Laissez-faire - měsíčníkpro svobodu jednotlivce . záÍí t998

chcete.|idostávat
Laissez.faire pravide|ně,
volejte 0603-228753
nebo pošletevzkaz.

Ve čtvrtek8.l0.l998 od 18:00 v prostoráchklubu oDS Prahy 5, Podaýí-li se drogl vymazat ze světa, lrriminalita téměŤvymizí, lidé budou
JanáčkovonábŤ.l l, se koná pňednáškaJiŤíhoKinkora ,,Fi|ozoíie: zdraví a problém vyŤešen.

koÍen intelektuá|ního chaosu,,' Zv átnijsouvšichni čtenaŤi
Laissez.faire
Nazory JiŤíhoKinkora pÍibliŽujejeho text uvedenf v tomto čísle.

poleenost konce 20. století se jistě poťjká s mnoha problémy. Za
Ct
z nejčastějizmiĚovanlch jsou povaŽovány drogy. Vlády
\j.a.n
l.-.f většiny zemí světa používají nejen neustále nakladnější, ale i
prostŤedkyna jejich potíránív naději, že tento jev jednou
represívnější
vymltí a svět se bude mít lépe.Vfsledkem jejich protidrogové vállE je
ale pravf opak: počet lidí uŽívajících drogy a počet obětí tzv.
pŤedávkováníroste, jejich pr měrnf věk je niŽší,kriminalita vánaná na
drogy je stále závažnějši,do ,,hry.. se zapojují policisté, soudci a jiní
veŤejníčinitelé,sortiment drog se neustále rozšiŤuje,vznikají a pouŽívají
se novéa silnějšísubstance,jejich dostupnost se pŤesvšechny snahy spíše
zvětŠuje.Eliminovat drogy ze společnosti se nedďí . vlády tento boj
zjevně prohrávají'
Existuje jednoduch! drjvod, proč protidrogová váll<a nevede k
rispěšnémukonci: zvolili jsme špatnéhonepŤítele.Bylo a je nám stále
opakováno, Že pŤíčinou
tohoto ,,problému..jsou vyrobci, dea|eŤia (pŤed
nedávnem i) uŽivatelé drog. Skutečnfm viníkem je však jejich
kriminalizacea její pŤíznivci.
Po dlouhfch desetiletíchtak pŤicházíěas opustit neefektivní a amorální
regulace a zamyslet se nad radikálním Ťešením:
zcela delrriminalizovat a
liberalizovat jaMkoliv naHádání s drogami.
Protidrogová válka není prvním pÍípadem,kdy nas zákon chrrínípĚed
sebou samfmi. Ve 20. letech byl ve Spojenfch státech uskutečněn
experiment,z něhoŽ si dnes ne|ze nevzítpoučení.V roce l9l9 osmnáct'.f
dodatek Ustavy prohlasil alkohol zai|egá|ni.
Ziil<onproměnil miliony poctivlch a slušnlch lidí, kteŤímě|i tu sm lu, Že
alkohol konzumovali, ve zločince. Stejn! osud čekal vfrobce,
obchodníky, majitele barri a všechny ostatní, kteŤí existovali díky
dobrovolnémurozhodnutílidí poŽivat alkohol.
Nasledkem prohibice byli všichni tito |idé promptně nahrazeni
pokoutnymi vfrobci, utajenlmi lokály a specializovan;fmi distributory.
To vše zastŤešovalyorganizovanégangy, pŤijejichŽ vzájemnlch stŤetech
nďly smrt tisíce nevinnlch |idí. Korumpoviíní policie a soudnictví se
stalo běŽnějšíneŽ kdykoliv pŤedtím.Kvalita i|egálního, po sklepích
vyráběnéhoalkoholu byla nesrovnatelněhorší. mezi konzumenty nebyla
vfjimkou ztrátazraku 4 bohuŽel, mnohdy i smrt.
Politické kruhy, odpovědné za tuto situaci, byly nakonec nuceny uznat
bezvlslednost svych snah uzákonit svrij model morálky a správného
Života (v mnoha pÍípadechse jednalo o nehoráznépokrytectví těch, kterí
se veŤejněstavě|i za prohibici, a pŤitommnohdy nejen alkohol ,,ilegálně..
konzumovali, ale byli do obchodu s ním pŤímozapojeni!). Pozna|i, že
pŤestoŽeje konzumace alkoholu pravděpodobně škodlivá, je jeho
kriminalizace mnohonásobněhorší.Roku 1933 byla prohibice na sílící
nátlak veŤejnostikonečnězrušena.Tím skončilo období ubohé kvality a
vysok11ichcen alkoholu a pominuly na tomto trhu z|até časy pro
organizovany zločin.
Dnešní snaha vyhladit drogy ze svět4 která tak dokonale pŤipomíná
prohibici z 20. |et,je postavena na následujícímjednoduchém schématu:
Brát drogl je nenormální, všichni, kteŤí tak činí, jsou nemocní a
společnostjim musípomoci tím,žejim v tom bud, zabrání, nebo je donutí
se léčit.Na drogl se téžváže obrovska l<riminalita. Zástupy beznadějně
závislj,ch umírají na pŤedávkování. Je tžeba maximální spolupráce všech
státních orgánťtk potlačení (a potrestání) vyrobcú a dealer a k vyléčení
všech nemocnych a jejich navrácení zpět do normální společnosti.

