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Úvodní poznámka: Následující text je překladem Manifestu z 5. července 2012,
který představil světové veřejnosti Ron Paul1 (americký republikánský2 kongresman3 z
Texasu4, lékař, křesťan a nejvýznamnější osobnost ze současné generace otců
zakladatelů celého hnutí svobody5), Rand Paul6 (americký republikánský7 senátor8 z
Kentucky9, lékař, křesťan, syn Rona Paula a významná osobnost z nové generace celého
1
2
3
4
5
6
7
8
9

http://en.wikipedia.org/wiki/Ron_paul
http://en.wikipedia.org/wiki/GOP
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_House_of_Representatives
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas
http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty
http://en.wikipedia.org/wiki/Rand_paul
http://en.wikipedia.org/wiki/GOP
http://en.wikipedia.org/wiki/Us_senate
http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky
®© L. P. 2012, 11. července - Mgr. Radek Přepiora: KAMPAŇ ZA SVOBODU + AMERICKÝ PRESIDENTSKÝ
KANDIDÁT RON PAUL A SENÁTOR RAND PAUL: TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE - MANIFEST KAMPANĚ ZA
SVOBODU, SKY-Production, Česká republika, Ostrava

hnutí svobody10) a kol. pod záštitou Kampaně za svobodu11 pomocí spřízněných webových
stránek12 s cílem: Rozšířit a podpořit mezi lidmi důležité poselství o nutnosti zachování
svobodného Internetu.
*

Technologická revoluce: Manifest Kampaně za svobodu

Takhle vypadá technologická revoluce:

Inovace vytvářejí obrovské šance pro rozvoj nových obchodních příležitostí i tam,
kde by dříve bylo něco takového naprosto nepředstavitelné. Nacházíme se v situaci, kdy
již dokonce jen jeden samojediný-geniální-lidský nápad může vytvořit za pomoci
Internetu a svobodného trhu zcela nové ekonomické možnosti, které se však již ze své
povahy přirozeně vymykají zastaralým a neefektivním vládní pokusům o jakoukoliv
kontrolu. Raketový rozvoj Internetu také umožnil ignorovat a často si dokonce i dělat
legraci z arogantních pokusů státu o:

•

centrální řízení všech webových stránek

•

legální intervenci vlády do oblastí informačních technologií

•

ovládnutí Internetu pomocí přidělování dotací

•

zavedení státního mikromanagementu13

•

prosazení regulace tolik prospěšných inovací

Tato revoluce zasáhla celý svět.

Jejím hlavním hybatelem je soukromý sektor, nikoliv stát.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Liberty
12 http://www.ronpaul.tv/ron-paul/ron-pauls-anti-net-neutrality-internet-freedom-campaign-distorts-liberty.php;
http://www.campaignforliberty.org/profile/14524/blog/2012/07/05/c4l-introduces-technology-revolution;
http://www.scribd.com/doc/99220534/The-Technology-Revolution
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Micromanagement
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Revoluce probíhá také jako forma vzdoru vůči paličatým pokusům světových vlád
detailně řídit svobodné trhy v rámci své katastrofální-státní hospodářské politiky.

A dnešní revoluce také je ve skutečnosti řízena prostřednictvím Internetu, tímto
jedinečným a nejskvělejším katalyzátorem osobní lidské svobody a svobodných trhů.

Skuteční technologičtí revolucionáři nemají žádné pádné důvody k podpoře
všeobjímající vlády a nikdy je ani neměli. Vždyť už jen sám Microsoft14 ve svých
počátcích zcela ignoroval vládní snahy o svou kontrolu a změnil tím svět, když vyvolal
počítačovou15 revoluci.
Dnes pak firmy jako je Apple16 - které dokázaly vytvořit svou usilovnou prací
doslova od základů několik zcela nových trhů (iPhone17, iPad18, iTunes19 a iPod20) - znovu
kompletně mění náš svět díky své úspěšné implementaci nových modelů tvorby
finančních příjmů z filmů, písniček, her a také skrze zavedení do praxe tzv. "ekonomiky
elektronických aplikací“ („App Economy“)21, které pomohly vytvořit od doby uvedení
prvního iPhonu na trh jen tady u nás ve Spojených státech téměř půl milionu pracovních
míst.

