
zisiaj, kiedy w serwisach do-
minują wiadomości związane 
z pandemią koronawirusa, 
wyborami w USA czy też 

coraz silniejszą ofensywą środowisk le-
wicowych promujących antykulturę, na 
globalnych rynkach informacyjnych toczy 
się walka, której rezultat w najbliższej 
przyszłości będzie kształtował społe-
czeństwa europejskie, nie omijając oczy-
wiście Polski. 

Czeski wątek 
Pewien fragment realiów zakulisowej 
walki o dominację na rynku medialnym 
został ujawniony opinii publicznej na 
początku listopada podczas konfrontacji 
pomiędzy czeskim miliarderem Danie-
lem Křetínským a globalną firmą Google. 
Czeski biznesmen działa w różnych 
branżach, ale najbardziej znany jest ze 
swoich inwestycji w sektorze energe-
tycznym – jako właściciel czeskiego hol-
dingu energetycznego EPH, którego 
kapitalizacja szacowana jest na 1,5 mld 
euro. Warto zaznaczyć, że to właśnie 
do tego holdingu należy polskie Przed-
siębiorstwo Górnicze Silesia, które wy-
dobywa węgiel kamienny w kopalni w 
Czechowicach-Dziedzicach. Křetínský 
w 2020 roku nabył m.in. akcje poczty 
brytyjskiej, amerykańskiej sieci centrów 
handlowych Macy’s czy też sieci sklepów 
obuwniczych Foot Locker. Jednak praw-
dziwą światową sławę zyskał, inwestując 
w media. Jego działania na rynku czeskim 
mogą być wzorem, w jaki sposób po-
winniśmy w Polsce przeprowadzić re-
polonizację rynku medialnego. To in-
westycje Křetínský’ego przyczyniły się 
do wypchnięcia niemieckiego kapitału 
z czeskiego rynku prasowego, kiedy wy-
kupił on tytuły należące do koncernu 
Ringer Axel Springer. Zaczął również 
inwestować na francuskim rynku me-
dialnym, kupując takie wydawnictwa 
prasowe, jak np. „Elle”, „Marianne” 
czy też Télé 7 Jours. Jego spółka me-
dialna Czech Media Invest kupiła duży 
pakiet udziałów słynnego, opiniotwór-
czego dziennika „Le Monde”. Te trans-
akcje zaniepokoiły francuski rząd, który 
– podobnie jak rządy innych europejskich 
krajów – bardzo dbają o zabezpieczenie 
struktur swoich mediów narodowych. 
Na dodatek to właśnie we Francji czeski 
inwestor naraził się potężnej ponadna-
rodowej korporacji GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple i Microsoft). 
Francja jest bowiem pierwszym krajem 
Unii Europejskiej próbującym zmusić 
członków korporacji GAFAM do pła-
cenia tradycyjnym mediom za opraco-
wane przez nie informacje, które są po-
tem bezpłatnie oferowane w wyszuki-
warce Google, powielane na portalach 
społecznościowych Facebooka oraz wy-
korzystywane np. przez agregator Mic-
rosoft News. Napisanie atrakcyjnego 
artykułu prasowego wymaga pracy wielu 
osób, a samo zebranie potrzebnych in-

formacji to często bardzo długi i kosz-
towny proces. Dziennikarze muszą spę-
dzić wiele godzin na podróżach, roz-
mowach z różnymi ludźmi i dokładnej 
weryfikacji źródeł informacji, zanim uda 
im się przygotować tekst końcowy. 
Koszty ponoszą klasyczne redakcje pra-
sowe, a największe zyski z takiej dzia-
łalności trafiają do korporacji GAFAM. 
To niewątpliwie bardzo niesprawiedliwy 
model finansowy, jednak upowszech-
nienie jakichkolwiek treści w sieci in-
ternetowej bez zapłacenia stosowanego 
„haraczu” korporacji GAFAM jest już 
dzisiaj właściwie niemożliwe. Głównie 
Google zarządza procesem promowania 
i dystrybucji tych treści, które sam uzna 
za stosowne. Dlatego większość wydaw-
ców po prostu nie chce narażać się na 
konflikt z tak potężnym monopolistą. 

