Jiří Hamza, Praha
Globalizace je prezentována jako objektivní proces představující soubor vzájemně
propojených ekonomických, politických, technologických, kulturních a sociálních
aspektů. Tyto procesy, které zasahují všechny země, mají v historii nevídaný
charakter a univerzálnost. Globalizace je představována jako jakýsi vrchol vývoje,
kterého je lidstvo schopno dosáhnout čistě hmotným, racionálním a materialistickým
snažením.
Dosáhli jsme relativně vysoké míry blahobytu, jejímž následkem je vznik kultu
konzumu a užívání si (po nás potopa). Současně přetrvává představa, že existují
mechanismy, jak kolektivně globalizaci zvládat, tedy fenomén globálního řízení
(„global governance“).
Globalizace není ničím jiným než anglosaskou snahou udržet si dvousetletou
nadvládu nad světem. Podstatou globalizace je přerozdělení (ovládnutí) zdrojů i
vytvořeného bohatství a hodnot. Účelem globalizace je ovládnutí světové
ekonomiky finančním kapitálem, které bude provázeno i politickou nadvládou,
realizováno za pomoci nejnovějších technologií a sociálního inženýrství, přičemž o
propagaci zbožního fetišismu a sociálního smíru se v míře ještě hojnější postará
universální kultura. Smyslem globalizace je vyrábět stále větší množství
unifikovaného záměrně nekvalitního a z velké části nepotřebného zboží při co
nejnižších nákladech – kapitalismus stojí a padá s permanentním růstem výroby a
spotřeby.
Počátky globalizace je možné zařadit do 19. století. Její podstatu shrnul Heinrich
Heine v roce 1841 takto: „Peníze jsou bůh dnešní doby a Rothschild je jeho
prorokem“.
Globalizace pod vedením Spojených států (tedy vytvoření jakéhosi světového státu,
který v té či oné podobě budou USA ovládat, neboť jsou k tomu předurčeny) není
ničím jiným než realizací nového světového řádu, snahou změnit paradigma vývoje
pomocí kardinální přestavby světového ekonomického systému, mezinárodního
práva, kultury a postavení národů a lidí. Tato křeč však jen umocňuje nesmiřitelné
protiklady ve společnosti. Lidstvo, jak jej v současnosti chápeme, by v novém
světovém řádu nebylo schopné dále existovat, muselo by se rozdělit na dvě „rasy“.
Tato teorie dělení světa na Řím a ten zbytek (barbarů) se sice zdá být těžko
realizovatelná, ale snahy o její prosazení budou v každém případě provázeny
značným utrpením pro mnohé národy.
Analýza současného vývoje by se měla zabývat otázkami nejdůležitějšími - tedy
samotným bytím. Potřeba pochopit nazrávající ohrožení není motivována
snahou dostat se do „zlaté miliardy“ (Severní Amerika, západní Evropa, Izrael,

Japonsko), tedy být součástí metropole budoucího světového systému, kam se
stejně nedostaneme (nechají nás vymřít jako Indiány na neštovice). Je však třeba
provést analýzu toho, jaké možnosti dává chaos současné krize. Zachránit se může
pouze ten, kdo rozpracuje možné scénáře realizace hrozeb a alternativy řešení.
Civilizace prožívá nejhlubší krizi za celou dobu své existence. Po II. světové
válce byl spuštěn nový ekonomický systém nazvaný rozšířená reprodukce. Jeho
podstatou bylo: kup, spotřebuj, vyhoď, kup nové. Byl spuštěn „stroj“ na vyčerpání
zdrojů. V případě, že takovéto rabování bude sloužit pouze zemím „zlaté miliardy“,
může trvat nekonečně dlouho. Avšak v okamžiku, když pouze Indie začne mít
spotřebu energie jako Spojené státy, dojde ve světě k energetickému kolapsu.
