Asi si myslíte, že svět bez peněz, obchodu nebo
vlády zní šíleně, ne?
Ale co kdybych vám řekl, že jediným důvodem
toho je, že jste nikdy nepoznali nic jiného?
Naše kultura nás vychovala k přesvědčení, že pro
přežití musíme soutěžit a že život je trvalý boj. Ale
opravdu to tak pořád musí být?
Podívejte se, jak technologie za posledních 100 let
značně usnadnila výrobu – a my jsme přesto pořád
zabředlí v té zastaralé myšlence, že musíme tvrdě
dřít kvůli přežití. To je teď neplatný předpoklad.
Když využijeme technologii nesvazovanou náklady
a budeme ochotní věnovat jen trochu svého času
našim místním komunitám, můžeme se všichni
zbavit strachu, že nevystačíme do příští výplaty
nebo že nedosáhneme prodejních cílů, a žít
udržitelně v souladu s naším prostředím.
Pro víc informací prosím navštivte:

Charta Svobodného Světa

Do Otevřené ekonomiky

Desetibodová charta pro lepší svět bez
peněz. Zjistěte její smysl a přidejte svůj
podpis.

Získejte základní 92stránkovou
příručku k bezpeněžní
Otevřené ekonomice, která
funguje pro každého.

freeworldcharter.org/cs

colinrturner.com

Prosím podívejte se taky na: Hnutí Zeitgeist, Projekt Venus, The Money-Free Party, Ubuntu Party, Gift
Economy, Sharing Economy, nulové mezní náklady, post-nedostatek, ekonomika založená na zdrojích.
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CHAMTIVOST

BEZDOMOVECTVI
NESPRAVEDLNOST

PLYTVANI VALKA
Náš současný systém už
evidentně nepracuje pro nás.
Je čas na něco jiného.

JE ČAS NA
SVĚT BEZ PENĚZ.

Co je špatného na tom, jak to je teď?

Ale nejsou lidi přirozeně chamtiví?

Jak to, že jsou problémem peníze?

Proč by někdo pracoval bez peněz?

Neustále rostoucí chudoba, nezaměstnanost, bezdomovectví, dluh,
chamtivost, korupce, nerovnost, války, nespravedlnost, znečištění,
plýtvání, ničení životního prostředí, změna klimatu... a seznam
pokračuje.
Lepší technologie způsobuje, že lidi přichází o zaměstnání a mají problém vydělat si, aby přežili, což vede k narůstání bezdomovectví a chudoby. Mezitím kapitalismus vyžaduje neustálý růst a to vede
společnosti k drancování a znečišťování prostředí, výrobě nekvalitního
zboží se záměrně krátkou životností a k propouštění (což přispívá
k tomu, co bylo řečeno), a to vše ve jménu zisku. Tahle peněžní hra je
jako Monopoly, kde 1 vyhrává a ostatní prohrávají: dnes 1 %
nejbohatších vlastní polovinu veškerého světového bohatství, zatímco
zbytek bojuje, aby vyšel do další výplaty.

A není snad technologie tím problémem?

Ne, ve skutečnosti je částí řešení, protože ji můžeme použít k automatizaci výroby skoro všeho a tím prakticky pokrýt všechny naše potřeby
s minimálním úsilím.

A nestačilo by to bohatství rozdělit a začít znova?

Chamtivost vzniká jen ze stavu nedostatku. Pokud je všeho dostatek,
není důvod k chamtivosti. V současnosti můžeme automatizovat
výrobu skoro všeho, co potřebujeme, takže nedostatek už nemusí být
problémem a tím pádem ani chamtivost.
Proč lidi vlastně pracují? Aby si zajistili základní potřeby, tj. jídlo,
přístřeší atd. Co kdyby tyhle potřeby už byly uspokojené? Mohli byste
dělat, cokoliv byste chtěli. Lidi, kteří už pracují na smysluplných
pozicích, které je baví, by v tom pokračovali, protože to mají rádi.

Jak budeme zajišťovat dostatek všeho?

Společnou prací pro blaho všech, automatizací mnoha činností
s pomocí dnešní technologie a střídáním členů komunity na některých
úkolech.

Kdo bude řídit společnost bez peněz?

Každý z nás, s použitím Internetu, online referend, komunitního
hlasování, projektových schůzek atd. Současné vlády se zabývají hlavně
obchodem, ale když všichni budeme pracovat pro blaho všech, nebude
žádný obchod a tím pádem ani vlády.

To problém nevyřeší. Stejně jako ve hře Monopoly, pokud pravidla
zůstanou stejná, výsledek bude stejný – pár lidí bude mít všechny
peníze a ostatní skoro nic. Potřebujeme zcela nový systém, úplně bez
peněz.

Není to prostě jen komunismus?

Jak by svět bez peněz vypadal?

Není to jen utopistická iluze?

Žádné banky, žádné daně, žádné hypotéky, žádné nájmy, žádné
účtenky, žádné dluhy, žádné obavy o dostatek jídla na stole, žádné
ničení životního prostředí. Jen lidi, kteří si navzájem pomáhají a
používají technologii pro zajištění dostatku pro všechny.

Podobné systémy lidstvo už zkoušelo, ale dnes je to výrazně odlišné
díky propojitelnosti a technickým možnostem. Tohle jsme nikdy
nezkoušeli; ne bez peněz.
Ne, zkrátka se vyvíjíme. Vidíme, že staré systémy už nám neslouží a teď
se můžeme mít mnohem líp. Tak proč to nezkusit?

