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O čem budeme mluvit? 

Nerovnost je špatná; musíme ji „řešit“. 

 

Jak vzniká (majetková) nerovnost? 

 

Není nerovnost jako nerovnost. 

 

Rovnost je nejen nedosažitelná, ale i nesmyslná. 
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1 % nejbohatších vlastní 50|82|N % majetku. 

Někteří z vás mezi ně asi patří (40k+); ostatní skoro. 

 

Bohatí plýtvají; chudí ve světě umírají hlady. 

 

I lokální majetkové rozdíly bývají značné. 

 

Svět se zbláznil, musíme s tím něco udělat! 
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Ve skutečnosti souviset vůbec nemusejí! 

Bohatnout lze bez vykořisťování druhých. 

 

Celkové bohatství stále roste!! 

Bohatnou chudí i bohatí; byť bohatí rychleji. 

 

Kde se bere chudoba? Je to výchozí stav! 
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Státní „řešení“ 

Globálně státy neřeší prakticky nic. 

Mezinárodní pomoc je zanedbatelná a neefektivní. 

 

Lokálně státy přerozdělují; ale škodí chudým: 

Byrokracie a regulace zabíjejí mikropodnikání. 

Ochrana zaměstnanců nejvíc škodí právě jim. 

Legislativa zvýhodňuje ty největší na úkor malých. 

Jak nás státy ochrání proti mocným, kteří je ovládají? 
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Kupující si trochu polepší (společnost bohatne). 

 

Nerovnost vzniká bohatnutím společnosti!! 

Boj proti nerovnosti brzdí vývoj, rozvoj a bohatnutí. 

Dnešní přerozdělování škodí zítřejším chudým! 
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Časová osa 

Dnešní chudí mají víc než včerejší bohatí. 

Socialisté poukazují pouze na současné rozdíly. 

Nerovnost napříč časem nikomu nevadí? 
 

Lidé hodnotí svou svobodu dle majetku jiných. 

„Nemohu si dovolit cestovat – nejsem svobodný.“ 

Nemohu se ani teleportovat – jsem též nesvobodný? 

A co až to bude jen otázkou peněz? 

Základní kámen takzvané „nesvobody“: „Soused může a já ne!“ 
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Nezdravé zvyky 

Je snadné zvyknout si rozhodovat o cizím… 

Takový zlozvyk v životě nezmizí ze dne na den. 
 

Celá společnost tak může trpět staletí i tisíciletí. 
 

Zlozvyk: sahat na cizí majetek kvůli nerovnosti! 

Proč neznetvořovat lidi kvůli nerovnosti v kráse? 

Je to absurdní? Samozřejmě; ale čím se to liší? 

Principiálně je to úplně totéž; jen tu není takový zvyk. 
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Majetková nerovnost je jen jednou z mnoha: 

talenty, chytrost, krása, intuice, odvaha, zdraví… 
 

V majetku není zdaleka nejzásadnější nerovnost. 

Socialisté jsou posedlí jen penězi a hmotnými statky. 

Jdou dobře měřit a lze se na jejich redistribuci přiživovat. 

Rovnost v majetku někdy i prohlubuje nerovnosti. 

Hloupý a nemocný člověk může být alespoň boháč. 

Majetek přerozdělujeme ze zlozvyku (minulý slajd). 
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Můžeme se k ní zkoušet přiblížit jako k ideálu? 

Lidé mají různé hodnoty; oceňují stejné věci různě. 

Dokud budou lidé různí, nenastane rovnost. 

Rovnost jako ideál vyžaduje absolutní zánik individuality! 

 

Nerovnost je vlastnost vesmíru. 

Rovnostářství znamená popírání reality. 



Závěr 

Majetková nerovnost vzniká bohatnutím. 

 

Stát vytváří iluzi rovnosti, ale škodí chudým. 

 

Majetková nerovnost je jen jednou z mnoha. 

 

Rovnost nedává smysl ani jako ideál. 



Přijďte příště 

V lednu přednáška nebude! 
 

První únorovou středu bude přednášet Tereza o 

alkoholové prohibici a potenciálu využití drog v 

lékařství, který zůstává neprozkoumán. 

 

Středa 6. února 

v 19 hodin v (de)Centrále 