To vše za méně než 5 let a bez vládního posvěcení, partnerství, dotací či
předpisů!

Technologičtí revolucionáři uspěli nikoliv proto, že by prosazovali nějaké
kolektivistické vize22, které by se snažily regulovat "spravedlnost", "neutralitu",
"soukromí" nebo "konkurenci" prostřednictvím donucovací síly státu, nebo že by snad
považovali Internet a jeho technologie za veřejné statky23, které musí být k dispozici
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22 http://en.wikipedia.org/wiki/Collectivism#Economics
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_good
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pro všechny povinně-zdarma, ale spíše uspěli díky své víře shodné s přesvědčením
amerických otců zakladatelů24, když pochopili, že základem jakékoliv prosperity a
samotné svobody je soukromé vlastnictví.

Technologičtí revolucionáři také uspěli díky decentralizované povaze Internetu,
který se vzpírá jakékoliv vládní kontrole.

V důsledku decentralizace se otevřely doširoka dveře pro další posílení
individuální soběstačnosti, podnikavosti, kreativity, inovace a pro vytvoření nových trhů
takovým způsobem, o kterém si mohlo lidstvo nechat v minulosti jen zdát.

Paradoxně: jestliže decentralizace uvolnila v doslova globálním měřítku
potenciál pro svobodné trhy a osobní svobodu, tak v důsledku toho se také na druhé
straně po celém světě zaktivizovaly různé zvláštní-kolektivistické a vládní zájmy, které
neustále prosazují větší centrální kontrolu Internetu a souvisejících nových technologií.

Tady u nás v Americe pomáhají prosazovat tyto kolektivistické myšlenky dvě
hlavní síly: na jedné straně současná administrativa25, která z celého srdce věří v
moudrost své vlády správně řídit trhy a pak také bohužel někteří lidé z odvětví nových
technologií26, kteří cynicky využívají státní kontrolu a regulaci jako kladivo na omezení
své vlastní konkurence – na zasazení rány všem budoucím a úspěšným společnostem,
jakými byly právě Apple a Microsoft.

Kolektivismus má v prostředí Internetu mnoho forem: všechny jsou ovšem již z
principu zhoubné.

Mezi ty nezákeřnější patří vládní pokusy o řízení a regulaci konkurenčního
prostředí, infrastruktury, soukromí a duševního vlastnictví. Podle nich:

•

Úspěšné firmy působící ve zbrusu nových a nebo ještě stále se vyvíjejících

24 http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Obama_administration
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology; http://en.wikipedia.org/wiki/New_technologies
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odvětvích a jejichž historie není delší než 5 let: by měly být penalizovány a
zastrašovány nejrůznějšími antimonopolními akcemi ve jménu "spravedlnosti" a
tzv. "řádné konkurence".

•

Soukromí vlastníci infrastruktury pro širokopásmové a vysokorychlostní připojení
k Internetu se musí podrobit kolektivistickým předpisům, které zpravidla
vyžadují v této oblasti ekonomiky existenci pouze veřejného vlastnictví jakožto
jediné přijatelné formy majetkového uspořádání obchodních aktivit. Stát navíc
nutí vlastníky, aby respektovali nové vládní předpisy, které vyžadují povinné
"sdílení" již vybudované a funkční infrastruktury s ostatními konkurenty.

•

Internetová

infrastruktura

by

měla

prý

být

všeobecně

pokládána

za

celospolečenské téma velkého významu a musí sloužit k prosazování centrální
vládní kontroly skrze vynucování různých pošetilých nápadů v rámci tzv.
"veřejného zájmu" a "férových" předpisů.

