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Moção de Carácter Específico ao XII Congresso do LIVRE

Proposta:
Aquisição do domínio LIVRE.NET e torná-lo a morada do LIVRE na Internet.
O site do LIVRE morou primeiro em livrept.net e depois passou para partidolivre.pt,
mas nenhum desses domínios é tã o prá tico e fá cil de memorizar e de transmitir como
livre.net. É mais curto e usufrui de um dos sufixos clá ssicos da Internet, o .net. É por
isso o mais “livre” dos domínios, já que nã o fica conotado a nenhuma identidade
territorial, comercial, ou organizacional, como convém a um partido libertá rio e
universalista.
Infelizmente o livre.net está registado e à venda por uma daquelas “empresas” que
promovem a especulaçã o pura e dura, em que nem sequer há um esforço para simular
algum acréscimo ao valor a acompanhar o acréscimo ao preço. A nossa sondagem
inicial, a usar apenas como indicativa, apurou que a tal empresa vendia o livre.net por
3000 dólares americanos. Mesmo que se consiga negociar o valor até aos 2500€
(pago uma só vez, o valor posterior anual nã o chega a 20€), continua a ser um valor
enormíssimo a ser pago a um especulador que representa parte do que o capitalismo
tem de mais repugnante.
Contudo, é uma forma do partido se mostrar como consolidado, passando a usar um
domínio Internet que nã o parece uma segunda escolha. Se pensarmos o
https://livre.net vai aparecer um pouco por todo o lado, dada a importâ ncia da
comunicaçã o electró nica, pode valer a pena engolir a repulsa (desta vez) e continuar a
trabalhar pelo crescimento do partido.
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