Zapewne podobnie postąpiłby Daniel 
Křetínský, nie wchodząc w drogę inter-

netowym gigantom, gdyby nie jego 
utarczki z przedstawicielami rządu fran-
cuskiego, zaniepokojonymi zagranicznym 
inwestorem. Dlatego czeski przedsię-
biorca postanowił wyegzekwować od 
GAFAM należne mu – zgodnie z pra-
wem europejskim i francuskim – prowizje 
finansowe, stawiając jednocześnie rząd 
w Paryżu w roli swojego sojusznika. 
Křetínský wystąpił na drogę prawną, 
żądając uregulowania spornych kwestii 
z całą grupą GAFAM. W odpowiedzi 
otrzymał jedynie propozycję od Googla 
„obejścia prawa krajowego” i zawarcia 
dwustronnego kompromisu. Taka od-
powiedź pozwoliła mu usztywnić swoje 
stanowisko, poprosić rząd francuski o 
pomoc i odrzucić ofertę Googla jako 
niezgodną z prawem. Spowodowało to 
poważny szok w świecie rynków me-
dialnych, ponieważ aby rozwiązać ten 
problem, wszczęty zostanie bardzo duży 
i przejrzysty proces sądowy, który za-
pewne będzie miał miejsce nie tylko w 
Europie, ale również w USA i dotknie 
wielu firm medialnych. 

W awangardzie lgbt 
Społeczeństwo francuskie jest niezwykle 
czułe na wszystkie kwestie dotyczące 
wolności ich mediów narodowych. Od 
wielu lat prowadzona jest tam również 
akcja informacyjna, która przedstawia 
korporację GAFAM jako zagrożenie 
dla wolnego rynku, demokracji, plura-
lizmu, edukacji i bezpieczeństwa naro-
dowego. Nie jest tajemnicą, że rozwój 
technologii internetowych następuje tak 
szybko, że regulacje prawne nie są w 
stanie nadążyć za tym procesem. Taka 
sytuacja sprzyja oczywiście silniejszym, 
tym którzy są w stanie zdobywać kolejne 
sektory rynku medialnego, tworząc mo-
nopolistyczne struktury. Korporacja 
GAFAM buduje swą potęgę ekono-
miczną, wykorzystując pracę tradycyjnych 
redakcji medialnych, nie płacąc prowizji, 

a poza tym nie ponosząc żadnej odpo-
wiedzialności za zawarte w nich treści. 
Brak odpowiedzialności pociąga za sobą 
brak konieczności stosowania jakich-
kolwiek zasad etycznych, które powinny 
być podstawą działalności dziennikarzy 
pracujących dla gazet, radia i telewizji. 
Jawną demonstracją siły Googla jest 
jego propozycja, aby firmy, które pod-
piszą z nim kompromisowe umowy, 
zrzekły się jednocześnie możliwości do-
chodzenia swych praw przed sądami. 
W praktyce oznacza to, że Google będzie 
mógł bezkarnie naruszać warunki do-
wolnej umowy, a podmioty, które na to 
się zgodziły, nie będą miały sposobu, by 
wyegzekwować te zapisy. Zatem nawet 
najlepsze prawo dotyczące krajowego 
rynku medialnego nie będzie chroniło 
jego obywateli przed bezwzględną do-
minacją koncernu. 

