
Kosmopoliittinen osuuskunta – Sopimusyhteiskunta

Yleiseurooppalainen demokratia, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristön kestävyys
 oikeudenmukaisessa, kestävässä ja onnellisessa yhteiskunnassa

Sopimusyhteiskunta
(englanninkielinen automaattinen käännös)

”Sopimusyhteiskunta”  on  osuuskunnan  pitkän  aikavälin  CosmoPolitical.  Se  on  näkemys
oikeudenmukaisesta,  kestävästä ja onnellisesta yhteiskunnasta vuoteen 2050 mennessä ja sen
jälkeen.  Se  on  tarkoitettu  Euroopan  unionille,  mutta  se  on  tarkoitettu  laajennettavaksi  koko
maailmaan.

Tämän yhteiskunnan tavoitteena on ihmisten hyvinvointi. Se perustuu kolmeen pilariin, joihin kaikki
muut  kuuluvat:  (1)  sosiaalinen  oikeudenmukaisuus  (ihmisten  välinen  sopimus  resurssien
jakamisesta),  (2)  yleiseurooppalainen  demokratia  (ihmisten välinen  sopimus päätöksistä)  ja  (3)
ympäristön  kestävyys  (ihmisten  välinen  sopimus  ja  geobosfääriä  koskevat  lait,  joista  olemme
riippuvaisia), jotta ihmiskunnan sivilisaatio säilyisi loputtomiin.

Sopimusyhteiskunnassa kaikki kansalaiset elävät hedelmättömästi, ja kaikki ovat täysin varmoja
siitä,  että  heidän  keskeiset  tarpeensa  täytetään.  Kaikilla  kansalaisilla  on  aidot  tyydyttävät  ja
miellyttävät  sosiaaliset  suhteet,  jotka  eroavat  vuoden  2019  suhteista  mutta  ovat
korkealaatuisempia kuin vuoden 2019 suhteet.

Työnjako  toteutetaan  mahdollisimman  laajalti  rajallisten  resurssien  tehokkaan  käsittelyn
varmistamiseksi  ja  siten  kehittyneiden,  monipuolisten  ja  kestävien  ekosysteemien  mallin
mukaisesti  sekä  yhteisvastuun  aikaansaamiseksi  kaikkien  ihmisten  keskuudessa.  Yhteiskuntaa
säännellään voimakkaasti, jotta varmistetaan resurssien oikeudenmukainen saatavuus, oikeuksien
ja velvollisuuksien oikeudenmukainen jakaminen ja sääntöjen oikeudenmukainen soveltaminen.

Kaikki osatekijät perustuvat teknologioihin, jotka ovat olemassa tai kehitteillä vuonna 2019.
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Tämä asiakirja sisältää myös ”negatiivisen peilin” Sopimusyhteiskunnasta, toisin sanoen vuoden
2019 vieraantuneen ja ympäristölle haitallisen elementin nykyyhteiskunnassamme, josta luovutaan
Sopimusyhteiskunnassa ja josta voimme luopua – onnellisesti ja helpotuksella! Tämä ”negatiivinen
peili” on kirjoitettu valkoisella harmaalla.

Sisällysluettelo
 1  Social justice: agreement among humans on the allocation of resources........................................3

 1.1  Agreement on the sharing of resource flows...........................................................................3
 1.1.1  Sharing the resources that satisfy immediate needs.........................................................3
 1.1.2  Investing to satisfy future needs.....................................................................................11
 1.1.3  Sharing costs..................................................................................................................15
 1.1.4  Sharing risks...................................................................................................................16

 1.2  Agreement on sharing access to the existing stock of capital................................................16
 1.2.1  Access to land................................................................................................................17
 1.2.2  Access to natural capital.................................................................................................18
 1.2.3  Access to cultural capital...............................................................................................19
 1.2.4  Access to institutional capital.........................................................................................19
 1.2.5  Access to technical capital.............................................................................................20
 1.2.6  Accumulation of assets..................................................................................................20

 2  Pan-European democracy: agreement among humans on decisions and on rules........................20
 2.1  Agreement on facts................................................................................................................21

 2.1.1  Permanent sources of information.................................................................................21
 2.1.2  Information from active search......................................................................................21
 2.1.3  Laws of nature, humankind and society.........................................................................22
 2.1.4  Measurement and accounting.........................................................................................22
 2.1.5  Distribution of information............................................................................................25
 2.1.6  Presentation of information............................................................................................25

 2.2  Agreement on rules and on future actions.............................................................................26
 2.2.1  Debating fairly...............................................................................................................26
 2.2.2  Agreement between private entities...............................................................................27
 2.2.3  Agreement on rules to be enforced by public entities....................................................27
 2.2.4  Agreement on decisions by companies..........................................................................29
 2.2.5  Agreement on decisions in advocacy organisations.......................................................31

 2.3  Agreement on the application of rules...................................................................................31
 2.3.1  Applying rules via human judgement............................................................................31
 2.3.2  Applying rules via a fair software..................................................................................32

 3  Environmental sustainability: agreement with the requirements of our well-being and of the 
biosphere.............................................................................................................................................32

 3.1  Satisfying human needs.........................................................................................................33
 3.1.1  Satisfying physiological needs.......................................................................................33
 3.1.2  Satisfying movement needs...........................................................................................37
 3.1.3  Satisfying needs for social belonging............................................................................39
 3.1.4  Satisfying the need for confidence in one's future.........................................................40
 3.1.5  Satisfying the need for learning.....................................................................................42
 3.1.6  Satisfying the need for self-esteem and self-actualisation.............................................43

Versio 1  s.2 /59 15 Dec 2019



Kosmopoliittinen osuuskunta – Sopimusyhteiskunta

 3.2  Transforming the world.........................................................................................................44
 3.2.1  Transforming information..............................................................................................45
 3.2.2  Supplying energy to fixed locations...............................................................................47
 3.2.3  Transforming matter......................................................................................................49
 3.2.4  Transforming non-human living beings.........................................................................51
 3.2.5  Transporting material goods..........................................................................................52
 3.2.6  Educating and taking care of humans............................................................................54
 3.2.7  Transforming society.....................................................................................................58
 3.2.8  Controlling compliance..................................................................................................58

 3.3  Managing waste.....................................................................................................................59
 3.3.1  Used water and human excretions..................................................................................59
 3.3.2  Food leftovers................................................................................................................59
 3.3.3  Contaminated biological waste......................................................................................59
 3.3.4  Material objects no longer usable..................................................................................59
 3.3.5  Heat................................................................................................................................60

 1 Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: ihmisten välinen 
sopimus resurssien jakamisesta
* level/9780241954294.html: https://www.penguin.co.uk/books/179/179241/the

Kaikissa yhteiskunnissa kaikkien ihmisten on oltava ehdottoman varmoja siitä, että kaikki heidän
välttämättömät tarpeensa otetaan huomioon nyt ja tulevaisuudessa, heille ja tuleville sukupolville.
Tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökohta on välttämätön edellytys sille, että yhteiskunta
on legitiimi ja että kaikki sen jäsenet ovat samaa mieltä sen tukemisesta.

Sopimusyhteiskunnassa  maailmaa  rajoittaa  voimakkaasti  planetaaristen  rajojen  saavuttaminen.
Sosiaalisella  oikeudenmukaisuudella  on  näissä  kaiken  kaikkiaan  niukkuuden  olosuhteissa
akuutimpi  merkitys.  Sen  varmistamiseksi,  että  kaikki  saavat  käyttöönsä  inhimillisten  tarpeiden
tyydyttämiseksi tarvittavat resurssit, tätä käyttöoikeutta säännellään kaikkien ihmisten välisen tasa-
arvon vahvan periaatteen mukaisesti.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on lisäksi  ja  mikä tärkeintä,  tekijä,  joka parantaa merkittävästi
kaikkien – myös niiden, joilla on suurimmat sosiaaliset, taloudelliset ja kasvatukselliset voimavarat
–  elämänlaatua.  Sillä  varmistetaan  rauhanomaiset,  kohteliaat  ja  aidot  sosiaaliset  suhteet
tasavertaisina, molemminpuolisessa kunnioituksessa ja huolenpidossa.

Se vapauttaa yhteiskunnan kaikki jäsenet ahdistuneisuudesta ja stressistä.

Kansalaisiin  ei  enää  kohdistu  jatkuvaa  ahdistusta  ja  stressiä  heidän  välittömästä
eloonjäämisestään, heidän tulevaisuudestaan tai lastensa tulevaisuudesta.

Ihmisten  välisiä  suhteita  ei  enää  myrkytetä  taloudellisella  riippuvuudella,  jossa  jotkut  ovat
riippuvaisia toisten hyvästä tahdosta.
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 1.1 Sopimus resurssivirtojen jakamisesta

 1.1.1 Välittömät tarpeet täyttävien resurssien jakaminen
Ihmisten tarpeet tyydytetään tavaroilla,  jotka voivat olla aineellisia,  epäolennaisia ja useimmiten
molempien yhdistelmä (esim. pitkäkestoinen tuote, johon liittyy takuu - ja huoltopalvelu).  Tässä
luvussa  kuvataan,  miten  ihmisille  annetaan  pääsy  tarvikkeisiin,  jotka  ovat  tarpeen  heidän
tarpeidensa tyydyttämiseksi.

Yleinen periaate on, että jokainen ihminen elää ihmisarvoisesti työstään.

Työn  luonne  ja  voimakkuus  määräytyvät  henkilön  ja  erityisesti  hänen  ikänsä  (nuoret  eivät
työskentele  koulutusajankohtana,  vanhukset  työskentelevät  alentuvalla  intensiteetillä  ikänsä  ja
fyysisen  kuntonsa  mukaan),  terveydentilansa  ja  vammaisuutensa  mukaan.  Tästä  työstä
maksetaan korvausta kahdella tavalla:

1. se antaa oikeuden päästä käsiksi viranomaisten ilmaiseksi jakamiin tavaroihin;

2. se  korvataan  rahamääräisesti  (A-luokan  yksiköinä)  siten,  että  henkilön  tarpeet  voidaan
tyydyttää  muita  ja  luonnollista  ympäristöä  kunnioittaen  siten,  että  hänen  harkintansa
mukaan ja ilmaiseksi jaettavien tarpeiden osuus ylittyy.

(aineellisten tai aineettomien) tavaroiden luovutus ei ole enää itsetarkoitus, jonka tarkoituksena on
tuottaa voittoa harvoille.

