractwu sieciowemu) jest projektem ustawy pozwalającym sądom amerykańskim 

wydawać nakazy blokowania stron internetowych przez dostawców internetu 

w przypadku ściągania treści objętych prawami autorskimi oraz kryminalizującymi 

naruszenia tych praw. PIPA z kolei (The Preventing Real Online Threats to Economic 

Creativity and Theft of Intellectual Property Act) to projekt Ustawy z 2011 r. o zapobie-

ganiu rzeczywistym zagrożeniom internetowym dla kreatywności ekonomicznej  

i kradzieży własności intelektualnej, która pozwala rządowi Stanów Zjednoczonych  

i właścicielom praw autorskich blokować „zbójeckie strony oferujące produkty pod-

robione i naruszające prawo autorskie” (PIPA b.d.) zarejestrowane poza Stanami 

Zjednoczonymi. Oficjalne stanowisko rządu Stanów Zjednoczonych z czerwca 2012 

r. wychodzi z założenia, że ACTA pomoże chronić własność intelektualną, co ma za-

sadnicze znaczenie dla amerykańskiego rynku pracy w działalności innowacyjnej  

i kreatywnej (Sapiro b.d.). Zarówno jednak administracja prezydenta G. W. Busha, 

jak i B. Obamy odrzuciła żądanie upublicznienia tekstu umowy ACTA, twierdząc, że 

spowodowałoby to szkody dla bezpieczeństwa narodowego (McCullagh 2010), od-

mówiono natomiast prac nad obywatelskim projektem ustawy o wolności informacji.  

W Polsce organizacje pozarządowe wyrażały zaniepokojenie pracami nad 

przygotowaniem do przyjęcia ACTA. List do premiera w tej sprawie okazał się jed-

nak nieskuteczny. Wskazywano również na możliwość naruszania przez ACTA 

ochrony danych osobowych (GIODO 2012). Po zablokowaniu przez grupę Anony-

mous 20 witryn rządu, parlamentu i prezydenta sprawa ograniczania wolności przez 

rządy i korporacje stała się głośna. W końcu stycznia 2012 r. w wielu miastach Polski 

odbyły się demonstracje; największa z nich – w Krakowie – zgromadziła 15 000 osób 

(zob. mapę: Stworzyliśmy…, 2012). Protesty pojawiły się także w internecie (Polskie 

strony…, 2012). Ponad 800 polskich portali poddało się dobrowolnemu zacienieniu 

lub zamknięciu (Marczak 2012), a ponad 3900 serwisów poparło stronę 
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www.jestemprzeciwacta.pl, na której pod odpowiednią petycją zebrano 400 000 

podpisów („Offloadowanie”…, 2012). Do parlamentarzystów wysłano 1 800 000 li-

stów elektronicznych, z czego 97% sprzeciwiało się umowie ACTA (ACTA b.d.). Ba-

danie opinii publicznej z końca stycznia 2012 r. wykazało, że 64% badanych sprzeci-

wiało się podpisaniu umowy, a 50% uważało, że ograniczy ona podstawowe wolno-

ści (ACTA b.d.). W lutym 2012 r. protesty przeciw ACTA odbyły się w ponad 200 

miastach Europy (Rispoli 2012; Anti-ACTA day…, 2012). W tym samym miesiącu 

rząd ogłosił zarzucenie planów ratyfikacji umowy, uznając swe uprzednie poparcie 

dla ACTA za błąd (Dohoda…, 2012; Poland and Slovenia…, 2012), premier wysłał 

zaś list do swych odpowiedników w Unii Europejskiej, wzywając ich do odrzucenia 

umowy (Norton 2012; Trudelle 2012). Parlament Europejski umowę odrzucił (Acta 

was…, b.d.), tym bardziej że wiele państw EU, które podpisały umowę, postanowiło 

odłożyć jego ratyfikację pod naciskiem oburzenia publicznego, co w rezultacie spo-

wodowało zahamowanie ratyfikacji umowy i jej wejście w życie (Norton 2012).  

Krytycy ACTA w Europie i Ameryce Północnej wskazywali, że umowa ta 

w swej obecnej wersji znacznie ograniczałaby podstawowe prawa i wolności obywa-

teli, zwłaszcza wolność słowa i prywatności komunikacji (ACTA: a global…, b.d.), 

tworząc kulturę nadzoru i podejrzeń (Speak out against…, 2008) i wprowadzając 

nadmiernie surowe normy prawne, które nie odzwierciedlają współczesnych zasad 

demokracji, wolnej wymiany rynkowej ani wolności obywatelskich. Obejmuje to 

również przerzucenie na dostawców usług internetowych odpowiedzialności za 

działania ich abonentów, ACTA ułatwiłoby bowiem naruszenia przez właścicieli 

znaków towarowych i praw autorskich – bez żadnego postępowania sądowego – 

prywatności osób fizycznych podejrzanych o działania przeciw własności (Shaw 

2008), podważając w ten sposób podstawowe w państwach prawnych domniemanie 

niewinności. Problem z ACTA polega więc na tym, że to prywatne firmy wynajmo-

wane przez korporacje, nie zaś policja, miałyby zwalczać kradzieże własności inte-

