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Tuteŭropa demokratio, socia justeco kaj media daŭripovo,

Por justema, daŭrigebla kaj feliĉa socio

La Socio de Interkonsento 
(Aŭtomatigita traduko de la angloj)

La "Socio de Interkonsento" estas estas la longperspektiva celo de la KosmoPolitika Kooperativo.
Ĝi estas la vizio de justema, daŭrigebla kaj feliĉa socio por 2050 kaj pretere. Ĝi estas celita por la
Eŭropa Unio, sed estas intencita esti etendita al la tuta mondo.

Tiu socio alstrebas homan bonfarton. Ĝi dependas de tri kolonoj, al kiuj la tuta resto estas subigita:
(1) socia justeco (interkonsento inter homoj sur la asigno de resursoj); (2) tuteŭropa demokratio
(interkonsento inter homoj sur decidoj); kaj (3) media daŭripovo (interkonsento inter homoj kaj la
leĝoj  regantaj  la geo-biosferon sur kiu ni  dependas),  kun perspektivo de konservado de homa
civilizo senfine.

mi n la Asocio de Interkonsento, ĉiuj civitanoj vivas ŝparema kontentigeble, kaj ĉiuj estas absolute
certaj  ke  iliaj  esencaj  bezonoj  estas  renkontitaj.  Ĉiuj  civitanoj  ĝuas  aŭtentajn  kontentojn  kaj
kontentigajn sociajn rilatojn, kiuj estas diferencaj de, sed de pli alta kvalito ol, tiuj de 2019. 

Labordivido estas farita ĉe la  plej  granda ebla skalo,  por la  konsidero de efike prilaborado de
limigitaj resursoj kaj tiel sekvas la modelon de evoluintaj, multfacetaj kaj rezistemaj ekosistemoj,
kaj enkarnigi solidarecon inter ĉiuj homoj. Socio estas forte reguligita, por certigi justan aliron al
resursoj, justan dividadon de rajtoj kaj devontigoj, kaj justan aplikon de reguloj.

Ĉiuj elementoj estas bazitaj sur teknologioj kiuj ekzistas aŭ estas sub evoluo en 2019.

Tiu dokumento ankaŭ enhavas la " negativan spegulon "  de la Socio de Interkonsento, t.e.  la
fremdigado kaj ekodamaĝaj elementoj de nia nuntempa socio de 2019 de kiu estos cedita en la
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Socio de Interkonsento, kaj ke ni povas liveri - feliĉe kaj kun krizhelpo! Tiu " negativa spegulo "
estas skribita en blanka super g rey . 
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 1 Socia justeco: interkonsento inter homoj sur la 
asigno de resursoj 
÷ Ligo: http'oj: //www.penguin.co.uk/books/179/179241/the-spirit-level/9780241954294.html 

En iu socio, ĉiuj homoj devas esti absolute certaj ke ĉiuj iliaj esencaj bezonoj estos kovritaj, nun kaj
en la estonteco, por ili kaj por la generacioj por veni. Tiu aspekto de socia justeco estas esenca
postulo por socio en estiĝo legitima, kaj por ĉiuj ĝiaj membroj por konsenti pri apogado de ĝi.

En t li Socio de Interkonsento, la mondo estas forte limigita per la akiro de planedaj limoj. Sub tiuj
cirkonstancoj de totala malabundeco, socia justeco prenas pli akutan signifon. Por certigi aliron de
ĉiuj al la resursoj necesaj por renkonti homajn bezonojn, tiu aliro estas reguligita sub forta principo
de egaleco inter ĉiuj homoj. 

Socia justeco mi estas n-aldono , kaj grave, faktoro de enorma plibonigo en la vivokvalito de ĉiu -
inkludante de tiuj per la plej grandaj sociaj,  ekonomiaj kaj instruaj resursoj. Ĝi certigas pacajn,
ĝentilajn kaj aŭtentajn sociajn rilatojn, sur egala bazo, en reciproka respekto kaj prizorgo. 

Ĝi anstataŭas ĉiujn membrojn de socio de timo kaj streso

Civitanoj  jam  ne  estas  kondiĉigitaj  de  permanenta  timo  kaj  substrekas  koncerne  sian  tujan
supervivon, nek koncerne sian estontecon aŭ tiun de siaj infanoj.

Rilatoj inter homoj jam ne estas venenitaj per ekonomia dependeco, kie kelkaj dependas sur la
bonvolo de aliaj.

 1.1 Interkonsento en la dividado de rimedfluoj

 1.1.1 Dividante la resursojn kiuj kontentigas tujajn bezonojn
Homaj  bezonoj  estas  kontentigitaj  per  varoj,  kiu  povas  esti  materialo,  malgrava  kaj  plejofte
kombinaĵo de ambaŭ (ekz. long-daŭranta produkto kun fiksita garantio kaj funkciserva servo). Tiu
ĉapitro priskribas kiel homoj estas disponigitaj aliro al la varoj necesaj kontentigiiliaj bezonoj.
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La ĝenerala principo estas: Ĉiu persono vivas en digno de sia/ŝia laboro.

La naturo kaj la intenseco de tiu laboro estas determinitaj de la kapacitoj de la persono, kaj aparte
antaŭ lia/ŝia aĝo (junularoj ne laboras dum sia eduktempo, maljunuloj laboras kun malpliigado de
intenseco  kiel  sia  aĝo  kaj  fizika  kondiĉo  diktaĵo),  sano  kaj  handikapstatuso.  Tiu  laboro  estas
rekompensita laŭ du manieroj:

1. donas la dekstron aliri la varojn asignitajn senkoste fare de la aŭtoritatoj;

2. estas kompensite en monaj esprimoj (en unuoj de klaso A) sufiĉe ebligi la kontentigon de la
bezonoj de la persono, en modo respektema de aliaj kaj de la natura medio, por la frakcio
de la bezonoj de la persono kiuj estas laŭ lia/ŝia bontrovo, kaj preter kio estas asignita
senkoste.

La liverado de (materialo aŭ malgravaj) varoj jam ne estas fino en si mem, kies celo estas generi
profiton por la malmultaj.

Socio jam ne estas dividita inter tiuj kiun laboro en bone salajrataj laborlokoj kaj povas pagi por
altkvalitaj varoj kaj tiuj el deca laboro kiuj estas disponigitaj malbonkvalitajn varojn senkoste (aŭ
antaŭfiksita malriĉeca socia asistado) kiel almozo por reteni ilin trankvilaj kaj obeemaj.

(vidi:Kontentigante homajn bezonojn)

 1.1.1.1 Libera aliro al esencaj varoj

La sekvaj esencaj varoj estas zorgis pri libera al ĉio. La resursoj necesaj produkti ilin estas tiritaj de
publikaj  buĝetoj provizitaj per impostaj kaj sociaj kontribuoj, kaj kunigitaj  ĉe la plej granda ebla
skalo, por atingi maksimuman geografian kohezion:

• eduko de naskiĝo ĝis la aĝo de 18 jaroj;

• kvin jaroj da kroma plentempa eduko kun baza kvesturo kaj la rajto aliri  la aliajn varojn
asignis senkoste, por esti prenita en iu tempo post la aĝo de 18 jaroj;

• sanservo;

• asekuro kontraŭ damaĝo altirita memstare kaj kaŭzita al aliaj (kompensdevo) en kazo de
akcidentoj;

• ligo al retoj (akvo, kloakigo, elektro, telekomunikadoj inkluzive de fiksa Interreto, fervojo,
cirkulante vojojn, elektronikan pagsistemon) kaj unua ne-tradeable kvoto de uzokutimo per
persono;

• enhavante provizajn esencajn agrablaĵojn kaj komforton, kaj kvoton de surfaco per loĝanto;

• prizorgo sur perdo de aŭtonomio (pro akcidento, handikapo, malsano aŭ maljunaĝo);

• (en tempoj de agrikulturaj afliktoj) kvoto per persono de cerealoj, pulsoj, legomoj, vegetaĵaj
grasigas kaj B12-vitaminon, en kvantoj sufiĉaj kontentigi la esencajn bezonojn en energio
kaj nutraĵoj.

Esencaj  varoj  kiel  ekzemple  loĝigo,  eduko,  sanservo,  akvo,  manĝaĵo  jam  ne  estas  la  celo
defitraktado de dominaj pozicioj, kie la vendisto povas meti sia/ŝin prezigas je iu alta nivelo, ĉar ŝli
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scias ke la kliento havendaĵo aliron al la varo.

 1.1.1.1.1 Publikaj buĝetoj
Pripensante la naturon de la varoj kiuj estas disponigitaj de granda, publiko, agregitajn fontojn, tiuj
publikaj buĝetoj reprezentas konsiderindan frakcion de la transformtrairo de la ekonomio - verŝajne
en la vico da 70%.

Publikaj buĝetoj jam ne estas konsideritaj ŝarĝo al socio, kaj impostoj ion por seniĝi de.

La kostoj de esencaj varoj estas ne pli da maldekstro al la individua domanaro por porti.

Tiel, la multobligo de elspezoj kiuj povus esti dividitaj inter multaj domanaroj aŭ ĉe la skalo de
socio, kaj la blokado de aktivaĵoj en varojn kies esenca celo estas asekuro kontraŭ malbona sorto,
jam ne estas necesaj.

Plie, la neegalaĵoj en aliro al esencaj varoj, inter la malmultaj riĉulo kiu povas havigi ilin por ilia
privata uzokutimo, kaj la multaj senhavuloj kiuj ne, povas esti malaperinta.

 1.1.1.1.2 La kontrolo de civitanoj
La libera asigno de la esencaj varoj listigitaj devas esti justa.

La sekvaj sekurigiloj estas modloko:

• la kvalitpostuloj metitaj sur ĉiujn varojn estantajn asignitaj senkoste estas publike haveblaj
kaj estas la celo de demokrata decido kun perioda revizio;

• la  observo  de  la  varoj  estantaj  liverita  kun  tiuj  kvalitpostuloj  estas  kontrolita  fare  de
aŭtoritato sendependa de la Eŭropa Unio;

• la kriterioj por asignado de varoj (kaj specife: enhavi) al personoj/domanaroj estas publike
haveblaj kaj estas la celo de demokrata decido kun perioda revizio;

• la asigno de ĉiu individuo bona al persono/domanaro estas farita per justa softvaro.

Privataj  funkciigistoj  jam  ne  diskriminacias  kontraŭ  vundeblaj  aŭ  stigmatizitaj  populacioj  dum
donado aliro al esencaj varoj, diskriminacio por kiu la pruvodevo estas preskaŭ malkontentigebla.

 (vidi:Uzado regas per justa softvaro)

 1.1.1.2 Gajnita aliro al renovigeblaj resursoj

÷ Ligo: http://www.ilo.ch/ dyn/normlex/en/f?p 1000:62:0:: 
NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO 

Aliro al renovigeblaj resursoj akiriĝas elspezante la renovigeblan rimedon generitan fare de homoj:
laboro.

Laboro estas kie homoj ŝanĝas la mondon ĉirkaŭ ili por la pli bonaj ( reduktantaj entropio kajkaoso)
kaj por la avantaĝo de aliaj, kie ili "povas havi la kontentigon de donado de la plej plena takto de
sia  kapablo  kaj  akiroj  kaj  fari  sian  plej  bonegan  kontribuon  al  la  komuna  bonfarto".  Tiel,  ili
elmontras sian plenan kapaciton kiel respondecaj plenkreskuloj.

Tial, deca laboro estas baza ŝtono de socio, kaj kiel sekvo, ĉiuj homoj povas vivi en digno de sia

Version 1 p.5/59 15 Dec 2019

http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO


 KosmoPolitika Kooperativo – Socio de Interkonsento

laboro, kaj estas utiligitaj se volante farendaĵo tion.

Socio jam ne estas dividita inter:

• homoj ĝuante bonajn salajrojn kaj bonajn laborkondiĉojn, utiligis en nelimigitaj kontraktoj kaj
laboraktivaj pli ol plentempo, en alt-elturniĝemaj karierperspektivoj,

• la  "precariat"  de  tiuj  ŝvebantaj  inter  mallongperspektivajn,  malbone  pagitaj  kontraktoj,
plenumante enuigajn taskojn kun neniuj perspektivoj por plibonigo kaj

• la longtempa senlaborulo, apogita per kio estas perceptita kiel publika almozo, akuzita je
memkontento  kaj  maldiligento  kaj  kondiĉigita  de  permanenta  ĉikano  fare  de  sociaj
flegservoj

 1.1.1.2.1 Horoj da laboro
En socio en kiu multaj operacioj estas aŭtomatigitaj, kie multaj transakcioj estas antaŭ-difinitaj kaj
kie la fluoj de materio kaj energio estas minimumigitaj, la nombro da horoj kiujn homoj devas labori
por plenumi siajn bezonojn en maniero respektemaj de kunhomoj kaj de la medio estas pli malalta
per persono ol en 2019.

La horoj laboritaj fare de homoj estas egale dividitaj inter ĉiuj plenkreskuloj, laŭ la kapacitoj de ĉiu
persono (pripensante aĝon, sanon kaj handikapon, kiam uzeble). Kiam aro de kompetentecoj ne
ĉeestas sufiĉe en socio por renkonti la bezonojn de la transformsistemo, ekzistantajn laboristojn
kies kapabloj estas la plej proksimaj al tiuj necesaj estas trejnitaj por akiri ilin.

Ĉiujn labortempon estas faritaj ĉe altnivela de sekureco, higieno kaj sano sur laboro. Antaŭfiksita
persono  plenumas  danĝerajn  taskojn,  aŭ  tiujn  faritajn  sub  cirkonstancoj  kiuj  damaĝas  la
longperspektivan  sanon  de la  laboristo  (ekz.-ŝanĝolaboro,  altan  aŭ malalta  temperaturo,  bruo,
polvo), nur por limigita frakcio de lia/ŝia kariero, kaj estas malavare kompensis por faris tion en
mono kaj en rajtoj por frua redukto de laborado de tempo pri maljunaĝo.

Socio jam ne estas dividita inter:

• kelkaj super-kvalifikitaj specialistoj kaj mastroj de la reguloj regantaj la asignon de resursoj,
plenumante taskojn kiuj estas malfacilaj aŭ malaŭtomatigeblaj, kaj laborante longajn horojn,
kaj

• maso de homoj kun malpli  (aŭ malpli  signifaj) kvalifikoj,  permanente sub minaco de esti
anstataŭigitaj per aŭtomatigitaj maŝinoj, laborantaj kun fuŝkontakton, nuligis horojn.

 1.1.1.2.2 Rekompenso de laboro
La mona enspezo (en valuto por klaso A - renovigeblaj resursoj) estas disponigita en interŝanĝi por
la  laboro  estanta  disponigita,  prenante  enen  konsideron  la  kapacitoj  de  la  persono.  Kiam  la
persono estas dungita, lia/ŝia salajronivelo estas difinita en kolektiva interkonsento konsentis ĉe
skalo de la Eŭropa Unio. Malgravigoj ĉe pli malgranda skalo (membroŝtato, regiono, firmao) estas
nur validaj  kiam pli  favore al la laboristo. Kiam la persono estas ekonomie sendependa, lia/ŝia
enspezo dependas sur laekonomia agokvalito de lia/ŝia firmao.

Mona enspezo (kio ajn it fonto) estas kondiĉigita de forte progresema enspezimpostado, kie ĉiu
persono kontribuas (eĉ se negrava frakcio de lia/ŝia enspezo), sed kie la proporcio inter la supraj
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1% kaj la fundo 1% enspezoj post imposto kaj sociaj kontribuoj estas neniu pli alte ol 3: 1.

Rekompenso de laboro jam ne estas la rezulto de individua intertraktado inter dunganto kaj soleca
laboristo,  kie  tre  malmultaj,  ne-substitueblaj  kapabloj  estas  pagitaj  obscenaj  salajroj  (ekz.
stelfutbalistoj, ĉefoficistoj, borsistoj, bankistoj, kelkaj IT-specialistoj), kaj la plejparto de aliaj, facile
substitueblaj kompetentecoj estas viktimoj de ĉantaĝo de dungantoj kaj ricevas kun malkulmino,
stagnantaj salajroj.

 1.1.1.3 Limigita aliro al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj

Finhavaj,  ne-renovigeblaj  resursoj  kiel  ekzemple  la  karbono  kontentigas  de  la  atmosfero  kaj
mineralaj krudaĵoj jam ne estas konsideritaj senfine haveblajn, kondiĉe ke adekvata prezo estas
pagita.

 1.1.1.3.1 Asigno de rajtoj al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj
La asigno de finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj al individuoj estas farita kun valutunuoj da
klaso B.

La reguloj relative al la asigno de tiuj valutunuoj da klaso B sekvas du principojn:

1. egaleco inter homoj. Tiuj resursoj estis disponigitaj per nia medio kaj ĝia historio senkoste,
kaj estis produktitaj kun neniu homa laboro entute. Neniu homa laboro, merito aŭ talento
pravigas akiri pli de tiuj resursoj;

2. al  preventado  de  nerespondeca  konduto  kaj  malŝparo  de  resursoj  kiam  persono
alproksimiĝas al momento kie ŝli perdos aliron al tiuj resursoj (kiam infano iĝas sendependa
kaj forlasas la domanaron de siaj/ŝiaj gepatroj, morton).

Ĉiu homo ricevas asignon en valutunuoj da klaso B tiu ŝli povas uzi aĉeti daŭremajn varojn aŭ
rajtigi transformantajn firmaojn investi en ekipaĵo aŭ infrastrukturo. Simile, ĉiuj publikaj unuoj estas
asignitaj valutunuoj da klaso B, proporcie al la populacio kiun ili administras, por investo.

 1.1.1.3.1.1 Ĉe naskiĝo
Sur  lia/ŝia  naskiĝo,  infano  generas  la  asignon  de  kelkaj  valutunuoj  da  klaso  B  (finhavaj,  ne-
renovigeblaj  resursoj)  al  la  domanaro de siaj/ŝiaj  gepatroj.  Tiu nombro estas la  sama por  ĉiuj
naskiĝoj, kaj estas malsupra al la asigno donita al plenkreskulo.

La asigno de valutunuoj da klaso B kreskas por ĉiu infano de domanaro, ĉar la infano kreskas en
aĝo, ĝis la aĝo de plimulto por ĉiu infano, kie la asigno estas tiu de plenkreskulo.

 1.1.1.3.1.2 En plenkreskoaĝo
Kiam infano atingas sian /ŝian plimulton, ŝli povas elekti resti en la domanaro de liaj/ ŝiaj gepatroj
ĝis la fino de liaj/ŝiaj studoj.

Kiam la infano forlasas la domanaron de siaj /ŝiaj gepatroj (sur plimulto aŭ ĉe la fino de siaj/ ŝiaj
studoj),  ŝli  estas  asignita  kelkaj  valutunuoj  da  klaso  B  (finhavaj,  ne-renovigeblaj  resursoj)  de
plenkreskulo, por li/ŝi por administri sendepende. Tiu asigno estas prenita de tiu de ladomanaro de
liaj/ŝiaj gepatroj, kiu tiam estas malpliigita sekve - forlasante ilin kun kiuj restaĵoj (kiuj povas eĉ esti
netŝuldo se ili kondutis nerespondece).
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 1.1.1.3.1.3 En maljunaĝo
La asigno de pli  maljuna persono en valutunuoj da klaso B malpliiĝas kun la fizika kaj mensa
kapacito de la persono, kun la sama rapideco kiel la nombro da horoj da laboro estanta postuladita
de li/ŝi.  Kiam la persono atingas sansituacion kiam ŝli  ne povas funkcii  plu, ke persono povas
ankaŭ ne administri iujn ajn valutunuojn da klaso B. Ŝli tamen daŭre estas disponigita ĉiuj varoj
asignitaj senkoste, kaj daŭre ricevas enspezon en valutunuoj de klaso A (renovigeblaj resursoj).

 1.1.1.3.2 Reakiro de rajtoj al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj
Por reakiri valutunuojn da klaso B post foruzado de ili, persono aŭ organizo ĉiu el ambaŭ devas:

• donu  reen  daŭremajn  varojn  enhavantajn  kemiajn  elementojn  aŭ  mineralon
konstrumaterialojn,  en  ŝtato  ebliganta  re-uzon,  riparon  aŭ  recikladon.  La  valutunuoj  da
klaso B estas kredititaj post tiu taŭgeco por re-uzo, riparo aŭ reciklado estis atestita fare de
sendependa korpo.

• elspezi valutunuojn de klaso A al la Eŭropa Unia dono kies funkcio devas kultivi arbojn aŭ
mikro-algojn  por  la  longperspektiva  kapta  karbondioksido  de  la  atmosfero  (resp.  en
konstruo/meblaro aŭ en long-daŭrantaj plastoj). La efikeco de tiu kapto estas permanente
kaj demokratie  kontrolita  per publika  ekzamenado kaj triapartaj  ekspertrevizioj,  malhelpi
fraŭdon. Valutunuoj da klaso B estas aŭkciitaj fare de la Eŭropa Unio por valutunuoj de
klaso A. The minimuma prezo en tiuj aŭkcioj por kg da CO2eq  (kaj la ekvivalentaj valutunuoj
da klaso B) estas determinita per la tempo kaj fortostreĉo necesa por kapti ĝin. Tiu publika
aŭkcianta proceso estas la nuraj rimedoj per kio valutunuoj da klaso B povas esti akiritaj
kontraŭ valutunuoj de klaso A.

 1.1.1.4 Aliro ĉe reguligitaj prezoj

 1.1.1.4.1 Al enhavanta
Konstruaĵoj  por  enhavado  estas  posedataj  fare  de  aŭtoritatoj  (Eŭropa  Unio  aŭ  sur
national/regional/local-nivelo), aŭ per privataj organizoj administrantaj grandan nombron da loĝejoj.

Lupagoj por la uzokutimo de la loĝejo, preter la libera asigno donita al ĉio, estas determinitaj per:

• la surfaco kaj la volumeno de la loĝejo;

• la surfaco kaj la volumeno de iu komuna spaco en la konstruaĵo aŭ la tuja najbareco, kaj al
kiuj la loĝantoj havas aliron;

• la ekipaĵo zorgis pri ekskluziva uzo de la loĝantoj de la loĝejo aŭ pri komuna uzo kun la aliaj
en la sama aŭ najbaraj konstruaĵoj;

• la prizorgado kaj funkciigadkostoj de la loĝejo kaj de la konstruaĵo.

La algoritmo determinanta la lupagon kiel funkcio de tiuj parametroj estas "justa softvaro".

La lupago por uzokutimo de la tero kaj de la rilataj agrablaĵoj provizitaj estas pagita krome, nome al
la Eŭropa Unio.

La algoritmo asignanta loĝejon al antaŭfiksita domanaro laŭ ĝia grandeco kaj kunmetaĵo estas
"justa softvaro". Ĉar ĉiu organizo despota loĝigo laboras pri granda nombro da kazoj je jaro, ĉiu
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biaso aŭ diskriminacio povas esti detektita uzante statistikajn metodojn - kaj poste aprobita kaj
kompensita.

Individuaj posedantoj de loĝigo por lupago jam ne povas diskriminacii inter siaj provaj luantoj laŭ
(reala aŭ perceptita) etneco /sekso/ seksa identeco/handikapo.

Luigantoj jam ne povas trudi ajnan prezon por sia loĝigo, per predado en la fakto ke loĝigo estas
havendaĵo bona por kiu ekzistas neniu anstataŭaĵo.

Aŭtoritatoj jam ne povas asigni subvenciitan loĝigon al sia politika klientaro

 1.1.1.4.2 Al varoj disponigitaj per naturaj monopoloj
Retoj (ekz. fervojoj, la Interreto, la elektraj kaj gasreto, akvoprovizado, kloakoj kaj kloakigo) kaj fiks-
kostaj laborpraktikadoj (ekz.-softvarigo, ciferecaj platformoj) estas naturaj monopoloj: la pli granda
kaj ju pli integraj la reto, des pli altaj la efikeco kaj la pli bone la servo.

Tiuj laborpraktikadoj estas aŭ (1) publikaj aŭ (2) privataj kaj submetitaj al forta reguligo. En ambaŭ
kazoj, la prezo por la varoj liveritaj de tiuj naturaj monopoloj estas reguligita imiti la efikecon de
"pura" merkato (kaj por eviti la monopolon de eltirado de nepravigebla lupago de siaj klientoj). Tiu
prezo estas la marĝena kosto de la varo.

Naturaj monopoloj jam ne estas posedataj de nereguligitaj privataj ludantoj, kiuj plibonigas sian
pozicion por ĉantaĝi nepravigeblajn lupagojn de siaj klientoj (de fakturado de altaj prezoj por la
varoj kiujn ili vendas) kaj provizantoj (de pagado de malaltaj prezoj por siaj aĉetoj).

 1.1.1.5 Aliro ĉe merkataj prezoj

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand-nombro Determinantoj 

La enspezo ricevis de la laboro de la persono (esprimita en valuto de klaso A) kaj lia/ŝia asigno de
finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj (esprimitaj en valuto de klaso B) povas esti uzita por
aĉeti aŭ lui vicon da varoj laŭ la bontrovo de la persono, ĉe prezoj metitaj fare de la merkato.

Ĉar la esencaj bezonoj estas kontentigitaj per libera asigno (kaj estas tiel el tiu merkato), kaj Ĉar la
kontentigo de tiuj bezonoj povas esti farita de multaj konkurantaj rimedoj (tiel ke la persono povas
escepti de la bona estaĵo ofertita sur la merkato sen difekto ĉu la prezo estas tro alta), la prezoj sur
tiuj merkatoj estas elastaj kaj ne travivas brutalajn pikilojn kaj osciladojn kiuj povis senhavigi la plej
endanĝerigitan de alirado de tiuj varoj.

La prezo de iu varo estas esprimita kiel  kombinaĵo de valutunuoj de klaso A (por renovigeblaj
resursoj) kaj de klaso B (por finhavaj,  reigeblaj,  ne-renovigeblaj resursoj). Ĝi ankaŭ asimilas la
koston de "eksterecoj", t.e. de la damaĝo aŭ utilon ke ilia produktado aŭ ilia konsumo kaŭzas al la
medio aŭ al homoj (en la formo de resp. impostoj aŭ subvencioj).