Yhteiskunta ei enää jakaudu niiden kesken, jotka työskentelevät hyvin palkatuissa työpaikoissa ja
voivat  maksaa laadukkaista tuotteista,  ja niiden,  jotka saavat halvempia tuotteita ilmaiseksi  (tai
jotka saavat köyhyyttä koskevaa sosiaaliapua), välillä, jotta he pysyisivät vaiti ja tottelevaisina.

(ks.Ihmisten tarpeiden tyydyttäminen:)

 1.1.1.1 Olennaisten tavaroiden vapaa saatavuus

Seuraavat olennaiset  tavarat ovat ilmaisia kaikille.  Niiden tuottamiseen tarvittavat varat otetaan
vero  -  ja  sosiaaliturvamaksuilla  ruokituista  julkisista  talousarvioista,  ja  ne  yhdistetään
mahdollisimman laajalti maantieteellisen yhteenkuuluvuuden maksimoimiseksi:

 koulutus syntymästä 18-vuotiaaksi;

 viisi vuotta täysipäiväistä lisäkoulutusta, jossa on peruspäiväkirja ja oikeus päästä käsiksi
muihin  ilmaiseksi  jaettuihin  tavaroihin,  jotka  on otettava  milloin  tahansa  18 vuoden iän
jälkeen;

 terveydenhuolto;

 vakuutus  itsensä  vahingoittamista  ja  muille  aiheutuneita  vahinkoja  vastaan  (vastuu)
onnettomuustapauksissa;

 yhteydet  verkkoihin  (vesi,  jätevesihuolto,  sähkö,  televiestintä  kiinteä  internet  mukaan
luettuna, rautatiet, pyöräilytiet, sähköinen maksujärjestelmä) ja ensimmäinen ei-kaupallinen
käyttökiintiö henkilöä kohti;

 asuminen,  joka  tarjoaa  olennaisia  mukavuuksia  ja  mukavuuksia,  sekä  pinta-alan  kiintiö
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asukasta kohti;

 autonomian  menettämisestä  huolehtiminen  (tapaturman,  vamman,  sairauden  tai
vanhuuden vuoksi);

 (maatalouden vaikeuksien aikana) kiintiö viljaa, pulsseja, vihanneksia, kasvirasvoja ja B12-
vitamiinia  kohti  riittävinä  määrinä  energian  ja  ravinteiden  välttämättömien  tarpeiden
tyydyttämiseksi.

Keskeiset  tavarat,  kuten  asunto,  koulutus,  terveydenhuolto,  vesi,  elintarvike,  eivät  ole  enää
määräävän markkina-aseman väärinkäytön kohteena, jossa myyjä voi asettaa hintansa korkealle
tasolle, koska hän tietää, että asiakkaalla on oltava mahdollisuus saada tavaraa käyttöönsä.

 1.1.1.1.1 Julkiset talousarviot
Kun otetaan huomioon suurista, julkisista ja yhdistetyistä lähteistä saatavien tavaroiden luonne,
nämä  julkiset  talousarviot  muodostavat  huomattavan  osan  talouden  muutosvaihtelusta  –
todennäköisesti 70% +.

Julkisia talousarvioita ei enää pidetä yhteiskunnan taakkana, ja veroista on päästävä eroon.

Olennaisten tavaroiden kustannukset eivät jää enää yksittäisten kotitalouksien maksettaviksi.

Näin ollen ei enää tarvita päällekkäisiä kuluja, jotka voitaisiin jakaa monien kotitalouksien kesken
tai yhteiskunnan laajuudessa, eikä varojen jäädyttämistä tavaroiksi, joiden olennainen tarkoitus on
turvata huono kohtalo.

Lisäksi erot olennaisten tavaroiden saatavuudessa, niiden harvojen rikkaiden, joilla on varaa niiden
yksityiskäyttöön, ja monien köyhien välillä, jotka eivät voi, ovat kadonneet.

 1.1.1.1.2 Kansalaisten valvonta
Lueteltujen keskeisten tavaroiden ilmaisen jakamisen on oltava oikeudenmukaista.

Käytössä ovat seuraavat takeet:

 kaikille ilmaiseksi jaettaville tavaroille asetetut laatuvaatimukset ovat julkisesti saatavilla, ja
niitä tarkistetaan määräajoin demokraattisella päätöksellä;

 Euroopan unionista  riippumaton viranomainen valvoo,  että toimitettavat  tavarat  täyttävät
nämä laatuvaatimukset;

 perusteet tavaroiden (ja erityisesti asumisen) kohdentamiselle henkilöille/kotitalouksille ovat
julkisesti saatavilla, ja niitä tarkistetaan määräajoin demokraattisella päätöksellä;

 kunkin  yksittäisen  tavaran  jakaminen  henkilölle/kotitaloudelle  suoritetaan
oikeudenmukaisella ohjelmistolla.

Yksityiset  toimijat  eivät  enää  syrji  heikossa  asemassa  olevia  tai  leimautuneita  väestöryhmiä
antaessaan pääsyn välttämättömiin tavaroihin, minkä vuoksi todistustaakkaa on lähes mahdoton
täyttää.

(ks.Sääntöjen soveltaminen oikeudenmukaisen ohjelmiston kautta:)
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 1.1.1.2 Uusiutuvien energialähteiden ansaittu saatavuus

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

Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus saavutetaan hyödyntämällä ihmisten tuottamia uusiutuvia
luonnonvaroja: työtä.

Työ on paikka, jossa ihmiset muuttavat maailmaa ympärillään parempaan suuntaan (= entropian ja
kaaoksen vähentäminen)  ja  muiden eduksi,  jossa he ”voivat  antaa täyden mitan kyvystään ja
saavutuksistaan  ja  antaa  suurimman  panoksensa  yhteiseen  hyvinvointiin”.  Näin  he  osoittavat
täyden kykynsä vastuullisina aikuisina.

Ihmisarvoinen työ on näin ollen yhteiskunnan peruskivi, minkä vuoksi kaikki ihmiset voivat elää
ihmisarvoisesti työstään, ja heidät palkataan, jos he haluavat niin tehdä.

Yhteiskunta ei enää jakaudu seuraavien kesken:

 ihmiset, joilla on hyvät palkat ja hyvät työolot ja jotka työskentelevät avoimissa työsuhteissa
ja työskentelevät enemmän kuin kokopäiväisesti korkeiden lentojen uranäkymien parissa,

 lyhytaikaisten huonosti palkattujen sopimusten välillä vaeltavien ”preariat”, jotka suorittavat
tylsiä tehtäviä ilman parannusmahdollisuuksia ja

 pitkäaikaistyöttömät, joita tuetaan julkisilla almuilla, joita syytetään itsetyytyväisyydestä ja
laiskuudesta ja joita sosiaalipalvelut häiritsevät jatkuvasti

 1.1.1.2.1 Työtunnit
Yhteiskunnassa,  jossa  monet  toimet  on  automatisoitu,  jossa  monet  liiketoimet  on  ennalta
määritelty ja jossa materia - ja energiavirrat minimoidaan, ihmisten on työskenneltävä tarpeidensa
täyttämiseksi ihmisiä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla vähemmän kuin vuonna 2019.

Ihmisten  työtunnit  jaetaan  tasaisesti  kaikkien  aikuisten  kesken  kunkin  henkilön  valmiuksien
mukaan (ottaen tarvittaessa huomioon ikä,  terveys ja  vammaisuus).  Jos yhteiskunnassa ei  ole
riittävästi toimivaltaa sopeutumisjärjestelmän tarpeisiin vastaamiseksi, olemassa olevat työntekijät,
joiden taidot ovat lähimpänä tarvittavia taitoja, koulutetaan hankkimaan niitä.

Kaikki työajat suoritetaan korkeatasoisella työturvallisuudella,  hygienialla ja työterveydellä.  Tietty
henkilö  suorittaa  vaarallisia  tehtäviä  tai  sellaisia  tehtäviä,  jotka  suoritetaan  olosuhteissa,  jotka
vahingoittavat työntekijän pitkän aikavälin terveyttä (esim. vuorotyö, korkea tai matala lämpötila,
melu, pöly) vain rajoitetun osan hänen urastaan, ja hänelle maksetaan anteliaasti korvaus siitä,
että hän on tehnyt niin rahassa ja oikeuksissa lyhentää varhaisessa vaiheessa työaikaa vanhassa
iässä.

Yhteiskunta ei enää jakaudu seuraavien kesken:

 muutamia  erittäin  päteviä  asiantuntijoita  ja  johtajia  resurssien  jakamista  koskevista
säännöistä, vaikeiden tai mahdottomien tehtävien suorittamisesta sekä pitkistä työajoista, ja

 joukko ihmisiä,  joilla  on vähemmän (tai  vähemmän merkityksellisiä)  pätevyyksiä ja jotka
ovat  pysyvästi  vaarassa  joutua  automaattisten  koneiden  korvaamaksi  ja  jotka
työskentelevät lyhyet ja keskeytetyt työajat.
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 1.1.1.2.2 Työn palkka
Rahoitustulo  (A-luokan  VALUUTTANA  –  uusiutuvat  luonnonvarat)  annetaan  vastikkeeksi
suoritetusta  työstä  ottaen  huomioon  henkilön  valmiudet.  Kun  henkilö  on  työssä,  hänen
palkkatasonsa  määritellään  Euroopan  unionin  laajuudessa  tehdyssä  työehtosopimuksessa.
Pienemmät poikkeukset  (jäsenvaltio,  alue,  yritys)  ovat  voimassa vain,  jos ne ovat  työntekijöille
edullisempia. Kun henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja,  hänen tulonsa riippuvat yrityksensä
taloudellisesta suorituskyvystä.

Rahoitustuloon  (riippumatta  sen  lähteestä)  sovelletaan  voimakkaasti  progressiivista  tuloveroa,
jossa  jokainen  henkilö  osallistuu  (vaikka  pieni  osa  hänen  tuloistaan),  mutta  jossa  ylimmän  1
prosentin  ja  alhaisimpien 1 prosentin  tulojen suhde vero -  ja  sosiaaliturvamaksujen jälkeen on
enintään 3: 1.