Taková pŤedstavapŤedpok|ádá"Že tento scénaŤlze rea|izovat a Že se také
má rea|izovat. Jeho problém a|e spočívá v tom, Že Žádny z jeho
pŤedpok|adrjnení správnf !
Ve skutečnosti se s narustajícímirepresemi ze strany vlády všechny
negativníjevy spojenés drogamiještě prohlubují. Efekty prohibice drog
lze stručněshrnout:
o Hrozící kriminální postih zvyšuje nejen explicitní náklady, ale
pŤedevším riziko podnikrání v odvětví vfroby a distribuce drog.
V d sledku toho jsou ceny konečn;/ch produktri, tj' dávek drog,
mnohonásobně vyšší'
o Vysoké zisky etablovanfch subjekt na straně nabídky lakají
organizovan! z|oěin. Nemožnost legálního vynucování plnění smluv je
faktorem podporujícím stále častějšívyŤizovarrí čtti násilím, vede
kválkam mezi gangy, mezi jejichž oběťmi nejsou zda|eka jen ,,z|í,,
gangsteŤi.Potíranítakovéto kriminality si vynucuje obrovské finančníi
materiálníprostŤedky,pŤestože
nevede k zamfšlenlm vfsledkrim.
o Ilegální trh je prostŤedím,kde se obtížnějivytvaŤí znaěka a dobré
jméno. Ilega|ita produkce, distribuce i samotného používaní vede
kedrastickému snížení|anlity drog v porovniírrís jejich lékarensk]/mi
obdobami.
Ilegální trh je prostŤedím,kde se obtíŽně.jivytvžtÍiznaěka a dobréjméno.
Ilega|itaprodukce, distribuce i samotnéhopouŽívanívede ke drastickému
snížení
l<valitydrog v porovnání s jejich lékárenskfmi obdobami.
Cílem boje proti drogám se tedy stali všichni, kdo jsou do Ťetězce
vfrobce.spotŤebitelzapojeni. Problém však nastává pŤijejich odhalování.
PouŽité metody však nejenŽe zásadnírnzptisobem ohroŽují svobodu (a
často i zdravi) těch, kteŤís drogami nemají vribec nic společného,ale
pŤipomínají
téŽscényz vycviku teroristick1fchorganizací.
Naprosto nezpochybĎovan m a častopoužívanfm d vodem pro regulaci
je pŤedpoklad závaŽné zdravotní nebezpečnosti drog' Tzv.
,,smrt
pŤedávkováním,..mnohokráte demagogicky uváděná jako nevyhnutelnf
následek uŽivání drog, je v naprostévětšině pŤípadrizptisobena akutní
otravou nečistotami obsaŽenfmi v drogách právě v drjsledku jejich
kriminalizace. UŽívríníčist.jchdrog není pro organismus horší než ce|á
Ťadajinlch aktivit (kouÍení,poŽíváníalkoholu, pŤejídání
se apod.).
Postavenílátek povaŽovanych státem za drogy na roveĎ zcela legálního
zboŽíby mělo mnoho pozitivních efekt . Produkce a distribuce drog by
pŤestalablt doménou organizovanéhozločinu. Jejich cena by klesla na
zlomek dnešníchcen, čímžby se drogy staly pro ty, kteŤíje Žádají,lehce
dostupnfmi. D sledkem obou těchto efektri by byl vyznamny pokles
kriminality.
Kvalita drog by se značněz|epšila'čímŽby se nutně zmenšilo nebezpečí
zdravotních potíŽíspojen]fch s jejich užíváním,nemluvě o počtu obětí
pŤedávkovaní.
Lega|izace by bezpochyby napomoh|a zmímění rozšiŤováníinfekčních
nemocí (AIDS, hepatitida).
Některé drogy jsou ričinnfmi látkami pŤi terapii v pŤípaděněkteq/ch
nemocí (napŤ.rakoviny). Jejich zapojenído farmaceutickéhovlzkumu a
jejich větší dostupnost by mohla vyrazně snížit zbytečnéutrpení
mnohlch nemocnfch.
Drogy a jejich uživání by pŤestaly byt zakázan'Ím ovocem, symbolem
odvahy a zdrínlivfm zdrojem snadného pŤíjmu. To vše by mohlo
neutralizovat vliv většídostupnosti drog na početjejich uŽivatel , zvlaště
pak mezi mladistvlimi.
Vláda by ušetňilaznačnémnoŽství zdrojri, kteréby bylo moŽnévěnovat
na boj proti skutečnymz|očin m.
V delším časovémhorizontu by změna pŤístupuspolečnostik tomuto
fenoménuvytvoŤila pŤíznivější
prostŤedíjak pro ty, kteŤístojí o pomoc
druhych, tak pro ty, kteŤípomoci mohou a chtějí.
To, co by pŤípadné
zastaveníprotidrogové v llcy zcela jistě nevyŤešilo(a