Pro ĉiuj tiuj kialoj, la merkataj prezoj povas esti konsideritaj racie foiron kaj sufiĉe antaŭvideblaj
orienti konsumon saĝe.

Konsumantoj kaj profesiaj klientoj jam ne travivas brutalajn pikilojn kaj osciladojn en la prezo de
esencaj varoj kiuj senhavigas la plej endanĝerigitan de alirado de ili.

 (vidi:Mezurado kaj kontado )

Version 1 p.9/59 15 Dec 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand#Determinants


 KosmoPolitika Kooperativo – Socio de Interkonsento

 1.1.1.5.1 Identigante la plej konvenan bonan
Konsumantoj  kaj  profesiaj  klientoj  jam  ne  fidas  je  trompado  de  reklamado  por  fari  siajn
aĉetadelektojn.

Konsumantoj jam ne fidas je la toksa miksaĵo de marko (kiu donas superpagon al tiuj foruzis la plej
grandan parton dum anoncado, al la damaĝo de kvalito de dezajno kaj de produktada procezo) kaj
prezo (kiu metas premon redukti salajrojn, kaj plimalbonigi laborkondiĉojn kaj la median efikon de
procezoj) por determini sian elekton.

Vendistoj jam ne estas en situacio de intereskonflikto inter konsilado de la kliento pri (1) kio estas
pli bonaj por li/ŝi aŭ (2) kio generas la plej altan marĝenon por ilia komerco.

 1.1.1.5.1.1 Enreta katalogo
Ĉiuj percepteblaj kaj netuŝeblaj varoj estas necesaj esti registritaj en libera, publike serĉebla reta
katalogo, kiu priskribas iliajn teknikajn karakterizaĵojn, atestitajn spektaklonivelojn, la atestita socia
prezento de la pretigĉeno kiu generis ilin, kaj ilian prezon en la instruado A kaj B valutunuoj - kiu
reflektas la median prezenton de sia pretigĉeno.

Tiu katalogo disponigas neniun alian enhavon ol informoj pri produktoj.

Kiam  persono  aspektas  por  produkto,  ŝli  serĉoj  tiu  enreta  katalogo,  utiligante  serĉkriteriojn
adaptitajn al ĉiu kategorio da bona kaj tiam per varo. La serĉalgoritmo estas "justa softvaro". La
rangotabelo de respondoj sekvas la preferojn de la uzanto, laŭ la ecoj aŭ spektaklokriterioj kiuj
gravas por li/ŝi, kaj estas hazardaj inter produktoj havantaj la saman spektaklonivelon.

 1.1.1.5.1.2 Sendependaj konsiloj
Organizoj  sendependaj  de  unuoj  disponigantaj  varojn,  kiel  ekzemple  konsumantunuiĝoj,
disponigas konsilon por elektado inter la produktoj elmontritaj en la enreta katalogo. Tiuj konsiloj
estas  paganta  servo  por  fiksa  ne-repagebla  pago,  kiu  certigas  sian  financan  daŭripovon  kaj
sendependecon de produktantoj.

La konsilo povas esti prezentita rete aŭ en urbaj ellasejoj kie la diversaj produktoj estas elmontritaj
por testo aŭ rekta sperto. En ĉiu kazo, la aĉetadotransakcio estas farita rete, sendepende de la
konsilservo.

 1.1.1.5.2 Luo
Luo aŭ lizado estas la dominaj rimedoj por aliri long-daŭrantajn varojn, inkluzive de daŭremaj varoj
kiujn  antaŭfiksita  domanaro nur  uzas por  mallonga  tempodaŭro  (ekz.  bebo kaj  infanovestaĵoj,
lernolibroj,  forigokamiono). Tiuj varoj estas posedataj fare de la lufirmao, kiu havas la teknikan
kapaciton konservi ilin konvene kaj profilakte (antaŭ ol ĉiu fiasko okazis).

En ordo por persono por lui daŭrovaron, ŝli devas deponi la kvanton de valutunuoj da klaso B por
la  finhavaj,  reigeblaj,  ne-renovigeblaj  resursoj  enhavitaj  en  la  daŭrovaro.  Ŝli  estas  kreditita
malantaŭeniras kun tiuj valutunuoj da klaso B post kiam la objekto estas resendita en bona stato al
lalufirmao.

Aŭtomatigitaj  mem-testoj  kaj  post-uza  inspektado  uzanta  prilaboron  de  bildoj  (kun  ebla  homa
interveno por multekostaj eroj) estas faritaj per "justa softvaro" sur la relivero de la luita produkto.
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Tiuj testoj kaj inspektadoj certigas ke ĉiu persono luanta objekton estas respondeca por iu difekto
kaŭzita  al  ĝi,  kaj  ke  la  objekto  povas efektive  esti  plue uzita,  riparita  aŭ provizita  en eternan
recikladon. La sukcesa elfaro de tiu testo ekigas la reakiradon la valutunuoj da klaso B post uzo.

Luo aŭ lizado jam ne estas marĝena komercmodelo por foja uzo.

 (vidi:Transformante materion )

 1.1.1.5.3 Aĉeto
Aĉeto estas la nuraj rimedoj por aliri konsumeblajn varojn (ekz. manĝaĵo, higienoproduktoj, skriba
papero).  Estas  la  privilegiaj  rimedoj  por  aliri  personecigitajn  varojn  (vesto  aŭ  bicikloj  faris  por
mezuri).

Aĉeto jam ne estas la preskaŭ ekskluzivaj rimedoj por aliri varojn, inkluzive de varoj de tre malofta
uzokutimo (ekz. elektraj driloj).

Varoj jam ne estas dizajnitaj por esti malmultekostaj sur aĉeto, kun la perspektivo de ili estante el
ordo en mallonga tempo, kun neniu ebleco por riparo aŭ prizorgado, kaj tiel de esti forĵetitaj foren,
kun ĉiuj integriĝintaj resursoj nemaligeble malŝparitaj.

 1.1.2 mi nvesting kontentigi estontajn bezonojn
Investo estas la kreado de la iloj kaj la amasiĝo de kapitalo de ĉiu naturo (infrastrukturo, maŝinoj,
prototipoj  de  novaj  produktoj,  procezoj  aŭ  komercmodeloj,  softvaro,  datenoj,  leĝoj,  regularoj,
proceduroj, normoj) kun kiuj elfari la transformojn kiuj kontentigas homajn bezonojn, kun pli alta
efikeco en la uzokutimo de resursoj de ĉiuj specoj (energio, krudaĵoj, homa labortempo ... ) .

Investo tiel asignas nunajn resursojn for de la normala fluo kontentigante tujajn homajn bezonojn,
por la promeso de kontentigado de ili pli bone aŭ pli efike en la estonteco.

 1.1.2.1 Rekompensante investon

Investo  senmovigas  kaj  renovigeblajn  resursojn  (homa laboro  kaj  kompetentecoj,  energio)  kaj
finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj (mineralaj krudaĵoj), t.e. respektive valutunuoj de klaso
A kaj de klaso B por antaŭfiksita tempodaŭro, antaŭ ol ĝi funkciigas kaj resendas (kaj preter) la
resursojn kiujn ĝi deturnis de konsumo.

La fakto por persono por asigni  liajn/ŝiajn resursojn de tuja konsumo, kaj  por la  konsidero de
plibonigado de la efikeco de la transformsistemo en la estonteco, meritas esti rekompensita kiel
kontribuo al la ĝenerala bono.

 1.1.2.1.1 Investo en renovigeblaj resursoj
La  valutunuoj  de  klaso  A  investita  en  la  projekto  estas  pagitaj  malantaŭeniras  kun
intereskorespondadoal la plibonigo en la efikeco en la uzokutimo de renovigebla rimedo fluoj. La
redono en valutunuoj de klaso A faras ĝenerale relative alta.

 1.1.2.1.2 Investo en finhavaj, revertiblaj, ne-renovigeblaj resursoj
La valutunuoj  da klaso B investita  en la  projekto  ofte estas senmovigitaj  senfine  (kaj  neniam
repagitaj), ĉar la finhavaj, ne-renovigeblaj resursoj estas recikligitaj de unu ekipaĵo alvenanta en
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fino  de vivo,  in  order  pagi  por  la  venonta  generacio  de ekipaĵo.  La nura  cirkonstanco en kiu
valutunuoj da klaso B povas esti repagitaj al investantoj estas kiam la investo generas ŝparaĵojn al
la imobiligo de finhavaj, reigeblaj kaj ne-renovigeblaj resursoj. La ĝenerala regulo tamen estas ke
la redono en valutunuoj  da klaso B en investo faras negativo  (egalrilatante  al  la  nemaligeblaj
perdoj de finhavaj ne-renovigeblaj resursoj dum la vivdaŭro de la ekipaĵo), aŭ en la plej bona kazo
modere pozitiva.

Tial,  en  ordo  por  investprojekto  kiu  senmovigas  grandajn  kvantojn  de  finhavaj,  reigeblaj,  ne-
renovigeblaj resursoj (esprimitaj en valutunuoj da klaso B) por altiri investantojn, ĝi devos disponigi
grandan rendimenton en valutunuoj de klaso A por kompensi. Tio sonas ekologian racie.

Finhavaj, ne-renovigeblaj resursoj jam ne povas esti senfine aldonitaj al la ekzistantaj akcioj de
infrastrukturoj kaj ekipaĵo, kun neniu reakiro de la integriĝintaj resursoj.

 1.1.2.1.3 Investo en novigaj agadoj
La ekonomiaj  avantaĝoj de patento protektanta novigadon ne estas limigitaj  al la inventinto. Ili
estas partumitaj kun liaj/ŝiaj antaŭuloj kiuj kontribuis per siaj propraj provoj kaj eraroj al la invento,
kaj ankaŭ meritas estante rekompensitaj por siaj klopodoj (eĉ se tiuj klopodoj malsukcesis).

Licencado  de  patentoj  estas  difinita  sub  justaj  kontraktoj  difinitaj  per  deviga,  antaŭdestinita
ŝablono.

Patentoj  estas ne pli  daj  malplenaj  iloj  de laŭleĝa malkuraĝigo kontraŭ konkurantoj,  kun neniu
inventema enhavo, aŭ neniu priskribo de kiel la funkcio estas teknike farita.

Patentjuro jam ne estas ĝismorta konkurso esti la unua pasinteco la poŝto, kun la espero de esti la
nura kaj ununura "gajninto kiu prenas ĉion".

Licencadinterkonsentoj jam ne estas instrumento por la potenca eltiri valoron de la malforta, kaj
ŝteli ilin de la frukto de sia fortostreĉo.

 1.1.2.2 Persona iniciato de investprojektoj

Ĉiu plenkreska civitano estas rajta sur sia/ŝia plimulto al unuprova investasigno en valutunuoj de
tipo A (renovigeblaj resursoj) reprezentanta plurajn monatojn da kvalifikita laboro. Tiu asigno povas
esti uzita laŭ du manieroj:

• ĉiu el ambaŭ ĝi estas investita en fondaĵo (kun aŭ sen teknika risko), kies aktivaĵoj estas
administritaj per profesiaj teamaj selektadprojektoj iniciatitaj per aliaj;

• aŭ estas uzite fare de la persono okupiĝi pri lia/ŝia persona investprojekto.

En tiu kazo, la projektoplano devas esti konfirmita fare de multi-koncernata komisiono inkluzive de
homoj  pretaj  kontribui  iliajn  personajn  resursojn  al  ĝi,  por:  (1)  certigu  ke  por  ĝi  estas
uzitaproduktiva investo (ne por konsumo) kaj  (2)  kontrolu la  realismon de la  projekto kaj  ĝian
kongruecon kun regularoj kaj politikoj (kiam ĝi estas la kazo por pli grandaj projektoj).

La kapacito iniciati novigajn agadojn jam ne estas rezervita al tiuj kies "amikoj kaj familio" estas
sufiĉe  riĉaj  por  disponigi  ilin  kun  la  semĉefurbo  necesa  por  esplori  la  teknikan  kaj  komercan
fareblecon de ilia projekto, kaj por starigi la unuan pruvon de koncepto.
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 1.1.2.3 Egalante ŝparaĵojn kun investprojektoj

÷ Ligo: http://tuvalu.santafe.edu/wbarthur/Papers/Arthur-HollandStockMarket.pdf 

La kapacito investi saĝe estas malegale distribuita en socio. Aŭtoritatoj, kelkaj firmaoj kaj limigita
nombro da privataj homoj havas kapaciton investi saĝe tion estas pli altaj ol iliaj ŝparaĵoj, kaj multaj
aliaj estas forlasitaj per neuzataj resursoj (iliaj ŝparaĵoj) kiam ili kontentigis siajn konsumbezonojn,
kaj havas neniun ideon de kiel uzi tiujn ŝparaĵojn. Ĝi estus perdo por socio se tiuj kun limigita
kapacito investi saĝe havus neniun alian elekton ol tuja konsumo, kaj tiuj kun ideoj kaj kapacito
investi estis forlasitaj nur per iliaj personaj ŝparaĵoj, ilia akumuligita profito aŭ iliaj tujaj impostaj
resursoj por efektivigi iliajn investprojektojn.

Financa sistemo ekzistas (1) al naĝejo la ŝparaĵoj de la multaj, (2) por enkanaligi ilin direkte al la
valoraj investprojektoj de aŭtoritatoj aŭ de novigaj privatuloj, kaj (3) por ebligi tiujn kiuj asignis siajn
ŝparaĵojn al porinvesta monagregaĵo (1) por esti rekompensitaj por tiel kontribuis al la ĝenerala
bono prefere ol asignis siajn resursojn al tuja konsumo, kaj (2) reakiri siajn financon antaŭ la fino
de la subestaj investprojektoj (kiuj povas daŭri jardekojn).

Akcioj  de  tiuj  porinvestaj  monagregaĵoj  estas  komercis  sur  malrapidaj,  enuigaj  kaj  tre  malloze
reguligitaj merkatoj, kie fluktuoj estas konscie malseketigitaj (vidu ligon al artikolo W.B. Arthur), kaj
kie  nur  eksplicitaj  asekurkontraktoj  (ne  opcioj)  estas  permesitaj  esti  protektitaj  kontraŭ
antaŭdestinitaj riskoj.

Financa-financaj merkatoj jam ne estas danĝeraj kazinoj kie:

• prezoj oscilas senfine ĉe alta rapideco komplete senrilata al iu subesta fenomeno havanta
influon sur la ekonomia valoro de aktivaĵoj;

• la volumoj de komercado en aktivaĵoj kaj derivaĵoj (ekz. opcioj) estas grandecoj pli granda
ol la volumeno de komercado en la produktiva ekonomio, kaj tiel kreas permanentan ĉiean
riskon al la ekonomio, kun kiu merkatoj ĉantaĝas socion en submetiĝon al siaj postuloj de
ultra-mallongperspektiva likvideco;

• tiuj havantaj la dekstrajn ligojn kaj la rapidaj decidantaj algoritmoj senvestigas ordinarajn
investantojn de siaj aktivaĵoj.

 1.1.2.4 Selektante investprojektojn

Investado asignas nunajn resursojn for de la normala fluo kontentigante homajn bezonojn (eble en
grandaj kvantoj), por la promeso de kontentigado de ili pli bone aŭ pli efike en la estonteco. Tiuj
deturnitaj resursoj devas tiel esti uzitaj saĝe kaj respondece, kaj por la ĝenerala bono.

Tial:

• aro de politik-rilataj  kriterioj  estas  demokratie  establita  (kaj  periode reviziita)  por  selekti
investprojektojn, koncerne specife ilian median efikecon kaj efikon, kaj sian socian efikon al
la distribuado de varoj inter homoj;

• ĉiu investprojekto estas kontrolita kontraŭ tiuj kriterioj fare de sendependa estraro igita de
eble  trafitaj  koncernatoj  aŭ  de  iliaj  reprezentantoj  (ekz.  por  ontgeneracioj),  kun  ebleco
apelacii la decidon okupitan.
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Investodecidoj  jam ne estas akceptitaj  la sola kriterio de mallongperspektiva profito,  kun neniu
konsidero por sociaj, sociaj aŭ mediaj efikoj.

 1.1.2.4.1 Projektoj kun teknika risko
Kiam teknika risko estas engaĝita, ekzistas ebleco ke, post kiam ĉiuj resursoj planis por la projekto
estis  foruzitaj,  la  projekto  tamen  malsukcesas.  Tio  ankaŭ  staras  kiam  komerca  risko  estas
engaĝita, ekz. por nova, neprovita produkto.

Por tiuj investoj, grandaj, publika fonduso naĝejoj la risko kaj la avantaĝoj ĉe la skalo de la tuta
socio. Ĝi kolektas ĉiujn ŝparaĵojn kiujn publiko deziras asigni al tiuj projektoj. La administrado de tiu
granda fondaĵo estas dividita inter malgrandaj teamoj kiuj estas elektitaj post postulo de ofertoj, kaj
estas rekompensitaj  kiel  tre edukitaj  dungitoj.  Tiuj  manaĝerteamoj selektas la projektojn al  kiuj
resursoj de ilia parto de la fondaĵo estos asignitaj. La grandeco de la fondaĵo kiun ili administras
(kaj la fakto mem de administrado de iujn ajn financo) dependas sur sia efikeco - kiu incentivigas
ilin asigni la financon kiujn ili administras saĝe.

 1.1.2.4.2 Projektoj sen teknika risko
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Project_finance 

Kiam neniu teknika risko estas engaĝita, la distraĵo de resursoj for de la normala fluo kontentiganta
homajn bezonojn estas nur provizora. Energio, krudaĵoj, homaj laboraktiv-tempaj estas foruzitaj por
konstrui la ilon, kaj tiam la ilo funkciigas kaj generas ŝparaĵojn en resursoj kiuj repagas la antaŭajn
elspezojn, kaj pretere.

En tiuj kazoj, la risko kuŝas en la ekzekuto: ĉu la projekto estos finita ĝustatempe kaj ene de la
laŭplana rimedbuĝeto? Disponigi  resursojn al  tiaj  projektoj  estas la  celo de etablita  branĉo de
financo nomita "projektofinanco", aŭ de norma pruntedonado fare de bankoj.

 1.1.2.4.3 Apogante ekonomian kaj socian evoluon
Granda frakcio da totalinvesto (>20%) estas direktita direkte al pli malgrand-evoluintaj regionoj ene
de la Eŭropa Unio kaj en eksteraj landoj.

Demokrataj  proceduroj  en tiuj  regionoj  kaj  landoj  certigas  ke la  loka loĝantaro  partoprenas la
iniciato,  la  amendo  kaj  la  rangotabelo  prioritaton  de  ekstere-financitaj  investprojektoj.  Teknika
subteno estas disponigita en tiu procezo, por provizi la lokan loĝantaron per la signifaj informoj pri
la alternativaj solvoj estantaj esplorita.

Por mildigi  koruptoriskojn en ilia administrado, kondiĉo por donado de ekstere-financita investo
estas ke ŝtatoficistoj en la cellokregionoj kaj landoj rotacias ofte inter regionoj kaj landoj.

En  la  pli  malgrand-evoluintaj  landoj  kie  la  fekundecoprocento  estas  super  la  renovigo  de
generacioj, tiu investo temigas la virinan emancipiĝon.

 1.1.3 Dividante kostojn 

 1.1.3.1 Kostoj de la komuna infrastrukturo

Socio  fidas  sur  riĉega  kaj  profunda  substrato  de  infrastrukturoj,  kiu  estis  kapitaligita  per
naturfenomenoj kaj de homoj en la pasinteco: geologiaj kaj biologiaj resursoj, scio, institucioj, leĝoj
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kaj regularoj, procezoj, komercrilatoj, reputacio, kompetentecoj, konstruaĵoj, maŝinaro, softvaro ...

La plej multaj el tiuj infrastrukturoj estas ĝeneralaj bonoj: ilia utilo ne povas esti limigita al tiuj kiuj
pagis por ili. Tio pravigas ke por ilia konstruo kaj vivkostoj estu pagitaj per deviga pago: impostoj.

Impostenspezo estas farita de:

• forte progresema enspezimposto de naturaj personoj, kun la sama rapideco por ĉiuj naturoj
de enspezo (salajro aŭ pensio, dividendoj, kapitalgajnoj);

• forte progresema imposto sur heredo;

• imposto sur la profito de firmaoj (kun pli malalta rapideco) kaj kromimposto sur la dividendoj
distribuitaj al akciuloj, ambaŭ bazitaj sur la firmigitaj tutmondaj operacioj de la firmao, dividis
inter impostaj jurisdikcioj kiel per ilia fizika kaj cifereca ĉeesto;

• progresemaj impostoj sur eksterecoj kaŭzitaj de varoj, sur aĉeto de tiu bona;

• progresemaj monpunoj kaj punoj sur privatuloj.

"Progresema imposto" signifas tiun popolon kun pli alta enspezosalajro pli ol tiuj kun pli malalta
unu.

Individuoj jam ne havas devon pagi de sia privata enspezo por esencaj varoj kiel ekzemple eduko
aŭ sanservo.

Impostoj jam ne estas koncentriĝis sur tiuj kiuj ne povas eviti ilin (laboristoj kaj konsumantoj), dum
kapitalposedantoj kaj entreprenoj evitas ajnan impostan aŭ socian kontribuon.

Riĉaĵo jam ne estas heredita de unu generacio ĝis la venonta. Sociaj klasoj kaj neegalaĵoj jam ne
estas fortikigitaj en familiogenlinioj.

 (vidi:Amasiĝo de aktivaĵoj)

 1.1.3.2 Impostoj sur negativaj eksterecoj

Impostoj  reprezentantaj  eksterecojn  devus  incentivigi  ĉiujn  civitanojn  egale  redukti  damaĝon
kaŭzitan al aliaj. Ke la instigo estus egala por ĉio, la imposto ankaŭ devas esti sentita egale.

Por atingi tion, impostoj kompensantaj por eksterecoj, kiam esprimite en valuto de klaso A, kreskas
pli ol proporcie ol profito (ekz. la imposto ĉar persono kun malalta salajro povas esti 1 valutunuo,
kaj 10 valutunuoj por persono kun 4-foja pli alta enspezo).

Impostoj  sur negativaj  eksterecoj (ekz. sur karbonemisioj)  jam ne estas io tio nur lariĉa povas
havigi. Inverse, la riĉulo jam ne povas esti en pozicio de kaŭzado de damaĝo unupartie al aliaj.

 1.1.3.3 Sankciojn por rompado de reguloj

Reguloj estas faritaj por esti observitaj. Kiam tamen ili estas rompitaj, sankcio povas devi esti uzita
- kiu ankaŭ estas instigo por observo.

Ke la instigo estus egala por ĉio, la sankcio ankaŭ devas esti sentita egale. Tio estas la kazo por
malliberecaj punoj - kaj ĝi devas esti la sama por monaj monpunoj.

Por atingi tion, monaj monpunoj kreskas pli ol proporcie ol profito (ekz. la sankcio al persono kun
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malalta salajro povas esti 1% de profito, kaj 2.5% por persono kun pli alta enspezo).

Monpunoj kaj sankcioj por rompado de la reguloj jam ne estas io kiun nur la riĉulo povas havigi.
Inverse,  la  riĉulo  jam ne povas esti  super  la  leĝo  simple  pagante  monpunon kiu  reprezentas
malmulton por ili.

 1.1.4 Dividante riskojn 
La  plej  multaj  riskoj  estas  dividitaj  havante  personojn  kaj  organizoj  abonas  devigan
asekurkontrakton, kies kondiĉoj estas difinitaj per deviga ŝablono. Tiuj kontraktoj forlasas parton de
la risko por esti portitaj fare de la persono/la organizo, por incentivigi zorgeman konduton.

Asekurorganizoj funkciigas ĉe la skalo de la Eŭropa Unio, disvastigi siajn riskojn trans la plej larĝa
geografia surfaco. Ili funkciigas sub konscia kaj laŭleĝe postulita "vualo de nescio": la informoj kiu
ili  estas permesitaj kolekti kaj uzi super siaj nunaj kaj eblaj klientoj estas limigitaj,  por devigi la
kuniĝadon de riskoj trans socio.

La malfortaj kaj la riska jam ne estas forlasitaj kun neniu aŭ malbona asekura kovro.

Asekurentreprenoj jam ne estas permesitaj senkremigi la merkaton por la plej enspezigaj klientoj
(  la  riĉulo,  junaj  kaj  sanaj),  al  kiuj  malaltaj  prezoj  estas  svatitaj  kovri  malaltan  riskon,  dum la
senhavuloj, la malnovo kaj la malsana estas forlasitaj inter ili mem kaj salajro altajn superpagojn
por malalta servo rilatigis al ilia alta interna risko.

 1.2 Interkonsenton sur partumado de aliro al la ekzistantaj 
akcioj de kapitalo 
La ekzistantaj akcioj de kapitalo estas la sekvo de la amasiĝo de valor-kreaj procezoj faritaj per
naturfenomenoj aŭ de homoj en la pasinteco, kaj kiu povas generi agrablaĵojn por homoj hodiaŭ
kaj en la estonteco. Ĝi konsistas el:

• tero;

• natura kapitalo;

• kultura kapitalo;

• institucia kapitalo; kaj

• teknika kapitalo.

 1.2.1 Aliro alteriĝi
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_management 

Tero estas posedata fare de la Eŭropa Unio. La asigno de tero estas inter (1) finkonstruitaj areoj
(por loĝigo aŭ komerca /industria/ transportuzo) kaj (2) agrikulturaj areoj estas decidita fare de la
EU,  kaj  povas nur  evolui  en  unu direkto:  la  konvertiĝo  de finkonstruitaj  areoj  en agrikulturajn
areojn. Konstrui en ekzistanta agrikultura multo de tero estas nur permesita post kiam ekvivalenta
aŭ pli granda multo de finkonstruita areo estis konvertita en produktivan agrikulturan areon.
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La  uzokutimo  de  tero  estas  reigeble  koncedita  al  privataj  uzantoj  por  specifa  celo,  kaj  sub
kontrolitaj kondiĉoj, sekvante la modelon nuntempe ekzistantan por la radispektro.