Palkka työstä ei  ole enää seurausta työnantajan ja yksinäisen työntekijän välisistä yksittäisistä
neuvotteluista,  joissa  hyvin  harvat  korvaamattomat  taidot  maksetaan  sopimattomina  palkkoina
(esim. tähden jalkapalloilijat, toimitusjohtajat, kauppiaat, pankkiirit,  jotkut IT-ASIANTUNTIJAT), ja
suurin osa muista helposti  vaihdettavissa olevista taidoista on työnantajien kiristyksen uhreja ja
niiden palkat ovat alhaiset ja stastastaattiset.

 1.1.1.3 Rajalliset mahdollisuudet käyttää rajallisia, palautuvia, uusiutumattomia
luonnonvaroja

Rajallisia uusiutumattomia luonnonvaroja, kuten ilmakehän hiilipitoisuutta ja mineraaliraaka-aineita,
ei enää pidetä loputtomiin saatavilla olevina edellyttäen, että asianmukainen hinta maksetaan.

 1.1.1.3.1 Oikeuksien jakaminen rajallisille, peruuttamattomille ja uusiutumattomille 
resursseille
Rajalliset, palautuvat ja uusiutumattomat varat jaetaan yksilöille B-luokan valuuttayksiköillä.

Näiden  B-luokan  valuuttayksiköiden  jakamista  koskevissa  säännöissä  noudatetaan  kahta
periaatetta:

1. ihmisten tasa-arvo. Ympäristömme ja sen historia ovat tarjonneet nämä varat ilmaiseksi, ja
ne  on  tuotettu  ilman  minkäänlaista  inhimillistä  työtä.  Henkilötyö,  ansiot  tai  kyvyt  eivät
oikeuta hankkimaan lisää näitä resursseja;

2. ennaltaehkäisy vastuuttomalta käytökseltä ja resurssien tuhlaukselta, kun henkilö lähestyy
hetkeä,  jolloin  hän menettää mahdollisuutensa käyttää näitä resursseja (kun lapsi  tulee
itsenäiseksi ja poistuu vanhempiensa kodista, kuolema).

Jokainen ihminen saa B-luokan valuuttayksikköinä käyttöoikeuden, jota hän voi käyttää kestävien
tavaroiden  ostamiseen  tai  yrityksen  muuttamisen  mahdollistamiseen  investoida  laitteisiin  tai
infrastruktuuriin.  Samoin  kaikille  julkisyhteisöille  kohdennetaan  sijoituksia  varten  B-luokan
valuuttayksiköitä suhteessa niiden hoitamaan väestöön.

 1.1.1.3.1.1 Syntymähetkellä
Syntyessään  lapsi  luo  joukon  B-luokan  valuuttayksiköitä  (rajalliset,  uusiutumattomat  varat)
vanhempiensa kotitaloudelle.  Tämä luku on sama kaikille  synnytyksille,  ja se on pienempi kuin
aikuiselle annettu määrä.
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B-luokan  valuuttayksikköjen  jakautuminen  kasvaa  kunkin  kotitalouden  lapsen  osalta,  kun  lapsi
ikääntyy, enemmistön ikään asti kunkin lapsen osalta, kun jaettava määrä on aikuisen.

 1.1.1.3.1.2 Enemmistöikäisenä
Kun lapsi saavuttaa enemmistön, hän voi päättää jäädä vanhempiensa kotitalouteen opintojensa
loppuun asti.

Kun lapsi lähtee vanhempiensa kodista (enemmistö - tai opintojensa päätyttyä), hänelle osoitetaan
joukko  aikuisen  B-luokan  valuuttayksiköitä  (rajalliset,  uusiutumattomat  resurssit),  joita  hän  voi
hallinnoida  itsenäisesti.  Tämä  määräraha  otetaan  hänen  vanhempiensa  kotitaloudesta,  mikä
pienenee vastaavasti, mikä jättää heille jäljelle jääneet varat (mikä voi olla jopa nettovelka, jos he
käyttäytyvät vastuuttomasti).

 1.1.1.3.1.3 Vanhassa iässä
Iäkkäämmän  henkilön  jakaminen  B-luokan  valuuttayksikköinä  vähenee  fyysisen  ja  henkisen
suorituskyvyn mukaan samalla nopeudella kuin häneltä pyydettyjen työtuntien määrä. Kun henkilö
joutuu  terveystilanteeseen,  kun  hän  ei  enää  pysty  työskentelemään,  hän  ei  myöskään  pysty
hallinnoimaan B-luokan valuuttayksiköitä.  Hänelle  annetaan kuitenkin  edelleen kaikki  ilmaiseksi
jaetut tavarat, ja hän saa edelleen tuloja A-luokan VALUUTTAYKSIKKÖINÄ (uusiutuvat varat).

 1.1.1.3.2 Rajallisten, palautumattomien ja uusiutumattomien luonnonvarojen 
käyttöoikeuksien takaisinperintä
Luokan  B  valuuttayksiköiden  takaisinperimiseksi  niiden  käyttämisen  jälkeen  henkilön  tai
organisaation on joko

 palautettava  kestävät  tavarat,  jotka  sisältävät  kemiallisia  elementtejä  tai  mineraalien
rakennusmateriaaleja,  sellaisessa tilassa,  että ne voidaan käyttää uudelleen,  korjata tai
kierrättää.  B-luokan  valuuttayksiköt  hyvitetään  sen  jälkeen,  kun  riippumaton  elin  on
vahvistanut tämän uudelleenkäyttöön, korjaukseen tai kierrätykseen soveltuvuuden.

 käytetään LUOKAN A valuuttayksikköjä Euroopan unionin hallinnolle, jonka tehtävänä on
kasvattaa  puita  tai  mikroleviä  ilmakehän  hiilidioksidin  pitkäaikaiseen  talteenottoon
(rakennuksessa/huonekaluissa  tai  pitkäkestoisessa  muovissa).  Tämän  vangitsemisen
tehokkuutta  valvovat  pysyvästi  ja  demokraattisesti  julkinen  valvonta  ja  ulkopuolisten
asiantuntijoiden  suorittamat  tarkastukset  petosten  estämiseksi.  Euroopan  unioni
huutokaupaa  B-luokan  valuuttayksiköt  A-luokan  valuuttayksiköille.  Tällaisissa
huutokaupoissa  CO2  eq:n  (ja  vastaavien  B-luokan  valuuttayksiköiden)  vähimmäishinta
määräytyy sen talteenottamiseen tarvittavan ajan ja ponnistuksen mukaan. Tämä julkinen
huutokauppamenettely on ainoa keino, jolla B-luokan valuuttayksiköt voidaan hankkia A-
luokan VALUUTTAYKSIKÖITÄ vastaan.

 1.1.1.4 Pääsy säännellyillä hinnoilla

 1.1.1.4.1 Asuntoon
Asuntorakenteet ovat viranomaisten (Euroopan unioni tai kansallis/alue/paikallistasolla) tai monien
asuntojen hallinnoinnista vastaavien yksityisten organisaatioiden omistuksessa.

Asunnon käyttövuokrat, jotka ylittävät kaikille maksutta jaettavat vuokrat, määräytyvät seuraavasti:

 asunnon pinta ja tilavuus;

Versio 1  s.8 /59 15 Dec 2019



Kosmopoliittinen osuuskunta – Sopimusyhteiskunta

 rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä olevan yhteisen tilan pinta ja tilavuus,
johon asukkailla on pääsy;

 välineet, jotka on tarkoitettu asunnon asukkaiden yksinomaiseen käyttöön tai samaan tai
viereiseen rakennukseen kuuluvien muiden kanssa jaettuun käyttöön;

 asunnon ja rakennuksen kunnossapito - ja käyttökustannukset.

Algoritmi, joka määrittää vuokran näiden parametrien funktiona, on ”reilu ohjelmisto”.

Maa-alueen ja siihen liittyvien olosuhteiden käyttövuokra maksetaan lisäksi Euroopan unionille.

Algoritmi,  jossa  asunto  jaetaan  tietylle  kotitaloudelle  sen  koon  ja  koostumuksen  mukaan,  on
”oikeudenmukainen  ohjelmisto”.  Koska  jokainen  asuntoja  hallinnoiva  organisaatio  työskentelee
monissa  tapauksissa  vuosittain,  kaikki  epäkohdat  tai  syrjintä  voidaan  havaita  tilastollisilla
menetelmillä – ja sittemmin niistä voidaan määrätä seuraamuksia ja ne voidaan korjata.

Vuokra-asunnon  yksittäiset  omistajat  eivät  voi  enää  syrjiä  vuokravuokralaisia  etnisen
alkuperän/sukupuolen/sukupuolisen  suuntautumisen/vammaisuuden  perusteella  (todellisia  tai
havaittuja).

Vuokraisäntä ei voi enää periä asunnoistaan mitään hintaa, koska hän vetoaa siihen, että asunto
on olennainen hyödyke, jolle ei ole korvattavaa.

Viranomaiset eivät voi enää myöntää tuettuja asuntoja poliittisille asiakkailleen

 1.1.1.4.2 Luonnollisten monopolien tarjoamiin tavaroihin
Verkot (esim. rautatiet, Internet, sähkö - ja kaasuverkko, vedenjakelu, viemärit ja jätevesihuolto) ja
kiinteähintainen taloudellinen toiminta (esim. ohjelmistojen kehittäminen, digitaaliset verkot) ovat
luonnollisia monopoleja: mitä suurempi ja integroidumpi verkko, sitä suurempi tehokkuus ja sitä
parempi palvelu ovat.

Nämä taloudelliset  toiminnot  ovat joko (1) julkisia  tai  (2) yksityisiä ja niihin sovelletaan vahvaa
sääntelyä.  Kummassakin  tapauksessa näiden  luonnollisten  monopolien  toimittamien tavaroiden
hintaa säännellään niin, että se matkii ”puhtaiden” markkinoiden tehokkuutta (ja estää monopolia
saamasta asiakkailtaan kohtuutonta vuokraa). Tämä hinta on hyvän rajahinta.

Luonnollisia  monopoleja  eivät  enää omista  sääntelemättömät  yksityiset  toimijat,  jotka käyttävät
hyväkseen asemaansa kiristää asiakkailtaan kohtuuttomia vuokria (veloittamalla korkeita hintoja
myymistään tuotteista) ja toimittajilta (maksamalla halpoja hintoja ostoksistaan).