samozŤejměani vyÍešit nemohlo), je samotné uŽiváni drog. otazkou
ovŠemje, zda.|i to není naopak dobŤe. Není totiŽ mnoho dtivodrj se
domnívat, Že existuje obecně platnf model ,,správného,,Život4 a už
vribec ne, Že by bylo správného násilím všem vnucovat.
Naprosto oprávněnou námitkou proti niázoru,Že užívánídrog je věcí jen
těch, kteŤítak činí,je kolektivisticky systém zdravotní péče.PŤípadná
zdravotní rizika některlch potom nesou všichni společně,coŽ je zce|a
právem povaŽováno za nespravedlivé.Prohibici drog ovšem nelze ani v
takovémtosystémuobhájit. Stejnou logikou by totiž šel od vodnit nejen
zil<az kouŤení,ale i konzumace tlustého mas4 nebo tŤeba sladkostí.
Problémje tedy tŤebahledat spíševe zdravotním systému.Navíc je tŤeba
upozomit, Že není v bec jasné, Že by se zdravotní naklady společnosti
spojenés uŽívánímdrog musely |iberalizací nutně zvyšit, vezmeme.li v
rivahu nesrovnatelně lepší kvalitu drog, pokles kriminality a moŽn1f
positivní efekt lékaŤského
vyuŽiti někter!ch drog.
Snaha potlačit uŽivání drog násilím má kromě diskutabilní legitimnosti
jeden vážny nedostatek:je neričinnáa má mnoho ničivlch následkri.
Užívtni drog m Že byt stokrát Špatné,jejich prohibice je ale
nesrovnatelně horší' Nastal čas ukončit protidrogovou válku a po
desetiletíchnic neŤešícího
teroru vyh|ásit mír.
Autor je spolupracovníl<emLiberálního institutu.