Taki model funkcjonowania rynku 
medialnego, który bezkarnie wykorzystuje 
pracę innych bez ponoszenia jakiejkol-
wiek odpowiedzialności, powinien zostać 
odrzucony i zastąpiony sprawiedliwymi 
rozwiązaniami. Chodzi oczywiście o 
uczciwe podzielenie się zyskami przez 
GAFAM z dziennikarzami i wydawcami. 
Google zaproponował w ramach kom-
promisu bardzo niskie prowizje, i to nie 
dla wszystkich wydawców, ale tylko dla 
wybranych, największych dzienników 
politycznych, które i tak cieszą się wspar-
ciem państwa francuskiego. Zatem, wed-
ług Křetínský’ego: „Google sam wybiera 
sobie podmioty, których prawa zamierza 
szanować, a ignoruje tych, których prawa 
będzie naruszać”. I tutaj dochodzimy 
do sedna problemu, ponieważ musimy 
zadać sobie pytanie: jakie prawa szanuje 
Google i czego zamierza bronić? We 
wrześniu 2020 roku globalna agencja 
medialna Wavemaker przeprowadziła 
badania dotyczące wsparcia, jakiego tzw. 
społeczności lgbt udzielają najbogatsze 
firmy świata. 
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Giganci ponad prawem
Informatyczne koncerny bezwględnie walczą o globalne rynki

Czy możliwie jest 
porozumienie państw 
Trójmorza w celu 
uzyskania większego 
wpływu zarówno 
na regulacje rynku 
cyfrowego, 
jak i w walce 
o niezależność
i rozwój mediów
narodowych?

Rozwój technologii 
internetowych następuje tak 
szybko, że regulacje prawne 
nie są w stanie nadążyć 
za tym procesem, co sprzyja 
wielkim koncernom
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Zmiana logotypu na tęczowy była jednym 
z ważnych elementów sprawdzanym w 
badaniu. Okazało się, że najbardziej za-
angażowane w promocję tęczowych ru-
chów są trzy firmy: Facebook, Netflix i 
właśnie Google – powszechnie przecież 
kojarzony jako najważniejsza lokomotywa 
antykultury. Na kolejnych miejscach zna-
lazły się m.in.: Ikea, Microsoft, Empik i 
Nike. 

Wariant logo Google, reprezentujący 
środowiska lgbt, znany jest jako Gayglers. 
Termin ten został po raz pierwszy użyty 
dla wszystkich pracowników lgbt w 
firmie w 2006 r. i został pomyślany jako 
gra na słowie „Googler” (potoczny ter-
min opisujący wszystkich pracowników 
Google). 

Wszystkie trzy firmy, które znalazły 
się na czołowych miejscach wyników 
badania, to członkowie GAFAM. Zatem 
wiemy już, jakich to wartości Google 
będzie bronił i jakie redakcje prasowe 
oraz media będzie wspierał. To właśnie 
Google, w ramach angażowania się w 
kampanię tzw. marszów równości, na-
kręcił film dokumentalny wyreżysero-
wany przez Roba Habera, który pre-
zentuje historię ruchu społecznego po-
wstałego wokół tzw. społeczności lgbt+. 
Na Google Maps pojawiła się również 
specjalna funkcja pozwalająca śledzić 
trasy wszystkich „parad równości” na 
świecie. Firmy, które chcą korzystać z 
dobrodziejstw usług proponowanych 
przez Google, mogą, na razie nieobo-
wiązkowo, oznaczyć swoją firmę w usłu-
dze Google My Business jako „przyjazną 
dla lgbt+” oraz „bezpieczną dla osób 
transpłciowych”. Ciekawe, czy za jakiś 
czas brak takiego oznaczenia będzie się 
wiązał z dodatkową opłatą, czy też z 
brakiem zgody na dalsze korzystanie z 
usług Googla? Przecież 12 listopada 
opublikowano dokument Unii Euro-

pejskiej dotyczący działań na rzecz rów-
ności osób lgbt+, który ma obowiązywać 
przez najbliższe pięć lat. Jednym z klu-
czowych celów tego dokumentu – obok 
m.in. łatwiejszych procedur uzgodnienia 
płci, prawnej ochrony osób o różnej 
orientacji seksualnej i tożsamości płciowej 
– jest również zwiększenie środków na 
zwalczanie mowy nienawiści i dezinfor-
macji w internecie. A według rankingu 
ILGA Europe to Polska jest obecnie 
najbardziej homofobicznym krajem w 
Unii Europejskiej. Instytucje UE po-
stawiły sobie za cel, aby ten stan jak 
najszybciej zmienić, a firma Google z 
pewnością wspomoże ową walkę o „rów-
ność”, być może nie tylko w przestrzeni 
wirtualnej, ale również na ulicach pol-
skich miast.