Tiu koncesio estas aljuĝita sekvante postulon de ofertoj metantaj la celon por kiu la terpeco devas
esti utiligita, la devontigoj de la koncesioricevanto kaj la rimedoj por la EU por kontroli la observon
kun tiuj devontigoj. Koncesio estas zorgis pri senfina tempodaŭro, sed periode estas reviziita por
observo. Ĝi estas asignita por lupago, kies kvanto dependas sur la infrastrukturo igita havebla fare
de aŭtoritatoj en la najbareco. Koncesio en tereno povas esti nek interŝanĝita nek transdonita nek
heredita.  Kiam  koncesio  finiĝas  pro  iu  kialo  (nerespekto  kun  devontigoj,  morto,  eksiĝo),  ĉiuj
investaĵoj en la terpeco estas inkluditaj en la sekva postulo de oferto, kaj estas prezigitaj aparte per
la ofertantoj. La sukcesa ofertanto devas pagi la antaŭan posedanton por tiuj investaĵoj, antaŭ ŝli
akiras aliron al la tero.

Tero jam ne estas privata varo, kie la posedanto:

• povas plimalbonigi la grundon nemaligeble kun neniu respondigebleco al socio;

• povas monopoligi  la  aliron al  esencaj  resursoj  (ekz.  agrikultura tero,  akvo) kaj  ekskludi
personojn de uzado de ili produktive;

• kaptas la  valoron de iu  publika  investo (ekz.  infrastrukturo,  media solvado)  farita en la
najbareco;

• kaptas arbitran parton de la valoro de iu privata ekonomia agado farita sur ĝi.

Tero jam ne estas investaĵoklasa frostigadĉefurbo kiu devus esti uzita por ŝanĝi la mondon.

 1.2.1.1 Teron por loĝigado

 (vidi:Al enhavanta)

 1.2.1.2 Tero por komerca/industria uzo

Komercaj kaj industriaj konstruaĵoj estas posedataj fare de aŭtoritatoj (Eŭropa Unio aŭ sur national/
regional/local-nivelo), aŭ per privataj organizoj administrantaj grandan nombron da konstruaĵoj.

Lupagoj por la uzokutimo de multe en la konstruaĵo estas determinitaj per:

• la surfaco kaj la volumeno de la multo;

• la surfaco kaj la volumeno de iu komuna spaco en la konstruaĵo aŭ la tuja najbareco,kaj al
kiu la uzantoj havas aliron;

• la ekipaĵo zorgis pri ekskluziva uzo de la uzantoj de la multo aŭ pri komuna uzo kun la aliaj
en la sama aŭ najbaraj konstruaĵoj;

• la prizorgado kaj funkciigadkostoj de la multo kaj de la konstruaĵo.

La algoritmo determinanta la  lupagon kiel  funkcio de tiuj  parametroj  estas "justa softvaro".  La
lupago por uzokutimo de la tero kaj de la rilataj agrablaĵoj provizitaj estas pagita krome, nome al la
EU.

La asigno de komerca aŭ industria multo al antaŭfiksita firmao estas farita fare de travidebla multi-
koncernata komisiono. Tiu asigno estas bazita sur la daŭrigebleco kaj publikaj subvencioj de la
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projekto  por  esti  evoluigita.  Ne-konfidenca  resumo  de  ĉiuj  projektoj  ricevis  kaj  iun  esencan
taksadon  datenoj  fariĝas  publikaj,  same  kiel  la  taksadon  faritan  fare  de  la  komisiono  en  ĉiu
projekto. La decido povas esti apelaciita.

 1.2.1.3 Tero por agrikultura uzo

La asigno  de  agrikultura  termulto  al  antaŭfiksita  farmisto  estas  farita  fare  de  travidebla  multi-
koncernata komisiono. Tiu asigno estas bazita sur la daŭrigebleco kaj publikaj subvencioj de la
projekto por esti evoluigita sur tiu multo. Ĉiu aplikiĝo kiun dosieroj ricevis de ĉiuj kandidatoj estas
produktita publika, same kiel la pravigita taksado farita sur ĉiu elemento de ĉiu dosiero fare de la
komisiono kaj ĝia fina taksado kaj decido. Tiu decido povas esti apelaciita.

 1.2.2 Aliro al natura kapitalo
Aliro al natura kapitalo (finhavaj, ne-renovigeblaj resursoj, valoraj naturaj medioj) jam ne estas la
privata monopolo de kelkaj riĉaj individuoj aŭ entreprenoj.

 1.2.2.1 Publikaj varoj

Naturaj "publikaj varoj" estas tiuj la aliro al kiuj ne povas esti limigita, kiel ekzemple la klimato aŭ
aero.

 1.2.2.2 Ne-renovigeblaj, reigeblaj resursoj

Aliro al ne-renovigeblaj, reigeblaj naturresursoj estas reguligita kun la valutunuoj da klaso B.

Organizoj ricevas valutunuojn da klaso B kiel parto de sia elstara fonduso por akiri ekipaĵon aŭ
infrastrukturon. En kazo la valutunuoj da klaso B malsamas inter ekonomiaj zonoj, importistoj de
materiaj varoj en ekonomian zonon (kiel ekzemple la Eŭropa Unio) bezonon akiri valutunuojn da
klaso B de eksportfirmaoj (tiu proceso estas formo de Border Adjustment Measures). Tiel, neniu
ekonomia zono povas esti netimportisto de finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj.

 1.2.2.3 Alt-valoraj naturaj medioj

Kiam terpeco  surfaco kun alta  naturvaloro  (ekz.  arbaro,  rivero  aŭ  lagobanko,  marbordo)  estis
asignita al antaŭfiksita persono aŭ organizo, tiu persono aŭ organizo havas la devontigon certigi
aliron al tiu tersurfaco al la popolo. Tiu aliro povas esti limigita en tempo kaj en nombro da homoj
(por la konsidero de kongrueco kun la regeneradkapacitoj de la lokulobiosfero). Ĝiaj specifaj kostoj
(ekz. gvatado, rubmastrumado) povas esti kompensitaj por. Kiam la nombro da vizitantoj devas
esti limigita, estas estas farita kun kvoto, kaj per hazarda asigno de enirbiletoj inter tiuj uzis.

 1.2.3 Aliro al kultura kapitalo

 1.2.3.1 Aliro al verkoj de plastiko kaj arkitekturo

Kiam laboro de plastiko aŭ arkitekturo kun alta kulturvaloro estas posedata fare de antaŭfiksita
persono aŭ organizo, tiu persono aŭ organizo havas la devontigon certigi aliron al tiu artverko al la
popolo. Tiu aliro povas esti koncedita pruntedonante la artverko permanente al publika muzeo aŭ
elmontrante ĝin en privata spaco malferma al  publiko.  Tiu ekrano en privata spaco povas esti
limigita en tempo kaj en nombro da homoj (por la konsidero de kongrueco kun la longperspektiva
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konservado de la artverko kaj por certigado de privata ĝuo). Ĝiaj specifaj kostoj (ekz. gvatado,
rubmastrumado) povas esti kompensitaj por. Kiam la nombro da vizitantoj devas esti limigita, tio
estas farita kun kvoto, kaj per hazarda asigno de enirbiletoj inter tiuj uzis.

Aliro al verkoj de plastiko aŭ arkitekturo kun alta kulturvaloro jam ne estas la privata monopolo de
kelkaj riĉaj individuoj aŭ entreprenoj.

 1.2.3.2 Aliro al verkoj de literaturo kaj muziko

Verkoj  de  literaturo  kaj  muziko  estas  protektitaj  per  la  rajtoj  de  verkinto.  Tiuj  rajtoj  daŭras
tempodaŭron neniun pli mallongan ol 20 jaroj post la publikigo de la laboro, kaj finon ĉe la morto de
la verkinto (aŭ de la lasta verkinto en kazo de kolektiva laboro).

Kinejo kaj vidbendo laboras estas protektitaj per la rajtoj de verkinto, kiuj ofte estas alkroĉitaj al la
produktadoentrepreno. En tiu lasta kazo, la rajtoj de verkinto daŭras 20 jarojn post publikigo de la
laboro.

Verkoj de literaturo kaj muziko jam ne estas protektitaj post la morto de la verkinto, tiel ke liaj/ŝiaj
heredantoj jam ne ĝuas nepravigeblajn lupagojn de kreivo kiu ili havas en neniun parton

Laboras en kinejo kaj vidbendo produktita ĉe industria  skalo fare de entreprenoj jam ne estas
protektita sur la sama nivelo kiel la kreiva laboro de individuoj.

 1.2.4 Aliro al institucia kapitalo
÷ Ligo: http'oj: //creativecommons.org/ 

Referencdezajnoj  por  instituciaj  aranĝoj  certigantaj  fidindecon,  fortikeco,  justeco  kaj  interna
demokratio  estas  publikigitaj  kaj  haveblaj  al  ĉio  sub  malfermaj  licencoj  (kiel  ekzemple  Krea
Komunaĵo).  Tio validas  por:  statutoj  por firmaoj  kaj  por lobiadorganizoj,  Kvalitkontrolo-sistemoj,
internaj procezoj en organizoj, kaj multaj aliaj instituciaj aranĝoj.

Statutoj por firmaoj kaj por lobiadorganizoj, Kvalitkontrolsistemoj, internaj procezoj en organizoj, kaj
aliaj instituciaj aranĝoj jam ne estas reinventitaj ĉe ĉiu nova kazo, por la sola profito de advokatoj
kaj konsultistoj.

 1.2.5 Aliro al teknika kapitalo
Referenco  dizajnas  ĉar  teknikaj  transformprocezoj  estas  publikigitaj  kaj  haveblaj  al  ĉio  sub
malfermaj licencoj (kiel ekzemple Krea Komunaĵo), kaj priskribas la staton de la arto por atingi la
plej  altan  efikecon  en  la  uzokutimo  de  resursoj.  Tio  petas  al  transformprocezoj  pri  informoj,
energio, materio. ne-homaj vivantaj estaĵoj, homoj kaj socio.

La referencdezajnoj povas inkludi patentitajn inventojn, kiuj estas markitaj sekve kun aliro al la
signifa licenckontrakto. En tiu kazo, alternativo, ne-patentitaj solvoj estas provizitaj per informoj pri
la rezulta spektakloperdo.

Teknikaj  transformprocezoj  por informoj,  energio,  materio.  ne-homaj vivantaj  estaĵoj,  homoj  kaj
socio jam ne estas fermitaj "industrisekretoj" konservitaj sub la kontrolo de la internuloj. Eblaj novaj
partoprenantoj en ekonomian agadon jam ne estas malinstigitaj ne sciante ĝiajn bazajn trajtojn.
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 1.2.6 Amasiĝo de aktivaĵoj
Aktivaĵoj povas esti akumulitaj libere dum onies vivdaŭro, kun neniu specifa impostado.

Ili estas tamen tre forte impostitaj sur iu formo de translokigo, estu ĝi de donaco, vendo aŭ sur
morto de la posedanto (heredimposto). La proporcio inter la supraj 1% kaj fundo 1% de hereditaj
aktivaĵoj post imposto estas malsupre 2: 1. La celo de tiu heredimpostado devas reestigi egalecon
en ŝancoj ĉe ĉiu generacio.

Aktivaĵoj jam ne estas hereditaj de unu generacio ĝis la venonta.

Estas jam ne necese akumuliĝi kaj elsendi privatajn aktivaĵojn por certigi decan vivante por onies
infanoj.

 2 Tuteŭropa demokratio:   interkonsento   inter 
homoj sur decidoj kaj sur reguloj 
Interkonsento inter  homoj kiuj  estas malsamaj  en ĉiuj  aspektoj  de  siaj  vivoj  (socipozicio,  aĝo,
kredoj,  preferoj  ...  )  la ĉefproblemo de homaj socioj  estas,  en publikaj  institucioj  same kiel  en
privataj organizoj.

Interkonsento nur igas senti kiam ĝi estas konsiderita fare de ĉiuj partioj legitiman - aŭ minimume
kiam ekzistas ĝenerala interkonsento en socio kiun la procezo kondukanta al  ĝi  estas efektive
legitima.

Interkonsento inter homoj estas apogita per formo de morala sindevigo de ĉiuj membroj de socio
(kaj  perleĝe),  tiel  ke ili  sekvas la  procezojn  kondukantajn  al  interkonsento,  kaj  plenumas siajn
engaĝiĝojn post kiam la interkonsento estas atingita.

Interkonsento estas bazita sur la principoj de demokratio kaj socia justeco. Eksplicitaj proceduroj
certigas ke ĉiuj valoroj kaj interesoj estis egale pripensitaj, sed ankaŭ ke ĝustatempaj decidoj estas
prenitaj,  kaj  efektivigitaj  -  eĉ  kontraŭ  la  opozicio  de  kelkaj  (kiam  necese).  Tio  implicas  tiun
demokration estas penita ĉe la plej granda skalo ebla, tiu de la Eŭropa Unio, venki la reziston de
potencaj malplimultoj.

Decidoj jam ne estas paralizitaj per senfinaj konfliktoj inter ŝajne malakordaj kontraŭstaraj partioj,
de vetoorajtoj, aŭ per malkonsentoj en la faktoj mem sur kiuj bazigi decidojn.

Individuoj aŭ grupoj jam ne defias la legitimecon mem de reguloj, ĉar ili pripensas (ofte juste) ke ili
ne estis donitaj ŝancon formi ilin, aŭ ke la reguloj estas al la ekskluziva avantaĝo de minoritata
socia klaso.

Individuoj aŭ grupoj jam ne evitas siajn publikajn devontigon (ekz. impostaj aŭ sociaj kontribuoj) aŭ
ilia privataj ili (ekz. en kontraktoj).
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 2.1 Interkonsento en faktoj

 2.1.1 Permanentaj fontoj de informoj
La sekvaj fontoj de informoj estas haveblaj al ĉio senkoste:

• publikaj datenoj kaj statistikoj;

• ne-personaj, maŝino- kaj sensil-generitaj datenoj;

• sciencaj publikaĵoj kaj datenoj;

• teknikaj normoj.

Informfuraĝoj de gazetarinstancoj estas haveblaj al ĉio por malgranda abonpago.

Datenoj jam ne estas la posedaĵo de privataj organizoj aŭ individuoj, kiuj eltiras lupagojn de tiuj
volantaj uzi ĝin.

Sciencaj publikaĵoj estas ne pli enspeziga oligopolista komerco.

Normigado organizoj funkciigas ne pli da sub la misrezono kiu ili servas industriajn interesojn nur,
kaj estas ne pli da rekompensis vendante siajn normojn ĉe prezoj prohibaj por civitanoj kaj SMEoj.

 (vidi:Ne-personaj, maŝin-generitaj datenoj)

 2.1.2 Informoj de aktiva serĉo
Kiam la  ekzistantaj  datenoj  estas  nesufiĉaj,  sciencistoj  kaj  enketemaj  ĵurnalistoj  aktive  serĉas
informojn: ili generas ĝin per tajloritaj instrumentoj aŭ enketoj, aŭ akiras ĝin per longaj, profundaj
enketoj.

Esploranta ĵurnalismo kaj fajfilo-blovado estas protektitaj perleĝe.

Ĝi  estas  alleblas  por  kelkaj  esplorprojektoj  esti  konsistigita  de  datengeneracio  nur,  por  aliaj
sciencistoj por ekspluati kaj interpreti.

Informoj  pri  la  privata vivo de individuoj  ne povas fariĝi  publikaj,  se ne ekzistas klara  publika
administradintereso (ekz. konfliktoj de intereso).

"Homoj" premas predi sur la rivelo de la privata vivo de individuoj malaperis.

Enketemaj ĵurnalistoj kaj koruptecinformantoj jam ne estas procesigitaj.

 2.1.3 Naturaj leĝoj, la homaro kaj socio
La eltrovo de naturaj leĝoj, homa konduto kaj socio, kiuj esprimas kiel fenomenoj de ĉiuj specoj
povas esti antaŭdiritaj, estas la celo de scienca esploraktiveco.

Ĉiu scienca laboro estas reproduktebla, akumula kaj esprimita kiel rezultoj ke povas esti refutita,
t.e. pruvita esti malĝusta per empiriaj eksperimentoj. La valideco de rezultoj estas plene testita fare
de kunuloj sekvantaj rigorajn metodojn, tiel ke nur tiuj teorioj kiuj pruvis antaŭdiri fenomenoj laŭ la
plej  fidinda kaj  preciza maniero estas konservitaj  kiel  la  plej  bona havebla  aproksimado de la
naturaj leĝoj, la homaro kaj socio.
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La popolo  kaj  la  scienca komunumo partoprenas demokratan procezon (kun senkaŝa iniciato,
amendo kaj rangotabelo en prioritato) difini la esplortagordon, t.e. la liston de esplordemandoj de
pli alta prioritato, kaj sur kiu por investi resursojn. La pezo de la scienca komunumo en tiu procezo
estas pli alta en bazaĵo, avancis demandojn implikantajn malpli resursojn - dum la popolo havas pli
grandan pezon enen uzitan demandoj implikantaj pli da resursoj.

Ĉiuj rezultoj de tiu agado estas publikigitaj sub libera licencadregistaro.

Eldonistoj de nefikciotekstoj bazitaj sur (1) la ekspluato de ekzistantaj datenoj; (2) laŭcelaj informoj;
kaj/aŭ (3) naturaj leĝoj, la homaro aŭ socio kiel konstatite per scienca esplorado, ricevas subtenon
de publikaj buĝetoj, kondiĉe ke konvenaj metodaroj estis uzitaj.

Scienco estas ne pli farita de 3 apartaj sferoj:

• sociosciencoj kaj ekonomiko, kiuj esence estis iloj de ideologia dominado de limigita elito;

• fundamenta,  multekosta  scienco  kiuj  estis  administritaj  fare  de  sciencistoj  nur  en
liberumanta reĝimo;

• teknologio kies tagordo estis determinita per ekonomiaj interesoj nur.

Sciencaj  publikaĵoj  jam  ne  estas  la  enspeziga  oligopolo  de  kelkaj  eldonejoj  kiuj  ekspluatas
volontulolaboron de sciencistoj, kaj tamen havas legantojn kaj verkistojn de artikoloj pagas.

Nefikcieldono jam ne estas ĉe la rando de malaperado.

 2.1.4 Mezurado kaj kontado 
Publikaj kaj privataj kontadaj sistemoj mezuras kaj spuras:

• ĉiuj materialaj kaj energitorentoj;

• ĉiuj formoj de kapitalo kaj ĉiu materialaj kaj energiakciaroj;

• ĉiuj eksterecoj (t.e. la damaĝo aŭ utilo transdonis al aliaj per homa aktiveco).

Tiu  kontado subtenas la  singardan  administradon  da la  forte limigita  liverado  de resursoj,  kaj
certigas  ke neniu  estas malŝparita.  Por  faciligi  tiun  monitoradon ĉe ĉiu skalas,  ĉiu domanaro,
organizo,  loka  aŭ  regiona  administracio,  valoroĉeno,  kaj  la  Eŭropan  Union  kiel  tutaĵo,  estas
aŭtomate provizita per regulaj informoj pri ĝiaj alvenantaj kaj eksiĝintaj fluoj kaj sur la stato de ĝiaj
akcioj.  Per  la  raportoj  pri  domanaroj  kaj  de  pli  malgrandaj  organizoj  estas  agregitajnaturo  de
resursoj (renovigebla vs. ne-renovigebla), sed povas daŭre peti disagregitan vidon.

Tiu kontado estas farita en permisioneita Distributed Ledgers, por certigi fidindecon kaj publikan
ekzamenadon.

Publika kaj privata kontado jam ne havas la iluzion ke mono estas la iniciato de ĉiuj aĵoj, kaj ke
mono povas kompensi por iu perdo aŭ difekto farita en la mondo de fizikaj kaj biologiaj fenomenoj

.  Malneta enlanda produkto -  MEP jam ne estas la  ekskluziva  iniciato  de socia kaj  ekonomia
progreso.
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 2.1.4.1 Mezurado kaj kontado de renovigeblaj resursoj

Renovigeblaj resursoj inkludas:

• la  fluo  de  renovigeblaj  resursoj  (homa laboro,  akvo,  agrikulturaj  produktoj,  renoviĝanta
energio)

• la  akcioj  de  kapitalo  kiu  povas  esti  rekonstruita  dum  tempo  (biomaso,  grundo,  homaj
individuaj aŭ kolektivaj kapabloj kaj kompetentecoj, homa kulturo, institucioj), eĉ en la kazoj
ol kiam tiu kapitalo estas multe pli rapida detrui por rekonstrui, ĉar kun arbaroj, kiuj povas
bruli malsupren en demando pri horoj, kaj preni jarcentojn por kreski denove.

Renovigeblaj resursoj povas esti aĉetitaj kaj interŝanĝitaj unu kontraŭ la alia, uzante valuton (la
valuto de klaso A) kiu esence estas formo de tempo. La relativa valoro de ĉiu unuo de renovigeblaj
resursoj estas determinita per la totala ĉiujara fluo de resursoj de ĉiu kategorio, kun la daŭrigebla
rapideco kongrua kun la eterna uzo de tiu rimedo: ju pli abunda la fluo de renovigebla resurso, des
malpli valora ĝi estas. Tiu daŭrigebla indico estas determinita ĉiun jaron, surbaze de scienca indico
kaj la plej multaj lastatempaj datenoj, en multi-koncernata decidado de kiuj la uzantoj de la rimedo
estas konscie ne reprezentitaj.

Kiam  renovigebla  resurso  prenas  tempon  esti  rekonstruita,  la  valoro  de  estontaj  fluoj  estas
aktualigita  uzante faktigoftecon kiu estas demokratie determinita kiel  la mediana valoro de ĉiuj
valoroj donitaj fare de civitanoj, en permanenta kaj klera publika diskuto.

La valuto de klaso A ne povas aĉeti finhavajn, reigeblajn, ne-renovigeblajn resursojn (kiuj bezonas
la valuton de klaso B), kaj ne povas esti interŝanĝitaj kontraŭ iu kvanto de valuto de klaso B.

Renovigebloresursa estas jam ne konsideritaj kiel esti senprokraste anstataŭigebla, kaj kiel havado
de la ebleco por esti liverita subite ĉe senfina rapideco kaj trairo.

 2.1.4.2 Mezurado kaj kontado de finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj

La akcioj de finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj inkludas:

• la forcejefikaj gasoj en la atmosfero,

• la kemiaj elementoj de la Mendeleiev perioda tabelo - kaj specife la Kritika Krudaĵoj kiuj
estas raraj, ne-substitueblaj kaj ekonomie gravaj

• mineralo konstrumaterialoj (ekz. kalkŝtono, granito, gruzo, sablo, gipsoŝtono, argilo).

Tiuj finhavaj, ne-renovigeblaj resursoj povas esti administritaj kiel reigebla rezervujo: forcej-efikaj
gasoj  povas  esti  reigeble  disigitaj  en  la  atmosfero  kaj  tiam re-sorbitaj  (ekz.  per  plantoj  aŭ  la
grundo),  kaj  konvene  administritaj  kemiaj  elementoj  aŭ  konstrumaterialoj  povas  esti  reigeble
senmovigitaj en homaj artefaktoj kaj tiam liberigitaj por plia uzokutimo.

Finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj povas esti aĉetitaj kaj interŝanĝitaj unu kontraŭ la alia,
uzante valuton (la valuto de klaso B), kiu estas esence formo de tumoro (ekz. kg da CO2 eq).   La
relativa valoro de ĉiu unuo da finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj estas determinita per
bremsi kaj enuigan valutmerkaton.

La valuto de klaso B ne povas aĉeti renovigeblajn resursojn (kiuj bezonas la valuton de klaso A),
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kaj ne povas esti interŝanĝitaj kontraŭ iu kvanto de valuto de klaso A.

Ĉiu persono kaj ĉiu (publika aŭ privata) organizo uzanta ekipaĵon aŭ infrastrukturo havas raporton
esprimitan en valutunuoj de klaso ke B. These-raportoj  estas administritaj per ŝtatadministrado
kies rekordoj  estas stokitaj  sur  permisioneita  Distributed Ledger  certigi  fidindecon kaj  publikan
ekzamenadon.

La sumo de:

1. la nombro da valutunuoj da klaso B en la raporto de persono aŭ organizo; kaj

2. la nombro da tiuj integrigitaj en la materialaj aktivaĵoj kiujn s/he/it posedas;

estas konstanta.

Tiu ŝtatadministrado ankaŭ registras tutmondajn ŝanĝojn en la akcioj de finhavaj, reigeblaj, ne-
renovigeblaj  resursoj (ekz. pro novaj eltrovoj de mineralo ercoj aŭ al ŝanĝoj en tero uzas),  kaj
modifas la asignojn de ĉiuj sociaj ludantoj sekve.

La  akcioj  de  finhavaj,  ne-renovigeblaj  resursoj  jam  ne  estas  konsideritaj  kiel  esti  senfine
ekstendebla, kondiĉe ke la merkato disponigas la ĝustan prezinstigon.

 (vidi:Egalante ŝparaĵojn kun investprojektoj)

 2.1.4.3 Mezurado kaj kontado de biodiverseco 

Biodiverseco estas specifa kategorio da finhava, ne-renovigeblaj resursoj, ĉar ĝia uzokutimo estas
nemaligebla. Post kiam homoj detruis vivantan specion, ekzistas neniu rimedo por regeneri ĝin.

Biodiverseco estas specife monitorita kaj administrita, kun publika mandato konservi ĝin. Ĝi ne
povas esti aĉetita, en iu klaso de valuto (A aŭ B).

Biodiverseco jam ne estas ignorita en niaj kontadaj sistemoj.

