Relacja z Freedom Dinner
Autor: Szymon Chrupczalski
9 listopada minęła 20 rocznica upadku Muru Berlińskiego. Z tej okazji amerykańska fundacja
Atlas Economic Research zorganizowała uroczyste spotkanie "Freedom Dinner”, zbiegającą
się z obchodami ustanowionego w Stanach Zjednoczonych Światowego Dnia Wolności.
Ponad 200 zaproszonych z całego świata osób zebrało się w hotelu Renaissance Mayflower w
Waszyngtonie, DC, aby uczcić to wydarzenie toastem wolności.
Zaszczyt wzniesienia toastu upamiętniającego poświęcenie bohaterów walczących o wolność
przypadł Marii Corinie Machado (prezydent organizacji Súmate, broniącej demokracji i
promującej udział obywateli we władzy w Wenezueli), Junie Arunga (urodzonej w Keni
założycielce Open Quest Media LLC i Black Star Lines, organizacji dostarczającej
technologię przesyłania pieniędzy przy użyciu telefonii komórkowej w Afryce), Natashy
Srdoc (prezydent Adriatic Institute for Public Policy, pierwszego wolnorynkowego thinktanku w Chorwacji) oraz Chung Ho Kimowi (prezydentowi Center for Free Enterprise w
Korei Południowej).
Mówcą wieczoru był profesor Alan Charles Kors, wybitny historyk epoki Oświecenia,
obrońca wolności słowa, współzałożyciel The Foundation for Individual Rights in Education
(FIRE). Profesor w żywym wystąpieniu podkreślił, że chociaż slogany XIX wiecznego
socjalizmu nie poruszają już mas, to jednak idee tego ustroju wciąż obecne są w życiu
publicznym i są wykorzystywane przez polityków oraz demagogów. Dlatego praca na rzecz
zrozumienia oraz upowszechniania własności prywatnej i dobrowolnej współpracy społecznej
nie ma wyznaczonego końca. Pełne wystąpienia profesora można zobaczyć i odsłuchać na
stronie Fundacji Atlas.
Na towarzyszącej "Freedom Dinner” konferencji przedstawiciele think-tanków w krótkich
wystąpieniach omawiali zmiany w życiu ludzi, jakie pociągnął za sobą upadek Muru
Berlińskiego. Pomimo oczywistych faktów historycznych, zbrodnie ludobójstwa systemów
komunistycznych wciąż często przemilczane są w szkolnych podręcznikach krajów
uchodzących za otwarte i demokratyczne. Wedle badań z 2007 roku 40% Szwedów uważało,
że komunizm przyczynił się do wzrostu dobrobytu na świecie. Mimo oczywistych następstw i
przykładów, jakie niesie za sobą ograniczanie wolności słowa, rozkwita cenzura, czy wręcz
wymuszona strachem autocenzura politycznej poprawności, szczególnie obecna na
uniwersytetach w krajach rozwiniętych.
Symboliczne otwarcie granic między dwiema częściami Berlina zapoczątkowało znoszenie
przeszkód dla normalności w Europie, lecz wciąż trwają inne bariery i rozwijają się
zagrożenia wolności na świecie: naród koreański nadal podzielony jest na dwie, drastycznie
różniące się od siebie części. Katastrofalne warunki życia w Korei Północnej i powszechne
niedożywienie spowodowały nawet dramatyczną różnicę we wzroście przeciętnego
mieszkańca północy i południa. Wenezuela poprzez powolny proces polityczny zmienia się w
komunistyczny, dyktatorski kraj. Wiele państw Afryki zagrożonych jest wybuchem wojny
domowej o ideologicznym podłożu, Nepal terroryzowany jest przez maoistów, w RPA rasizm
skierowany jest obecnie przeciwko białym mieszkańcom. W tym samym czasie kraje, które
zawsze uchodziły za wolne, tak jak państwa Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone,
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powołując się na kwestie bezpieczeństwa, dobrobytu, ekologii itd. kierują się przeciwko
swoim obywatelom.
Pomimo to nie brak pozytywnych przykładów reform i powrotu do wolnego rynku, jak
choćby na Słowacji, która m.in. dzięki działaniom fundacji F.A. Hayeka znalazła się w
czołówce najbardziej wolnych krajów w Europie.
W trakcie konferencji wręczone zostały nagrody Templeton Freedom Awards - prestiżowe
wyróżnienia nadawane przez fundację Sir Johna Templetona organizacjom działającym na
rzecz wolności. Spośród ośmiu kategorii za działalność w obszarze etyki i wartości
dostrzeżony został polski Instytut Globalizacji i książka Mitologia efektu cieplarnianego.
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