Pieniądz jak broń 
Pamiętajmy, że łączna kapitalizacja 
GAFAM we wrześniu 2020 roku sza-

cowana była na sumę 6,4 bln dolarów. 
Są to tak potężne pieniądze, że nawet 
jeden promil tej sumy, czyli 6,4 mld 
dolarów, skierowany np. w celu desta-
bilizacji rządu w dowolnym, nawet naj-
bogatszym kraju świata może wymusić 
poważne zmiany w jego porządku kon-
stytucyjnym. Jeśli zastanawiamy się, 
skąd tak wielkie pieniądze, to musimy 
pamiętać, że jedynie we Francji koncern 
Google osiąga czysty zysk na poziomie 
2 mld dolarów. Jakie dokładnie zyski 
czerpie Google z rynku informacyjnego 
w Polsce, nie wiadomo, ale pamiętajmy, 
że każde kliknięcie w okienku wyszu-
kiwarki przez użytkownika powiększa 
tylko jego kapitał i możliwości finansowe. 
Dlatego powinniśmy dokładnie obser-
wować boje czeskiego biznesmena z 
internetowym gigantem, ponieważ od 
nich zależeć może w dużej mierze przy-
szły kształt rynku informacyjnego i me-
dialnego w Europie, w tym także w 

Polsce. A wiemy już z doniesień „Fi-
nancial Times” i francuskiej gazety „Le 
Point”, że Google planuje agresywną 
kampanię skierowaną przeciwko wszyst-
kim organom regulacyjnym, zarówno 
europejskim, jak i narodowym, które 
będą chciały wprowadzić jakiekolwiek 
przepisy ograniczające monopol na ryn-
ku informacyjnym. Jak wprost twierdzi 
Financial Times: „Posiadamy źródłowe 
dokumenty Googla, które obnażają 
taktykę, którą wielkie firmy technolo-
giczne stosują za kulisami, aby mani-
pulować publicznym dyskursem i wpły-
wać nawet na ustawodawców”. 

Zatem, kiedy opinia publiczna krajów 
europejskich widzi jedynie skutki działań 
długoterminowej polityki ekonomicz-
no-społecznej wielkich koncernów GA-
FAM, za kulisami odbywają się dużo 
poważniejsze działania. Przykład cze-
skiego biznesmena pokazuje, że możliwe 
jest przeciwstawienie się dyktatowi po-
tężnych ponadnarodowych koncernów 
jednocześnie nachalnie promujących 
ideologię lgbt. Czy my w Polsce nie po-
winniśmy również tworzyć takich koalicji, 
np. w ramach inicjatywy Trójmorza? 
Przecież wszystkie kraje tego regionu 
są tak samo narażone na dominację za-
równo niemieckich koncernów medial-
nych, jak i potężnych grup wywodzących 
się z GAFAM. Czy możliwe jest poro-
zumienie, np. pomiędzy Polską, Węgrami 
i Słowacją, w celu uzyskania większego 
wpływu zarówno na regulacje rynku 
cyfrowego, jak i w walce o niezależność 
i rozwój mediów narodowych. Tylko 
kto mógłby w Polsce pełnić rolę czeskiego 
Daniela Křetínsky’ego? l 

Autor jest kierownikiem Instytutu Informatyki Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Giganci ponad 
prawem
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Najbardziej zaangażowane w promocję 
tęczowych ruchów są trzy firmy: Facebook, 
Netflix i Google – powszechnie kojarzony 
jako najważniejsza lokomotywa antykultury
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