Y. ím všímse vlastně obhajuje tzv. sociální politika a kde se v bec
vza|tento název? Pojem ,,sociální..má ekviva|enta zŤejměi privod
f
německémsozial a ang|ickémsocial. Tato cizí slova však mají
\'zv
kromě vlznamu ,,sociální.. také vfznam, kterému v češtiněodpovídá
pojem společensly.
Zatimco pojem společenslE znamená tlkající se společnosti či
jevu a nemá Žádny morální obsah (napŤ.společenskévědy,
společenského
společensk! vyvoj, spo|ečenskédění, atd.), pojem ,,sociální.. je
produktem kolektivisticko.altruistické filozofie. Nese jasnf morální
imperativ a ztělesřuje kolektivistické pojetí člověka. Ve všech spojeních
jako ,,sociá|nípolitikď., ,,sociá|nísíť..,,,sociální linosnost..,,,sociální
péče..,
,,sociálnírozměr.. apod' vyjadŤujejednak chápríníjednotlivce jako
podŤadné
součástkyodvozené zprimárni entity ,,společnost..,
jako závis|y
prvek nadŤazenéhoorganismu, za ktery považují společnost,a z toho
vyp|yvá ape| na obětovaníjednotlivce společnosti,která ridajně má své
separátní cíle nadŤazenécíl m individuálním. Pojem ,,sociální..je
nositelem ideje, Že Životní riroveĎ člověka - protoŽeje jen odvozenou
součástkou celku . se automaticky stává zá|ežitostíspolečnosti, tj.
odpovědnosti a závazkem ostatníchjednotlivcti. Pojem sociá|ní . kromě
pouŽití v neutrálním vyznamu společensk! . je daleko nejčastěji
frekventován jako nosičmorálního apelu na obětoviínívlastního majetku
člověkajinlm a orientace Života na prospěch jinfch. NevyjadŤujepomoc
člověka člověku v nouzov;fch situacích nybrŽ fundamentální pŤijetí
odpovědnostiza Život jinfch lidí na kor Života vlastního.Ve spojenís
pojmem politika je pojem ,,sociální.. obhajobou iniciace státního
fyzickéhonásilí vtičinevinnlm lidem. V soudobémpojmovémchaosu si
většinalidí s termínem,,sociální..spojí myšlenku humanity a solidarity.
Po chvíli pŤemfšlenísi člověk uvědomí' Že k oné ,,humanitě..jej
kolektivistéhodlajípovzbudit namíŤenou
státnípistoii.
Podívejmese dále na jiné pojmy, kteréjsou ve skutecnostiještěmnohem
sofistikovanějšía nebezpečnějšízbraní kolektivistické argumentace a
rétoriky neŽ relativně nevinn! pojem ,,sociální...Mám samozŤejměna
mysli zejménaono bizarní spojení ,,veŤejn! prospěch.. v jeho četnych
mutacích jako ,.společenskéblaho.., ,,prospěch pro společnost..apod.
Ztměrem tétopojmové pasti není vyjádrit fakt, že z jistéhodnoty m Že
odvozovat prospěch současněvíce lidí, nybrŽ to, Že kromě paralelně
existujících individuálních prospěchri či neprospěch každého
jednotlivéhoč|ověkaz nějakévěci existuje odděleně ještě nějakÝ jinÝ,
vyšŠí,
a nadÍazenyprospěch ,,pro společnost..jako celek. V pŤípadě,Že
něco není prospěšnépro jednotlivé lidi, ale ridajně je to ,,společensky
prospěšné.., dostává pak ,,společenská prospěšnost.. pŤednost a
individuální cí|eje tŤebají podŤíclit(i násilím)' To je zcela absurdní.
Pokoušet se pŤisuzovat prospěch nějaké entitě, která ve skutečnosti
neexistuje a je pouze člověkem vytvoŤenou agregátnímentální abstrakcí'
je kardinálním a Životunebezpečnymomylem. ,,Společnost..
nebo jiny
kolektiv jako celek logicky Žádny prospěch mít nemriŽe, protoŽe ho