•

Bezdrátové připojení k Internetu, tato životadárná tepna mobilní Internetové
revoluce, musí být od nynějška naší vládou do nejmenšího detailu spravována a
kontrolována pro zajištění tzv. ochrany veřejného zájmu27 a to s omezením
výhradních vlastnických práv.

•

Jakákoliv soukromá forma vlastnictví by měla na Internetu existovat pouze v
omezené míře nebo raději vůbec ne a všechno to, co je zatím v tomto digitálním
prostoru považováno za již dostatečně zabezpečený veřejný zájem: by se mělo
pro jistotu dále výrazně rozšířit.

•

Praktiky a postupy soukromého sektoru při sběru uživatelských dat z Internetu by
měly být kontrolovány a přísně regulovány ve jménu tzv. "ochrany spotřebitele",
nicméně na druhé straně vláda si zároveň bude moci libovolně zvyšovat počty
neoprávněného sledování a shromažďování jakýchkoliv soukromých dat o činnosti
svých občanů, firem, organizací atd.

27 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_interest
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Kolektivisté se totiž chovají v internetovém prostředí velmi chytře.

Jsou to mistři ve falešném překrucování jazyka svobody tak, aby tím pokrytecky
prosazovali nad Internetem více své centrální moci.

"Otevřenost" totiž podle nich znamená vládní kontrolu nad soukromou vlastnickou
infrastrukturou.
"Neutralitou sítě"28 se v realitě rozumí to, že vláda hraje roli arbitra a vynucuje
si tak vše, co ona sama pokládá za tzv. "neutrální."

"Internetová svoboda" znamená ve skutečnosti destrukci vlastnických práv.

"Soutěží" stát myslí tzv. řízenou konkurenci v čele s vládou jako soudcem a
porotou, aby pak mohl rozhodovat o (ne)přijatelnosti konkurence.

Občanské "právo na soukromí" se vztahuje pouze na sběr dat, který vykonává
soukromý sektor, ale vláda toto naše právo zpravidla ignoruje.
Významný ekonom Ludwig von Mises29 napsal, že když se vláda snaží řešit jeden
problém, ihned vytvoří další dva nové.

Nikde jinde to není natolik zřejmé, jako právě v ´báječném světě´ internetových
kolektivistů a v případě jimi prosazovaného centrálního řízení, které si tak moc přejí
vnutit dosud svobodnému Internetu.

Neustálé zvyšování počtu zákonů a nařízení se vztahem k oblasti telekomunikací,
kterého jsme svědky již od dob Alexandra Grahama Bella30, se do dynamického a
neustále se měnícího prostředí Internetu vůbec nehodí a to z jednoho prostého důvodu:
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Mises
30 http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
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Informační technologie se vyvíjejí rychleji než regulační schopnosti vlády.
Ronald Reagan31 kdysi řekl: "Svoboda není od svého zániku nikdy dále než jednu
lidskou generaci." Jenže v éře Internetu může dojít ke ztrátě opravdové internetové
svobody za daleko kratší dobu, než představuje ona jedna zmíněná generace.

Na celém světě nepochází skutečná hrozba pro internetovou svobodu od zlých lidí
a nebo snad z neefektivních trhů – těm se všem můžeme vždy snadno vyhnout – to pravé
nebezpečí nám však hrozí ze strany našich hloupých vlád, které se pokoušejí řídit a
kontrolovat inovace.

A není to jen státní tyranie, ze které bychom měli mít oprávněně strach. Cesta
do otroctví bývá totiž zpravidla lemována dobrými úmysly.

Dnes

se

zdá

být

taková

cesta

k

tyranii

vydlážděna

prostřednictvím

kolektivisticko-průmyslového komplexu - jde o nebezpečnou směsici bohatých lidí,
mezinárodních nevládních organizací, progresivních32 činitelů všeobecného blaha,
různých firemních kamarádíčků a vzájemně sympatizujících politických elit.