 1.1.1.5 Pääsy markkinahintaan

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

Henkilön  työstä  saatuja  tuloja  (ilmaistaan  A-luokan  VALUUTTANA)  ja  hänen  rajallisten,
palautumattomien  ja  uusiutumattomien  voimavarojen  kohdentamistaan  (ilmaistaan  B-luokan
valuuttana)  voidaan  käyttää  tietyn  tavararyhmän  ostamiseen  tai  vuokraamiseen  käyttäjän
harkinnan mukaan markkinoilla vahvistetuin hinnoin.

Koska välttämättömät tarpeet tyydytetään maksuttomalla  jakamisella  (ja ne eivät  näin ollen ole
näillä markkinoilla) ja koska näiden tarpeiden tyydyttäminen voidaan toteuttaa monilla kilpailluilla
keinoilla (jotta henkilö voi luopua markkinoilla tarjottavasta tavarasta vahingoittumatta, jos hinta on
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liian korkea), näiden markkinoiden hinnat ovat joustavat eivätkä kokea julmia piikkiä ja värähtelyjä,
jotka voisivat estää heikoimmassa asemassa olevia pääsemästä näihin tavaroihin.

Tavaran hinta ilmaistaan A luokan valuuttayksikköjen yhdistelmänä (uusiutuvien energialähteiden
osalta)  ja  B  luokan  valuuttayksikköinä  (rajallisten,  palautuvien  ja  uusiutumattomien  resurssien
osalta).  Siihen  sisältyvät  myös  ulkoisvaikutusten  kustannukset  eli  niiden  tuotannosta  tai
kulutuksesta ympäristölle tai ihmisille aiheutuvat haitat tai hyödyt (verojen tai tukien muodossa).

Kaikista näistä syistä markkinahintoja voidaan pitää kohtuullisen oikeudenmukaisina ja riittävän
ennustettavissa olevina, jotta kulutus voidaan suunnata järkevästi.

Kuluttajilla ja ammattimaisilla asiakkailla ei enää ole julmia nousuja ja heikoimmassa asemassa
olevien tavaroiden hinnannousuja, jotka estävät heikoimmassa asemassa olevia pääsemästä niihin
käsiksi.

(ks.Mittaaminen ja kirjanpito:)

 1.1.1.5.1 Sopivimman tavaran yksilöiminen
Kuluttajat  ja  ammattiasiakkaat  eivät  enää  luota  mainonnan  pettämiseen  tehdäkseen
ostovalintansa.

Kuluttajat  eivät  enää  luota  tuotemerkin  myrkylliseen  seokseen  (joka  antaa  eniten  mainontaan
käyttäneille  palkkion  suunnittelun  ja  tuotantoprosessin  laadun  kustannuksella)  ja  hintaan  (joka
painostaa  alentamaan  palkkoja  ja  huonontamaan  työoloja  ja  prosessien  ympäristövaikutuksia)
valintansa määrittämiseksi.

Myyjät  eivät  enää  ole  eturistiriitatilanteessa  neuvoessaan  kuluttajaa  (1)  siitä,  mikä  on  hänelle
parempi vaihtoehto, tai (2) siitä, mikä luo suurimman liikkumavaran liiketoiminnalleen.

 1.1.1.5.1.1 Online-luettelo
Kaikki  aineelliset  ja  aineettomat  hyödykkeet  on  rekisteröitävä vapaaseen,  julkisesti  haettavaan
online-luetteloon,  jossa  kuvataan  niiden  tekniset  ominaisuudet,  sertifioidut  suoritustasot,  niiden
luoneen  jalostusketjun  sertifioitu  sosiaalinen  suorituskyky  sekä  niiden  hinta  A  -  ja  B-luokan
valuuttayksiköissä, mikä kuvastaa sen jalostusketjun ympäristönsuojelun tasoa.

Tässä luettelossa ei ole muuta sisältöä kuin tietoja tuotteista.

Kun henkilö etsii tuotetta, hän etsii tätä online-luetteloa käyttäen kunkin tavaraluokan ja sen jälkeen
kunkin tavaraluokan mukaisia hakuehtoja. Hakualgoritmi on ”reilu ohjelmisto”. Vastausten järjestys
noudattaa  käyttäjän  mieltymyksiä  hänelle  tärkeiden  ominaisuuksien  tai  suorituskykykriteerien
mukaisesti, ja se on satunnainen tuotteissa, joiden suorituskyky on sama.

 1.1.1.5.1.2 Riippumaton neuvonta
Tuotteita  tarjoavista  yksiköistä,  kuten  kuluttajajärjestöistä,  riippumattomat  organisaatiot  antavat
neuvoja  verkkoluettelossa  esitettyjen  tuotteiden  valinnasta.  Tämä  neuvonta  on  maksupalvelu
kiinteästä  ei-palautettavasta  maksusta,  jolla  varmistetaan  sen  taloudellinen  kestävyys  ja
riippumattomuus tuottajista.

Neuvonta voidaan antaa verkossa tai kaupunkikuljetuksissa, joissa eri tuotteet ovat esillä kokeilua
tai  suoraa  kokemusta  varten.  Jokaisessa  tapauksessa  ostotapahtuma  suoritetaan  verkossa
neuvontapalvelusta riippumatta.
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 1.1.1.5.2 Vuokraus
Vuokraus tai  leasing on määräävä keino saada pitkäaikaisia tavaroita,  mukaan lukien kestävät
tavarat, joita tietty kotitalous käyttää vain lyhyen ajan (esim. lasten ja lasten vaatteet, koulukirjat,
muuttokuorma-autot). Nämä tavarat omistaa vuokrausyritys, jolla on tekniset valmiudet ylläpitää
niitä asianmukaisesti ja ennalta ehkäisevästi (ennen kuin mitään vikaa on tapahtunut).

Jotta henkilö voi vuokrata pysyvän tavaran, hänen on talletettava luokkaan B kuuluvien valuuttojen
määrä pysyvään tavaraan sisältyvistä rajallisista, palautettavista ja uusiutumattomista resursseista.
Nämä  B-luokan  valuuttayksiköt  hyvitetään  takaisin,  kun  erä  on  palautettu  hyvässä  kunnossa
vuokrayhtiölle.

Automatisoidut itsetestit  ja käytön jälkeiset tarkastukset, joissa käytetään kuvankäsittelyä (johon
liittyy  mahdollinen  ihmisen  puuttuminen  kalliisiin  tuotteisiin),  suoritetaan  ”oikeudenmukaisella
ohjelmistolla” vuokratun tuotteen palauttamisen yhteydessä.

Näillä testeillä ja tarkastuksilla varmistetaan, että jokainen esineen vuokraaja on vastuussa sille
aiheutuneista vahingoista ja että esinettä voidaan todellakin edelleen käyttää, korjata tai syöttää
ikuiseen kierrätykseen. Testin onnistuminen käynnistää B-luokan valuuttayksiköiden lunastuksen
käytön jälkeen.

Vuokraus tai leasing ei ole enää satunnaiseen käyttöön tarkoitettu marginaalinen liiketoimintamalli.

(ks.Muuntava aine:)

 1.1.1.5.3 Osto
Hankinta on ainoa tapa saada käyttöönsä kulutustavaroita (esim. elintarvikkeita, hygieniatuotteita,
kirjoituspaperia).  Se on etuoikeutettu keino saada käyttöönsä yksilöllisiä  tavaroita  (mittaukseen
tarkoitettuja vaatteita tai polkupyöriä).

Osto  ei  ole  enää  lähes  yksinomainen  keino  päästä  käsiksi  tavaroihin,  mukaan  lukien  erittäin
harvinaiset tavarat (esim. sähköporat).

Tavaroiden ei enää ole suunniteltu olevan halpoja ostohetkellä, ja niiden voidaan odottaa olevan
poissa järjestyksestä lyhyessä ajassa,  ilman mahdollisuutta korjaukseen tai  huoltoon,  jolloin ne
heitetään pois ja kaikki sulautetut varat hukataan peruuttamattomasti.

 1.1.2 Investoinnit tulevien tarpeiden tyydyttämiseksi
Investoinnit ovat kaikenlaisten välineiden luomista ja pääoman kehittämistä (infrastruktuuri, koneet,
uusien tuotteiden, prosessien tai liiketoimintamallien prototyypit, ohjelmistot, tiedot, lait, asetukset,
menettelyt  ja  standardit),  joilla  voidaan  toteuttaa  inhimilliset  tarpeet  täyttäviä  muunnoksia  ja
tehostaa kaikenlaisten resurssien (energia, raaka-aineet, työaika jne.) käyttöä.

Investointi  vie  siten  nykyiset  varat  pois  välittömiä  inhimillisiä  tarpeita  tyydyttävästä normaalista
virrasta, jotta ne voidaan tyydyttää paremmin tai tehokkaammin tulevaisuudessa.

 1.1.2.1 Sijoituksesta maksettavat korvaukset

Investoinnit  estävät  sekä  uusiutuvia  luonnonvaroja  (henkilötyö  ja  osaaminen,  energia)  että
rajallisia,  palautuvia,  uusiutumattomia  luonnonvaroja  (mineraaliraaka-aineet)  eli  A-luokan
valuuttayksiköitä  ja  B-luokan  valuuttayksiköitä  tiettynä  ajanjaksona,  ennen  kuin  se  toimii  ja
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palauttaa (ja sen jälkeen) resurssit, jotka se on siirtänyt kulutuksesta.

Se,  että  henkilö  ohjaa  resurssinsa  välittömästä  kulutuksesta  ja  parantaa  muutosjärjestelmän
tehokkuutta tulevaisuudessa, ansaitsee palkinnon yhteisen edun edistämiseksi.

 1.1.2.1.1 Investoinnit uusiutuviin energialähteisiin
Hankkeeseen  sijoitetut  A-luokan  VALUUTTAYKSIKÖT maksetaan  takaisin  korolla,  joka  vastaa
uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamista. Luokan A valuuttayksikköjen takaisinmaksu on
yleensä suhteellisen suuri.

