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Fej lett ipa ri or szá gok kor má nyai, kik hús ból, 
be ton ból, acél ból épít kez tek és me rí ti tek 
ha tal ma to kat, én a cyberspace-ből jö vök, a 
lé lek új ott ho ná ból. A jö vő ne vé ben kö ve te-
lem tő le tek, kik a múlt ból vagy tok, hagy ja tok 
bé kén min ket! Nem üd vöz lünk ben ne te ket jó 
szív vel. Ahol mi össze gyű lünk, ott nek tek 
sem mi erő tök nin csen.

 Ne künk nin csen vá lasz tott kor má nyunk, 
és so ha nem is lesz. Ezért be szé lek hoz zá tok 
pon to san annyi au to ri tás sal, amennyit a sza-
bad ság ma ga va la ha is ad hat. Ezen nel meg-
ala pí tom a glo bá lis szo ci á lis te ret, mint 
ma gá tól ér te tő dő en füg get lent a zsar nok sá-
go tok tól, amit ránk akar tok kény sze rí te ni. 
Mo rá lis jo go tok nin csen min ket irá nyí ta ni, 
és esz kö ze i tek sin cse nek ar ra, hogy a mód-
sze re i tek nek, me lyek től fél nünk kel le ne, 
ér vényt sze rez ze tek.

 A kor má nyok jo gos ha tal mu kat a kor-
mány zot tak be le egye zé sé vel szer zik. Ti a 
mi én ket se nem kér té tek, se nem kap tá tok 

meg. Mi nem hív tunk ben ne te ket. Nem is mer tek ben nün ket, és nem is me ri tek a vi lá gun kat. 
A cyberspace nem a ti ha tá ra i to kon be lül ta lál ha tó. Ne hogy azt higgyé tek, hogy egy sze rű en, 
mint egy nyil vá nos épít ke zés re, be tör het tek. Ez egy ter mé sze ti erő, mely a mi kol lek tív cse-
le ke de te ink ál tal nö vek szik és erő sö dik nap ról nap ra.

Sem a kö zös be szél ge té se in ken nem vet te tek részt, sem pi a ca ink gaz dag sá gát nem ti 
hoz tá tok lét re. Sem a kul tú rán kat, sem az eti kán kat, sem a kö zös meg egye zé se in ket nem 
is me ri tek, me lyek a mi vi lá gunk ban sok kal na gyobb biz ton sá got és ren det biz to sí ta nak, 
mint amennyit ti a tör vé nye i tek kel bár mi kor is biz to sí ta ni tud tok.

Azt mond já tok, prob lé má ink van nak, me lye ket nek tek kel le ne meg ol da ni. Ezt az ér vet 
ar ra hasz nál já tok fel, hogy a te rü le te ink re be tör je tek. Sok prob lé ma, mely ről be szél tek, egy-
sze rű en nem lé te zik. Ahol pe dig tény le ge sen konf lik tu sok és fél re ér té sek van nak, ott majd 
mi, a mi sa ját esz kö ze ink kel be avat ko zunk és meg ol dást ke re sünk. Mi a sa ját tár sa dal mi 
alap tör vé nyün ket ké pez zük. A kor mány zás nak e for má ja azon kö rül mé nyek és szük ség sze-
rű sé gek ál tal jön lét re, me lyek a mi vi lá gunk ban ural kod nak.

A cyberspace tranz ak ci ók ból, kap cso la tok ból és tisz ta gon do la tok ból épül fel, me lye ket 
a há ló zat ban a kom mu ni ká ció köt, ko vá csol egy be. A mi vi lá gunk egy szer re min den hol 
je len van, és se hol sincs, de élő tes tet egyet sem ta lál ni ben ne.

Egy olyan vi lá got ho zunk lét re, mely be min den ki be lép het elő í té le tek és pri vi lé gi u mok 
nél kül. Fa ji ho va tar to zás, rang, gaz da sá gi vagy ka to nai ha ta lom mind-mind el ve szí tik je len-
tő sé gü ket.

Egy olyan vi lá got ho zunk lét re, mely ben min den ki a sa ját meg győ ző dé sét vál lal hat ja, tel-
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je sen füg get le nül at tól, mennyi re kü lö nös az; az el hall gat ta tás vagy be ol vasz tás fe nye ge tő 
ve szé lye nél kül.

A ti le gá lis el kép ze lé se i tek tu laj don ról, iden ti tás ról szá munk ra ér vé nyü ket vesz tik. Ezek 
mind anyag ra vo nat koz nak; de ná lunk anyag nem lé te zik.