 2.1.4.4 Mezurado kaj kontado de eksterecoj 

Ĉiuj eksterecoj generitaj antaŭ la produktado, la konsumo, la uzokutimo kaj la fino de vivo de de
ĉiuj varoj estas komputitaj kaj regule ĝisdatigitaj, en tute malferma procezo utiliganta malfermajn
publikajn datenojn. La kosto de tiuj eksterecoj estas aldonita al la prezo de ĉiu unuo de la varo kiel
imposto,  sekvante  la  principo-  "poluantsalajrojn",:  (1)  incentivigu  la  konsumanton  aĉeti  malpli
damaĝajn varojn; (2) provizu la Eŭropan Union per la rimedoj por kompensi tiun damaĝon al tiuj
trafis.

Ekzemploj de tiaj eksterecoj inkludas damaĝon al sano aŭ kognaj kapacitoj de homoj kaŭzitaj de
alkoholo aŭ videovideoludado, aŭ damaĝo al la medio kaŭzita de malpurigaĵoj.

Negativaj eksterecoj, t.e. kostoj provokis de socio pro la laborpraktikadoj de kelkaj, estas jam ne
hipokrititaj aŭ minimumigitaj por konservi tiujn ekonomiajn interesojn.

 2.1.5 Distribuado de informoj
La  gazetaro  kaj  socia  amaskomunikilaro  disponigas  la  servon  de  selektado,  prezentado  kaj
analizado de tiuj fontoj de informoj, sub komercmodelo de uzpago (per artikolo aŭ por antaŭfiksita
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volumeno de origina enhavo) aŭ abon-bazitaj (ekz. je monato aŭ jaro).

La  gazetaro  kaj  socia  amaskomunikilaro  jam  ne  funkciigas  sub  komercmodelo  bazita  sur
reklamado.  Ili  estas  tiel  ne  pli  da  dependanto  sur  ekonomiaj  interesoj,  kaj  ĉesis  antaŭenigi
malŝparemajn vivstilojn kaj haltigitajn kalumniante sindikatojn kaj mediajn unuiĝojn.

 2.1.5.1 Kriteriojn por selektado de informoj

La kriterioj utiligitaj por selektado de informoj estas eksplicitaj kaj sub la kontrolo de la uzanto. La
selektadalgoritmo estas "justa softvaro".

Gazetaro  kaj  socia  amaskomunikilaro  jam  ne  delogas  siajn  uzantojn  al  siaj  ekranoj  kun
fuŝkontakto, brutalaj  vidbendoj  aŭ sloganoj,  kaj  jam ne polarigas debatojn por la konsidero de
pliigado de la paĝnombro (kaj anoncoj) rigardis.

La  informoj  selektita  por  dissendado  aŭ  montrado  en  socia  amaskomunikilaro  jam  ne  estas
selektitaj  por sia emocia enhavo,  nek apogi  mondkoncepton akordigitan kun la interesoj  de la
entreprenoj pagantaj por la reklamado.

 2.1.5.2 Disvastigo super socia amaskomunikilaro

Disvastigo  de  informoj  super  socia  amaskomunikilaro  estas  konscie  prokrastita  por  devigi
reflektadon  pri  la  kvalito  kaj  fidindeco  de  la  informoj  ricevitaj:  disvastigo  estas  nur  permesita
almenaŭ 24 horojn post legis la informojn.

Krome,  la  publikigo  de  enhavo  en  socia  amaskomunikilaro  preter  fermita,  privata  cirklo  estas
submetita al la reguligo uzebla al ĵurnalistoj koncerne disvastigon de malvera novaĵo.

La virusdisvastigo de falsa novaĵo kaj de emocia enhavo preskaŭ malaperis.

 2.1.6 Prezento de informoj
Ĉiuj  novaĵo  estas  devige  akompanita  per  la  sekva  apoga  enhavo,  en  malgrandaj  sed  sufiĉaj
kvantoj, kaj kun la ebleco por demandi plu:

• kuntekstinformoj (koncerne historion, precedencoj, geografio, statistikdatumoj);

• ekzistantaj  publikaj  politikoj,  teknologioj  aŭ  sciencaj  rezultoj  solvantaj  la  problemon  aŭ
temon levitan chefPaghoMondAktualajho;

• publikpolitikaj proponoj, novigadprojektoj aŭ scienca esplorado alstrebanta solvado de la
problemo aŭ temo levita chefPaghoMondAktualajho, kun ebleco por la persono por apogi
ĉiu el ambaŭ deilin.

Tiu  apoga  enhavo  estas  aŭtomate  generita  per  "justa  softvaro"  uzanta  Artefaritinteligentecajn
teknologiojn.

Tiel, ĉiuj informoj ricevita fare de persono estas akompanitaj per ebleco por la persono por okupiĝi
pri konkreta ago por trakti ĝin.

La damaĝo kaŭzita al la kvalito de publika diskuto per enhava prezentformato estas impostita kiel
negativa  ekstereco:  la  formatoj  apogantaj  emociajn  reagojn  (ekz.  mallongaj  vidbendoj)  estas
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impostitaj pli ol tiuj apogantaj la evoluon de helpemaj argumentoj (ekz. longe skribaj artikoloj).

La  sekva  malica  cirklo  funkciigas  ne  pli  da:  (1)  ricevi  novaĵon  ricevas  timon  kaj  senton  de
senpoveco, kaj tiel streson - kaj (2) la nuraj ŝajnaj rimedoj haveblaj mildigi tiun streson devas ricevi
pli da novaĵo.

 2.2 Interkonsento sur reguloj kaj en estontaj agoj
÷ Ligo: http://www.kuneagi.org 

Reguloj  kaj  agoj  (specife:  investoj)  havas  sekvojn  en  la  estonteco,  kiu  influos  koncernatojn
alimaniere.

Decidoj  sur reguloj  kaj  en estontaj  agoj  en publikaj  instancoj  kaj  en privataj  organizoj  (firmaoj,
unuiĝoj)  estas  prenitaj  post  demokrata  procezo  inter  ĉiuj  interesitaj  partioj,  bazitaj  sur  la
antaŭvideblaj  sekvoj de ĉiu opcio (pripensante la scinivelon dum la decido).  Tiu procezo estas
malferma al ĉio ĉe ĉiu el siaj stadioj:

1. iniciato, tiel ke ĉiu persono povas levi temon tiu ŝli kredas estas gravaj;

2. amendo,  tiel  ke  ĉiuj  interesitaj  partioj  povas  alfronti  siajn  vidpunktojn  kaj  konsenti  pri
propono, surbaze de solidaj argumentoj;

3. vicante en prioritato, tiel ke la (publika aŭ privata) korpo implikis koncentras it'ojn resursojn
en tiuj agoj pripensis kiel plej gravaj de it'oj membroj.

Tiu decidado estas apogita per publika infrastrukturo de enretaj konsideradaj demokratioplatformoj
similaj al la ekzistanta KuneAgi-softvaro.

Decidoj  sur reguloj  kaj  en estontaj  agoj  en publikaj  instancoj  kaj  en privataj  organizoj  (firmaoj,
unuiĝoj) jam ne estas prenitaj post maldiafanaj diskutoj inter la malmultaj havante aliron al, kaj
kapablaj minaci la decidantojn.

Gravaj temoj por la popolo jam ne estas aranĝitaj el la politika tagordo. Balotantoj jam ne estas
poziciigitaj antaŭ "preno ĝi aŭ lasas ĝin" elektoj, estu ĝi en elektoj aŭ referendumoj.

 2.2.1 Diskutante juste
÷ Ligo: http'oj: //lernu.net/en/esperanto 

En debatoj  implikantaj  homojn de malsamaj gepatraj lingvoj,  koncerne analizon de faktoj aŭ la
diskuton en estontaj agoj en privataj aŭ publikaj organizoj kaj institucioj, la diskutoj estastenite en
esperanto, la lingvo dizajnita por esti justa kaj facila por lerni.

En debatoj  implikantaj  homojn de malsamaj gepatraj lingvoj,  koncerne analizon de faktoj aŭ la
diskuton en estontaj  agoj  en privataj  aŭ  publikaj  organizoj  kaj  institucioj,  la  dominado de (1 )
indiĝenanglaj parolantoj, (2) de indiĝenaj parolantoj de ĝermanaj lingvoj proksime al la angla, kaj
(3) de tiuj kies gepatroj estis sufiĉe riĉaj por sendi al ili plurajn semajnojn je jaro dum siaj adoleskaj
jaroj esti mergitaj en anglalingvaj medioj, ĉesis.
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 2.2.2 Interkonsento inter privataj unuoj
Kontraktoj estas la rimedoj kun kiu privatuloj kaj organizoj ĝenerale difinas siajn estontajn rilatojn,
siajn reciprokajn rajtojn kaj devontigojn kaj kiel ili dividos estontecfluojn de varoj. E. g "ĝeneralaj
esprimoj  kaj  kondiĉoj"  en  podetalvendoj-kontraktoj,  asekurkontraktoj,  B2B-vendkontraktoj,
dungokontraktoj,  artaj  agentejkontraktoj,  licencoj  al  uzpatentoj  kaj  aliaj  Aŭtorrajtoj,
akciulinterkonsentoj, statutoj de firmaoj kaj de lobiadorganizoj ...

Ĉiuj tiuj tre senmarkaj kontraktoj sekvas antaŭ-difinitan ŝablonon lasantan nur minimuman lokon
por modifo, kaj dizajnita por esti justaj al ĉiuj partioj. Tiuj devigaj kontraktoŝablonoj estas difinitaj
perleĝe (por la statutoj de firmaoj aŭ de lobiadorganizoj) aŭ de kolektiva negocado ĉe la skalo de la
Eŭropa Unio, inter la koncernatoj implikitaj aŭ siaj reprezentantoj, ekz. firmaoj kaj konsumantoj por
"ĝeneralaj  esprimoj  kaj  kondiĉoj",  grandaj  grupoj  kaj  SMEoj  por  B2B-vendkontraktoj,
teknologioprogramistoj  kaj  teknologiuzantoj  por  malfermita  licencado,  sindikatoj  kaj  mastraj
sindikatoj por dungokontraktoj, ...

De  evitado  "reinventi  la  radon"  ĉe  ĉiu  transakcio,  tiuj  ŝablonoj  minimumigas  transakcikostojn,
aldone al esti justaj.

Kontraktoj  kiel  ekzemple  "ĝeneralaj  esprimoj  kaj  kondiĉoj"  en  podetalvendoj-kontraktoj,
asekurkontraktoj,  B2B-vendkontraktoj,  dungokontraktoj,  artaj  agentejkontraktoj,  licencoj  al
uzpatentoj kaj aliaj Aŭtorrajtoj, akciulinterkonsentoj, regularoj de firmaoj kaj de lobiadorganizoj jam
ne estas reinventitaj ĉe ĉiu nova kazo, por la sola profito de advokatoj kaj konsultistoj.

Kontraktoj  jam ne estas la laŭleĝa ilo cementanta la dominadon de la pli  forta partio sur la pli
malforta en transakcio.

 2.2.3 Interkonsento sur reguloj por esti devigita fare de publikaj 
unuoj
Leĝoj  kaj  reguligo  difinis  kaj  devigita  fare  de  publikaj  unuoj  ĉe  ĉiuj  skvamoj  sekvas
"universalecprincipon": ili estas adoptitaj sur la plej granda ebla nivelo (tipe: la Eŭropa Unio), se ne
estas montrite ke ĝi estas pli efika kaj konvena reguligi ĉe pli malgranda skalo.

Specife, kiel sekvo, nur unu regularo kaj unu administracio ekzistas ĉe la skalo al la Eŭropa Unio
por plenumi la sekvajn taskojn:

• postuladu impostojn;

• provizu civitanojn senkoste per esencaj varoj;

• protekti civitanojn kontraŭ ĉiuj formoj de sekureco kaj sekurecriskoj;

• difini kaj devigi regulojn koncerne agadojn kiuj ŝanĝas la mondon;

• mezuru kaj elfaru la kontadon de resursoj.

Tiu universalecprincipo estas signifita:

• eviti malsupreniĝan konkuradon inter unuoj de pli malgranda skalo koncerne reguligon kaj
impostadon;
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• certigu kuniĝadon de resursoj ĉe la plej granda ebla skalo;

• eviti multobligon de klopodoj dum solvado de publika problemo/temo: ĝi estas diskutita kaj
diskutita unufoje, kolektante ĉiujn argumentojn kaj indicon nur unufoje kaj uzite ĉie;

• aliro de civitanoj kaj firmaoj al leĝo: estas ĉiam pli simple lerni unu ununuran juron kiu estas
uzebla ĉie, prefere ol ĉiujn siajn lokajn variojn.

Tiu "universalecprincipo" tamen permesas publikajn unuojn ĉe pli malgranda skalo eksperimenti
kun publikaj politikoj, kondiĉe ke ili estas novigaj kaj ne damaĝas aliajn.

La  difino  de  leĝoj  kaj  reguligo  jam  ne  estas  fragmenta  en  mikro-balotdistriktojn  vundeblaj  al
ĉantaĝado de grandaj ekonomiaj interesoj, sub la misrezono de subsidiareco.   Malgrand-skalaj
kunecoj jam ne okupiĝas pri malsupreniĝa konkurado koncerne reguligon, sociajn kontribuojn kaj
impostadon, nek riĉaj balotdistriktoj egoisme rezervas siajn resursojn al siaj loĝantoj nur.

Klopodoj  jam  ne  estas  duplikatitaj  en  ĉiu  malgrand-skala  kuneco  dum  solvado  de  senmarka
publika problemo/temo.

 2.2.3.1 Ordinara leĝdona proceduro

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Majority_judgment 

Sub la ordinara proceduro, decidoj de publika instanco (ĉe ĉiuj pesilo, de municipo ĝis la Eŭropa
Unio) estas prenitaj fare de ĝia registaro, kio estas demokratie elektita kaj kontrolita fare de unu aŭ
du kameroj de parlamento.

Leĝoj kaj buĝetoj estas deciditaj fare de la Parlamento, ofte en propono per la registaro.

Membroj de almenaŭ unu kamero de parlamento estas demokratie elektitaj fare de ĉiuj civitanoj tra
Majority Judgement (por eviti strategian voĉdonadon) ene de listoj proponitaj fare de partioj (kiuj
apartenas al la kategorio da "lobiadorganizoj" kaj estas reguligitaj sekve). Balotantoj povas atribui
rangigon al  plena listo aŭ al  ĉiu el ĝiaj  membroj individue.  Voĉdonado estas sekreta, farita en
balotkabino.  Voĉdono  estas  farita  dum  paperbalotoj  por  la  konsidero  de  spurebleco,  kaj  ĝiaj
rezultoj estas komputitaj elektronike, surbaze de skanado de tiuj balotoj kaj de "justa softvaro".

La membroj de la dua ĉambro de parlamento povas esti reprezentantoj de unuoj ĉe pli malgranda
skalo. D-ecision'oj en tiu dua ĉambro de parlamento estas prenitaj per (kvalifikite) plimulto.

La voĉoj de ĉiu parlamentano, de ambaŭ kameroj, dum lia/ŝia oficejo estas registritaj kaj haveblaj
kiel malfermaj datenoj por ĉio monitori.

Voĉdono en plimult-bazitaj elektoj jam ne estas strategia, kaj kialigita per la antaŭĝojoj kiujn homoj
havas de la rezulto de la unua raŭndo.

La identeco de la Membroj de parlamento en elektoj utiligantaj  proporciajn listojn jam ne estas
determinita per la partiadministracio difinanta la rangotabelon de kandidatoj en la listo.

Voĉoj jam ne estas kondiĉigitaj de la minacoj de elektronika voĉdonado kie la foresto de spuro de
la voĉdono gisis (kaj tiel de primaraj datenoj), igas la procezon ema al manipulado.

Decidoj jam ne estas blokitaj per unuanimecpostuloj - kaj tiel de vetoorajto konceditaj al ĉiu kaj ĉiu
konsistiga korpo de federacio kiel la Eŭropa Unio.
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Membroj de parlamento, post kiam elektitan, povas jam ne eviti sian respondigeblecon direkte al
sia balotdistrikto.

 2.2.3.2 La kontribuaĵo de civitanoj al ordinara leĝdona procezo

Ĉiuj proponoj por leĝdonaj tekstoj estas malkaŝitaj al la popolo tuj kiam ili fariĝas haveblaj al la
Membroj de parlamento por debato, amendo kaj decido.

Publiko enreta konsiderada demokratiosoftvaro estas utiligita ene de ĉiu partio kaj inter la popolo
por generi  amendoproponojn kaj vicigi  ilin  en prioritato.  Tiuj  amendoproponoj  kiuj  ricevis  pli  ol
antaŭfiksitan  nombron  da  subtenĵetonoj  estas  tiam  ĉiu  traktis  al  specifa  parlamentano  por
konsidero.

La traktado farita al ĉiu amendopropono de la parlamentano kaj certe /ŝiaj argumentoj por tion
estas publikigita kiel malfermaj datenoj por publika diskuto en lia/ sia propra partio kaj en la popolo.

Ekstera enigaĵo al la leĝdona procezo jam ne estas rezervita al profesiaj lobiistoj havantaj iliajn
personajn ligojn al la membroj de la registaro aŭ de la Parlamento, kaj laborantaj ekstere de iu
publika ekzamenado.

 2.2.3.3 La iniciato de civitanoj

Publiko enreta konsiderada demokratiosoftvaro estas utiligita ene de ĉiu partio kaj inter la popolo
por generi leĝdonajn proponojn kaj vicigi ilin en prioritato. Tiuj leĝdonaj proponoj kiuj ricevis pli ol
unuan sojlon de subtenĵetonoj (proksimume 100,000 por la Eŭropa Unio) ellogi devigan laŭleĝan
taksadon per la  EU-registaro por konfirmi ĝian kongruecon kun la konstitucio-  (specife:  kun la
dividado de potencoj inter niveloj de registaro) kaj homaj rajtoj. La rezultoj de tiu taksado kaj ĝia
pravigo fariĝas publikaj kaj povas esti apelaciitaj. Se la taksado estas pozitiva, kaj se la nombro da
subtenĵetonoj por tiu leĝdona propono superas duan sojlon (tipe: 1 milionaj subteno ĵetonoj por la
EU), tiam la registaro estas devigita prezenti tiun leĝdonan proponon al la Parlamento por diskuto
kaj ebla adopto.

La iniciatoj de eŭropaj civitanoj jam ne povas esti blokitaj per la Komisiono pro laŭleĝaj kialoj post
prenis la tempon kaj laboron por kolekti la postulatan 1 milionon da signaturoj.

 2.2.4 Interkonsento sur decidoj de firmaoj
En firmaoj ( organizoj kiuj transformas materialon kaj malgravajn fluojn por disponigi varojn por
klientoj,  esti  ili  publike  aŭ private posedis),  la  decidinstancoj  (ekz.  la  generaloAsembleo kaj  la
Estraro de direktoroj) inkludas reprezentantojn de ĉiuj koncernatoj kiuj estas trafitaj super la long
esprimo per la  agadoj  de la organizo (ekz.  tujaj  klientoj  aŭ finaj  konsumantoj  ĉe la  fino de la
valorĉeno, hejmkomunumoj ĉirkaŭ siaj industriaj instalaĵoj, financaj reguligistoj por banko ... ) .

Ĉiu  firmao  publikigas  liston  de  kategorioj  da  koncernatoj  ke  ĝi  pripensas  kiel  estado  eble
kunpremita memstare agadoj, kaj ĝisdatigas tiun liston regule. Tiu listo ĉiam inkludas siajn proprajn
laboristojn  kaj  ĝiajn  proprajn  longperspektivajn  akciulojn,  klientojn  kaj  provizantojn.  La  firmao
ankaŭ publikigas ke la nombro da voĉdonrajtoj svatis al ĉiu kategorio da koncernatoj.

En firmaoj la decidinstancoj jam ne reprezentas la interesojn de la akciuloj nur.
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Firmaoj jam ne provas pluvivi je iu kosto al socio aŭ al la medio, kiam iliaj agadoj estas rekonitaj
kiel damaĝe.

(vidi:Ŝanĝante la mondon)

 2.2.4.1 Decidoj de grandaj firmaoj

En granda firmao, la listo de kategorioj da koncernatoj kiujn ĝi pripensas povas esti kunpremita per
la agadoj de la firmao, kaj la nombro da voĉdonrajtoj asignitaj al ĉiu kategorio, estas submetita por
aprobo fare de la Eŭropa Unio, kaj povas esti apelaciita fare de iu lobiadorganizo.

Post kiam la listo de kategorioj kun iliaj respektivaj voĉdonado-voĉdonado-rajtoj estas akceptita, la
firmao proponas ke lobiadorganizoj (t.e. tiuj kiuj estas reguligitaj kiel tia) postulu reprezentantojn en
ĝiaj  decidinstancoj.  Laboristoj  elektas  rekte  siajn  reprezentantojn  inter  listoj  proponitaj  fare  de
sindikatoj. Kiam pluraj organizoj de la sama kategorio konkuras pri voĉdonrajtoj, tiuj voĉdonado-
voĉdonado-rajtoj estas asignitaj proporcie al la nombro da pagado de membroj de ĉiu organizo.

Grandaj  firmaoj  rekompensas la  partoprenon de eksteraj  koncernatoj  en siaj  decidinstancoj:  ili
pagas por  sia  vojaĝado  kaj  loĝejelspezoj  (en kazo de fizikaj  renkontiĝoj),  por  la  tempo de la
reprezentantpersono dum la renkontiĝoj kaj por sia preparo, kaj ankaŭ ĝia lobiadorganizo mem por
la subteno disponigita al ĝia reprezentanto.

 2.2.4.2 Decidoj de malgrandaj & mezaj firmaoj

En malgranda aŭ meza firmao, la listo de kategorioj da koncernatoj kiujn ĝi pripensas povas esti
kunpremita per la agadoj de la firmao, kaj la nombro da voĉdonrajtoj asignitaj al ĉiu kategorio,
bezonas neniun eksteran aprobon, sed daŭre povas esti apelaciita fare de iu lobiadorganizo.

Post kiam la listo de kategorioj kun iliaj respektivaj voĉdonado-voĉdonado-rajtoj estas akceptita, la
firmao  postulas  individuaj  membroj  de  lobiadorganizoj  por  partopreni  ĝiajn  decidinstancojn.
Laboristoj  elektas  rekte  siajn  reprezentantojn  inter  listoj  proponitaj  fare  de  sindikatoj.  Kiam
membroj de malsamaj organizoj de la sama kategorio konkuras pri voĉdonrajtoj, tiuj voĉdonado-
voĉdonado-rajtoj estas asignitaj proporcie al la nombro da pagado de membroj de ĉiu organizo.

Malgrandaj  aŭ  mezaj  firmaoj  rekompensas  la  partoprenon  de  eksteraj  koncernatoj  en  siaj
decidinstancoj: ili pagas por la tempo de la persono dum la renkontiĝoj kaj por sia preparo.

 2.2.4.3 Kie transformagadoj estas damaĝaj

Povas okazi  ke  transformagado estas  rekonita  kiel  damaĝe al  la  homaro,  socio  aŭ la  medio,
sekvante sciencan esploradon aŭ publikan diskuton.

Tuj  kiam tio estas oficiale  rekonita,  ĉiuj  firmaoj  okupiĝis  pri  tiu agado devas okupiĝi  pri  mem-
likvidada procezo: iliaj aktivaĵoj estas frostigitaj, neniu profito povas esti distribuita al akciuloj, neniu
rabato  por  klientoj  nek  ajnaj  salajro-pliiĝoj  ĉar  laboristoj  estas  permesitaj:  ĉiuj  resursoj  estas
diligentaj  disponigi decan transiron al ĝiaj ekzistantaj laboristoj kaj al la regionoj kie tiuj firmaoj
estas densaj.

 2.2.5 Interkonsento sur decidoj en lobiadorganizoj
Lobiadorganizoj  ne  rekte  prenas  decidojn  agoj  kiuj  havas  sekvojn  sur  la  ekstera  mondo.  Iliaj
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decidoj estas internaj, kaj validas por kiuj agoj ili kiel organizo rekomendas devus esti prenitaj fare
de aliaj organizoj, kiel ekzemple publikaj instancoj kaj privatfirmaoj, kiuj havas efikon al la ekstera
mondo. Ekzemploj de lobiadorganizoj inkludas: partioj, sindikatoj, unuiĝoj reprezentantaj specifajn
koncernatojn aŭ defendantaj specifajn kialojn.

Ili estas rekompensitaj nur per pagoj de siaj membroj kaj per travidebla publika subteno.

Nur-lobiadorganizoj kun tute demokrataj internaj reguloj kaj statutoj estas permesitaj por formale
partopreni la decidadojn de publikaj instancoj kaj de privatfirmaoj, kaj por ricevi publikan subtenon.

Ne-ekonomiaj  lobiadorganizoj  (ekz.  partioj,  sindikatoj,  unuiĝoj  reprezentantaj  koncernatojn  aŭ
kialojn de ĝenerala intereso) jam ne povas esti finance apogitaj per ekonomiaj interesoj.

 2.3 Interkonsento sur la apliko de reguloj
Homa tempo jam ne estas malŝparita por analizi simplajn aplikojn de reguloj influantaj sur finhava
aktoraro de antaŭ-difinitaj parametroj.

Decidantaj komisionoj jam ne funkciigas en maldiafaneco kaj kun neniu respondigebleco.

 2.3.1 Uzado regas per homa juĝo
Multaj reguloj estas efektivigitaj per homa juĝo, t.e. sekvanta la procedurojn ĝenerale uziten en
2019:

• provoj  implikante  homajn  advokatojn  por  defendi  la  interesojn  de  ĉiuj  flankoj  kaj
sendependaj homaj juĝistoj por mediacii inter ili;

• multi-koncernataj komisionoj.

Ĉiuj  decidoj  kaj  konsideradoj  estas publikaj,  registritaj  kaj  povas esti  reviziitaj  por poste alogo.
Esceptoj al la diskonigo de debatoj kiam: homoj engaĝitaj estas neplenaĝuloj, ekzistas risko de
minacoj sur la juĝisto povas ekesti.