 1.1.2.1.2 Investoinnit rajallisiin, palautettaviin, uusiutumattomiin resursseihin
Hankkeeseen sijoitetut B-luokan valuuttayksiköt jäävät usein käyttämättä loputtomasti (eikä niitä
koskaan makseta takaisin),  koska rajalliset  uusiutumattomat varat  käytetään uudelleen yhdestä
käyttöiän päättyessä saapuvasta laitteesta seuraavan sukupolven laitteiden maksamiseksi. Ainoa
tilanne, jossa B-luokan valuuttayksiköt voidaan maksaa takaisin sijoittajille, on se, että investointi
tuottaa  säästöjä  rajallisten,  palautuvien  ja  uusiutumattomien  varojen  käyttämättä  jättämiselle.
Yleissääntö on kuitenkin se, että sijoituksen B-luokan valuuttayksikköinä tapahtuva takaisinmaksu
on negatiivinen (vastaa lopullisten uusiutumattomien luonnonvarojen peruuttamattomia tappioita
laitteen käyttöiän aikana) tai parhaimmillaankin kohtuullisen positiivinen.

Jotta  investointihanke,  jolla  poistetaan  suuria  määriä  lopullisia,  palautuvia  ja  uusiutumattomia
resursseja (ilmaistaan B-luokan valuuttayksiköinä) sijoittajien houkuttelemiseksi, sen on näin ollen
tuotettava suuria tuottoja A-luokan VALUUTTAYKSIKÖINÄ korvausten maksamiseksi. Tässä on
ekologista järkeä.

Rajallisia,  uusiutumattomia  luonnonvaroja  ei  voida  enää  lisätä  loputtomasti  olemassa  olevaan
infrastruktuurien ja laitteiden varastoon ilman, että sulautettuja luonnonvaroja hyödynnetään.

 1.1.2.1.3 Investoinnit innovatiivisiin toimintoihin
Innovointia suojaavan patentin taloudelliset edut eivät rajoitu keksijään. Ne jaetaan edeltäjiensä
kanssa, jotka ovat osallistuneet keksintöön omien kokeilujensa ja virheidensä kautta ja ansaitsevat
myös korvauksen ponnisteluistaan (vaikka nämä ponnistelut epäonnistuisivatkin).

Patenttien  lisensointi  määritellään  pakollisella  ennalta  määritetyllä  lomakkeella  määriteltyjen
oikeudenmukaisten sopimusten perusteella.

Patentit  eivät  ole  enää pätemättömiä  välineitä,  joilla  torjutaan laillisesti  kilpailijoita,  joilla  ei  ole
kekseliästä sisältöä tai kuvausta siitä, miten tehtävä suoritetaan teknisesti.

Patenttilaki ei ole enää viiltävä kilpailu, joka on ensimmäinen virka, jonka toivotaan olevan ainoa ja
ainoa ”voittaja, joka vie kaiken”.

Lisenssisopimukset  eivät  ole enää väline,  jolla  vaikutusvaltaiset  voivat  saada arvoa heikoilta  ja
varastaa ne heidän ponnistelujensa tuloksesta.

 1.1.2.2 Investointihankkeiden henkilökohtainen aloite

Jokaisella aikuisella kansalaisella on enemmistöllään oikeus yhden mahdollisuuden investointeihin
tyypin  A  valuuttayksiköissä  (uusiutuvat  luonnonvarat),  jotka  edustavat  useita  kuukausia
määräaikaista työtä. Tätä jakoa voidaan käyttää kahdella tavalla:
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 joko se sijoitetaan rahastoon (johon liittyy tai ei liity teknisiä riskejä), jonka varoja hallinnoi
ammattiryhmä, joka valitsee muiden käynnistämiä hankkeita;

 tai henkilö käyttää sitä osallistuakseen henkilökohtaiseen investointihankkeeseensa.

Tässä tapauksessa useiden sidosryhmien komission on validoitava hankesuunnitelma,  mukaan
lukien  henkilöt,  jotka  ovat  valmiita  antamaan  sille  henkilökohtaiset  resurssinsa,  jotta  1)
varmistetaan, että hanketta käytetään tuottaviin investointeihin (ei kulutukseen) ja 2) tarkastetaan
hankkeen realismi ja yhteensopivuus sääntöjen ja politiikkojen kanssa (kuten suurten hankkeiden
tapauksessa).

Valmiudet innovatiivisten toimien käynnistämiseen eivät ole enää varattuja niille, joiden ”ystävät ja
perhe” ovat niin rikkaita, että niillä on riittävästi siemenpääomaa hankkeen teknisen ja kaupallisen
toteutettavuuden tutkimiseen ja ensimmäisen konseptitodisteen laatimiseen.

 1.1.2.3 Säästöjen sovittaminen investointihankkeisiin

* linkki: http://tuvalu.santafe.edu/ ~ wbarthur/Papers/Arthur-HollandStockMarket.pdf

Kyky investoida viisaasti jakautuu epätasaisesti yhteiskuntaan. Viranomaisilla, joillakin yrityksillä ja
muutamalla yksityisellä henkilöllä on valmiudet investoida järkevästi, mikä on suurempi kuin niiden
säästöt,  ja  monilla  muilla  on  käyttämättömiä  resursseja  (säästöjään),  kun  ne  täyttävät
kulutustarpeensa eivätkä tiedä, miten säästöjä käytetään. Yhteiskunnan kannalta olisi tappiollista,
jos niillä,  joilla on rajalliset valmiudet investoida viisaasti,  ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin välitön
kulutus,  ja  niille,  joilla  on  ideoita  ja  valmiuksia  investoida,  jätettäisiin  vain  henkilökohtaiset
säästönsä, kertyneet voittonsa tai välittömät verovaransa investointihankkeidensa toteuttamiseksi.

On olemassa rahoitusjärjestelmä (1)  monien  säästöjen yhdistämiseksi,  (2)  niiden  ohjaamiseksi
julkisten viranomaisten tai innovatiivisten yksityisten henkilöiden arvokkaisiin investointihankkeisiin
ja (3) sen mahdollistamiseksi,  että ne, jotka ovat kohdentaneet säästönsä investointipooliin (1),
voidaan  palkita  siitä,  että  ne  ovat  näin  edistäneet  yhteistä  etua  sen  sijaan,  että  ne  olisivat
kohdentaneet resurssinsa välittömään kulutukseen, ja (2) niiden varojen perimiseksi takaisin ennen
perustana olevien investointihankkeiden päättymistä (jotka voivat kestää vuosikymmeniä).

Näiden sijoituspoolien osakkeilla  käydään kauppaa hitailla,  tylsillä  ja  hyvin tiukasti  säännellyillä
markkinoilla,  joilla  vaihtelut  tahallisesti  vaimentuvat  (ks.  linkki  W.B.  Arthuriin)  ja  joissa  vain
nimenomaisia vakuutussopimuksia (ei optioita) voidaan suojata ennalta määritetyiltä riskeiltä.

Rahoitusmarkkinat eivät ole enää vaarallisia kasinoita, joilla

 hinnat  muuttuvat  loputtomasti  suurella  nopeudella  täysin  liittymättä  mihinkään  taustalla
olevaan ilmiöön, joka vaikuttaa varojen taloudelliseen arvoon;

 omaisuuserillä  ja  johdannaisilla  käytävän  kaupan  volyymit  (esim.  optiot)  ovat
toimeksiantoja,  joiden  suuruus  on  suurempi  kuin  tuotantotaloudessa  käytävän  kaupan
volyymi,  mikä  luo  pysyvän  järjestelmäriskin  taloudelle,  jolloin  markkinat  kiristävät
yhteiskuntaa noudattamaan erittäin lyhytaikaista likviditeettiä koskevia vaatimuksiaan;

 ne, joilla on oikeat yhteydet ja nopeat päätöksentekoalgoritmit, riisuvat tavalliset sijoittajat
omaisuudestaan.
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 1.1.2.4 Investointihankkeiden valinta

Investoiminen vie nykyiset voimavarat pois inhimillisiä tarpeita tyydyttävästä normaalista virrasta
(mahdollisesti  suuressa  määrin),  jotta  ne  voidaan  tulevaisuudessa  tyydyttää  paremmin  tai
tehokkaammin. Näin ollen näitä varoja on käytettävä viisaasti ja vastuullisesti sekä yhteisen edun
nimissä.

Tämän vuoksi:

 vahvistetaan  demokraattisesti  (ja  tarkistetaan  säännöllisin  väliajoin)  joukko  politiikkaan
liittyviä  kriteerejä  investointihankkeiden  valitsemiseksi  erityisesti  niiden
ympäristötehokkuuden  ja  vaikutuksen  sekä  niiden  yhteiskunnallisen  vaikutuksen  osalta
tavaroiden jakautumisessa ihmisten kesken;

 kukin  investointihanke  tarkastetaan  näiden  perusteiden  mukaisesti  riippumattomalla
lautakunnalla, joka koostuu mahdollisista sidosryhmistä tai niiden edustajista (esimerkiksi
tuleville sukupolville) ja joka voi valittaa tehdystä päätöksestä.

Sijoituspäätöksiä  ei  enää  tehdä  ainoan  lyhyen  aikavälin  voittoa  koskevan  kriteerin  perusteella
ottamatta huomioon sosiaalisia, yhteiskunnallisia tai ympäristövaikutuksia.

 1.1.2.4.1 Hankkeet, joilla on tekninen riski
Kun on kyse teknisestä riskistä, on mahdollista, että hanke epäonnistuu sen jälkeen, kun kaikki
hankkeeseen suunnitellut  varat  on käytetty.  Tämä pätee myös kaupalliseen riskiin,  esimerkiksi
uuteen testaamattomaan tuotteeseen.

Näissä  investoinneissa  suuri  julkinen  rahasto  yhdistää  riskin  ja  hyödyt  koko  yhteiskunnan
mittakaavassa.  Siinä  kerätään  kaikki  säästöt,  jotka  kansalaiset  haluavat  kohdentaa  näihin
hankkeisiin.  Tämän suuren rahaston hallinnointi  jaetaan pienten ryhmien kesken,  jotka valitaan
tarjouskilpailun jälkeen ja joille maksetaan korkeasti koulutettuja työntekijöitä. Nämä johtoryhmät
valitsevat hankkeet, joihin niiden osuudesta rahastosta myönnetään varoja. Niiden hallinnoiman
rahaston koko (ja varojen hallinnointi) riippuu niiden tuloksesta – mikä kannustaa niitä jakamaan
hallinnoimansa varat viisaasti.

 1.1.2.4.2 Hankkeet, joilla ei ole teknistä riskiä
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_finance

Jos tekniseen  riskiin  ei  liity  mitään,  resurssien  ohjaaminen  pois  normaalista  henkilöstötarpeita
tyydyttävästä virrasta  on vain  väliaikaista.  Työkalun  rakentamiseen  käytetään energiaa,  raaka-
aineita ja inhimillistä työaikaa, minkä jälkeen työkalu toimii ja tuottaa säästöjä resursseissa, jotka
maksavat takaisin aiemmat kustannukset ja sen jälkeenkin.