Jejich cíle jsou jasné: kolektivisticko-průmyslový komplex se snaží podkopat
svobodné trhy, vlastnická práva a nahradit je "benevolentní" státní kontrolou a tzv.
"svobodnou" vizí budoucí společnosti, která se ovšem rychle mění od "svobody slova" k
povinnému (nikoliv dobrovolnému) poskytování "věcí zdarma"33.
Víme, kam tato cesta vede. Jak řekl Thomas Jefferson34: "Přirozený vývoj věcí
vždy směřuje k ústupu svobody za cenu získání většího prostoru pro vládní moc."35

Benevolentní monopol určovat, co je a není tzv. "veřejným zájmem", tak to
31
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„"The natural progress of things is for liberty to yeild, and government to gain ground." - Thomas Jefferson to
Edward Carrington, Paris, 27 May 1788“, cit. dle http://www.monticello.org/site/jefferson/natural-progress-thingsquotation
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nepředstavuje nic víc, než prostředek pro starou gardu, aby si znovu potvrdila svou
moc. Role vlády by však měla spočívat vzhledem k Internetu v ochráně občanů před
násilím, podvody a nikoliv v tom, aby za nás vláda rozhodovala: co je a nebo není v
našem zájmu.

Jenže zatímco nám Internet přinesl do našich životů revoluci: tak v realitě se
„nic nezměnilo“. Nemusíme přeci kvůli tomu pro Internet vynalézat znovu nějaká nová
pravidla; stačí, když zde budeme pouze aplikovat již naše existující základní etické
principy. Pak bychom si tedy ovšem při konfrontaci s jakýmikoliv směrnicemi
aplikovanými na oblast dosud svobodného Internetu měli položit následující klíčové
otázky:

1. Patří to vůbec mezi základní kompetence naší federální vlády?

2. Splňuje to Ústavou definované vládní povinnosti?

3. Chrání to ústavně zaručená práva?

4. Opatruje to vlastnická práva?

5. Jak to chrání práva jednotlivce?

6. Pokud do toho nebude zasahovat federální vláda: nebude tak náhodou činit
někdo jiný třeba v jejím zastoupení?

7. Bude tato politika či regulace v souladu s výsledky svobodné tržní soutěže, nebo
to bude naopak deformovat trh v rámci praktické realizace nějakého politického
cíle?

8. Je tahle politika nebo regulace naprosto jasná a konkrétní s přesně definovanými
parametry a mantinely?
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Ano, vždy zde budou existovat problémy a výzvy, které jsou součástí on-line
vesmíru. Tyto výzvy jsou někdy významné a důležité, jindy nikoliv. Vláda je nicméně
nikdy nevyřeší. Trhy však ano.

Ze zásady jsme proti jakýmkoliv vládním pokusům o zdanění, regulaci,
monitoring nebo kontrolu Internetu a jsme proti internetovým kolektivistům, kteří
spolupracují s vládou proti zachování internetové svobody.

Tohle je naše revoluce .... Vláda nám musí uhnout z cesty.

Zdroj: http://www.ronpaul.tv/ron-paul/ron-pauls-anti-net-neutrality-internet-freedomcampaign-distorts-liberty.php;
http://www.campaignforliberty.org/profile/14524/blog/2012/07/05/c4l-introducestechnology-revolution; http://www.scribd.com/doc/99220534/The-TechnologyRevolution

Summary
THE CAMPAIGN FOR LIBERTY, U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE RON PAUL AND U.S. SENATOR
RAND PAUL PRESENTS: THE TECHNOLOGY REVOLUTION: A CAMPAIGN FOR LIBERTY
MANIFESTO.
The following text (translated into Czech language) represents Campaign for Liberty +
Ron/Rand Paul´s Manifesto from July 5, 2012 directed to the general public via official and
affiliate websites concerning an important message of Internet freedom and government
intrusions into that current free place. Authors also explained reasons why it is still so crucial
that the true free Internet must be preserved. (Ron Paul is U.S. Congressman from Texas, doctor,
an Christian and best-known personality in hierarchy of the founding fathers of the freedom
movement. U.S. Senator Rand Paul is also an important representative of the Campaign for

Liberty.)
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