DEKLARACE NEZÁVISLOSTI KYBERPROSTORU1
Vlády Průmyslového světa, vy znavení obři z masa a oceli, přicházím z Kyberprostoru,
nového domova Mysli. Jménem budoucnosti vás žádám, abyste nás vy, lidé minulosti,
nechali na pokoji. Nejste mezi námi vítáni. Vaše svrchovanost nesahá do míst, kde
se scházíme.
Nemáme žádnou volenou vládu a nejspíše ani žádnou mít nebudeme, proto k vám
promlouvám s autoritou o nic větší než tou, se kterou vždy mluví sama svoboda.
Prohlašuji námi budovaný globální společenský prostor za přirozeně nezávislý na
tyraniích, do kterých se nás snažíte uvrhnout. Nemáte žádné morální právo nám
vládnout a nemáte ani žádné donucovací prostředky, kterých bychom se skutečně
museli obávat.
Vlády odvozují svou spravedlivou moc od souhlasu podřízeného lidu. O náš souhlas
jste nežádali a ani jste žádný nedostali. Nezvali jsme vás. Neznáte nás a neznáte ani
náš svět. Kyberprostor neleží uvnitř vašich hranic. Nemyslete si, že ho můžete
budovat jako by to byl nějaký veřejný stavební projekt. Nemůžete. Je to přírodní jev,
který roste prostřednictvím našich společných činů.
Nezapojili jste se do našeho velkého podmanivého dialogu a nevytvořili jste ani
bohatství našich trhů. Neznáte naši kulturu, naše mravy ani nepsané zákony, které
naší společnosti již teď dodávají větší řád, než by mohlo přinést kterékoliv vaše
nařízení.
Tvrdíte, že mezi námi jsou problémy, které vy musíte vyřešit. Tohle tvrzení využíváte
jako záminku, abyste mohli vtrhnout do našeho výsostného prostoru. Spousta těch
problémů vůbec neexistuje. Pokud vzniknou skutečné spory, pokud nastanou křivdy,
sami je odhalíme a vyřešíme vlastními prostředky. Vytváříme svou vlastní
Společenskou smlouvu. Tohle zřízení vznikne podle podmínek našeho světa, ne toho
vašeho. Náš svět je jiný.
Kyberprostor sestává z transakcí, vztahů a myšlenek vůbec, uspořádaných jako
stojatá vlna v síti našich komunikací. Náš svět je zároveň všude a nikde, ale není
tam, kde žijí tělesné schránky.
Vytváříme svět, kam mohou všichni vstoupit bez výsad a předsudků spjatých s rasou,
ekonomickou mocí, vojenskou silou nebo místem narození.
Vytváříme svět, ve kterém může kdokoliv a kdekoliv vyjádřit své přesvědčení,
jakkoliv ojedinělé, aniž by se musel bát, že bude násilím umlčen nebo donucen se
přizpůsobit.
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Vaše právní koncepty majetku, projevu, totožnosti, pohybu a kontextu se na nás
nevztahují. Všechny jsou založené na hmotě, a tady žádná hmota není.
Naše identity nemají tělesné schránky, takže narozdíl od vás nemůžeme zjednat
pořádek pomocí fyzického násilí. Věříme, že naše zřízení se vyvine z mravů,
osvíceného osobního zájmu a veřejného prospěchu. Naše identity mohou být rozeseté
do spousty vašich právních řádů. Všechny naše dílčí kultury budou obecně uznávat
jen jediný zákon, Zlaté pravidlo. Doufáme, že naše vlastní řešení problémů budeme
moci vybudovat na jeho základě. Jenže nemůžeme přijmout řešení, která se nám
snažíte vnutit.
Ve Spojených státech jste dnes vytvořili Zákon o reformě telekomunikací, který
popírá vaši vlastní Ústavu a uráží ideály Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona,
DeToquevilla a Brandeise. Tyto ideály se teď musejí znovu zrodit v nás.
Děsíte se svých vlastních dětí, protože jsou domorodci ve světě, kde vy budete vždy
jen přistěhovalci. Protože se jich bojíte, svěřujete svým byrokratickým aparátům
rodičovské povinnosti, ke kterým nemáte odvahu postavit se čelem. V našem světě
jsou všechny postoje a projevy lidstva, od těch nejpokleslejších až po ty
nejvznešenější, součástí jediného nedělitelného celku, globálního dialogu bitů. Není
možné oddělit dusivý vzduch od vzduchu, o který se opírají křídla.
V Číně, Německu, Francii, Rusku, Singapuru, Itálii a Spojených státech se snažíte
zahnat virus svobody budováním strážných věží na hranicích Kyberprostoru. Ty sice
nákazu mohou na krátkou chvíli zadržet, jenže budou k ničemu ve světě, který brzy
zaplaví bitonosná média.
Váš zastarávající informační průmysl se bude snažit upevnit svou pozici navrhováním
zákonů, v Americe i jinde, podle kterých by každé slovo na celém světě bylo jejich
majetkem. Tyto zákony prohlásí všechny myšlenky jen za další průmyslový výrobek,
o nic ušlechtilejší než surové železo. V našem světě se veškeré výtvory lidské mysli
dají neomezeně reprodukovat a šířit s nulovými náklady. Globální výměna myšlenek
se teď obejde bez vašich továren.
Čím dál více nepřátelské a koloniální praktiky nás staví do stejné pozice, v jaké byli i
ti předchozí milovníci svobody a sebeurčení, kteří museli odmítnout autoritu vzdálené
neinformované mocnosti. Musíme svá virtuální já prohlásit za nedotknutelná vaší
svrchovaností, přestože nadále přijímáme vaši nadvládu nad našimi tělesnými
schránkami. Rozprostřeme se po celé Planetě, aby nikdo nemohl uvěznit naše
myšlenky.
V Kyberprostoru vytvoříme civilizaci Mysli. Nechť je lidštější a spravedlivější než svět,
který v minulosti vytvořily vaše vlády.
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