lektualnej. W ten sposób prywatne firmy otrzymałyby możliwość handlu danymi 

osobowymi i pozapaństwowej inwigilacji rzeczywistych lub urojonych przeciwni-

ków systemu kapitalistycznego (Ruszczyński 2012). W rezultacie tworzenie darmo-

wego oprogramowania byłoby postrzegane jako niebezpieczne i groźne, nie zaś 

http://www.jestemprzeciwacta.pl/
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twórcze, innowacyjne i ekscytujące (Speak out against…, 2008), co koresponduje 

z nienową myślą Karola Marksa, że jedyna wolność, jaką zna kapitalizm, to wolność 

handlu.  

Głoszone powszechnie wartości ideologii neoliberalnej – innowacyjność  

i konkurencyjność oraz deregulacja i wolność od przymusu – okazują się w tym kon-

tekście hasłami ideologicznymi, podporządkowanymi wartości naczelnej, jaką jest 

sukces rynkowy. Sama innowacyjność nie wystarcza bowiem do osiągnięcia sukcesu, 

jeśli nie jest poparta wyłącznością, monopolem, pieniędzmi lub władzą państwową, 

które innowacyjność tę wspierają właściwymi sobie środkami. W ten sposób innowa-

cyjność przestaje być kategorią techniczną, stając się kategorią prawną (Chmielnik 

2012a), a normy społeczne, w tym przyzwoitość i spolegliwość, sprowadza się do 

norm prawnych. Zasadą prawną „co nie jest zabronione, jest dozwolone” zastępuje 

się więc łaciński imperatyw moralny non omne licitum honestum (nie wszystko co do-

zwolone jest godziwe). Prawo jest zaś kategorią klasową, zapewniającą korzyści, 

w tym zysk, najsilniejszym. Dla nich zaś innowacyjność nie jest celem, lecz środkiem 

maksymalizacji zysku. Bez przełamania ograniczeń narzuconych przez system 

prawny, którego częścią jest ACTA, nie będzie więc nie tylko wolności, ale i rozwoju.  

W świecie zglobalizowanym narzucany światu system prawny służy umac-

nianiu przewagi konkurencyjnej rdzenia i tłumieniu innowacyjności semiperyferii  

i peryferii, instytucje państw demokratycznych są podporządkowane interesom glo-

balnych koncernów, gwarantem tego porządku jest zaś hegemon światowy, tj. Stany 

Zjednoczone. Istotnym elementem porządku, a raczej nieporządku (Bauman 2000), 

neoliberalnego jest polaryzacja, której narzędziem jest innowacyjność, służąca nie 

tylko dominacji rdzenia nad (semi)peryferiami, ale i umacnianiu tej dominacji. W po-

rządku tym peryferie są skazane na rolę ofiary, semiperyferie muszą zaś toczyć cięż-

ką walkę o utrzymanie swej pozycji. Nasze czasopismo Przestrzeń Społeczna (Social 

Space) reprezentuje interesy tych właśnie semiperyferii i dlatego przedkłada (1) nor-

my moralne ponad prawne, opowiadając się za swobodnym przepływem nielicen-

cjonowanych idei, oraz (2) kapitał społeczny, polegający na zaufaniu do partnera, 

nad kapitał polityczny, polegający na zaufaniu do przepisów.  
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Istotne pytanie dotyczy bowiem tego, co w demokratycznym społeczeństwie 

powinno być szczególnie chronione: wolność czy własność, i która z tych wartości 

jest ważniejsza (Ruszczyński 2012). Dla rdzenia systemu społecznego własność jest 

najlepszą gwarancją wolności osobistej. Dla finansowo słabych, lecz intelektualnie 

rozbudzonych semiperyferii systemu społecznego każde ograniczenie wolności 

w przestrzeni publicznej oznacza powiększenie zakresu cenzury, wzrost represyjno-

ści państwa i inwigilację obywateli (Ruszczyński 2012). To wolność przyczynia się do 

postępu oświaty oraz do powstawania i upowszechniania nowych tendencji w kul-

turze jest też warunkiem niezbędnym dla rozwoju działalności kreatywnych,  

a „wolność tworzenia sprzyja bogaceniu się państw, koncernów […] i artystów” 

(Ruszczyński 2012: 34).  

Jedną z podstaw kultury europejskiej jest koncepcja człowieka i jego dzieła. 