Näissä tapauksissa riski on toteutuksessa: saatetaanko hanke päätökseen ajoissa ja suunnitellun
resurssibudjetin  puitteissa?  Varojen  myöntäminen  tällaisille  hankkeille  on  tarkoitusperää,  jota
kutsutaan ”hankerahoitukseksi”, tai pankkien tavanomaista lainanantoa.

 1.1.2.4.3 Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
Huomattava  osa  kokonaisinvestoinneista  (>  20%)  suunnataan  vähemmän  kehittyneille  alueille
Euroopan unionissa ja kolmansissa maissa.

Näiden  alueiden  ja  maiden  demokraattisilla  menettelyillä  varmistetaan,  että  paikallinen  väestö
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osallistuu  aloitteeseen,  muutokseen  ja  paremmuusjärjestykseen  ulkoisin  varoin  rahoitettujen
investointihankkeiden ensisijaisessa järjestyksessä. Tässä prosessissa annetaan teknistä tukea,
jotta paikallisväestö saa asiaankuuluvat tiedot tutkittavista vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Korruption  riskien  vähentämiseksi  niiden  hallinnossa  ulkoisin  varoin  rahoitettavien  investointien
myöntämisen ehtona on, että kohdealueiden ja - maiden virkamiehet vaihtelevat usein alueiden ja
maiden välillä.

Vähemmän kehittyneissä maissa, joissa hedelmällisyys on suurempi kuin sukupolvien uusiminen,
tämä investointi keskittyy naisten vapauttamiseen.

 1.1.3 Jakamiskustannukset

 1.1.3.1 Yhteisen infrastruktuurin kustannukset

Yhteiskunta tukeutuu hyvin rikkaaseen ja syvään infrastruktuurien substraattiin, jota luonnonilmiöt
ja ihmiset ovat aiemmin hyödyntäneet: geologisiin ja biologisiin resursseihin, tietoon, instituutioihin,
lakeihin  ja  asetuksiin,  prosesseihin,  kauppasuhteisiin,  maineeseen,  osaamiseen,  rakennuksiin,
koneisiin, ohjelmistoihin …

Suurin osa näistä infrastruktuureista on tavallisia tavaroita: niiden hyötyjä ei voida rajoittaa niihin,
jotka ovat maksaneet niistä. Tämä oikeuttaa sen, että niiden rakentaminen ja ylläpito maksetaan
pakollisella maksulla: veroilla.

Verotulot muodostuvat seuraavista:

 luonnollisten henkilöiden voimakkaasti  progressiivinen tulovero, joka on samansuuruinen
kaikkien tulolajien osalta (palkka tai eläke, osingot, pääomavoitot);

 perintövero on voimakkaasti progressiivinen;

 yhtiöiden  voitosta  perittävä  vero  (alhaisempi  verokanta)  ja  osakkeenomistajille  jaetuista
osingoista  perittävä  lisävero,  joka  perustuu  yhtiön  konsolidoituun  maailmanlaajuiseen
toimintaan ja joka jaetaan verotuksellisten oikeudenkäyttöalueiden kesken niiden fyysisen
ja digitaalisen läsnäolon mukaan;

 tavaroiden  aiheuttamien  ulkoisvaikutusten  progressiiviset  verot  kyseisen  tavaran  oston
yhteydessä;

 yksityishenkilöille määrättävät progressiiviset sakot ja seuraamukset.

”Progressiivisella  verolla”  sitä,  että henkilöt,  joiden tulot  ovat  korkeammat,  maksavat  enemmän
kuin ne, joiden tulot ovat alhaisemmat.

Yksityishenkilöiden ei  enää tarvitse maksaa yksityisistä tuloistaan olennaisista tavaroista,  kuten
koulutuksesta tai terveydenhuollosta.

Verot  eivät  enää  keskity  niihin,  jotka  eivät  voi  paeta  niitä  (työntekijät  ja  kuluttajat),  kun  taas
pääoman omistajat ja yritykset välttelevät verotusta tai sosiaalista korvausta.

Vaurautta ei  enää peritä sukupolvelta toiselle.  Yhteiskuntaluokat  ja eriarvoisuus eivät  ole enää
juurtuneet perhesiimoihin.

(ks.Varojen kertyminen:)
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 1.1.3.2 Negatiivisista ulkoisvaikutuksista perittävät verot

Ulkoisvaikutuksia  edustavien  verojen  olisi  kannustettava  kaikkia  kansalaisia  samalla  tavoin
vähentämään muille aiheutuvia haittoja. Jotta kannustin olisi tasapuolinen kaikille, myös veroa on
pidettävä yhdenvertaisena.

Tämän  saavuttamiseksi  ulkoisvaikutusten  korvaavat  verot  kasvavat  A-luokan  valuutassa  YLI
suhteessa nettotuloon (esim. alhaisen tulotason omaavan henkilön vero voi olla 1 valuuttayksikkö
ja 10 valuuttayksikköä 4 kertaa suuremman tulotason omaavan henkilön osalta).

Negatiivisista  ulkoisvaikutuksista  (esim.  hiilidioksidipäästöistä)  perittävät  verot  eivät  ole  enää
sellaisia,  joihin  vain  rikkailla  on varaa.  Rikkaat  eivät  sitä  vastoin  voi  enää  aiheuttaa vahinkoa
yksipuolisesti muille.

 1.1.3.3 Sääntöjen rikkomisesta määrättävät seuraamukset

Sääntöjä on noudatettava. Jos niitä kuitenkin rikotaan, voidaan joutua soveltamaan seuraamusta –
mikä on myös kannustin vaatimusten noudattamiseen.

Jotta  kannustin  olisi  tasapuolinen  kaikille,  seuraamuksen  on  myös  oltava  tasapuolinen.  Tämä
koskee vankilatuomioita – ja sen on oltava sama rahallisille sakoille.

Tämän saavuttamiseksi rahalliset sakot kasvavat yli  suhteessa nettotuloon (esim. vähätuloiselle
henkilölle  määrätty  seuraamus  voi  olla  1  prosentti  nettotuloista  ja  2,5  prosenttia  suuremmista
tuloista kärsivälle henkilölle).

Sakot  ja  seuraamukset  sääntöjen  rikkomisesta  eivät  ole  enää  sellaisia,  joihin  vain  rikkailla  on
varaa. Sitä vastoin rikkaat eivät voi enää olla lain yläpuolella maksamalla heille vain sakkoja, jotka
ovat heille hyvin vähäisiä.

 1.1.4 Riskien jakaminen
Useimmat  riskit  jaetaan  siten,  että  henkilöt  ja  organisaatiot  allekirjoittavat  pakollisen
vakuutussopimuksen,  jonka  ehdot  määritellään  pakollisessa  lomakkeessa.  Nämä  sopimukset
jättävät  osan  riskeistä,  joista  henkilön/organisaation  on  vastattava  huolellisen  käyttäytymisen
kannustamiseksi.

Vakuutusjärjestöt  toimivat  Euroopan  unionin  mittakaavassa,  jotta  niiden  riskit  leviäisivät
mahdollisimman  laajalle  maantieteelliselle  alueelle.  Ne  toimivat  tahallisesti  ja  laillisesti
valtuutuksella  ”tietämättömyyden  huntu”:  tietoja,  joita  ne  saavat  kerätä  ja  käyttää  nykyisiin  ja
mahdollisiin asiakkaisiinsa nähden, rajoitetaan, jotta voidaan pakottaa riskien yhdistäminen koko
yhteiskuntaan.

Heikkoja ja heikossa asemassa olevia ei enää jätetä ilman tai huonoa vakuutusturvaa.

Vakuutusyhtiöt eivät saa enää kerjätä markkinoita kannattavimmille asiakkaille (= rikkaille, nuorille
ja  terveille),  joille  ehdotetaan  alhaisia  hintoja  vähäisen  riskin  kattamiseksi,  kun  taas  köyhät,
vanhukset ja sairaat jäävät keskenään ja maksavat korkeita palkkioita alhaisesta palvelusta, joka
liittyy niiden suuriin sisäisiin riskeihin.
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 1.2 Sopimus olemassa olevan pääomakannan käyttöoikeuden
jakamisesta
Nykyinen  pääomavaranto  on  seurausta  luonnonilmiöiden  tai  ihmisten  aiemmin  toteuttamien
arvokehitystä lisäävien prosessien kasautumisesta, mikä voi aiheuttaa muutoksia ihmisille nyt ja
tulevaisuudessa. Se koostuu seuraavista:

 maa;

 luonnonpääoma;

 kulttuuripääoma;

 institutionaalinen pääoma; ja

 tekninen pääoma.

 1.2.1 Pääsy maahan
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_management

Maa-alue on Euroopan unionin omistuksessa. Maa-alueiden jakamisesta (1) rakennetuille alueille
(asumiseen tai kaupalliseen/teolliseen/liikenteeseen) ja (2) maatalousalueille päättää EU, ja se voi
kehittyä vain yhteen suuntaan: rakennettujen alueiden muuttamiseen maatalousalueiksi. Olemassa
olevan maatalousmaan rakentaminen sallitaan vasta sen jälkeen, kun vastaava tai suurempi osa
rakennetusta alueesta on muutettu tuottavaksi maatalousmaaksi.

Maankäyttö myönnetään korvaavasti yksityisille käyttäjille tiettyä tarkoitusta varten ja valvotuissa
olosuhteissa radiotaajuuksia koskevan nykyisen mallin mukaisesti.

Tämä  käyttöoikeussopimus  myönnetään  tarjouskilpailun  perusteella,  jossa  vahvistetaan,  mihin
tarkoitukseen maa-aluetta on käytettävä, toimiluvan saajan velvoitteet ja keinot, joilla EU voi valvoa
näiden  velvoitteiden  noudattamista.  Käyttöoikeussopimus  annetaan  määräämättömäksi  ajaksi,
mutta  sitä  tarkistetaan  säännöllisin  väliajoin  vaatimusten  noudattamiseksi.  Se  on  tarkoitettu
vuokramaksuun,  jonka määrä riippuu lähistöllä  sijaitsevien viranomaisten käyttöön asettamasta
infrastruktuurista. Maa-aluetta koskevaa käyttöoikeussopimusta ei saa käydä kauppaa eikä siirtää
eikä periä. Kun toimilupa päättyy mistä tahansa syystä (velvoitteiden noudattamatta jättäminen,
kuolema, eroaminen), maa-alueen käyttöomaisuus sisällytetään seuraavaan tarjouskilpailuun,  ja
tarjoajat hinnoittelevat sen erikseen. Tarjouskilpailun voittajan on maksettava edelliselle omistajalle
näistä käyttöomaisuuksista ennen kuin hän pääsee maahan.

