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O čem budeme mluvit? 

Zaměření na člověka, lidskost a neagresi 

 

Anarchokapitalismus 

 

Proč? Důvody jsou etické i ekonomické. 

 

Jak? Poskytování služeb i přechod k ankapu. 
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Neútočme na ostatní, když nikomu nic nedělají. 

Nechme lidi v klidu žít; nenuťme jim svou vůli. 

Nikomu neberme, co je jeho. 

Spolupracujme, ale nikoho k tomu násilím nenuťme. 

 

„Žít a nechat žít.“ 
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Anarchokapitalisté z nich jen nedělají výjimky. 

 

Drtivá většina lidí dělá výjimku pro stát. 

Platba za službu, kterou jsem si neobjednal? 

A co hůř, nucené práce; je na to výjimka i v LZPS. 

Zlatým hřebem jsou pak únosy dětí; též v pořádku? 
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Anarchie i kapitalismus mají hroznou konotaci. 

Lidé ta slova nesnášejí; alespoň jedno, většinou obě. 

 

Proč tomu tak je? 



Stát je přece správný 

Školy jsou chrámy etatismu; indoktrinují vírou. 



Stát je přece správný 

Školy jsou chrámy etatismu; indoktrinují vírou. 

Úcta k vlajce, hymně, státním symbolům… 

Stát se nejprve naučíme uctívat; až pak zjistíme fakta. 



Stát je přece správný 

Školy jsou chrámy etatismu; indoktrinují vírou. 

Úcta k vlajce, hymně, státním symbolům… 

Stát se nejprve naučíme uctívat; až pak zjistíme fakta. 

Etatismus je nejrozšířenější světové náboženství. 

Není za náboženství považován; což je nebezpečné. 



Stát je přece správný 

Školy jsou chrámy etatismu; indoktrinují vírou. 

Úcta k vlajce, hymně, státním symbolům… 

Stát se nejprve naučíme uctívat; až pak zjistíme fakta. 

Etatismus je nejrozšířenější světové náboženství. 

Není za náboženství považován; což je nebezpečné. 

 

Tvorba emocionálních vazeb k pojmům: 

demokracie, vlastenectví, TGM (nikdo neví proč) 

zisk, chaos, úrok, nejistota… anarchie a kapitalismus 
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Jen těžko lze lépe vyjádřit pravý opak státu… 
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Jak rychle dokážete tak složité téma odmítnout? 
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Lidské oběti, otrokářství, krutovládci, totalita… 

Vždy k tomu byl „důvod“; a odpůrci byli za blázny. 

 

Společnost v čase moudří díky těm odpůrcům. 

 

Ankap může být další „stupeň vývoje“. 
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Anarchokapitalismus 

Dva základní pilíře anarchokapitalismu: 
anarcho etický a filosofický: anarchoindividualismus 

tři příběhy 

agrese neospravedlnitelná službami státu či hlasováním 

kapitalismus ekonomický: rakouská ekonomická škola 

problém motivace; nemožnost ekonomické kalkulace v CP 

principiální neefektivita státu 

volněji související smrtelný cyklus demokracie 

Murray Newton Rothbard: překvapivá syntéza 
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Respektujeme subjektivitu hodnoty. 

Lidé jsou různí, nesoudíme jejich potřeby dle sebe. 
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Různá odvětví řeším v knize a na přednáškách. 

Vždy se však jedná o aplikaci určitého principu. 



Revoluce? Ne; evoluce! 

Anarchokapitalismus nelze „nastolit“ revolucí. 

Dáme-li lidem svobodu, založí stát. 

Zakážeme-li jim to, stane se stát z nás. 



Revoluce? Ne; evoluce! 

Anarchokapitalismus nelze „nastolit“ revolucí. 

Dáme-li lidem svobodu, založí stát. 

Zakážeme-li jim to, stane se stát z nás. 

 

Cesta ke svobodě musí být mírumilovná. 

Ukazujme lidem, že stát nepotřebují. 

Odluka školství od státu je dobrým prvním krokem. 

Kryptoanarchie, opt-out, … 



Závěr 

Anarchokapitalisté jsou radikální humanisté. 

Navzdory tomu, co se učíme ve škole. 

 

Stát je nemorální (zlý pán). 

 

Stát je neefektivní (špatný sluha). 

 

Násilná revoluce není cestou ke svobodě. 