A mi iden ti tá sa ink test te le nek, ezért mi, ve le tek el len tét ben, ren det tes ti kény szer al kal-
ma zá sá val nem tu dunk te rem te ni. Hi szünk ben ne, hogy a kor mány zá sunk for má ja az eti ka, 
a fel vi lá go sult cse lek vés és össze tar tás ál tal egy re ki fi no mul tabb és tö ké le te sebb lesz. Tör-
vé nye in ket a kul tú rák egy más sal va ló ta lál ko zá sa még tö ké le te seb bé csi szol ta. Re mél jük, 
hogy a to váb bi ak ban szük sé ges spe ci á lis meg ol dá sok is így fog nak meg szü let ni. De azo kat 
a sza bá lyo kat, me lye ket ránk akar tok kény sze rí te ni, nem fo gad hat juk el.

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban lét re hoz ta tok egy tör vényt. A Telecommunications 
Re form Actet, mely még a sa ját al kot má nyo to kat is sér ti, és amely por ba ti por ja Jefferson, 
Wa shing ton, Mill, Madison, Tocqueville és Brandeis ál ma it. Ezek az ál mok ben nünk új já 
kell hogy szü les se nek.

Ret teg tek sa ját gyer me ke i tek től, mert ők ott ho no san mo zog nak egy vi lág ban, ahol ti min-
dig ide ge nek ma rad tok. Mert fél tek tő lük, a szü lői kö te les sé ge i te ket át ru ház zá tok a bü rok-
rá ci á ra. Gyá vák vagy tok eme kö te les sé ge ket ma ga tok gya ko rol ni. A mi vi lá gunk ban 
min den je len van, mi em be ri leg ki fe jez he tő, a meg alá zó tól a ma gasz to sig. Mind ez ré sze 
egy gi gan ti kus, vi lá got át öle lő di a ló gus nak. Nem tud juk a le ve gőt, mely től meg ful la dunk, 
a le ve gő től, mely él tet és szár nya kat ad, el vá lasz ta ni.

Kí ná ban, Né me tor szág ban, Fran ci a or szág ban, Oro szor szág ban, Szin ga púr ban, Ola szor
szág ban és az Egye sült Ál la mok ban meg pró bál já tok a sza bad ság ví ru sát a cyberspace ha tá
ra i ra fel ál lí tott őr he lyek kel meg ál lí ta ni. Ezek az őr he lyek rö vid ide ig ta lán ké pe sek el len áll-
ni, de hosszú tá von te he tet le nek lesz nek egy olyan vi lág ban, mely nem so ká ra egy bi tek ből 
ál ló óce án ba me rül majd.

A ti egy re na gyob bá vá ló, tel je sen ha szon ta lan in for má ci ós ipa ro tok sze ret né ma gát 
vé de ni az zal, hogy olyan tör vé nye ket ja va sol Ame ri ká ban is és más hol is, me lyek el hi te tik, 
hogy a nyelv ma ga az ő ha tás kör ük be tar to zik. Az ilyen tör vé nyek az ide á kat egy sze rű en 
ipa ri ter mék nek sze ret nék be ál lí ta ni, me lyek nem ér té ke seb bek, mint mond juk, a nyers vas. 
A mi vi lá gunk ban min den, amit az em be ri el me ki ta lál, pénz esz kö zök nél kül a vég te len sé-
gig meg sok szo roz ha tó és el oszt ha tó. A gon do la tok glo bá lis el osz tá sá hoz nin csen töb bé szük-
sé günk a gyá ra i tok ra!

A ti egy re el len sé ge sebb és kolonializáló tö rek vé se i tek ugyan olyan hely zet be so dor tak 
min ket, mint ami lyen ben azok a har co sok vol tak, akik an nak ide jén a sza bad sá gért és az 
ön ren del ke zés jo gá ért küz döt tek tá vo li gyar ma ta i to kon. Vir tu á lis sze mé lyi sé gün ket a ti 
ural ma tok alól ki kell von nunk, még ak kor is, ha a tes tünk to vább ra is a kor mány zá so tok 
alatt ma rad. A vi lág összes or szá gá ban egy szer re le szünk je len, ne hogy a gon do la ta in kat 
bör tön be zár has sá tok.

A cyberspace-ben a lé lek ci vi li zá ci ó ja le szünk. Le gyen eme ci vi li zá ció hu má nu sabb és 
fa i rebb, mint az a vi lág, me lyet ti ural tok.
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