Maa ei ole enää yksityishyödyke, jossa omistaja:

 voi huonontaa maaperää peruuttamattomasti ilman vastuuta yhteiskunnalle;

 voi  monopolisoida  olennaisten  resurssien  saatavuuden  (esim.  maatalousmaa,  vesi)  ja
estää ihmisiä käyttämästä niitä tuottavasti;

 ottaa  huomioon  läheisyydessä  tehtyjen  julkisten  investointien  (esim.  infrastruktuuri,
ympäristön korjaaminen) arvon;

 ottaa mielivaltaisen osuuden sille suoritetun yksityisen taloudellisen toiminnan arvosta.
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Maa ei ole enää omaisuusluokan jäädyttävä pääoma, jota olisi käytettävä maailman muuttamiseen.

 1.2.1.1 Maa asumista varten

(ks.Asuntoon:)

 1.2.1.2 Kaupalliseen/teolliseen käyttöön tarkoitettu maa-alue

Kaupallisia  ja  teollisia  rakennuksia  omistavat  viranomaiset  (Euroopan  unioni  tai
kansallis/alue/paikallistaso) tai yksityiset organisaatiot, jotka hallinnoivat useita rakennuksia.

Kiinteistön käyttöä rakennuksessa koskevat vuokrat määräytyvät seuraavien tekijöiden mukaan:

 erän pinta ja tilavuus;

 rakennuksessa  tai  sen välittömässä  läheisyydessä  olevan  jaetun  tilan  pinta  ja  tilavuus,
johon käyttäjät pääsevät;

 laitteet,  jotka  on  tarkoitettu  erän  käyttäjien  yksinomaiseen  käyttöön  tai  samaan  tai
viereiseen rakennukseen kuuluvien muiden kanssa jaettuun käyttöön;

 erän ja rakennuksen kunnossapito - ja käyttökustannukset.

Algoritmi, joka määrittää vuokran näiden parametrien funktiona, on ”reilu ohjelmisto”. Maa-alueen
käytöstä ja siihen liittyvistä muutoksista maksettava vuokra maksetaan lisäksi EU:lle.

Kaupallisen  tai  teollisen  erän  jakamisesta  tietylle  yritykselle  vastaa  avoin  usean  sidosryhmän
komitea. Määräraha perustuu kehitettävän hankkeen elinkelpoisuuteen ja julkisiin etuihin. Kaikista
saaduista  hankkeista  ja  joistakin  keskeisistä  arviointitiedoista  julkaistaan  ei-luottamuksellinen
tiivistelmä  sekä  komission  kustakin  hankkeesta  tekemä  arviointi.  Päätökseen  voidaan  hakea
muutosta.

 1.2.1.3 Maatalouskäyttöön tarkoitettu maa

Maatalousmaa-alueen jakamisesta  tietylle  viljelijälle  vastaa avoin usean sidosryhmän komissio.
Määräraha  perustuu  tähän  erään  kehitettävän  hankkeen  elinkelpoisuuteen  ja  julkisiin  etuihin.
Kaikki hakijoilta saadut hakemusasiakirjat julkistetaan sekä komission kustakin aineistosta tekemä
perusteltu  arviointi  ja  sen  lopullinen  arviointi  ja  päätös.  Tähän  päätökseen  voidaan  hakea
muutosta.

 1.2.2 Luonnollisen pääoman saanti
Luonnonpääoman saanti (rajalliset, uusiutumattomat luonnonvarat, arvokkaat luonnonympäristöt)
ei ole enää joidenkin varakkaiden henkilöiden tai yritysten yksityismonopoli.

 1.2.2.1 Julkiset tavarat

Luonnolliset ”julkishyödykkeet” ovat sellaisia, joihin pääsyä ei voida rajoittaa, kuten ilmasto tai ilma.

 1.2.2.2 Uusiutumattomat, peruuttamattomat varat

Uusiutumattomien  ja  palautuvien  luonnonvarojen  saatavuutta  säännellään  B-luokan
valuuttayksiköillä.

Organisaatiot  saavat  B-luokan  valuuttayksiköitä  osana  pääomaansa  hankkia  laitteita  tai
infrastruktuuria.  Jos  B-luokan  valuuttayksiköt  vaihtelevat  talousvyöhykkeiden  välillä,  aineellisten
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hyödykkeiden  maahantuojien  (kuten  Euroopan  unionin)  on  hankittava  B-luokan  valuuttayksiköt
viejiltä (tämä prosessi on rajanmukautustoimenpiteiden muoto). Näin ollen yksikään talousvyöhyke
ei voi olla rajallisten, palautumattomien ja uusiutumattomien luonnonvarojen nettotuoja.

 1.2.2.3 Arvokkaat luonnonympäristöt

Kun  tietylle  henkilölle  tai  organisaatiolle  on  myönnetty  maa-alueen  pinta-ala,  jolla  on  suuri
luonnonarvo  (esim.  metsä  -,  joki  -  tai  järviranta),  kyseisellä  henkilöllä  tai  organisaatiolla  on
velvollisuus  varmistaa,  että  tämä  maa-alue  on  yleisön  saatavilla.  Tätä  käyttöoikeutta  voidaan
rajoittaa  ajallisesti  ja  lukumääräisesti  (jotta  se  olisi  yhteensopiva  paikallisen  biosfäärin
regenerointikapasiteetin  kanssa).  Sen  erityiskustannukset  (esim.  valvonta,  jätehuolto)  voidaan
korvata.  Kun  vierailijoiden  määrää  on  rajoitettava,  se  suoritetaan  kiintiöllä  ja  myöntämällä
maahantulolippuja satunnaisesti hakijoille.

 1.2.3 Kulttuuripääoman saanti

 1.2.3.1 Pääsy muovitaiteen ja - arkkitehtuurin teoksiin

Kun tietyn henkilön tai organisaation omistuksessa on muovinen taide tai arkkitehtuuri,  jolla on
suuri  kulttuuriarvo,  kyseisellä  henkilöllä  tai  organisaatiolla  on velvollisuus  varmistaa,  että  tämä
taideteos  on  yleisön  saatavilla.  Tämä  mahdollisuus  voidaan  myöntää  lainaamalla  taideteos
pysyvästi  julkiselle  museolle  tai  näyttämällä  se  yleisölle  avoimessa  yksityisessä  tilassa.  Tämä
näyttö yksityisessä tilassa voi olla ajallisesti ja määrällisesti rajallinen (jotta se olisi yhteensopiva
taideteoksen pitkän aikavälin säilyttämisen ja yksityisen nauttimisen varmistamisen kanssa). Sen
erityiskustannukset  (esim.  valvonta,  jätehuolto)  voidaan  korvata.  Kun  vierailijoiden  määrää  on
rajoitettava, tämä tapahtuu kiintiöllä ja myöntämällä maahantulolippuja satunnaisesti hakijoille.

Kulttuuriarvokkaiden  muovitaide  -  tai  arkkitehtuuriteosten  saatavuus  ei  ole  enää  joidenkin
varakkaiden henkilöiden tai yritysten yksityismonopoli.

 1.2.3.2 Kirjallisuuden ja musiikin teosten saatavuus

Kirjallisuuden  ja  musiikin  teoksia  suojellaan  kirjailijan  oikeuksilla.  Nämä  oikeudet  kestävät
vähintään  20  vuotta  työn julkaisemisen  jälkeen  ja  päättyvät  tekijän  kuolemaan  (tai  viimeiseen
tekijään, jos on kyse kollektiivisesta työstä).

Elokuva  -  ja  videoteoksia  suojaavat  kirjailijan  oikeudet,  jotka  usein  liittyvät  tuotantoyhtiöön.
Viimeksi mainitussa tapauksessa tekijän oikeudet ovat 20 vuotta työn julkaisemisen jälkeen.

Kirjallisuuden  ja  musiikin  teoksia  ei  enää  suojella  kirjailijan  kuoleman  jälkeen,  joten  hänen
perillisensä eivät enää nauti tarpeettomista vuokrista luovuudesta, johon heillä ei ole osaa.

Yritysten  teollisesti  tuottamia  elokuva  -  ja  videoteoksia  ei  enää  suojella  samalla  tasolla  kuin
yksilöiden luovaa työtä.

 1.2.4 Institutionaalisen pääoman saanti
* linkki: https://creativecommons.org/

Viitemallit  institutionaalisia  järjestelyjä  varten,  joilla  varmistetaan  luotettavuus,  luotettavuus,
oikeudenmukaisuus ja sisäinen demokratia, julkaistaan ja ne ovat kaikkien saatavilla avoimin luvin
(kuten  Luova  komissio).  Tämä  koskee  yhtiöitä  ja  asianajajajärjestöjä  koskevia  sääntöjä,
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laadunvarmistusjärjestelmiä, organisaatioiden sisäisiä prosesseja ja monia muita institutionaalisia
järjestelyjä.

Yhtiöitä ja asianajajajärjestöjä, laadunvarmistusjärjestelmiä, organisaatioiden sisäisiä prosesseja ja
muita institutionaalisia järjestelyjä koskevia sääntöjä ei enää kehitetä uudelleen kaikissa uusissa
tapauksissa yksinomaan asianajajien ja konsulttien hyödyksi.

 1.2.5 Pääsy tekniseen pääomaan
Teknisten  muuntamisprosessien  viitemallit  julkaistaan  ja  ne  ovat  kaikkien  saatavilla  avoimilla
lisensseillä  (kuten Luova toimikunta),  ja  niissä kuvataan viimeisintä  tekniikkaa,  jotta  resurssien
käyttö  olisi  mahdollisimman  tehokasta.  Tämä koskee  tiedon,  energian,  materian,  muiden  kuin
ihmisten, ihmisten ja yhteiskunnan muuntamisprosesseja.