Homa decidiĝo por la apliko de reguloj kiam estas farita la listo de parametroj por estikonsiderita
decidi pri kazo ne povas esti determinita anticipe.

 2.3.2 Uzado regas per justa softvaro
Multaj reguloj estas efektivigitaj aŭtomate per "justa softvaro".

"Justa softvaro" estas difinita jene:

• la  subesta  algoritmo estas  la  rezulto  de  publika,  demokrata  debato,  kaj  periode  estas
reviziita;

• la kodo efektiviganta tiun algoritmon estas libera programaro, ĝia kodo estas publika kaj
regule  reviziita  fare  de  sendependaj,  multi-koncernataj  ekspertoj  (kaj  de  la  popolo)
konfirmantaj ke ĝi renkontas it celon, kaj povas esti apelaciita;

• ĝia efektivigo estas publike kontrolita: por ĉiu kazo, la enirdatumoj estas komparita kun la
rezulto, por iu ajn konfirmi ke la softvaro liveris estis ĝi estis celita al;
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• en kazo de diferenco inter la rezulto kaj kio estis celita, tiu rezulto povas esti apelaciis por
anstataŭaĵo.

La aŭtomatigita apliko de reguloj estas efektivigita ke kiam la listo de parametroj por pripensi por
decido estas konata anticipe.

 3 Media daŭripovo: interkonsento kun la r 
ekvirement de nia bonfarto kaj de la biosfero 
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries 

Sciencaj rezultoj ĉiam estas malfermaj al refuto de nova indico. Tiu malfermiteco al ebla refuto eĉ
estas konsiderita kriterion por intelekta agado esti konsiderita sciencan.

Tamen, multaj sciencaj rezultoj (en natursciencoj kiel ekzemple fiziko, kemio, biologio, sed ankaŭ
en  homaj  kaj  sociosciencoj,  kiel  ekzemple  psikologio  aŭ  sociologio)  rezistis  larĝan  gamon da
refutprovoj dum longa tempo, kaj anticipas fenomenojn fidinde kaj precize. Ili konsistigas kio estas
priskribita  kiel  la  scienca  interkonsento  (alinome  stato  de  la  arto),  t.e.  la  plej  bona  havebla
aproksimado de la naturaj leĝoj,  la homaro kaj socio. Ili estas la plej bonaj rimedoj haveblaj al
homoj en antaŭfiksita momento en tempo anticipi la sekvojn de siaj agoj.

La scienca  interkonsento  de 2019 anticipas  tiel  nur  kelkaj  manieroj  kontentigi  homaj  bezonoj,
ŝanĝantaj la mondon kaj administrantaj rubon estas kongruaj kun nia homa bonfarto (mem) kaj kun
la planedaj limoj (niaj medio).

La Socio de Interkonsento akordigas kun tiujn du postulojn, kun la celo de certigado de senfina
tempodaŭro al homa civilizo sur la Tero.

Laŭplana, nepra memdetruo

Homa socio jam ne estas sur la pado al memdetruo. Ĝi jam ne ignoras la leĝojn de naturaj, sociaj
kaj  homaj  fenomenoj  kun  kiuj  ni  jam  povas  anticipi  en  2019  ke  multaj  konsumo-  kaj
transformpadronoj estas malkongruaj kun niaj planedaj limoj,   kun niahoma bonfarto, kaj tiel kun
nia supervivo kiel homa kaj humana civilizo.

 3.1 Kontentigante homajn bezonojn
La ĝenerala ideo estas ke, dum homaj bezonoj estas permanentaj kaj universalaj, kiu socio kaj
politikoj devas agi sur estas la rimedoj por kontentigi tiujn bezonojn. Povas ekzisti tre malsamaj
rimedoj por kontentigi antaŭfiksitan bezonon, iun pli damaĝan al kunhomoj, socio aŭ la biosfero,
aliaj pli respektemaj.

Kio estas montrita ĉi tie estas la plej respektemaj rimedoj ke ni identigis ĝis nun por kontentigi
hombezonojn.  Ĝenerale,  la  kontentigo  de  bezonoj  estas  disponigita  de kolektivaj  rimedoj,  kiuj
estas pli efikaj ol individuo tiajn ĉar ili kunigas resursojn, kaj mobilizante etikon de modesteco kaj
de aŭtenta, interna plezuro.

Specifa rimedo por kontentigi bezonojn estas "ŝparema kontentigebla novigado" t.e. la teknologioj
kaj  metodoj  de  niaj  prapatroj  (evoluigitaj  en  tempoj  de  malabunda  energio  kaj  resursoj),  sed
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apogita per scienca scio kiu igas ĝin pli fidinda kaj kun pli alta spektaklonivelo (ekz. mamnutra,
ligna konstruaĵo, cirkulante). Uzi tiujn ŝparemajn kontentigeblajn rimedojn por kontentigi bezonojn
implicas  majstri  specifajn  kompetentecojn  (ekz.-hejma  kuirado,  cirkulante).  Tiuj  kapabloj  estas
instruitaj en la eduka sistemo.

Memdetrua kontentigo de homaj bezonoj

La kontentigo de homaj bezonoj jam ne estas adaptita direkte al la rimedoj plej malŝparemaj el
resursoj, kaj la plej damaĝa al homoj.

Konsumo  jam  ne  estas  instigita  per  la  ciklo:  (1)  damaĝa  konsumo,  (2)  riparas  agon  sur  la
simptomoj, kaŭzante specifan kromkonsumon, (3) pli da konsumo.

Konsumo jam ne estas adaptita direkte al la rapidaj,  facilaj, kaj damaĝaj rimedoj por kontentigi
homajn bezonojn, dizajnitajn por maksimumigi produktadon kaj monan enspezon (kaj tiel MEP).

 3.1.1 Kontentigante fiziologiajn bezonojn 

 3.1.1.1 Homeostazo

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis 

Loĝigo estas konstruita kaj ekipita tiel ke interna temperaturo varias inter 18 °C en vintro kaj 28 °C
en somero.

Loĝigo jam ne estas konstruita kaj provizita per malŝpareme potenca hejtado kaj klimatizilo tiel ke
interna temperaturo varias inter 25 °C en vintro kaj 18 °C en somero.

 (vidi:Loĝigo)

 3.1.1.2 Manĝaĵo

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12 

Beboj estas plejparte mam-fed.

Infanoj kaj plenkreskuloj plejparte manĝas daŭrigeblan, sanan kaj ekvilibran dieton faritan de:

• vegetaj proteinoj kaj karbonhidratoj (cerealoj kaj pulsoj)

• vegetaj grasoj

• fruktoj kaj legomoj

• B12-vitamino.

Ekzemploj  de  pladoj  laŭ  tiu  modelo  ekzistas  en  tradicia  kuirarto:  minestrono  (Italio),  kuskuso
(Nordafriko), legomstufaĵo (Hindio).

Kompetentecoj  koncerne hejman kuiradon kaj  manĝoplanado  estas  instruitaj  en  la  lernejo.  La
prizorgado kaj ĝisdatigo de tiuj kompetentecoj estas svatis al plenkreskuloj.

Tiu dieto estas kompletigita kun kokaĵo, ovoj, terpomoj kaj foje al porkaĵo.

La plej granda parto de manĝaĵo estas disponigita per longperspektivaj abonoj al semajnaj korboj

Version 1 p.33/59 15 Dec 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis


 KosmoPolitika Kooperativo – Socio de Interkonsento

da fruktoj kaj legomoj, kun aŭtomata replenigo de ne-efemeraj varoj.

Beboj jam ne estas plejparte manĝitaj kun artefarita beblakto.

Infanoj kaj plenkreskuloj  jam ne estas manĝitaj kun nesaniga kaj nedaŭrigebla dieto bazita sur
viando (plejparte bovaĵo), laktaĵfabriko, aldonita sukero kaj graso, kaj pretaj, superfrostigitaj pladoj,
aĉetitaj en superbazaroj.

 3.1.1.3 Trinku

Trinku estas esence disponigita per krana akvo.

Krome, fruktosukoj kaj tespecoj disponigas diversecon en gustoj kaj nutraĵoj.

Alkoholaĵoj  kaj  trinkaĵoj  kun aldonita  sukero estas  ŝargitaj  kie  imposto  enkalkulas  la  damaĝon
kaŭzitan al homa sano.

Trinkaĵoj jam ne estas liveritaj en forĵeteblaj boteloj aŭ ladskatoloj.

Trinkaĵoj  kun  aldonita  sukero  kaj  alkoholaĵoj  jam  ne  estas  antaŭenigitaj  kiel  sendanĝere.  Ilia
konsumo falis rimarkinde.

 3.1.1.4 Dormo

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Shift_work 

Labordevontigoj foriras almenaŭ 11 horojn da senĉesa ripozo inter du periodoj de laboro. Laboristo
dungita en maltipa labortempo aŭ en ŝanĝlaboro restas en tiu situacio jam ne ol 2 jaroj en vico, kaj
tiam verkoj en regula tago labortempon dum 3 jaroj almenaŭ.

Ŝanĝlaboro aŭ laboro laŭ netipa labortempo jam ne estas permanenta kvalito de la laborvivo de
persono. La sandifekto pro tia labortempo estas signife reduktita.

La bruo de aŭt- kaj aertrafiko, kaj de subĉiela ekipaĵo, estis dramece reduktita. La kvalito de dormo
jam ne estas plimalbonigita per bruo.

 3.1.1.5 Elimino

I. e. pisu, fekas, ŝvito. Nenio ŝika, sed tamen necesa ...

Ĉiuj  konstruaĵoj  estas provizitaj  per necesejoj  kaj  estas ligitaj  al  la kloakaĵosistemo. Ĉiuj  elfluoj
poste estas traktitaj por reestigi la akvon al pureckondiĉo kie ĝi povas esti sekure reenkondukita en
la naturan medion.

Kloakaĵo jam ne estas permesita atingi la medion netraktita, kie ajn la sanitara instalaĵo situas.

 (vidi:Uzita akvo kaj homaj sekreciaĵoj)

 3.1.1.6 Ŝirmejo

 3.1.1.6.1 Vestaĵo
÷ Ligo: http'oj: //www.goodreads.com/book/show/236842.   The_Triumph_of_Individual_Style_   

Ĉiu persono portas vestaĵojn kiel kiuj estas adaptitaj por konveni lian/ŝiajn korpotrajtojn: koloro de
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hararo kaj haŭto, proporcioj, trograseco, () simetrio ... laŭ universalaj principoj de persona titolado.
Ĉar tiuj vestaĵoj konvenas la personon tre bone, sendepende de modotendencoj, ili povas daŭri
longe kaj trankviligi estu konvenaj.

Vestaĵoj estas faritaj el organikaj naturaj fibroj (lano, lino, kanabo, kotono) kaj de limigita nombro
da sintezaj fibroj selektitaj por sia teknika efikeco preter kiuj naturaj fibroj rolas, kaj por sia kapacito
esti eterne reciklitaj kiam selekteme kolektite ĉe fino de vivo.

Vestaĵoj  jam  ne  estas  unu-uzaj,  forĵeteblaj  modobjektoj  faritaj  el  ne-renovigeblaj,  ne-reuzeblaj
artfibroj,  kiuj  estas  dizajnitaj  por  konveni  anoreksajn  modelojn  kaj  por  igi  ajnan  alian  normale
konstruitan personsenton kiel tropezo kaj malbela.

Vestaĵoj jam ne estas ultra-malaltaj kostobjektoj faritaj sub teruraj sociaj kaj medicirkonstancoj de
laboro.

 3.1.1.6.2 Loĝigo
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Ernst_May-nombro The_New_Frankfurt 

Ĉiu loĝejo havas la sekvajn ecojn:

• ĝia energia spektaklonivelo en malvarma vetero estas tiu de "pasiva domo", t.e. ke estas
tiel bone izolita ke ĝi ne bezonas specifajn hejtadaparatojn aŭ energio kaj tamen atingas
internajn temperaturojn super 18 °C;

• ĝia energia spektaklonivelo en varma kaj suna vetero estas tia ke la interna temperaturo ne
superas 28 °C, kun neniu alia fonto de energio ol la sunenergio atingante ĝin. Por tio, ĉiuj
konstruaĵoj havas eksterajn obturatorojn;

• en  la  plej  multaj  kazoj,  ekipaĵo  (ekz.  lavmaŝinoj)  kaj  areoj  (ekz.-sekigejo,  gastĉambro,
sekurigis  kaj  ŝirmitajn  parkumadlokojn  por  la  bicikloj  /pedelec'oj  de  gastoj,  partio-/
pilkĉambro)  estas  dividitaj  inter  loĝantoj  de  la  sama konstruaĵo.  Elektronikaj  avertantaj
sistemoj  apogas  tiun  dividadon  (signalon/kiam  la  lavo  estas  finita,  videinspektado  por
malhelpi ŝtelonplimalboniĝo),

• la nombro da plankoj per konstruado en kamparaj lokoj estas neniu malpli ol 2-a En urbaj
areoj la nombro da plankoj estas neniu malpli ol 3, sed ne pli ol 6-a interesa modelo estas
la "Nova Frankfurto" de arkitekto kaj urba planisto Ernst May.

• ĝi estas tute ombrita en somero de unu aŭ pluraj foliarboj

• estas provizite per loko parkumi defendeble ĉiujn biciklojn/pedelecs de la domanaro sub
ŝirmejo.

Ĉiuj lastatempaj konstruaĵoj estas konstruitaj kun ligna strukturo (kun fajro-dissekcanta tegaĵo), tiel
kapti CO2 super la tuta vivtempodaŭro de la konstruaĵo (eble eterne).

Loĝigo  jam ne estas  farita  en plimulto  de individuajn  serenajn  unu-etaĝajn  domojn  faritajn  de
betono  kun  neniu  izolajzo  sed  kun  superdimensiigita  fosilia  fueloita  hejtado  kaj  elektra
aertemperigo, kaj larĝaj fenestroj eksponis plenan Suda kun neniu ekstera protekto.
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 3.1.1.6.3 Urboplanado
÷ Ligo:  http'oj: //www.harpercollins.co.uk/9780008218430/the-hidden-life-of-trees-the-international-
bestseller-what-they-feel-how-they-communicate/ 

http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island 

Loĝejoj situas aŭ en kamparaj lokoj dediĉitaj al terkultivado aŭ en densaj (eĉ se foje malgrandaj)
urbaj areoj kolektis ĉirkaŭ stacidomoj, ene de radiuso rajtiganta biciklantojn atingi la stacion en
malpli ol 10 minutveturo.

La densaj urbaj areoj enhavas ĉiujn urbajn servojn (podetala komerco, bankado, sanservo).   Ĉiuj
partoj estas ligitaj unu al la alia per tute ligita reto de rapidaj ciklolenoj, ligitaj al densa reto de lokaj
bicikladpadoj. Sekuraj parkumadlokoj estas haveblaj por bicikloj en stratoj je intervaloj malpli ol 50
m unu de la alia.

Ĉiuj stratoj estas priplantitaj kun unuj aŭ pluraj vicoj de foliarboj, esti tute ombritaj en somero. Arboj
en tiuj vicoj estas ligitaj al unu la alian per kontinua surfaco de grundo kie iliaj radikoj ligas metroon
por dividi  resursojn,  kie aliaj  plantoj  kreskas,  kaj  kie  folioj  estas kolektitaj  en aŭtuno por formi
humon.

Loĝejoj  jam ne  estas  situantaj  en  senfinaj  antaŭurbaj  lokoj  kiuj  kumulas  la  socian  kaj  fizikan
izolitecon de kampara vivo kun la bruo, obstrukciĝo kaj poluo de urbaj valoroj, kaj kie neniuj aliaj
veturiloj estas planitaj ol la aŭto.

Gepatroj jam ne estas devigitaj foruzi la plej multajn el sia tago taksiaj siaj infanoj kaj adoleskantoj
de unu agado ĝis la venonta.

En densaj urbaj areoj, stratoj jam ne estas mineralaj dezertoj stokantaj sunan varmecon dum la
tago  kaj  malhelpantaj  temperaturojn  falado  al  daŭrigeblaj  temperaturoj  dum  la  nokto  ("urba
varmecoinsulo-" fenomeno).

 3.1.1.7 Higieno

Varmigu por sanitara varma akvo estas disponigita fare de sunahejtaj paneloj sur la tegmento de
ĉiu konstruaĵo, manĝigobon-izolitaj tankoj, kompletigitaj per varmigado provizis de elektra energio
aŭ per la bruligado de daŭrigeble administrita biomaso.

Sapo kaj lesivoj estas sufiĉe biodiserigeblaj por siaj post-uzaj restaĵoj por esti tute kaptis proksime
de akvopurigadinstalaĵoj.

Varmigu por sanitara varma akvo estas jam ne disponigita per fosiliaj fueloj.

 3.1.1.8 Privateco

Aldone al la protekto de privateco disponigita per enhavado kaj vestado, personaj datenoj estas
forte protektitaj perleĝe. Privataj datenoj preter kio estas strikte necesa elfari transakcion ne povas
esti liverita al profitigaj organizoj, pro whatever kialo, eĉ kun la konsento de la persono. 

Personaj  datenoj  jam  ne  estas  industria  bona  estaĵo  ĉantaĝita  de  ciferecaj  monopolistoj  de
nekonsciaj  konsumantoj  logitaj  por  profiti  el  ŝajne  "liberaj"  servoj,  kaj  tiam  vendite  al  avidaj
anoncantoj entuziasmaj por manipuli konsumantojn plibonigante siajn plej intimajn malfortojn.
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 (vidi:Personaj datenoj)

 3.1.2 Kontentiga movado bezonas 
Transporto de homoj, specife pro profesiaj kialoj, estas minimumigita per la ampleksa uzokutimo
de  telekomunikadretoj  (malproksimaj  renkontiĝoj  kun  KD-nivela  aŭdiokvalito,  dividado  de
dokumentoj, ... ) .

Transporto de homoj  jam ne dependas  plejparte  de la  malŝparema,  polua,  danĝera,  brua kaj
klimat-detruanta privataŭto.

Profesia transporto de homoj al renkontiĝoj aŭ konferencoj jam ne estas la preteksto por altrapida
luksooturismo surbaze de brua kaj karbon-intensa flugtransporto, kaj pagita fare de la dunganto aŭ
de la impostpaganto.

 3.1.2.1 Navedado en kamparaj lokoj

En kamparaj lokoj, la transportsistemo por persona navedado estas la sama kiel en urbaj areoj,
surbaze  de  bicikloj/pedelec'oj  ligitaj  al  la  publiktransporta  reto.  Kiam  neniu  fervojoreto  estas
disponebla  ene de 5-km radiuso,  tiam rapidaj  kaj  rektaj  bateriaj  elektraj  buslinioj  funkciigantaj
aŭtomate  24/7  elfaras  la  saman  funkcion.  Ĉiuj  trajno-  kaj  busstacidomoj  estas  provizitaj  per
kontrolitaj kaj ŝirmitaj parkumadinstalaĵoj por privataj bicikloj/pedelec'oj, kaj per biciklaj luostacioj,
por ebligi fin-al-finan vojaĝadon kun neniu bezono porti onies biciklon sur estraro la trajno aŭ buso.

La publiktransporta stacio (relo aŭ buso) ankaŭ estas la loko kie publikaj kaj privataj servoj estas
densaj (ekz. banko, poŝto, medicina profilakta kaj salubra prizorgo, apoteko).

En kamparaj lokoj, la transportsistemo por persona navedado jam ne estas bazita sur la ekskluziva
uzokutimo  de  la  privataŭto,  kie  publikbusaj  servoj  estas  malrapidaj,  raraj,  malkomfortaj  kaj
nesekuraj - kaj tiel uzita nur fare de la tre malbona, la junega aŭ la tre aĝa havante neniun alian
alternativon.

 3.1.2.2 Navedado en urbaj areoj

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Pedelec 

La ĉeftransportteknologio por personoj super mallongaj distancoj (sub 5 km) estas la biciklo, eble
kun elektraenergia subteno (pedelec). Tio validas ankaŭ por aĝuloj aŭ por tiuj kun handikapo, kun
konvenaj adaptiĝoj (triciklo).

Super 5 km, la vojaĝado estas ligita kun publika transporto. Ĉiu fervojo kaj publiktransportaj stacioj
(metroo, tramo, buso) estas provizitaj per (1) kontrolitaj kaj ŝirmitaj biciklaj parkumadstacioj por
privataj bicikloj kaj (2) biciklaj luostacioj. Tiel homoj aliras biciklojn ĉe ambaŭ flankoj da sia naveda
vojaĝado, kaj ne bezonas porti sian propran biciklon kun ili sur estraro la trajno/ metroo   /tramo/
buso.

Urba navedado jam ne estas esence bazita sur la uzokutimo de la privataŭto pikita en senfinajn,
bruajn kaj poluanta trafikŝtopiĝojn.
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 3.1.2.3 Intra-kontinentaj vojaĝoj

Longdistanca vojaĝado preter ĉiutage navedi, ene de kontinento (specife ene de Eŭropo) estas
farita per fulmtrajno aŭ de boato. Fulmtrajnoj vojaĝas ankaŭ preter nokto en kuŝlokkonfiguracio.
Kuŝloko kiun fulmtrajnoj alvenas en la mateno en specifaj stacioj provizitaj per pluvperiodoj, eble
pluraj kilometroj de la ĉefvojo en la urbocentro. Rapidaj kaj oftaj navedoj ligas tiujn staciojn kun la
urbocentro kaj kun la publiktransporta reto por loka navedado.

Intra-kontinenta turismo povas esti farita ĉiun jaron, pro la malavara asigno en pagitaj ferioj, kiuj
permesas por restadoj  de pluraj  semajnoj  en vico - kongrua kun tago aŭ du el  vojaĝado ĉiun
manieron. La interagoj inter turistoj kaj la loka loĝantaro estas de alta kvalito, ĉar ĉiuj majstras la
internacian komunikadlingvesperanton sur konversacionivelo.

Longdistanca vojaĝado preter ĉiutage navedi, ene de kontinento (specife ene de Eŭropo) estas
jam  ne  farita  kun  malalt-kostaj  aviadkompanioj  pagantaj  neniujn  impostojn  por  ilia  keroseno,
pagante  neniujn  sociajn  kontribuojn  por  ilia  personaro,  kaj  kies  ĉeffonto  de  enspezo  estas
subvenciota fare de magistratoj por ligi ilian balotdistrikton al ilia reto.

Homoj jam ne deprenas semajnfinon al "urbokernekskurseto" ĉe la alia fino de la kontinento por
ekspluati diferencojn en ekonomia evoluo ĉe sia avantaĝo, limigante siajn interagojn kun la loka
loĝantaro al krudaj kaj neegalaj ekonomiaj transakcioj en proksimuma la angla.

 3.1.2.4 Interkontinentaj vojaĝoj

Interkontinentaj vojaĝoj estas ekstreme maloftaj. Se farite entute, ili estas faritaj per boato.

Ĝenerale, persono elfaras tian, aŭ escepte du, interkontinentajn feriojn en sia/ŝia vivdaŭro. Tiuj
ferioj daŭras plurajn monatojn al jaro, se temas pri esti kongruaj kun unun aŭ du semajnojn da
vojaĝado  unu  maniero.  Ili  estas  tiel  singarde  pretaj  kaj  elektita,  por  maksimumigi  la  lernadon
ricevitan.

Interkontinentaj  vojaĝoj  uzantaj flugtransporton kun ĝiaj  alkroĉita altaj emisioj  en Forcejo-Gasoj
estas jam ne ordinaraj por ferioj aŭ komerco.

Homoj jam ne deprenas semajnon al  strando sur  alia  kontinento  -  kiam similaj  strandoj  estas
haveblaj hejme, kaj sen eĉ pripensado de la kulturaj aŭ naturaj detaloj de la lando ilivojaĝado al.

 3.1.2.5 Fuĝu de danĝero

Homoj kaj familioj sub vivo- aŭ integrec-minaca danĝero (ekz. pro burĝa aŭ ekstera milito, socia
agitado,  naturkatastrofoj  kiel  ekzemple  sismoj  aŭ  homfaritaj  katastrofoj  kiel  ekzemple  klimata
ŝanĝo) estas protektitaj per azilrajto.

Homoj kaj familioj sub vivo- aŭ integrec-minaca danĝeraro jam ne foriris sendefendaj antaŭ brutalaj
kaj mono-eldevigantaj kontrabandistoj.

 3.1.2.6 Serĉu pli bonajn vivcirkonstancojn

Movado de homoj ene de ĉiu jurisdikcio estas libera.

Movado de homoj inter jurisdikcioj estas reguligita per duflankaj (kaj prefere plurflankaj) internaciaj
interkonsentoj difinantaj la nombrojn kaj kunmetaĵon de migradfluoj. Alvenantaj homaj fluoj estas
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distribuitaj geografie en la celloklandoj por instigi al kultura integriĝo.

Movado de homoj inter jurisdikcioj jam ne estas kaosa miksaĵo de brutala, neuzeblaj reguloj, de
senigado de respondecaj kampoj per ĉiuj registaroj implikitaj (en la fonto kaj en la celloklandoj) kaj
de drameca koncentriĝo de problemoj en kelkaj geografiaj lokoj.

 3.1.3 Kontentigado bezonas por socia havaĵo

 3.1.3.1 Elkore/amikecoj

Amo kaj amikecoj estas aŭtentaj, kun neniu ekonomia aŭ patrimonial interfero.

Amo kaj  amikecoj  jam ne estas hipokritaj  ekzercoj  kie  la  malfortaj  provoj  akiri  ekonomiajn  aŭ
sociajn avantaĝojn de la potenca, esence vendante lia/ŝian animon aŭ korpon (aŭ ambaŭ).

 3.1.3.2 Membreco

Civitanoj havas senton de apartenado al fruktodona komunumo pro la du sekvaj kialoj:

• ili  estas  fieraj  esti  realiginta  la  transiron  al  daŭrigebla  socio,  konservante  pacon,
demokration kaj homajn rajtojn - mirindan atingon, kompareblajn al gajnis la plej malfacilan
militon;

• ili  agas kune, koopere, en la  administrado de organizoj  de ĉiuj  grandecoj  kaj  celoj,  kaj
akcioinformo signifaj al la decidoj ligitaj al tiuj organizoj.