Koncepcja ta polega na przeświadczeniu, że talent, geniusz i sztuka są depozytem 

danym człowiekowi przez naturę, bogów lub Boga, człowiek zaś – jako depozyta-

riusz tych przymiotów ma za zadanie dzielić się nimi z innymi. W tym więc kontek-

ście postrzeganie sztuki, ale i nauki, w kategoriach pieniężnych było niezgodne 

z tradycyjnym etosem artysty i uczonego, a jeszcze sto lat temu dla nich obraźliwe, 

Homer, Leonardo da Vinci, Kopernik, Galileusz i Kepler „nie oczekiwali [więc] tan-

tiem za przepisywanie, cytowanie i przedrukowywanie swoich dzieł” (Chmielnik 

2012b: 32). „Istotą kultury jest darmowe czerpanie z dorobku poprzednich pokoleń. 

Naśladownictwo i twórcze przetwarzanie cudzych dokonań […] tworzy od […] ty-

siącleci cywilizację i postęp” (Ruszczyński 2012: 34). Nieliczni twórcy łamią zasadę 

równości, narzucając reszcie ludzkości reglamentację tego, co jest wspólnym dobrem 

(Chmielnik 2012b). „Nadmierna ochrona własności intelektualnej zmniejsza [więc] 

kreatywność społeczeństw i ich zdolność do innowacji” (Chmielnik 2012b: 32), nisz-

cząc zasadę inspiracji intelektualnej. Odkąd bowiem Kościół przestał kontrolować 

naukę, wiedza przestawała być domeną nielicznych właścicieli praw autorskich 

(Chmielnik 2012b).  

Co istotne, ta zasada miała znacznie większe znaczenie dla rozwoju Stanów 

Zjednoczonych niż Europy, ponieważ bez swobodnego przepływu myśli europej-

skiej, a z poszanowaniem dla prawa własności Indian, Ameryka nie miałaby szans 
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przezwyciężenia swej peryferyjności. Dostrzegłszy jednak wielki potencjał ekono-

miczny i polityczny kultury, w tym nauki, Ameryka stała się głównym promotorem 

zmiany norm moralnych w normy prawne i imperatywu dzielenia się w imperatyw 

„sukcesu” kupieckiego. „Prawa autorskie stały się przemysłem, [za] pomoc[ą] które-

go Ameryka pragnie zdominować świat, choćby za cenę przywrócenia nauce i kultu-

rze antyoświeceniowego charakteru” (Chmielnik 2012b: 33). Chciwość deprecjonuje 

kulturę, gdyż szlachetna rywalizacja i „szczytne idee znikają w cieniu długich list 

wypłat wypełnionych nazwiskami cwaniaków niemających niczego wspólnego 

z […] nauką”, samych bez skrępowania korzystających ze wspólnego dorobku kultu-

ry (tamże). 

Jeszcze wyraźniej widać to na przykładzie ochrony przez ACTA produktów 

farmaceutycznych przez zacieranie różnicy między podróbkami leków a lekami ge-

nerycznymi, tj. tanimi odpowiednikami drogich produktów medycznych wielkich 

firm farmaceutycznych, które nie są zainteresowane badaniami nad tanimi sposoba-

mi leczenia, w tym raka i malarii, nieprzynoszącymi odpowiednio wysokich zysków 

(A blank cheque …, 2012). W latach 1975-1995 firmy farmaceutyczne wprowadziły 

na rynek 14 000 nowych leków, z czego na choroby tropikalne przypadało 14 le-

karstw (Dylus 2005). Brak zainteresowania badaniami nad zwalczaniem malarii wy-

nika ze skrajnego ubóstwa ofiar tej choroby, które w związku z tym nie mogłyby być 

klientami tych firm. Wprowadzenie ograniczeń przewidzianych w ACTA ma zatem 

zapewnić pełną kontrolę nad handlem lekami, a więc nie tylko – jak w przypadku 

kontroli internetu – nad wolnością ludzi, ale nawet nad ich życiem.   

W maju 2012 r. Komisarz Unii Europejskiej ds. Programu Cyfryzacji, Neelie 

Kroes, stwierdziła pojawienie się nowego, masowego i silnego politycznie ruchu 

obywatelskiego protestującego przeciwko przepisom ograniczającym otwartość i in-

nowacyjność internetu. Oznacza to konieczność uznania internetu za miejsce wolno-

ści od SOPA i ACTA dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla awangardy technicz-

nej (Knüwer 2012). Bunt, głównie małoletniej, społeczności internetowej, „protestują-

cej przeciwko zmowie rządów i korporacji dla obrony olbrzymich dochodów garstki 

chciwców” (Chmielnik 2012b: 33) zdaje się pokazywać, że protestujący odkryli, iż 
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prawna ochrona własności intelektualnej jest patentem na utrwalenie – nieco już 

nadwerężonej – dominacji globalnego hegemona (tamże).  
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