Civilizace je závislá na vysokých technologiích. 21. století bude charakteristické
bojem za končící zdroje. Rozhodující pro vítězství v tomto boji bude technologická
převaha (tam, kde to bude nezbytné i za použití vojenské sily).
Konflikt technologií se přenáší z oblasti technosféry do oblasti biosféry. Jsou
rozpracovány metody umožňující záměrné zasahování do procesu lidské evoluce.
Jsou vytvářeny umělé živé systémy se zadanými vlastnostmi, které nemají v přírodě
analogy. Tyto technologie jsou schopné ovlivňovat vědomí člověka.
Že se nejedná o výplod fantazie autora science fiction, dokládá i nedávné vystoupení
vedoucího Kurčatovova institutu M. Kovalčuka, který na uvedené téma hovořil před
senátory horní komory ruského parlamentu. Podle tohoto vědce existuje reálné
nebezpečí, že uvedené technologie - které jsou srovnatelné se zbraněmi
hromadného ničení - bude vlastnit pouze jedna země. V této souvislosti konstatoval,
že Spojené státy ovládají technologie, kterým nikdo jiný nerozumí. Pokušení použít
uvedené technologie k ovládnutí světa a snaha zabránit jejich použití, jsou
protiklady, které v sobě ukrývají nebezpečí globálního válečného konfliktu.
Až doposud byly řídící elity a sloužící personál stejní lidé v různém postavení. Mocní
nebyli schopni ovlivnit růst populace ani zabránit probuzení třídního vědomí u
podřízené skupiny, které nakonec vedlo ke změně společenskoekonomické formace.
Poprvé v historii je však reálná možnost tento stav změnit. Cílem je vytvořit
„poddruh“ homo sapiens, kterým by měl být „člověk služebný“, který by měl
v důsledku použití vhodných biotechnologií ohraničené sebeuvědomění, podřizoval
by se řízené reprodukci a na obnovu jeho pracovní síly by stačily minimální
prostředky.
M. Kovalčuk hovořil o cíli elit radikálně snížit populaci na Zemi (o zjevné i skryté
redukci obyvatelstva). Přírodní zdroje na Zemi jsou omezené. Pro komfortní život na
Zemi tyto zdroje vystačí pouze pro jednu miliardu lidí. Proto byla vypracována teorie
„zlaté miliardy“, která má právo v průběhu 100 až 150 let zůstat na Zemi. Na jejich
obsluhu pak stačí miliarda geneticky upravených sluhů. Možná se tato teorie zdá být
nesmyslná, ale v historii to není poprvé, co jedna „vyvolená rasa“ nabyla

přesvědčení, že byla prozřetelností předurčena k roli vládce, a ostatní byli odsouzeni
k roli bezprávných otroků nebo likvidaci. Čím to skočilo, není třeba připomínat
Ať již převládne monopolární řízení světa nebo multipolární přístup, nevyřeší to
vnitřní antagonismus současného stádia kapitalismu. Jestli kapitalismus volné
soutěže porodil svého hrobaře, kterým byla dělnická třída, tak současný kapitalismus
ohrožuje svou existenci vlastní neoliberální globalizací. Představa, že „zlaté miliardě“,
bude umožněno, aby si bez odporu ponechala na světě jenom nezbytné množství
živých robotů, je scestná. Nejen že země mimo samozvanou elitu (Rusko, Čína,
Indie) mají potenciál na vytvoření stejně špičkových technologií, jaké mají Spojené
státy, ale i představa, že miliardy odsouzené ke konečnému řešení (které pak
opravdu nebudou mít co ztratit než své okovy) se nepostaví na odpor (třeba i živelný)
je scestná.
V případě, že by se podařilo geneticky upravit třídu sluhů tak, že by nejen ochotně
sloužila, ale ztratila i pud sebezáchovy, by ve svém důsledku způsobilo konec lidské
civilizace. Nehledě na to, že i v rámci „zlaté miliardy“ by zákonitě musely vznikat
antagonistické rozpory.

