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O čem budeme mluvit? 

Zpracování informací a vliv propagandy 

 

Anarchokapitalismus 

 

Proč? Důvody jsou etické i ekonomické. 

 

Jak? Poskytování služeb i přechod k ankapu. 



Jak filtrujeme informace? 

Informací kolem nás je extrémně moc. 

Drtivou většinu nikdy nedokážeme analyzovat. 

 

Téměř vše, co se k nám dostane, zahazujeme. 

Filtrujeme věci nezajímavé a očekávaně nepravdivé. 

 

Jak zjistit, co je nepravdivé, aniž to zkoumáme? 

Odporuje to tomu, co „známe“. 



Indoktrinace propagandou 

Dobrá propaganda podsouvá to, co „známe“. 

Děje se tak skrze emoce bez logické analýzy. 

 

Lidé automaticky odmítají opak vštípeného. 

Král je „z boží vůle“. 

Otrok má menší hodnotu než svobodný člověk. 

Je třeba lidských obětí, aby vyšlo slunce. 

Židé jsou podlidé. 



Ve (státní) škole… 

Od útlého věku jsme vedeni k etatismu: 

výchova k demokratickému občanství v Bílé knize, 

státní znaky a podobizny prezidenta ve třídách, 

úcta k vlajce, hymně, státním symbolům, 

dvojí morálka pro státní (třeba válečná) zvěrstva. 

 

Sporné věci a lži jsou podsouvány mezi fakty. 

Svoboda slova, selhání trhu, role státu, … 



Kritické myšlení 

Když někomu řeknete o bezstátní společnosti… 

…odmítne ji ve vteřině. Jak si to mohl promyslet? 



Kritické myšlení 

Když někomu řeknete o bezstátní společnosti… 

…odmítne ji ve vteřině. Jak si to mohl promyslet? 

 

Jaký vliv na nás má reklama? A co propaganda? 

 

Jak můžeme o čemkoliv kriticky přemýšlet, 

když se to nejprve naučíme uctívat? 

Pojďme se o to alespoň pokusit. 



Anarchokapitalismus 

Myšlenkový směr založený na svobodě a NAPu. 

 

 

Murray Newton Rothbard: 

anarchoindividualismus + rakouská ekonomie 

= 

anarchokapitalismus 



Etické důvody pro ankap 

Tři příběhy 
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Tři příběhy 

 

Útočné násilí (nejen zdanění) je nemorální. 

 

Státní služby ani hlasování to neospravedlní. 



Etické důvody pro ankap 

Tři příběhy 

 

Útočné násilí (nejen zdanění) je nemorální. 

 

Státní služby ani hlasování to neospravedlní. 

 

Nemůžeme delegovat práva, která nemáme. 



Ekonomické důvody pro ankap 

Problém motivace v kolektivním vlastnictví. 

Notorický známý problém, ale ne nejzávažnější. 

 

Nemožnost ekonomické kalkulace v CP 

Silný teoretický důkaz podložený empirií. 



Ekonomické důvody pro ankap 

Problém motivace v kolektivním vlastnictví. 

Notorický známý problém, ale ne nejzávažnější. 

 

Nemožnost ekonomické kalkulace v CP 

Silný teoretický důkaz podložený empirií. 

 

Podpora nezodpovědných tvoří nezodpovědné. 

A demokracie vede k socialismu (smrtelný cyklus). 



Kdo by stavěl silnice? 

Je-li po něčem poptávka, vznikne nabídka. 

Neuživí-li se podnik, spotřebovával víc než přinášel. 

 

Volný trh nelze dobře predikovat. 

Jinak by bylo možné ho centrálně plánovat. 

 

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. 

 

Cesta ke svobodě musí být mírumilovná. 

Ukazujme lidem, že stát nepotřebují. 

Odluka školství od státu je dobrým prvním krokem. 

Kryptoanarchie, opt-out, … 



Závěr 

Státní propaganda je šířena skrze školství. 

 

Stát je nemorální (zlý pán). 

 

Stát je neefektivní (špatný sluha). 

 

Násilná revoluce není cestou ke svobodě. 