Personoj jam ne bezonas rigardegi la saman vidbendon kontentan (en televido, sur tablojdoj aŭ sur
dolortelefonoj) sentiĝi ligitaj al aliaj, kaj tiel jam ne detrui siajn kapacitojn koncentriĝi, por lerni, por
senti empation kaj por komuniki kun aliaj.

÷ Ligo: http://www.mariewinn.com/plugin.htm 

Civitanoj jam ne devas bezoni ligi al brutalaj homamasoj konstruitaj laŭ "ni" vs. "ili" padronon,kiel
ekzemple  sekso,  naciaj  aŭ etnoj,  la  kluboj  aŭ aĉetantoj  de  piedpilksubtenantoj  de  antaŭfiksita
marko,   sentiĝi forta kaj certigi.

 3.1.4 Kontentigante la bezonon de fido je onies estonteco
Ĉiu persono estas memcerta ke ŝli  estas plene apogita fare de socio, kaj ke tiu subteno estas
roksolida.

Homoj  jam ne estas en permanenta stato  de timo,  streso kaj  timo,  kie  ili  sentas ke ili  povas
dependi nur de ili mem kaj de siaj plej proksimaj familianoj kaj aliancanoj.

 3.1.4.1 Sekureco kontraŭ interna perforto

Ĉiuj civitanoj sentas, kaj estas, pripensitaj kaj respektitaj. Ili estas sur egala ekonomia, instrua kaj
socia bazo kun ĉio aliaj. Ili havas altnivelan de fido kun siaj samcivitanoj. Tio disponigas ĝeneralan
senton de sekureco.

En kazo persono rompas la  leĝon,  la laboro de la polico  identigi  lin/ŝi  fariĝas pli  facila  per la
spurebleco de ĉiuj financaj transakcioj, per la individua markado de ĉiuj materialobjektoj, kaj per la
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larĝa subteno en la populacio de justema socia ordo.

La radiko kaŭzas de socia perforto, nome neegalaĵoj, timo kaj hontigo, esence malaperis.

Sekureco jam ne estas administrita per eskalado de perforto inter ĉiam pli malesperaj kaj forlasitaj
senhavuloj kaj ĉiam pli maldiskretaj, brutalaj kaj neklarigeblaj komunaj polictrupoj.

 3.1.4.2 Sekureco kontraŭ ekstera perforto

En longa perspektivo, la skalo ĉe kiu socio estas demokratie regita estas la tuta mondo, tiel ke
neniu homa komunumo estas minacita per another unu.

En la averaĝa tempo, tiel longe kiel pluraj sendependaj jurisdikcioj kunekzistas, internacia paco
inter ili estas apogita fare de plurflanka ordo regita perleĝe, kaj kies absolutaj prioritatoj estas: (1)
media daŭripovo kaj (2) justeco en la asigno de la resursoj de la Tero.

Se tiu kadro ne sufiĉas, la ekstera sekureco de la Eŭropa Unio estas certigita per la sekvaj rimedoj:

• tre  malcentralizitaj  kaj  parte  redundaj  retoj  de  ĉiuj  tipoj  (potenco,  telekomunikadoj,
transporto) kun neniu ununura punkto de fiasko;

• abundaj akcioj de ne-efemeraj varoj kaj municio, sufiĉa dum 6 ĝis 12 monatoj;

• bon-funkcia ciber-defendo signifas;

• lokaj defendtrupoj surbaze de deviga militservo kaj trejnite ĉe burĝa protekto, policoj kaj
tekno-gerilaj defensivaj taktikoj;

• profesiulo  armetrupoj  (tero,  mararmeo-  kaj  aerarmeo)  inkluzive  de tute sendependa kaj
integra Komando, Kontrolo, Komunikadoj kaj Spionkapacito, de spaco.

Internacia ordo jam ne estas garantiita per la armita entrudiĝo de soldulo ekspediciafortoj de riĉaj
landoj, ofte perceptitaj kiel nov-koloniaj, en senhavulojn, malstabilaj regionoj de la mondo.

La populacioj en malbonaj regionoj strikis kun la vivminacaj aridoj kaj naturkatastrofoj kiuj estas
sekvoj de mondvarmiĝo, ne estas lasitaj  malesperaj kaj  sole, per neniu alia rimedo ol  perforto
(alinome "terorismo") havi la mondon prizorgas siajn problemojn.

La  asigno  de  esencaj  naturresursoj  jam ne  estas  misprezentita  en  favoro  de  la  riĉulo  kaj  la
potenca.

 3.1.4.3 Sekureco kontraŭ naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj

Ĉiu persono estas provizita per malpeza, long-aŭtonomia burĝa protekta avertanta aparato, kiu
provizas lin  /ŝin per tuja alarmo kaj informoj,  en lia/  ŝia lingvo kaj enkalkulante lia/ŝiajn eblajn
handikapojn, koncerne naturajn aŭ homfaritajn katastrofojn, kaj en la profilaktaj agoj por preni por
konservi onies sekurecon. Tiu aparato povas esti inkludita en alia hejm-aparato aŭ mova aparato,
sed ĝi funkciigas sendepende por almenaŭ 24h kun neniu bezono de ligo al la elektra krado. Ĝia
bona funkciado estas kontrolita ĉiun monaton.

La populacio estas trejnita koncerne la ĝeneralan sekureckonduton por havi en kazo de naturaj aŭ
homfaritaj katastrofoj.

Populacioj jam ne estas lasitaj solaj kaj senhelpaj en kazo de naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj,
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esperante je ĝustatempa kaj konvena interveno de superfortita, subteamita kaj sub-financit-Ŝtato
por prizorgi ilin.

 3.1.4.4 Sekureco kontraŭ akcidentoj/malsano

La tropezo de vivstil-rilataj kronikaj malsanoj (t.e. kardiovaskula, kancero, tipo II diabeto, psikaj
malsanoj), kiuj en 2019 konsistigas la plejparton de sanproblemoj kaj de trofruaj mortoj en Eŭropo,
estas forte reduktita per la sekvaj faktoroj:

• dieto surbaze esence de plantnutraĵo;

• frakcio de navedadvojaĝado farita per aktivaj reĝimoj de transporto (de biciklo aŭ je piedo),
disponiganta moderulon sed ĉiutagan fizikan agadon;

• bonaj laborkondiĉoj (kun ŝanĝo laboras dum limigitaj periodoj nur en vivo) kaj partopreno
en la administrado de la laborejo donanta senton de celo kaj de majstrado de onies sorto,
tiel limigante kronikan streson;

• aktivajn kaj rekompensante libertempajn agadojn en pozitiva interagado kun kunhomoj;

• paca kaj ĝentila, egala kaj sekura socio plue limiganta kronikan streson.

Ĉiu persono estas sekvita fare de familia kuracisto, kiu havas aliron al la plenaj sanhistorioj de la
persono. Ĉiu persono spertas devigan ĉiujaran sankontrolon por detekti ajnan sanproblemon frue.

En  kazo  de  malsano,  akcidentoj  aŭ  vundo,  sanservo  estas  finstudinta  respondo  en  la  sekva
sinsekvo:

1. sukuro disponigite fare de vaste-edukita populacio;

2. densa reto de apotekoj;

3. bone ekipitaj hospitaloj.

Vivstil-rilataj kronikaj malsanoj (t.e. kardiovaskula, kancero, tipo II diabeto, psikaj malsanoj) estas
jam ne disvastigitaj per la sekvaj faktoroj:

• dieto surbaze esence de viando, bestograson kaj aldonitan sukeron;

• sidemaj vivstiloj; 

• kronika streso sur laboro pro malsekureco, netipa labortempo kaj sento de sensignifeco;

• socia izoliteco de homoj algluiĝis en "socia" amaskomunikilaro antaŭ ilia dolortelefono;

• perforta, malamika, neegala socio kie homoj permanente timas unu la alian.

Bon-kvalita sanservo jam ne estas lukso kiun nur la riĉulo povas havigi.

La senhavuloj jam ne estas aprobitaj por ne havado de la "sana vivstilo" kiun ĉiuj aspektoj de iliaj
vivoj kaj medio malhelpas ilin de penado.

Sandatenoj  jam ne estas  private  transprenitaj  fare  de ciferecaj  monopolistoj  provizantaj  ilin  al
farmaciaj firmaoj enfokusigantaj siajn novigadklopodojn sur la malsanoj de la riĉulo.
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 3.1.4.5 Sekureco kontraŭ perdo de kapacito

La fizika kaj mensa kapacito de personoj estas daŭranta dum longa tempo pro la faktoroj  kiuj
ankaŭ limigas vivstil-rilatajn kronikajn malsanojn.

En kazo persono perdas kapaciton pro whatever kialo (akcidento, malsano aŭ maljunaĝo), ŝli unue
estas apogita en lia/ŝia ĉiutaga vivo hejme kaj sur laboro de teknikaj anstataŭaĵoj (komencante per
optikaj  okulvitroj  aŭ audioprotezo),  kaj  tiam aŭ de homo aŭ robotasistanto,  ĉe  la  elekto  de la
persono.

Diligentaj hejmoj por la prizorgo de la maljuna, la personoj kun handikapoj aŭ la mensmalsana
estas la solvo de lasta eliro.

La fizika kaj mensa kapacito de personoj jam ne estas plimalbonigita rapide per la samaj faktoroj
kiuj ankaŭ kaŭzas vivstil-rilatajn kronikajn malsanojn.

Homoj jam ne estas lasitaj solaj supre krom la risko je perdo de kapacito en maljunaĝo, aŭ en kazo
de handikapo aŭ malsano.

 3.1.5 Kontentigante la bezonon de l gajno 

 3.1.5.1 Aŭdante pri aliaj kulturoj

Studentoj  lernas la fremdlingvon ke ili  sentiĝas kulture aŭ emocie plej  ligitaj  al  - ĉar internacia
komunikado estas prezentita kun esperanto.

 (vidi:Diskutante juste)

 3.1.5.2  Lernado en ĉiuj aĝoj

 (vidi:Eduko)

 3.1.6 Kontentigante la bezonon de memfido kaj mem-faktigo
" Mem-faktigo " intencas realigi onies plenan potencialon kiel homo, por la ĝenerala bono de la
homaro kaj de nia natura medio.

Homoj jam ne serĉas memfidon kaj memrealigon per konsumado kaj elmontrado de multekostaj
kaj parademaj luksvaro, per kio ili urĝe provas montri al aliaj kaj al ili mem ke ili apartenas al la
riĉulo kaj la potenca.

 3.1.6.1 Senchava laboro

Ĉiuj civitanoj havas senchavan kaj fruktodonan laboron, en bonaj kondiĉoj kaj kun deca salajro.

Homoj jam ne estas retiriĝis de laboro kiu estas:

• sensenca kaj celita al la ekskluziva kontentigo de malproksimaj kaj avidaj akciuloj;

• farite  sub  malmolaj  kaj  brutalaj  sociaj  rilatoj  inter  kolegoj  kaj  kun  la  hierarkio,  sub
permanenta minaco de estanta malakceptita subite;

•  sub malbonaj materialaj laborkondiĉoj; kaj
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• malbone pagita.

(vidi:Gajnita aliro al renovigeblaj resursoj)

 3.1.6.2 Partopreno en demokrata decidiĝo

Ĉiuj  civitanoj  estas invititaj  partopreni la demokratajn, multi-koncernatajn administradkorpojn de
ĉiuj grandecoj kaj specoj de privataj kaj publikaj institucioj, kie ili povas percepti ke ilia voĉo estas
aprezita, aŭdis kaj havas efikon.

Homoj jam ne sentiĝas senpovigitaj kaj nglektitaj en decidiĝo ĉe ĉiuj pesilo. Ili jam ne havas la
senton ke decidoj  estas prenitaj  super siaj  kapoj,  en maldiafanaj  cirkloj  kie nur la riĉulo kaj la
potenca havas aliron, al la ekskluzivaj avantaĝoj de la malmultaj, kaj kun neniu konsidero por iliaj
bezonoj.

(vidi:Interkonsento sur reguloj kaj en estontaj agoj)

 3.1.6.3 Artistic & Physical-agadoj

La nombro da horoj estantaj laborita fare de homoj estas sufiĉe malalta por ili por havi tempon por
(ekz. artaj aŭ fizikaj) agadoj de sia propra elektado, en kiu por evoluigi ilian kreivon, inteligenton kaj
kapablojn, kun neniu premo por efikeco aŭ kvalito.

Arta agado estas libera (kiel en "libera sinesprimo"). Tiu libereco estas protektita perleĝe. Publikaj
instancoj apogas kulturajn kaj artajn agadojn.

Artistoj devas tamen pagi por la resursoj de ĉiuj specoj (renovigeblaj kaj ne-renovigeblaj) kiujn ili
uzas (ekz. farbo kaj tinkturfarboj, ĉizante ŝtonon).

Kiam arta formo kaŭzas difekton en homa fizika, neŭrologia aŭ menshigieno (ekz. rapidaj, furiozaj
vidbendoj),  la  ekvivalentaj  kostoj  estas  transdonitaj  al  la  uzanto  per  imposto  sur  negativaj
eksterecoj.

Arta libereco jam ne estas la preteksto por vundado de homoj, ilia sentemo, iliaj emocioj kaj ilia
neŭrologia integreco, por la konsidero de profito.

Korpekzercado estas malpli de "sporto-" manĝigo sur konkurado, kaj tiel jam ne spektaklobranĉo,
propagando-ilo por ideologio de konkurado kaj reklamamaskomunikilo.

 3.1.6.4 Novigado

La generacio, publikigo kaj diskuto de novigaj ideoj estas liberaj (kiel en "libera sinesprimo").

Ĉiu civitano estas dotita per startĉefurbo por investado en siaj/ŝiaj novigaj ideoj, kondiĉe ke kelkaj
kondiĉoj estas pretitaj kontentigi.

Patentoj protektas novigajn ideojn, kondiĉe ke la teknikaj rimedoj por elfari la celitan funkcion estas
efektive novigaj, kaj priskribitaj en sufiĉaj detaloj en la patento por aliaj por reprodukti ĝin.

 (vidi:mi nvesting kontentigi estontajn bezonojn)
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 3.2 Ŝanĝante la mondon
Socio  transformas  kion  nia  geologia,  geofizika  kaj  biologia  medio  disponigas  (ekz.  respektive
mineralo ercoj, vento, grundo) en varojn kiuj estas uzeblaj de homoj por kontentigi siajn bezonojn.
Tiu transformo estas farita en interkonsento kun la leĝoj de fiziko, biologio kaj geologio, kaj sekvas
la aforismon de F. Bacon (1620) "naturon estas nur esti konkerita per obeemo".

Transformo farita en datenoj, energio, ne-vivanta materio kaj plantoj estas tre aŭtomatigita, dum tio
farita sur homoj kaj aliaj bestoj estas malpli.

Transformo estas  farita  fare  de kolektivaj  organizoj  kiuj  akumulis  kapitalon  de  ĉiuj  specoj  (en
procezoj,  scio,  softvaro,  maŝinoj,  ekipaĵo,  konstruaĵoj,  aliro  alteriĝi)  kaj  homajn  individuajn  kaj
kolektivajn kompetentecojn, por funkciigi kun alta grado da efikeco en la uzokutimo de resursoj.

Tiuj organizoj povas esti publikaj (t.e. posedata per la Eŭropa Unio aŭ de unuoj ĉe pli malgranda
skalo) aŭ privataj.

La celo tiuj organizoj estas: (1) disponigi varojn al solventaj klientoj;  (2) kontribui al la celoj de
publikaj politikoj.

Por ĉiuj tiuj organizoj, profito estas la kondiĉo por funkciiga (ĉar permanentaj perdoj signifas ke
kapitalo estas detruita kiu estus pli bone uzita aliloke) - ĝi ne estas tamen ilia celo. Ĉiuj organizoj
estas tiel "kun profito", sed ne "por profito".

La organizoj koncentrantaj la teknikajn kaj instituciajn kapacitojn ŝanĝi la mondon jam ne estas
entreprenoj kies sola celo estas la profito de akciuloj, kaj kiu ankaŭ ofte prosperas sub la sekva
komercmodelo:

1. privata transpreno de ĉefurbo kreita per naturo (ekz. naturresursoj) aŭ de aliaj (ekz. bone
trejnita laborantaro forlasanta la publikedukan sistemon);

2. detruo de tiu kapitalo kaj distribuado de enspezo al avidaj akciuloj;

3. transpreno de nova, ankoraŭ neuzita formo de antaŭekzista kapitalo.

 (vidi:Interkonsento sur decidoj de firmaoj)

 3.2.1 Transformante informojn 
÷ Ligo: http'oj: //doi.org/10.1038% 

La rapide eksponenta kresko en la prezento de elektroniko ekde la 1960-aj jaroj (konataj kiel "Leĝo
de Moore") finiĝis inter 2018 kaj 2020. Tial, ciferecaj teknologioj estas stabilaj, kun tre limigitaj kaj
malrapidaj evoluoj.

La iluzio malaperis ke la rapida eksponenta kresko en la prezento de elektroniko sperta ĉar la
1960-aj jaroj (konataj kiel "Leĝo de Moore") daŭros eterne.

La rapideco da teknologia ŝanĝo jam ne venteas esti permanente "eksponenta" aŭ "interrompa".
La  teknologiaj  ŝanĝoj  en  la  elektroniksektoro  jam  ne  estas  la  preteksto  por  asertado  ke  la
estonteco estas interne neantaŭvidebla, kaj tiel tiu reguligo estas kaj senutila kaj damaĝa.
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 3.2.1.1 Softvaro

÷ Ligo: http'oj: //www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html 

Softvaro estas libera kaj eterna.

Ĉar la rapida eksponenta kresko de la prezento de elektroniko ĉar la 1960-aj jaroj (konataj kiel
"Leĝo de Moore") finiĝis inter 2018 kaj 2020, tie antaŭ 2050 estos neniu bezono de ĝisdatigoj de
softvaro - kiu tiel iĝos eterna elemento de nia socia infrastrukturo.

Ĉar  tiu  infrastrukturo  fariĝis  tiel  decida  al  niaj  socioj,  ĝi  estas  havebla  al  ĉio  sub  libera
licencregistaro, kaj estas administrita fare de soci-utila organizo kolektanta ĉiujn koncernatojn.

Softvaro jam ne estas privatproprieto, posedata fare de profitcelaj entreprenoj, kaj protektita sub
haste loba sistemo de "la rajtoj de verkinto" kiu en efiko disponigas eternan lupagon por unufoja
novigado (ĉar  ĝi  daŭras 70 jarojn  post  la  morto de la  lasta verkinto de kolektiva  laboro,  kiuj,
koncerne dungitojn en entrepreno kiuj estas permanente renoviĝintaj, signifas eterne).

 3.2.1.2 Datenoj

 3.2.1.2.1 Personaj datenoj
÷ Ligo: http'oj: //eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri CELEX:32016R0679 

Homoj havas plenan kontrolon de siaj  propraj datenoj,  en maniero analogaj al  la nuna eŭropa
General Data Protection Regulation - GDPR.

La  ĝeneralajn  esprimojn  kaj  kondiĉoj  por  la  uzokutimo  de  enreta  servo  estas  difinitaj  en
devigaŝablono.  Tiu  ŝablono  malpermesas  la  kapton  kaj  re-vendadon  de  personaj  datenoj  por
uzokutimoj krom la ĝenerala bono.

Personaj datenoj jam ne estas bona estaĵo eltirita de personoj sub ĝeneralaj unupartiaj "esprimoj
kaj kondiĉoj", en kiu konsento al iu uzo de personaj datenoj ricevas en interŝanĝo por aliro al servo
asertis esti "liberaj".

 3.2.1.2.2 Ne-personaj, maŝin-generitaj datenoj
Aliro al ne-personaj, maŝin-generitaj datenoj estas libere havebla al ĉio, sub malferma formato kaj
licenco,  dividi  same  larĝe  kiel  ebla  la  tutaj  integriĝintaj  informoj  (ekz.  plibonigi  la  industrian
procezon, la prizorgadon aŭ la dezajnon de la maŝino).

Aliro al ne-personaj, maŝin-generitaj datenoj jam ne estas private transprenita fare de ciferecaj
monopolistoj. Tiuj ciferecaj monopolistoj jam ne estas en situacio de esti la nuraj kapablaj generi
Artefaritainteligentec-bazitajn maŝinojn bazitajn sur instruado de tio datenoj,  por la veturado, la
prizorgado aŭ la plibonigo de tiuj maŝinoj. Ili jam ne estas en situacio de eltirado de permanenta
lupago de la tuta industribranĉo.

 3.2.1.2.3 Kontado
Kontado estas profunde aŭtomatigita kaj normigita. Ĉiuj transakcioj estas aŭtomate registritaj (ekz.
fare de la banko) en normigita formato, kaj la asigno de elspezoj aŭ enspezo al iliaj respektivaj
kontadaj kategorioj estas aŭtomatigita (uzante ekz. Artefaritan inteligentecon).
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Kontadregulojn  estas  la  celo  de  demokrata  debato  kaj  decido,  kaj  periode  estas  reviziita.  Ili
preferas longperspektivan pensadon, internigas eksterecojn kaj akordigas la konduton de la firmao
kun sociaj kaj daŭripovceloj. 

Kontado jam ne estas teda, kompleksa kaj parte arbitra tasko, majstrita per kelkaj por eviti sociajn
kaj impostajn devontigojn de la riĉulo kaj la potencan.

÷ Ligo: http'oj: //www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/ 

Kontadregulojn jam ne estas difinita de malpubliko, demokratie neklarigeblaj korpoj kiel ekzemple
la Internacia Kontada Normigo-komisiono,  kun la nura mandato de priskribado de la valoro de
firmao ĉu ĝi estus likvidota tuj, por la bezonoj de altrapidaj borsmerkatoj (kaj kun neniu konsidero
por la longperspektiva naturo de siaj aktivaĵoj kaj kompensdevoj).

 3.2.1.2.4 Administraj formoj
Ĉiuj  interagoj kun la administracio estas aŭtomatigitaj:  formularoj  estas aŭtomate informitaj.  La
signifa klarigo, surbaze de la identeco de la persono aŭ la organizo kaj sur la notoj pri financaj
transakcioj  aranĝitaj  fare de la banko,  estas generita aŭtomate. La nura ago postuladita de la
persono aŭ la organizo devas korekti  la formon eventuale,  kaj  tiam konfirmas la formon kaj la
pagon.

Interagoj kun la administracio jam ne estas ŝarĝo por la homoj en pagendaĵo de organizoj (ekz. de
SMEoj). Tiu ŝarĝo estas tial jam ne senkulpigo por tiuj samaj homoj por rifuzado de reguligo.

 3.2.1.3 Telekomunikadoj

Fiksaj kaj mobiltelefonoj-retoj kaj la ligitaj servoj (ekz. mesaĝado, socia retigado, ... ) estas forte
reguligitaj publikaj monopoloj. Reguligo inkludas universalan aliron kaj neŭtralecon inter enhavo de
simila prioritato.

Fiksaj  kaj  mobiltelefonoj-retoj  jam  ne  estas  saturitaj  per  enormaj  volumoj  de  sensencaj
videoriveretoj, kiuj devigas retojn esti evidente superdimensiigitaj.

(vidi:Disvastigo super socia amaskomunikilaro)

 3.2.1.4 Perado

Ĉiuj perantaj ciferecaj platformoj kiuj egalas unuojn unu kun la alia (provizantoj de informoj kun
uzantoj, konsumantoj aŭ profesiaj klientoj kun provizantoj, ununuraj personoj pro amo aŭ rilatoj,
partneroj  en  kooperaj  esplorprojektoj,  ...  )  forte-reguligitaj  publikaj  monopoloj  estas.  La  egala
softvaro,  kaj  la  maniero  kiel  ĝi  pripensas  ke  la  preferoj  esprimis  de  la  uzantoj,  estas  "justa
softvaro".

Perantaj ciferecaj platformoj kiuj egalas unuojn unu kun la alia (provizantoj de informoj kun uzantoj,
konsumantoj aŭ profesiaj klientoj kun provizantoj, ununuraj personoj pro amo aŭ rilatoj, ... ) estas
jam ne privataj profit-movitaj monopoloj. La egala softvaro, kaj la maniero kiel ĝi pripensas ke la
preferoj  esprimis  de  la  uzantoj,  adaptitaj  direkte  al  maksimumigado  de  la  profitoj  de  la
platformposedanto, kaj ne la interesoj de la uzantoj jam ne estas.
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 3.2.1.5 Produktodezajno

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Reference_design 

Por ĉiuj daŭremaj varoj, referencdezajno fariĝas publika kaj havebla al ĉio sub justaj laŭleĝaj kaj
ekonomiaj kondiĉoj (difinitaj kiel unu el la justaj kontraktoŝablonoj). Tiu referencdezajno asimilas:

• la plej malfruaj postuloj koncerne median efikecon;

• la plej malfruaj teknikaj evoluoj;

• la plej konata kompromiso inter ergonomio, facileco de uzo kaj fortikeco.

La dezajno de industriaj varoj jam ne estas proliferado de sensencaj kaj senutilaj varioj de "stilo",
kies kiun sola celo estas rajtigi konsumantojn marki ilian (postulitan aŭ realan) socian statuson en
neegala  socio,  kaj  kun  neniu  konsidero  de  funkcieco,  facileco  de  uzo,  aŭ  uzokutimo  de
naturresursoj.

 (vidi:Interkonsento inter privataj unuoj)

 3.2.2 S upliingo energio al fiksaj lokoj 

 3.2.2.1 Elektra krado

La elektroreto estas plene-renovigebla, bazita sur ventoenergio kaj sunaj fotovoltaecaj ĉeloj palceis
sur tegmentoj (kaj, kie haveblaj, geoterma energio, hidrelektro, maraj fluoj). Ĝi estas plene inter-
ligita  sur  kontinenta  nivelo,  kun  sufiĉa  stoka  kapacito  permanente  egali  energiprovizon  kun
postuloj.