mohou mítjen jednotliví Živí lidé.Takže obětovatsvrij vlastníprospěcha
racionální zitjem ,,veŤejnémuprospěchu.. ve skutečnosti znamená
obětovat se individuálnímu prospěchu jinfch lidí. Žaany ,,veŤejn;/
prospěch.. neexistuje a existovat nem že, toto spojení je jen
nesrozumitelnym shlukem písmen, doslova prándnym zvukem, kten.Í
sloužík zašlapánívŠeho,co je dobrépro člověka sledujícíhosvrij vlastní
Život, člověka odvozujícího vlastní prospěch z plod své práce a
intelektuálního risilí. Moderní civilizace však od člověka očekává něco
jiného než primární zájem o sv j život a odpovědnost za jeho uchování.
od člověka se čeká obětování, sebezapŤení,intelektuální pokora,
sebeponiŽování'To se dnes . více či méně explicitně - hlásá jako
ušlechtilá morálka. Morální kredit se rispěšnfm a boha m nepŤiznává
proto, Že se jimi stali na zak|adě vlastní práce a risilí motivovaného
vlastním prospěchem, nybrŽ jen tehdy, pokud své bohatství alespoř
častečně
obětují . a ted'to pŤijde- ,,veŤejnému
prospěchu..,a podle toho,
jak upŤímnědokáŽíhovoŤito ušlechtilostialtruismu'
Nedbalá tvorba a zejménadesinterpretacepojmri zcela ovládají soudobé
myšlení a veÍejnédebaty o společenskfch otžnkách.Jejich častnícise
ocitají v netušenlch rozporech, ignorují nesmírnf vyznam kontextu a
hierarchie koncept . JestliŽe však člověk netuší,z čehoajak jsou pojmy,
kterépouŽívá,odvozeny' o moŽnlch rozporech v nich ani neví' Neví, Že
svymi pojmy a myšlenkami častotvrdí,.Že A není A, pŤestoŽelogika
(axiom identity) Žádá, aby A bylo A. Úpadek našeho myšlení dospěl
dokonce jiŽtak daleko, že i identifikovany, explicitně poznany,o'poi u
tvrzeních a pojmech vzájemnych oponent se častopovaŽuje za něco ne
pŤí|iš
vlznamného pro dalšípr běh diskuse. Jednodušese konstatuje,Že
nějak! koncept, pŤístupnebo postoj je v rozporu s jinym, a místo aby
nas|edovalo hledání jediného pravdivého (tj metafyzické realitě
odpovídajícího)nazoru a ostatní byly odmítnuty, považujíse všechny
nadále za moŽnévarianty, se kten./mije tŤebapočítat.Stačívyměnit si
nž,zory,netrvat na jejich nejhlubšívalidaci a v diskusi se dále pokračuje'
Morální i existenciální d s|edek neodmítnut'./chvědomlch kontradikcí v
našemmyšleníse prostě ignoruje.
Casto slycháme, Že člověk by měl byt tolerantní k nžuorrimostatních.
Mnozí však pojem ''tolerantní',zce|a mylně interpretují.Samoďejmě, Že
podmínkou diskuse v bec je schopnost vyslechnout či poznat ntaor
jinfch. Potud je tolerance na místě. Dnešní mentalita však chce jít
mnohem dál. Iracionální, naprosto všechno relativizujícífilozofie, která

Diskuse o společensklch otáukách se jakoby záměrně vyhf bají pŤesnému
definoviínívysoce abstraktníchpojm . Většinou se hovoŤío konkrétních
pŤípadech,pŤičemŽse občaspouŽije nějak! velmi abstraktnípojem, aniŽ
by jej někdo pŤesnědefinoval a pokoušel se jej integrovat s ostatními
vysoce abstraktními pojmy, které v diskusi v bec nezaznivaji. NapŤ. v
odvětví zdravotnictví se neustále h|edají nějaké konkrétnímodifikace
systému povinného pojištění, občas se pouŽije abstraktního pojmu
''so|idarita',,
aniŽ by se někdo pozastavi| nad jeho slučitelnostís iniciací
násilí, kterése děje formou státem vynuceného tzv. pojištění.ftát se na
to, jaká je souvislost oblíben ch vágních pojm typu ''veŤej
ny zájem,,
napŤ. s principem nezcizitelnlch individuálních práv, jako klíčovfm
konceptem, ktery ospravedlřuje stát jako takov! a jeho funkci,
nenapadneuŽ téměÍnikoho.
Autor je byva$,m poradcem ministra financí, zabyvá se objektivistickou

JiIozofií,