La  elektroreto  jam ne  fidas  sur  fosiliaj  fueloj  por  sia  bazgeneracio  kaj  por  ĝia  kapacito  egali
pintpostulon.

 3.2.2.1.1 Elektrogenerado
Elektra energio estas generita per:

• energicentraloj en montregionoj kaj laŭ grandaj riveroj;

• ventoenergiobienoj en ventaj regionoj (en Eŭropo: ĉirkaŭ Norda Maro kaj sur Atlantiko, en
kelkaj valoj) kaj enmare;

• fotovoltaecaj ĉeloj sur ĉiuj tegmentoj;

• geoterma energio en sismaj/vulkanaj regionoj (en Eŭropo: en Italio, Grekio, Balkano).

Se termonuklea fuzioteknologio atingas industrian gradan produktadkapaciton (kiu en 2019 restaĵoj
tre necerta), tiam ĝi estas uzita krome. La hipotezo okupita estas tiu socio funkciigas en kontentiga
maniero sen termonuklea fuzio.

 3.2.2.1.2 Elektrostokado
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas 

Elektra energio estas stokita dum periodoj kiam renoviĝanta energio superas postulon, por venki la
plej longajn antaŭvideblajn situaciojn kiam nek vento nek suna malpeze estas havebla, t.e. vintraj
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kontraŭciclonaj kondiĉoj (neniu vento, 16 horoj mallumo/tago, ĉe kontinenta skalo, dum semajnoj).
Tiu pordaŭra stokado estas certigita kun potenco al gasteknologio (surbaze de akvelektrolizo) kaj
subtera stokado de hidrogeno aŭ de metano (eble kune kun stokado de oksigeno por ebligi la oxy-
fuelan  bruligadon  de  metano  por  facila  normaligo  de  karbondioksido).  Tio  signifas  ke  ĉiuj
ekzistantaj  geologiaj  formacioj  (kiel  ekzemple  salvolbejoj)  konvena  por  subtera  stokado  de
hidrogeno  aŭ  oksigeno  estas  alkutimigitaj  al  plena  kapacito  (la  ekzistanta  stoka  kapacito  de
tergaso estas sufiĉa stoki la bezonatan metanon).

 3.2.2.2 Suna hejto

Ĉiuj  konstruaĵoj  estas  provizitaj  per  termikaj  sunpaneloj  por  varmigi  kloakigakvon.  Ĉiuj  uzitaj
akvofluoj  forlasantaj  la  konstruaĵinterŝanĝon  sian  varmecon  kun  la  alvenantaj  fluoj  de  akvo,
antaŭvarmigi  ĝin antaŭ ol  ĝi  eniras la termike izolitan  varman akvocisternon.  Kiam sunenergio
estas  nesufiĉa  varmigi  kloakigakvon  ĉe  la  konvena  temperaturo,  ĝi  estas  kompletigita  per
renovigeblaj fontoj (daŭrigeble plenkreska biomaso aŭ elektra-elektraj varmopumpiloj).

Varmigi  la  konstruaĵojn  estas  nenecesa,  ĉar  ĉiuj  konstruaĵoj  estas  izolitaj  sur  pasivdoma
spektaklonivelo.

Hejtado de loĝaj aŭ oficejaj konstruaĵoj jam ne estas necesa.

La hejtado de krana akvo en domoj kaj terciaraj konstruaĵoj jam ne estas faritaj per fosiliaj fueloitaj
hejtiloj

 3.2.2.3 Suna malvarmigo

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator 

Ĉiuj  konstruaĵoj  estas  provizitaj  per  absorbadofridujoj  por  malvarmetigi  ilin  supren  en  somera
tempo.

Konstruaĵoj jam ne estas provizitaj per elektraj klimatiziloj kiuj konsumas elektran energion, estas
bruaj kaj enhavas potencajn forcej-efikajn gasojn kiuj kontribuas al mondvarmiĝo per likado dum
uzokutimo kaj dum senatenta dumpingo ĉe fino de vivo.

 3.2.2.4 Suna kuirado

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker 

Malrapidaj kuiraj procesoj konservas la vitaminojn kaj oligo-elementojn de manĝaĵo. Tiel ofte kiel
ebla, tiu malrapida kuiri  estas farita per sunkaldronoj sur la tegmentoj aŭ terasoj de domoj kaj
konstruaĵoj.

Kuirado malofte estas farita  ĉe  alta  temperaturo  (ekz.  fritante,  ŭokkuiradon,  barbekuon)  super
intensaj  fontoj  de  energio  (gaso,  elektroforneloj,  lignokarbo)  en  la  malferma,  kiu  estas  kaj
malŝparema de manĝnutraĵoj kaj de energio.

 3.2.3 Transformante materion 
Ĉiuj transformprocezoj faritaj en inerta, ne-vivanta materio estas revertiblaj,  aŭ proksime al esti
revertiblaj.
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Konsumeblaj produktoj (ekz. sapo, lubrikaĵoj, farbo, papero, inko) kaj ilia enpakado estas dizajnitaj
por minimumigi ilian konsumon, por esti reakireblaj post uzo kaj reuzeblaj dum almenaŭ 100 cikloj
konservante ilian funkciecon, aŭ por dissolviĝi kun neniu damaĝo al la medio post uzo.

Daŭremaj varoj (ekz. mastrumiloj, komputiloj, profesia maŝinaro) kaj la funkciservaj servoj ligitaj al
ili estas dizajnitaj ke tiuj varoj por vivus almenaŭ 50 jarojn (25 jaroj por vestaĵo kaj piedvesto) kiam
konvene konservite (kaj eĉ 100 jaroj por profesia maŝinaro). Ili ankaŭ estas dizajnitaj por industri-
kvalita riparo, ĝisdatigo, re-produktado kaj re-uzo de partoj, per uzado aŭtomatigis kaj normigis
teston,  diagnozon  kaj  dis-asembleajn  procezojn.  Por  atingi  tion,  ĉiu  materiala  objekto  estas
individue spurita kaj ĝia historio registris.

La  plej  multaj  transformprocezoj  estas  faritaj  sur  postulo,  minimumigi  akciojn  kaj  forvelki.  Tio
implicas prokrastojn, kiuj estas tamen precize antaŭvideblaj pro la kvalito de fido laŭ la provizoĉeno
(pro justaj kontraktoj) kaj de la fidindeco de la transformo kaj loĝistikprocezoj.

Transformprocezoj faritaj en inerta, ne-vivanta materio jam ne estas nemaligeblaj ŝanĝoj lasantaj
neniun alternativon al rubodeponejo aŭ forbruligo ĉe fino de vivo de la produkto ĉar ĝiaj eroj ne
povas esti apartigitaj plu.

Enpakado jam ne estas unu-uza - kaj signifita esti forĵetita foren tuj post.

Daŭremaj varoj (ekz. mastrumiloj, komputiloj, profesia maŝinaro, vestado) jam ne estas forĵeteblaj
produktoj dizajnitaj por esti nek konservitaj, nek riparitaj, recikligitaj aŭreciklis, kaj daŭri ĵus super la
laŭleĝa garantioperiodo (kaj esti  simple anstataŭigita  per nova objekto en la ofta kazo kiam ili
malsukcesas antaŭ tiu dato), en laŭplana malnoviĝoprocezo.

La respondigebleco kaj  kompensdevo de la  produktanto jam ne povas esti  evititaj  per kaŝado
malantaŭ tavoloj de sinsekvaj ŝelfirmaoj.

Akcioj de produktoj jam ne estas akumulitaj al rapidecliveraĵo, kun la risko de ili estante forĵetitaj
foren se la atendata postulo ne realiĝas.

 3.2.3.1 Materialelekto 

 3.2.3.1.1 Homogenaj materialoj
Ĉiuj homogenaj materialoj de kiuj la materiaj varoj estas faritaj (metaloj, plastoj,  vitro, kemiaĵoj,
artfibroj)  akiriĝas  per  reciklado,  ĉe  la  fino  de  la  tre  longe  konservebla  de  ĉiuj  daŭremaj
industriproduktoj.  Reciklado  fariĝas  eterna  kun  neniu  malplibonigo  de  kvalito  ĉe  ĉiu  ciklo,  per
konservado de la pureco de ĉiu materialfluo, laŭ la sekva maniero: por ĉiu kategorio da materialoj,
nur limigita aro (20 ĝis 50) de strikte-difinitaj specoj estas permesita   (kun unu koloro nur per
diverseco), kaj ĉiu diverseco estanta spurita, ordigita kaj reciklita aparte.

Kelkaj plastoj estas generitaj de biomaso, ekz. mikro-algoj. Per estado integrigita en long-daŭrantaj
produktoj kaj eterna reciklado, ili tiel kaptas  CO2  kaj konservas ĝin el la atmosfero dum tre longaj
tempodaŭroj (eble eterne).

Homogenaj materialoj jam ne estas ekstraktitaj de minoj, naftoputoj aŭ ŝtonminejoj en linia fluo
kaŭzanta la generacion de rubo. Ili jam ne estas senlime multfacetaj en kunmetaĵo kaj koloro, kiujn
rezultojn sur kolekto por reciklado en senbrida miksado de multaj nespecifitaj  komponentoj kiuj
plimalbonigas  la  purecon  (kaj  tiel  la  kvalito  kaj  efikeco)  de  la  rezulta  reciklita  materialo,
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kondukante al "malsupren-biciklado" turni direkte al daŭre pli malalta kvalito, prefere ol aŭtenta,
eterna reciklado.

 3.2.3.1.2 Kompozitaj materialoj
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Composite_material 

Kompozitaj materialoj estas nur uzitaj se iliaj komponentmaterialoj povas esti apartigitaj ĉe fino de
vivo  en  unu  el  la  (20  ĝis  50)  normigitajn  homogenajn  specojn  aprobitaj  por  ĉiu  kategorio  da
materialoj, provizi la eternan recikladfluon.

Kompozitaj materialoj jam ne estas nemaligebla kombinaĵo de neapartigeblaj materialoj, kiu trovas
neniun uzon ĉe fino de vivo krom esti terplena aŭ forbruligita.

 3.2.3.2 Formante materialajn pecojn

 3.2.3.2.1 Malmolaj materialoj
Malmolaj materialaj pecoj (ekz. en metalo aŭ plasto) estas formitaj per fasonado, maŝinado (t.e.
foriganta materion de la peco) aŭ aldono el materio (alinome 3D printadoj). La lubrikaĵoj uzitaj en
maŝinado estas filtritaj kaj recikligitaj dum pluraj centoj da cikloj.

Ĉion materio forigita de peco estas manĝita reen al la reciklado de la materialo, post forigo de la
lubrikaĵo.

Pecetoj el malmolaj materialoj (ekz. en metalo aŭ plasto) rezultiĝantaj el fasonado aŭ maŝinado
(t.e. forigantaj materion de la peco) jam ne estas lasitaj poluitaj per la lubrikaĵo kaj forĵetitaj foren.

 3.2.3.2.2 Tekstiloj kaj molaj materialoj
÷ Ligo: http://www.gemtex.fr/fields-of-research-2/human-centred-design/ 

La vestaĵoj konvenantaj la individuan korpstilon de ĉiu persono estas prezentitaj al ŝia uzado de
virtualaj protoklasifikadiloj, surbaze de la korpmetriko de la persono (proporcioj, grandeco, koloroj)
mezuritaj  en  specialigitaj  urbaj  ellasejoj.  Post  kiam la  vesto estas elektita,  la  pecoj  el  tekstilo
bezonata por fari la veston estas individue tranĉitaj per aŭtomatigita laserilo je kosto identa al tiu
de amasproduktado, en procezo konata kiel "masadaptado".

Vestaĵoj jam ne estas maso produktita antaŭpretigita, kun la socia kaj reklamadpremo de "modo"
estanta  truditaj  al  konsumantoj  (kio  ajn  siaj  gustoj  kaj  korpotrajtoj)  por  krei  la  homogenan,
grandskalan merkaton kongruan kun tiu produktmodelo.

 (vidi:Vestaĵo)

 3.2.3.3 Surfaco finiĝante

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Surface_finishing 

Surfacpretigo estas revertibla: ĉiuj tavoloj de materio validis por substrato povas esti selekteme
forigitaj por reciklado, aŭ per kemia operacio (ekz. solviloj), per mekanikaj rimedoj (ekz. abrazio) aŭ
per hejtado.

Surfacpretigo jam ne estas nemaligebla, kiu devigas detrui aŭ forĵeti for la tutan grocan pecon el
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materialo, eĉ se nur la maldika membrano de tegaĵo ĉe la surfaco estas plimalbonigita.

 3.2.3.4 Kunvenanta

Asembleo de pecoj estas plene revertibla, rajtigi malmuntadon kun neniu perdo de funkcieco de
ĉiu el ambaŭ de la kunvenitaj elementoj.

Asembleo de pecoj jam ne estas nemaligebla (ekz. per gluado aŭ tondado), tiel ke malmuntado
jam ne devigas detrui la kunvenitajn pecojn.

 3.2.4 Transformante ne-homajn vivantajn estaĵojn

 3.2.4.1 Kulturplantoj

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_agriculture 

Plantoj  estas  kultivitaj  por  homa kaj  besta  uzokutimo kun "regenera agrikulturo",  t.e.  ekologia
agrikulturo  (neniuj  insekticidoj,  neniuj  artefaritaj  sterkaĵoj)  en  kiu  la  grundo  estas  permanente
kovrita per vegetaĵaro (regeneri ĝin kaj malhelpi akvovaporiĝon) kaj arboj en la kampo kaj ĉirkaŭ ĝi
(en heĝoj) protektas kontraŭ vento kaj kontraŭ troa varmeco kaj disponigas foliojn kiuj provizas la
humon.

La ĝenerala ideo estas uzi ĉiun eron de lumo por kultivi plantojn, kaj por fidi je nature ekzistantaj
fenomenoj por konservi kaj regeneri vivantan grundon.

Tiu principo ankaŭ estas uzita por la daŭrigebla administrado de arbaroj. Arbaroj estas multfaceta
miksaĵode arboj de malsamaj aĝoj, plifortigi fortikecon kaj reciprokan subtenon, kaj krei riĉan kaj
kompleksan ekosistemon.

Plantoj por homa kaj besta uzokutimo jam ne estas kultivitaj kun masiva uzokutimo de:

• nedaŭrigeblaj mineral-bazitaj sterkaĵoj (kiuj estas produktitaj de la bruligado de tergaso en
aero por nitrogeno - tiel generante GHG-emisiojn, kaj de kaŭstika kalio kaj fosfatminejoj);

• insekticidoj kiuj ankaŭ ofte estas toksaj por homoj sed pli grave detruas ĉiujn formojn de
vivo, kaj precipe la insektoj ĉe la radiko de nutroĉenoj kaj de organikaj putriĝoprocezoj;

• peza mekanika terplibonigado kaj plugado kiu generas akvorezista "plugilpato"; kaj

• nedaŭrigebla irigacio en kiu senlima akvekstraktado eluzas la grundakvakciojn.

Arbaroj jam ne estas enuigaj kaj delikataj solkultivoj de unuopaj altrendimentaj specioj, emaj al
epidemioj kaj arbarofajroj, kiuj estas distonditaj malsupren je mallongaj intervaloj larĝaj surfacoj kie
la grundo estas detruita per estado eksponita al arido kaj varmeco.

 3.2.4.2 Farmbestoj

Farmbestoj estas plejparte portitaj kaj kreskigita al procezo kaj butiko la energio de plantoj kiujn
homoj ne povas asimili rekte (ekz. de prerioj), tiun de manĝmanĝorestaĵoj (ekz. porkoj, kokido), aŭ
de plantoj kreskantaj en zonoj kie ĝi postulus tro multe da homa laboro kultivi rekte la plantojn kiujn
ni povas uzi rekte (ekz. sur krutaj montaj deklivoj). Ŝafoj ankaŭ kutimas disponigi lanfibron, dum
ĉevaloj estas uzitaj por la tirado de pezaj ŝarĝoj (ekz. en arbaroj).
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Farmbestoj jam ne estas kultivitaj por la sola celo de sia viando por esti manĝitaj kiel komponento
de  nesaniga  dieto.  Ili  jam  ne  estas  kreskigitaj  en  masivaj  "reproduktofabrikoj"  en  malhomaj
kondiĉoj por la konsidero de kosto-redukto.

 3.2.4.3 Sovaĝa vivo

Urbaj kaj kamparaj areoj forlasas sufiĉan inter-ligitan regionon (en la formo de "verdaj kaj bluaj
retoj" de arbaroj, heĝoj, herbejoj, malsekregionoj, akvovojoj), akvon kaj nutraĵon por sovaĝa flaŭro
kaj faŭnospecioj por formiĝi kaj daŭrigi sin en riĉaj, maturaj kaj multfacetaj ekosistemoj.

Loka  sovaĝa  flaŭro  kaj  faŭnospecioj  jam ne  iras  direkte  al  amaspereo  pro  kombinaĵo  de  (1)
insekticiduzokutimo, (2) detruo kaj fragmentiĝo de vivejo proksime de vojoj, parkejoj kaj urbigo, (3)
eksteraj enpenetraj specioj kaj (4) klimata ŝanĝo.

 3.2.5 Transportante materiajn varojn
Materiaj varoj estas transportitaj uzante la rimedojn kun la malplej energikonsumo por ĉiu gambo
de  la  vojaĝado.  Kiel  sekvo,  ĝi  estas  organizita  kiel  multimodala  transporto  kun  pluraj
transŝarĝadoperacioj.  Ĉiu  ujo  kaj  objekto  estas  individue  spuritaj,  kaj  la  stato  de  la
transportinfrastrukturo  estas  permanente  monitorita,  tiel  ke  transporttempodaŭro  estas  ĝuste
anticipita.

Materiaj varoj ene de kontinento jam ne estas transportitaj preskaŭ ekskluzive sur poluajn, bruajn,
danĝerajn, energio-malefikajn kaj klimat-detruantajn kamionojn, eĉ super longdistancoj trans tiun
kontinenton kaj por liveraĵo en urbaj areoj, por la konsidero de senĉesa, rekta, punkt-al-punkta,
ekzakte ĝustatempa loĝistiko. Kamionistoj jam ne estas la sklavoj de modernaj tempoj, submetitaj
al senlima malsupreniĝa konkurado sur salajroj kaj al senfina labortempo, je la kosto de sia sano
kaj de la sekureco de aliaj.

Interkontinenta transporto jam ne estas farita sur petrol-elektraj ŝipoj.

 3.2.5.1 Transporto en urbaj areoj

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Freight_bicycle 

Malgrandaj bateriaj elektraj kamionoj (sub 3.5 t) kaj elektra-kunlaboritaj kargobicikloj transportas
varojn super la mallonga distanco (kelkaj km) inter la relo aŭ akvovojreto kaj la urbaj lokoj kie
materiaj varoj estas liveritaj al la konsumanto (en podetalbutikoj aŭ ŝarĝaŭtostacioj por e-komerco)
kaj prenitaj de li/ŝi post uzo (por prizorgado, riparo, re-uzo, re-produktado aŭ reciklado).

 3.2.5.2 Transporto en kamparaj lokoj

La buso- aŭ fervojaj stacidomoj ligantaj navedotrafikon sur biciklo /pedelec kun la publiktransporta
sistemo ankaŭ estas la loko kie materiaj varoj estas liveritaj al la konsumanto (en podetalbutikoj aŭ
ŝarĝaŭtostacioj por e-komerco) kaj prenitaj de li/  ŝi post uzo (por prizorgado, riparo, re-uzo, re-
produktado aŭ reciklado).

Ili gastigas lustaciojn por transportĉaroj por esti hokitaj al bicikloj/pedelecs, kiuj estas uzotaj por tiu
transporto de materiaj varoj.

La transporto de varoj de la relo aŭ akvovojreto ĝis la busstacidomoj kie homoj povas kolekti ilin
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kun sia  propra biciklo/pedelec  estas farita  super  mallongaj  distancoj  (km) kun bateriaj  elektraj
kamionoj (eble kun aŭtomatigita veturado) cirkulas ĉe maksimumo 50 km/h.

 3.2.5.3 Transporto inter fabrikoj en provizoĉeno

La mallonga transportgambo <25-km) inter fabriko, loĝistiko ekspedanta centron (aŭ pli ĝenerale
ĉiu loko kie materiaj varoj estas transformitaj en grandaj kvantoj) kaj la relon aŭ akvovojreton estas
prezentitaj en normaj ujoj, sur elektraj, eble aŭtomatigitaj kamionoj vojaĝantaj ĉe rapideco sub 50
km/h.

 3.2.5.4 Intra-kontinenta transporto

÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Classification_yard 

Longdistanca transporto de materiaj varoj estas farita sur la relo aŭ akvovojreto. La fervojreto de
2019 estas kompletigita  per la konvertiĝo de aŭtovojoj  en fervojojn.  Sur  tiuj  retoj,  multimodala
interligstacio  ekzistas  ĉiuj  20  km,  kie  materiaj  varoj  estas  transdonitaj  inter  elektraj  kamionoj
/kargobicikloj kaj la trajno/ la barĝo. Tiuj stacioj enhavas ekspedantan unuon kie la enhavo de ujo
estas dividita en la pli malgrandajn ŝarĝojn kargobicikloj /urbaj kamionoj kaj reciproke kie la enhavo
de pluraj kargobicikloj/ urbaj kamionoj estas kolektita en ununuran ujon.

La ekspedado de ujoj de antaŭfiksita origino direkte al pluraj cellokoj estas farita en renovigitaj
parkstacidomoj, kie supraj gruoj ŝanĝas ujojn de unu trajno ĝis la aliaj.

Trajnoj  estas elektraj,  provizitaj  per  aerkonduktiloj.  Barĝoj  sur enlandaj  akvovojoj  provizitaj  per
baterioj kiuj estas reŝargitaj ĉe ĉiu seruro. ankaŭ estas

 3.2.5.5 En interkontinenta transporto

Interkontinentaj kargoŝipoj estas funkciigitaj far elektraj motoroj provizitaj per fuelpiloj kaj granda
ujo da hidrogeno por certigi longdistancan aŭtonomion.

 3.2.6 Edukante kaj prizorgante homojn 
La eduko kaj prizorgo de homoj sekvas la ĝeneralan etikan principon de fidado je ilia konsento, kaj
je la sekvaj alt-valoraj ecoj kiujn ili dividas: 

• empatio,

• deziro kunlabori kaj agi por la ĝenerala bono,

• kapacito okupiĝi pri paca kaj respektema diskuto,

• morala senco kaj

• racio.

Homoj jam ne estas kondiĉigitaj de manipulado per anoncado aŭ "puŝetado", kiu predas en kognaj
biasoj (ekz. malemo al perdo) kaj sur la reptila cerbo kaj ĝiaj primitivaj refleksoj de timo, malsato,
soifo kaj seksa deziro.
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 3.2.6.1 Eduko

÷ Ligo: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn 9780674729018 

Eduko estas inter la varoj zorgis pri libera de publikaj buĝetoj. Ĝi estas disponigita de naskiĝo ĝis
la aĝo de 18 jaroj, kaj tiam dum 5 jaroj por esti prenita ajna tempo en vivo.

Eduko estas bazita sur la sekvaj principoj:

• subteno por la ekzistantaj kapacitoj de la lerna persono, kaj ilia evoluo al ilia maksimuma
potencialo;

• respekto por la personeco kaj kreivo de la lernadpersono;

• kreskanta aŭtonomio de la lerna persono, ĝis la plena aŭtonomio de plenaĝeco;

• dissendo de vero kaj de la kapacito taksi sendepende veron kaj fidindecon.

La resursoj dediĉitaj al eduko estas uzitaj efike, farante la plej bonan uzokutimon de havebla scio
koncerne la dissendon de kapabloj kaj scio super generacioj.

Eduko jam ne estas varo rezervita al riĉa socia klaso, al kiu tiam uzoj ĝi kiel ilopravigu la heredon
de ĝia dominado de unu generacio ĝis la venonta.

Eduko jam ne estas plena je la sekvaj ĉagrenoj:

• subpremado de la  ekzistantaj  kapacitoj  de la  lerna persono,  por  la  konsidero de socia
konformeco;

• apogo al obeemo, submetiĝemo kaj senpripensa akcepto de la argumento de aŭtoritato;

• resursmanko, tro-kriitaj klasoj kaj superfortitaj instruistoj;

• detruo  de  la  cerboj  kaj  kapacitoj  de  la  junularoj  (kognaj  kaj  emociaj)  tra  senrestrikta
eksponiĝo al videenhavo sur ĉiuj formoj de ekranoj (televido, tablojdoj, dolortelefonoj);

• senpripensa apliko de nesurgrundigitaj kaj malefikaj pedagogiaj teorioj.

 3.2.6.1.1 Frua infanaĝo (0-5 jaroj)
÷ Ligo: http'oj: //heckmanequation.org/resource/early-childhood-education/ 

Frua infanaĝo estas la momento en vivo kie esencaj kapabloj estas klinitaj: motreco, lingvo, sociaj
interagoj, urin- kaj anusajn Pripensante la longperspektivajn sekvojn de frua infantempa eduko kaj
prizorgo, ĝi estas disponigitaj en altakvalita medio: bone trejnita kaj dece pagita personaro; altaj
plenkreskuloj/infanproporcio; larĝe, sekura kaj sekura spaco por la movadoj de infanoj; forta nuklea
forto kun kaj implikiĝo de gepatroj.

Frua infanaĝo jam ne estas nglektita momento en vivo kie la bezonoj de la infano verŝajne estas
ekskluzive biologiaj, kaj kie ĝi estas kredita tiel ajna virino, ĉar ŝi estas virino, indiĝene havas la
kapablojn necesajn disponigi prizorgon.

Frua infanaĝo jam ne estas momento kiel kie gepatroj estas aŭ devigitaj resti hejme prizorgi sian
infanon, por manko de havebla eduko kaj prizorginstitucioj, aŭ pagi neproporciajn sumojn por meti
sian  infanon  en  private-administritan  infanvartejon  dizajnitan  bagaĝgardadon  por  beboj,  kun
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superfortita, subpagita kaj subkvalifikita kunlaborantaro.

 3.2.6.1.2 Infanaĝo (6-11 jaroj)
Infanaĝo estas la tempo kiam la kognaj fundamentoj de pliaj akiroj de kompetentecoj estas metitaj.
Larĝa aro de kompetentecoj,  kiel  ekzemple  tiuj  bezonitaj  por kontentigi  bezonojn  laŭ ŝparema
kontentigebla  maniero,  estas  eksplicite  elsendita,  preter  legado,  skribo  kaj  komputiko,.  Tiuj
kapabloj  inkluzivas  manajn  kapablojn  (ekz.  lignaĵejo,  trikado,  kuirado),  artajn  kapablojn  (ekz.
desegnante,  pentraĵo,  muzikon)  kaj  korpkapablojn  (ekz.  kurante,  naĝante,  cirkulante).  Krome,
sociaj kapabloj estas evoluigitaj per eksplicitaj kunlaborprojektoj inter infanoj, kaj lasante abundan
tempon kaj spacon por infanoj por ludi en multi-aĝaj grupoj, laŭ siaj propraj reguloj.

Infanaĝo jam ne estas la tempo en vivo dum instruado koncentriĝas ekskluzive pri gepatra lingvo
kaj matematiko, al la damaĝo de anything alia.

 3.2.6.1.3 Adoleska (12-18 jaroj)
Lernado dum adoleska estas orientita direkte al la longperspektiva akiro de scio kajkompetentecoj,
en teksaĵo de bon-interligitkonceptoj kaj nocioj.

Interfaka lernado estas privilegia, per kio ununura temo aŭ artefakto estas konsideritaj de multaj
malsamaj  perspektivoj:  ekz.  produktadmaŝino  mekanikan  objekton,  softvaron,  la  subtenon  por
kemia aŭ mekanika procezo, ekonomia aktivaĵo, laborstacio adaptita al la korpo de la laboristo, sed
ankaŭ  ebla  fonto  de  damaĝo,  lokuso  de  energikonsumo,  la  sekvo  de  historia  evoluo  kaj  de
geografie  distribuita  produktada  procezo  ...  Abstrakta  scio  (ekz.  en  antaŭhistorio,  matematiko,
fiziko) estas utiligita por apogi argumentojn en kleraj diskutoj.

Eduko en tiu aĝo ankaŭ influas sur la kompetentecoj por inkludo en socio: aktiva kaj helpema
partopreno  en  multi-koncernataj  demokrataj  procezoj,  kuracista  esploro  sukuro,  burĝaj
protektoproceduroj ...

Lernado dum adoleska estas  sen pli  longe  orientita  direkte  al  la  mallongperspektiva  akiro  kaj
restituo (kaj forgeso) de malsimilaj kaj senrilataj abstraktaj konceptoj kaj nocioj, instruitaj en apartaj
disciplinaj siloj al izolitaj individuoj sen iu produktiva interagado inter ili mem dum klaso.

 3.2.6.1.4 Junaj plenkreskuloj (19-25 jaroj)
Alteduko estas fakorganizita ĉirkaŭ homogenaj kategorioj da profesioj. Por ĉiu homogena kategorio
da  profesioj,  la  kursoj  provizis  formas  koheran  multidisciplinan  tutaĵon,  strukturitan  ĉirkaŭ  la
kapabloj necesaj por la praktikado de tiuj profesioj, ĉe la komenco de profesia vivo kaj ĉefe daŭri
lerni ĉie en ĝi.

Specialiĝo  en  sciencaj  disciplinoj  okazas  nur  malfrue,  sur  la  nivelo  de  doktora  eduko,  por
esplorado kaj tra esplorado.

Universitatinstruado  jam  ne  estas  organizita  en  disciplinaj  siloj,  kun  neniu  konsidero  de  la
longperspektivaj profesiaj bezonoj de la studentoj, kaj kie instruado estas direktita kontraŭ edukado
de pliaj instruistoj kaj esploristoj en sterila mem-reproduktada reĝimo.

 3.2.6.1.5 Plenkreskuloj
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Folk_high_school 
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Plenkreskuloj  povas aliri  kontinuan edukon en iu  kampo,  disponigita  fare de (prefere publikaj)
organizoj  sur loka nivelo,  por modesta pago,  laŭ la  modelo de la nordia kaj  ĝermana "popola
altlernejo".

Plenkreskuloj  jam  ne  estas  konsideritaj  nekapablajn  lerni  post  kiam  ili  kompletigis  komencan
edukon, kaj jam ne estas determinitaj por sia tuta profesia vivo per la diplomo (aŭ foresto de tio) ke
ili atingis en tiu tempo.

 3.2.6.1.6 Laboristoj
Ĉiuj  laboristoj  havas rajton  al  kontinua  eduko  kaj  lernado,  por  tempodaŭro  kreskanta  kun  sia
servodaŭro, kaj kiu povas daŭri ĝis unu jaron. Laboristo en kontinua eduko konservas sia /ŝian
dungokontrakton  kaj  frakcion  de  sian/  ŝian  salajron  pagitan  fare  de  aŭtoritatoj.  La  respektivaj
kontribuoj de la laboristo kaj de la dunganto al la kostoj de la trejnado estas difinitaj jene: tiu kiu
elektas ĝian naturon kaj tempigon pagas pli.

Laboristoj  jam  ne  estas  ordigitaj  inter  la  malmultaj  kun  "alta  potencialo",  al  kiun  kontinua
edukoestas malavare pagita fare de la firmao, en memplenuma profetaĵo de pliiĝo je kompetenteco
kaj memcerteco legitimanta la aliron al administrado- kaj gvidaj roloj, kaj la multaj foriris por prizorgi
ili mem, kaj devi akcepti iliajn feriojn kaj sur sia propra (ofte magra) salajro por pagi por la trejnado
ili devas konservi sian (internan kaj eksteran) dungeblon.

 3.2.6.2 Prizorgo

 3.2.6.2.1 Kuracado
Kuracado povas esti  vidita  kiel  la  prizorgado de homoj,  t.e.  konservantaj  ilin  en bona mensa,
emocia kaj fizika stato. Kuracado estas inter la varo zorgis pri libera de publikaj buĝetoj.

Kiel  iu  formo de  prizorgado,  la  plej  efikaj  rimedoj  estas  preventado.  La  sociaj  kaj  ekonomiaj
kondiĉoj de laboro kaj vivo en socio estas dizajnitaj por eviti damaĝon al homa sano. Frua detekto
de malsanoj estas efektivigita se (kaj nur se) efika profilakta ago estas havebla.

Diagnozo kaj preskribo de terapioj estas esence aŭtomatigitaj, utiligante la plej malfruajn rezultojn
de kuracista esplorado kaj la interpreto farita per Artefaritinteligentecaj algoritmoj de la datenoj de
anonimigitaj  pacientoj.  La  frua  detekto,  diagnozo-  kaj  receptosoftvaro  estas  "justa  softvaro".
Manipulado de pacientoj kiam emocia interagado estas engaĝita (diagnozo de serioza malsano,
flego, fizioterapio, akuŝistiko, dentokuracado) estas farita fare de homoj. Teknikaj agoj kun neniu
emocia interagado kun pacientoj (kirurgio) estas prezentitaj fare de robotoj aŭ de homoj.

Kuracado jam ne estas lukso bona pagebla nur de la riĉa (kiuj estas kovritaj per fermita, nekosta
sanasekursistemo egalrilatanta  al  sia  bona  porvivaĵo  kaj  sancirkonstancoj),  dum la  senhavuloj
estas forlasitaj kun altpreza, malalt-revena sanasekursistemo (ĉar ili estas en la kontraŭa situacio),
kaj devas tial pagi pli grandan frakcion de siaj pli altaj sankostoj.

Kuracado jam ne estas ekskluzive salubra proceso, intervenante tre malfrue kaj ofte en malesperaj
krizaj situacioj, ĉar homoj prokrastas ajnan kuracistan helpon tiel multo kiel ebla, pro kostkialoj.

 3.2.6.2.2 Prizorgo de beboj kaj infanoj
En domanaro, kaj viroj kaj virinoj havas tempon liberaj de iliaj profesiaj devontigoj prizorgi infanojn
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kaj bebojn kiam la eduka sistemo finas it laboron (vesperoj, semajnfinoj, ferioj). Ili ankaŭ havas
tempon dum normalaj akceptaj horoj por plenumi sian devon kontribui en la eduko de infanoj, kune
kun edukprofesiuloj.

Prizorgo de infanoj kaj beboj jam ne estas ŝarĝo fidanta esence je virinoj, igante ilin interrompi aŭ
neglekti iliajn profesiajn karierojn, tiel akumulante nerehaveblan salajron kaj karierinterspacon kun
viroj.

Viroj kaj virinoj jam ne vidas siajn infanojn nur malfrue en la vespero, post longaj tagoj da laboro
kaj veturante al ili, kaj delikata ĉeno el lernejo kaj gepatrorajtosolvoj al siaj infanoj.

 3.2.6.2.3 Prizorgo de aĝuloj
Pensiuloj daŭre laboras ĝis malfrua aĝo - pri reduktita rapideco kaj nivelo de postulo, kaj por pli
mallonga  tempodaŭro  je  semajno,  laŭ  sia  aĝo  kaj  fizikan  kaj  mensan  kondiĉon.  Tioagado
konservas ilin en kontakto kun socio kaj plibonigas ilian staton.

Kiam tamen aĝuloj perdis sian aŭtonomion, ili estas provizitaj per zorgemo senkoste. Tiu prizorgo
estas farita fare de homoj aŭ de robotoj (laŭ la prefero de la maljuna persono), ĉefe hejme, kaj tiam
en diligentaj hejmoj.

Pensiuloj jam ne estas ĵetitaj el intensa laboro subite sur sia emeritiĝo, kaj jam ne bezonas multajn
jarojn da modera depresio por trovi anstataŭigajn agadojn kiuj estas senchavaj al ili.

Kiam aĝuloj perdis sian aŭtonomion, ili jam ne havas devon elspezi ĉiujn siajn ŝparaĵojn por pagi
por subteamita hejmo kie ili iĝas misuzitaj fare de subpagitaj kaj subkvalifikitaj zorgantoj.

 3.2.7 Transformanta socio 
Publikaj politikoj, kaj pli ĝenerale transformoj de socio, estas dizajnitaj kaj testitaj uzante metodojn
inspiritajn per realigado:

1. la temo/problemo solvi estas identigitaj;

2. surbaze de ekzistanta scio, hipotezoj estas evoluigitaj koncerne eblan kialon (j) de la temo/
problemo;

3. relativaj eksperimentoj estas efektivigitaj por konfirmi ambaŭ hipotezojn;

4. post kiam la kialo (j) estas identigita, politikoj estas dizajnitaj por trakti la kialon (j) de la
problemo/temo;

5. la laŭplanaj politikoj estas ciferece ŝajnigaj kaj pilotas testis;

6. post  kiam la  politikoj  estas  konfirmitaj  per  simulado  kaj  pilotado,  ili  estas  deplojitaj  ĉe
granda skalo.

Publikaj politikoj, kaj pli ĝenerale transformoj de socio, jam ne estas la sfero de ideologiaj konfliktoj
inter same sensignivaj kaj same simplismaj vidoj de homoj kaj de socio. Publikaj politikoj jam ne
estas la areo kie politikistoj petas siajn koraferojn, kun neniu konsidero pri empiria validumado.
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 3.2.8 Kontrolante observon
Materialo  kaj  malgravaj  varoj  kaj  la  transformprocezoj  kiuj  generas  ilin  devas observi  detalajn
regularojn por certigi ke ili kaŭzu neniun damaĝon al homoj, socio aŭ la medio, kaj ke ili konservas
resursojn.

Bone ekipita kaj bon-homekipita merkatgvatado kaj doganadminstracio, unuigita ĉe la skalo de la
Eŭropa Unio, konfirmas la observon de varoj kun laŭleĝaj postuloj. Ĝi povas esti apogita en la
kolekto de indico fare de lobiadorganizoj kaj de koruptecinformantoj en firmaoj aŭ organizoj.

La konfirmo de la observo de varoj kun laŭleĝaj postuloj en la Interna Merkato de la Eŭropa Unio
(sur sano & sekureco, sur mediprotektado) jam ne estas farita fare de fragmenta zoo de pli ol 500
subteamita, sub-ekipita, nekomprenebla kaj konfliktanta publikoaŭtoritatoj, kiuj ĉiuj havas propran
intereson en ne aprobado siaj propraj lokajn/naciajn firmaoj (kiuj tiam igus lokajn homojn perdi sian
dungadon), eĉ se ĝi kaŭzas damaĝon al homoj kaj al la medio, kaj maljustan konkuradon (kaj tiel
senlaboreco) al leĝobservaj firmaoj en aliaj jurisdikcioj.

 3.3 Administrante rubon
Ĉiu agado de vivaj estaĵoj generas rubon - ekzistas ne tia aĵo kiel "nulo rubo-" socion. Ni povas
tamen certigi ke la fluo de rubo estas minimuma, kaj ke la forigo de tiu rubo kiam okazas estas
farita laŭ maniero respektema de la regeneradkapacitoj de nia natura medio.

La rubfluoj  de nia  konsumo (inkluzive  de  ĉiu  meza rubo generita  laŭ  la  provizoĉeno)  jam ne
superas la regeneriĝajn kapacitojn de nia medio, kaj jam ne akumuliĝas en rubodeponejoj aŭ en la
oceanoj.

Kemiaj restaĵoj jam ne akumuliĝas en nia medio kaj en bestoj laŭ la nutroĉeno.

La biologia valoro de rubaĵo el vivantaj estaĵoj jam ne estas perdita por la regenerado de la grundo
je  estado  forbruligita  aŭ  forĵetita  en  rubodeponejojn.  Malalt-temperaturvarmeco  jam  ne  estas
perdita je estado simple disigita en la aero aŭ en akvo.

 3.3.1 Uzita akvo kaj homaj sekreciaĵoj
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment 

Uzita akvo de lavaj personoj, kuiradiloj, vesto kaj hejmoj, same kiel homaj sekreciaĵoj, estas ema
de tra la kloakaĵreto, prilaborita en akvopuriginstalaĵoj, kaj la rezulta kemie- kaj bakteriologi-sekura
kloakaĵo ŝlimo estas recikligita en agrikulturo, kun postflegado de fosfato.

Industria kloakaĵo estas traktita aparte, esence en endomaj instalaĵoj.

 3.3.2 Manĝmanĝorestaĵoj
÷ Ligo: http'oj: //en.wikipedia.org/wiki/Compost 

Legomo kaj mineralo manĝmanĝorestaĵoj (ekz.-fruktoŝtonoj kaj semoj, karotofolioj, ovoŝeloj) estas
kompoŝtitaj.

Bestnutraĵmanĝorestaĵoj (ekz. graso, haŭto, ostoj) estas forbruligitaj aŭ entombigitaj.
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 3.3.3 Poluita biologia rubo
Poluita biologia rubo, ekz. de hospitaloj aŭ kuracistaj helpoj, estas forbruligita.

 3.3.4 Materialaj objektoj jam ne uzebla
Materialobjektoj kiuj falas el la normala, eterna recikladprocezo, ekz. pro neintencita poluado aŭ
detruo, estas kondiĉigitaj de fina malmuntado, kaj iliaj eroj estas utiligitaj en malbonkvalita ciklo, aŭ
simple kiel malbonkvalita konstrumaterialo.

 3.3.5 Varmigu
Restaj, malalt-temperaturvarmeco de hejmoj, retinfrastrukturoj kaj industriaj instalaĵoj estas uzita
loke en forcejoj por urba agrikulturo aŭ en fermitaj reaktoroj por algoj por kapti karbondioksidon.

Version 1 p.59/59 15 Dec 2019


	1 Socia justeco: interkonsento inter homoj sur la asigno de resursoj
	1.1 Interkonsento en la dividado de rimedfluoj
	1.1.1 Dividante la resursojn kiuj kontentigas tujajn bezonojn
	1.1.1.1 Libera aliro al esencaj varoj
	1.1.1.1.1 Publikaj buĝetoj
	1.1.1.1.2 La kontrolo de civitanoj

	1.1.1.2 Gajnita aliro al renovigeblaj resursoj
	1.1.1.2.1 Horoj da laboro
	1.1.1.2.2 Rekompenso de laboro

	1.1.1.3 Limigita aliro al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj
	1.1.1.3.1 Asigno de rajtoj al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj
	1.1.1.3.1.1 Ĉe naskiĝo
	1.1.1.3.1.2 En plenkreskoaĝo
	1.1.1.3.1.3 En maljunaĝo

	1.1.1.3.2 Reakiro de rajtoj al finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj

	1.1.1.4 Aliro ĉe reguligitaj prezoj
	1.1.1.4.1 Al enhavanta
	1.1.1.4.2 Al varoj disponigitaj per naturaj monopoloj

	1.1.1.5 Aliro ĉe merkataj prezoj
	1.1.1.5.1 Identigante la plej konvenan bonan
	1.1.1.5.1.1 Enreta katalogo
	1.1.1.5.1.2 Sendependaj konsiloj

	1.1.1.5.2 Luo
	1.1.1.5.3 Aĉeto


	1.1.2 mi nvesting kontentigi estontajn bezonojn
	1.1.2.1 Rekompensante investon
	1.1.2.1.1 Investo en renovigeblaj resursoj
	1.1.2.1.2 Investo en finhavaj, revertiblaj, ne-renovigeblaj resursoj
	1.1.2.1.3 Investo en novigaj agadoj

	1.1.2.2 Persona iniciato de investprojektoj
	1.1.2.3 Egalante ŝparaĵojn kun investprojektoj
	1.1.2.4 Selektante investprojektojn
	1.1.2.4.1 Projektoj kun teknika risko
	1.1.2.4.2 Projektoj sen teknika risko
	1.1.2.4.3 Apogante ekonomian kaj socian evoluon


	1.1.3 Dividante kostojn
	1.1.3.1 Kostoj de la komuna infrastrukturo
	1.1.3.2 Impostoj sur negativaj eksterecoj
	1.1.3.3 Sankciojn por rompado de reguloj

	1.1.4 Dividante riskojn

	1.2 Interkonsenton sur partumado de aliro al la ekzistantaj akcioj de kapitalo
	1.2.1 Aliro alteriĝi
	1.2.1.1 Teron por loĝigado
	1.2.1.2 Tero por komerca/industria uzo
	1.2.1.3 Tero por agrikultura uzo

	1.2.2 Aliro al natura kapitalo
	1.2.2.1 Publikaj varoj
	1.2.2.2 Ne-renovigeblaj, reigeblaj resursoj
	1.2.2.3 Alt-valoraj naturaj medioj

	1.2.3 Aliro al kultura kapitalo
	1.2.3.1 Aliro al verkoj de plastiko kaj arkitekturo
	1.2.3.2 Aliro al verkoj de literaturo kaj muziko

	1.2.4 Aliro al institucia kapitalo
	1.2.5 Aliro al teknika kapitalo
	1.2.6 Amasiĝo de aktivaĵoj


	2 Tuteŭropa demokratio: interkonsento inter homoj sur decidoj kaj sur reguloj
	2.1 Interkonsento en faktoj
	2.1.1 Permanentaj fontoj de informoj
	2.1.2 Informoj de aktiva serĉo
	2.1.3 Naturaj leĝoj, la homaro kaj socio
	2.1.4 Mezurado kaj kontado
	2.1.4.1 Mezurado kaj kontado de renovigeblaj resursoj
	2.1.4.2 Mezurado kaj kontado de finhavaj, reigeblaj, ne-renovigeblaj resursoj
	2.1.4.3 Mezurado kaj kontado de biodiverseco
	2.1.4.4 Mezurado kaj kontado de eksterecoj

	2.1.5 Distribuado de informoj
	2.1.5.1 Kriteriojn por selektado de informoj
	2.1.5.2 Disvastigo super socia amaskomunikilaro

	2.1.6 Prezento de informoj

	2.2 Interkonsento sur reguloj kaj en estontaj agoj
	2.2.1 Diskutante juste
	2.2.2 Interkonsento inter privataj unuoj
	2.2.3 Interkonsento sur reguloj por esti devigita fare de publikaj unuoj
	2.2.3.1 Ordinara leĝdona proceduro
	2.2.3.2 La kontribuaĵo de civitanoj al ordinara leĝdona procezo
	2.2.3.3 La iniciato de civitanoj

	2.2.4 Interkonsento sur decidoj de firmaoj
	2.2.4.1 Decidoj de grandaj firmaoj
	2.2.4.2 Decidoj de malgrandaj & mezaj firmaoj
	2.2.4.3 Kie transformagadoj estas damaĝaj

	2.2.5 Interkonsento sur decidoj en lobiadorganizoj

	2.3 Interkonsento sur la apliko de reguloj
	2.3.1 Uzado regas per homa juĝo
	2.3.2 Uzado regas per justa softvaro


	3 Media daŭripovo: interkonsento kun la r ekvirement de nia bonfarto kaj de la biosfero
	3.1 Kontentigante homajn bezonojn
	3.1.1 Kontentigante fiziologiajn bezonojn
	3.1.1.1 Homeostazo
	3.1.1.2 Manĝaĵo
	3.1.1.3 Trinku
	3.1.1.4 Dormo
	3.1.1.5 Elimino
	3.1.1.6 Ŝirmejo
	3.1.1.6.1 Vestaĵo
	3.1.1.6.2 Loĝigo
	3.1.1.6.3 Urboplanado

	3.1.1.7 Higieno
	3.1.1.8 Privateco

	3.1.2 Kontentiga movado bezonas
	3.1.2.1 Navedado en kamparaj lokoj
	3.1.2.2 Navedado en urbaj areoj
	3.1.2.3 Intra-kontinentaj vojaĝoj
	3.1.2.4 Interkontinentaj vojaĝoj
	3.1.2.5 Fuĝu de danĝero
	3.1.2.6 Serĉu pli bonajn vivcirkonstancojn

	3.1.3 Kontentigado bezonas por socia havaĵo
	3.1.3.1 Elkore/amikecoj
	3.1.3.2 Membreco

	3.1.4 Kontentigante la bezonon de fido je onies estonteco
	3.1.4.1 Sekureco kontraŭ interna perforto
	3.1.4.2 Sekureco kontraŭ ekstera perforto
	3.1.4.3 Sekureco kontraŭ naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj
	3.1.4.4 Sekureco kontraŭ akcidentoj/malsano
	3.1.4.5 Sekureco kontraŭ perdo de kapacito

	3.1.5 Kontentigante la bezonon de l gajno
	3.1.5.1 Aŭdante pri aliaj kulturoj
	3.1.5.2 Lernado en ĉiuj aĝoj

	3.1.6 Kontentigante la bezonon de memfido kaj mem-faktigo
	3.1.6.1 Senchava laboro
	3.1.6.2 Partopreno en demokrata decidiĝo
	3.1.6.3 Artistic & Physical-agadoj
	3.1.6.4 Novigado


	3.2 Ŝanĝante la mondon
	3.2.1 Transformante informojn
	3.2.1.1 Softvaro
	3.2.1.2 Datenoj
	3.2.1.2.1 Personaj datenoj
	3.2.1.2.2 Ne-personaj, maŝin-generitaj datenoj
	3.2.1.2.3 Kontado
	3.2.1.2.4 Administraj formoj

	3.2.1.3 Telekomunikadoj
	3.2.1.4 Perado
	3.2.1.5 Produktodezajno

	3.2.2 S upliingo energio al fiksaj lokoj
	3.2.2.1 Elektra krado
	3.2.2.1.1 Elektrogenerado
	3.2.2.1.2 Elektrostokado

	3.2.2.2 Suna hejto
	3.2.2.3 Suna malvarmigo
	3.2.2.4 Suna kuirado

	3.2.3 Transformante materion
	3.2.3.1 Materialelekto
	3.2.3.1.1 Homogenaj materialoj
	3.2.3.1.2 Kompozitaj materialoj

	3.2.3.2 Formante materialajn pecojn
	3.2.3.2.1 Malmolaj materialoj
	3.2.3.2.2 Tekstiloj kaj molaj materialoj

	3.2.3.3 Surfaco finiĝante
	3.2.3.4 Kunvenanta

	3.2.4 Transformante ne-homajn vivantajn estaĵojn
	3.2.4.1 Kulturplantoj
	3.2.4.2 Farmbestoj
	3.2.4.3 Sovaĝa vivo

	3.2.5 Transportante materiajn varojn
	3.2.5.1 Transporto en urbaj areoj
	3.2.5.2 Transporto en kamparaj lokoj
	3.2.5.3 Transporto inter fabrikoj en provizoĉeno
	3.2.5.4 Intra-kontinenta transporto
	3.2.5.5 En interkontinenta transporto

	3.2.6 Edukante kaj prizorgante homojn
	3.2.6.1 Eduko
	3.2.6.1.1 Frua infanaĝo (0-5 jaroj)
	3.2.6.1.2 Infanaĝo (6-11 jaroj)
	3.2.6.1.3 Adoleska (12-18 jaroj)
	3.2.6.1.4 Junaj plenkreskuloj (19-25 jaroj)
	3.2.6.1.5 Plenkreskuloj
	3.2.6.1.6 Laboristoj

	3.2.6.2 Prizorgo
	3.2.6.2.1 Kuracado
	3.2.6.2.2 Prizorgo de beboj kaj infanoj
	3.2.6.2.3 Prizorgo de aĝuloj


	3.2.7 Transformanta socio
	3.2.8 Kontrolante observon

	3.3 Administrante rubon
	3.3.1 Uzita akvo kaj homaj sekreciaĵoj
	3.3.2 Manĝmanĝorestaĵoj
	3.3.3 Poluita biologia rubo
	3.3.4 Materialaj objektoj jam ne uzebla
	3.3.5 Varmigu