Viitemalleihin  voi  sisältyä  patentoituja  innovaatioita,  jotka  merkitään  asiaankuuluvan
lisenssisopimuksen mukaisesti. Tässä tapauksessa vaihtoehtoisille patentoimattomille ratkaisuille
annetaan tietoa tuloksellisuuden heikkenemisestä.

Tiedon, energian, materian tekniset muutosprosessit. Muita kuin ihmisiä, ihmisiä ja yhteiskuntaa ei
enää  suljeta  ”liikesalaisuuksiksi”,  joita  pidetään  sisäpiiriläisten  valvonnassa.  Taloudellisen
toiminnan mahdollisia uusia tulokkaita ei enää estetä tietämättään sen peruspiirteitä.

 1.2.6 Varojen kertyminen
Varat voidaan kerätä vapaasti elinkaaren aikana ilman erityistä verotusta.

Niitä  verotetaan  kuitenkin  voimakkaasti  kaikenlaisesta  luovutuksesta,  oli  kyse  sitten  lahjasta,
myynnistä tai omistajan kuolemasta (perintövero).  Verojen jälkeen perittyjen varojen ylimmän 1
prosentin ja alimman 1 prosentin välinen suhde on alle 2: 1. Perintöverotuksen tarkoituksena on
palauttaa yhtäläiset mahdollisuudet jokaisessa sukupolvessa.

Varoja ei enää peritä sukupolvelta toiselle.

Enää ei ole tarpeen kerätä ja siirtää yksityistä omaisuutta, jotta lapsilla olisi kunnollinen elämä.

 2 Yleiseurooppalainen demokratia: ihmisten välinen 
sopimus päätöksistä ja säännöistä
Ihmisten  välinen  sopimus,  joka  on  erilainen  heidän  elämänsä  kaikilla  osa-alueilla  (sosiaalinen
asema, ikä, uskomukset, mieltymykset jne.), on ihmisyhteiskuntien, julkisten laitosten ja yksityisten
järjestöjen suurin ongelma.

Sopimus on järkevä vain silloin, kun kaikki osapuolet pitävät sitä oikeutettuna – tai ainakin silloin,
kun yhteiskunnassa vallitsee yleinen yksimielisyys siitä, että siihen johtava prosessi on todellakin
oikeutettu.

Kaikkien yhteiskunnan jäsenten (ja lain)  moraalinen itsekuria tukee ihmisten välistä sopimusta,
jotta he noudattaisivat sopimukseen johtavia prosesseja ja täyttäisivät sitoumuksensa sopimuksen
solmimisen jälkeen.

Sopimus perustuu demokratian ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin. Eksplisiittisillä
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menettelyillä varmistetaan,  että kaikki  arvot ja edut on yhtä lailla otettu huomioon, mutta myös
oikea-aikaiset  päätökset  tehdään  ja  pannaan  täytäntöön  –  jopa  joidenkin  vastustusta  vastaan
(tarvittaessa).  Tämä  merkitsee  sitä,  että  demokratiaa  harjoitetaan  mahdollisimman  laajalti,
Euroopan unionin, voimakkaan vähemmistön vastustuksen voittamiseksi.

Päätöksiä  ei  enää  lamaannuta  loputtomilla  konflikteilla,  jotka  näyttävät  olevan  ristiriidassa
keskenään, veto-oikeuksilla tai erimielisyyksillä niistä tosiasioista, joihin päätökset perustuvat.

Yksittäiset  henkilöt  tai  ryhmät eivät  enää kiistä sääntöjen oikeutusta,  koska ne katsovat  (usein
oikeutetusti),  ettei  niille  annettu  mahdollisuutta  muotoilla  niitä  tai  että  säännöt  hyödyttävät
yksinomaan vähemmistöyhteiskuntaryhmää.

Henkilöt tai ryhmät eivät enää välttele julkisia tehtäviään (esim. vero - tai sosiaaliturvamaksuja) tai
yksityisiä tehtäviään (esim. sopimuksissa).

 2.1 Tosiasioita koskeva sopimus

 2.1.1 Pysyvät tietolähteet
Seuraavat tietolähteet ovat ilmaiseksi kaikkien saatavilla:

 julkiset tiedot ja tilastot;

 muut kuin henkilökohtaiset, koneellisesti ja anturin tuottamat tiedot;

 tieteelliset julkaisut ja tiedot;

 tekniset standardit.

Lehdistötoimistojen tietosyötteet ovat kaikkien saatavilla pienestä tilausmaksusta.

Tiedot  eivät  ole  enää  yksityisten  organisaatioiden  tai  yksityishenkilöiden  omaisuutta,  sillä  ne
keräävät vuokraa niiltä, jotka haluavat käyttää niitä.

Tieteelliset julkaisut eivät ole enää tuottoisaa oligopolistista toimintaa.

Standardointijärjestöt eivät enää toimi sillä harhaluulolla, että ne palvelevat ainoastaan teollisuuden
etuja eivätkä saa enää palkkaa myymällä standardejaan kansalaisille ja pk-yrityksille kohtuuttomilla
hinnoilla.

(ks.Muut kuin henkilökohtaiset koneellisesti tuotetut tiedot:)

 2.1.2 Aktiivisen haun tiedot
Kun olemassa  olevat  tiedot  ovat  riittämättömiä,  tutkijat  ja  tutkivat  toimittajat  etsivät  aktiivisesti
tietoja:  ne  tuottavat  niitä  kovien  välineiden  tai  tutkimusten  avulla  tai  hankkivat  ne  pitkien  ja
perusteellisten tutkimusten avulla.

Tutkivaa journalismia ja ilmiantamista suojellaan lailla.

On sallittua,  että jotkin  tutkimushankkeet  muodostuvat  vain  tietojen  tuottamisesta  ja  että muut
tutkijat hyödyntävät ja tulkitsevat niitä.

Yksityiselämän yksityiselämää koskevia tietoja ei voida julkistaa, ellei julkisen hallinnon kannalta
ole selvää etua (esim. eturistiriidat).
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”Ihmiset” - lehdistö, joka vakoilee yksityiselämän paljastamista, on kadonnut.

Tutkivia toimittajia ja ilmiantajia ei enää syytetä.

 2.1.3 Luonnonlait, ihmiskunta ja yhteiskunta
Luonnonlakien,  ihmisten  käyttäytymisen  ja  yhteiskunnan  löytäminen,  jossa  ilmaistaan,  miten
kaikenlaisia ilmiöitä voidaan ennustaa, on tieteellisen tutkimustoiminnan tarkoitus.

Kaikki tieteellinen työ on toistettavissa, kumulatiivista ja ilmaistaan tuloksina, jotka voidaan kumota,
toisin  sanoen  empiiristen  kokeiden  osoittamana  virheenä.  Tulosten  pätevyyttä  testataan
perusteellisesti vertaisryhmissä tiukkojen menetelmien mukaisesti, jotta vain ne teoriat, jotka ovat
osoittautuneet  ennustetuiksi  ilmiöistä  luotettavimmalla  ja  täsmällisimmällä  tavalla,  pidetään
parhaana saatavilla olevana luonnon, ihmiskunnan ja yhteiskunnan lakien lähentämisenä.

Suuri yleisö ja tiedeyhteisö osallistuvat demokraattiseen prosessiin (avoimin aloittein, muutoksin ja
tärkeysjärjestyksessä)  tutkimusohjelman  määrittelemiseksi  eli  ensisijaisten  tutkimuskysymysten
luettelon  määrittelemiseksi  ja  resurssien  sijoittamiseksi.  Tiedeyhteisön  painoarvo  tässä
prosessissa on suurempi peruskysymyksissä, edistyneissä kysymyksissä, joihin liittyy vähemmän
resursseja – kun taas suurella yleisöllä on suurempi painoarvo sovelletuissa kysymyksissä, joihin
liittyy enemmän resursseja.

Kaikki tämän toiminnan tulokset julkaistaan ilmaisen lisenssijärjestelmän mukaisesti.

Sellaisten  ei-fiktiivisten  tekstien  kustantajat,  jotka  perustuvat  1)  olemassa  olevien  tietojen
hyödyntämiseen, 2) kohdennettuihin tietoihin ja/tai 3) luonnonlakeihin, ihmisiin tai yhteiskuntaan,
kuten  tieteellinen  tutkimus  osoittaa,  saavat  tukea  julkisista  talousarvioista  edellyttäen,  että
käytetään asianmukaisia menetelmiä.

Tiede ei ole enää tehty 3 erillisestä valtakunnasta:

 yhteiskuntatieteet  ja  taloustiede,  jotka  olivat  pääasiassa  rajoitetun  eliitin  ideologisen
dominoinnin välineitä;

 perustavanlaatuinen ja kallis tiede, jota tutkijat hallinnoivat ainoastaan vapaapyöräilyssä;

 teknologia, jonka asialista määräytyi ainoastaan taloudellisten etujen perusteella.

Tieteelliset  julkaisut  eivät  ole  enää  joidenkin  kustantamoiden  tuottoisaa  oligopolia,  jotka
hyödyntävät tutkijoiden vapaaehtoistyötä ja maksavat silti artikkelien lukijoille ja kirjoittajille.

Ei-fiktiivinen painos ei ole enää katoamisen partaalla.

 2.1.4 Mittaaminen ja kirjanpito
Julkisten ja yksityisten kirjanpitojärjestelmien mittaus ja jäljitys:

 kaikki materiaali - ja energiavirrat;

 kaikki pääoman muodot sekä kaikki materiaali - ja energiavarastot;

 kaikki ulkoisvaikutukset (ts. ihmistoiminnasta muille aiheutuva haitta tai hyöty).

Kirjanpidossa tuetaan voimavarojen rajallisen tarjonnan huolellista hallintaa ja varmistetaan, ettei
niitä  tuhlata.  Tämän  valvonnan  helpottamiseksi  kaikissa  mittakaavissa  jokaiselle  kotitalous  -,
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organisaatio -, paikallis - tai alueviranomaiselle, arvoketjulle ja koko Euroopan unionille toimitetaan
automaattisesti säännölliset tiedot sen saapuvista ja lähtevistä virroista sekä sen kannan tilasta.
Kotitalouksien  ja  pienempien  organisaatioiden  tilit  on  koottu  resurssien  luonteen  mukaan
(uusiutuva vs. ei-uusiutuva), mutta ne voivat silti pyytää eriytettyä näkemystä.

Kirjanpito  suoritetaan  sallituissa  hajautetuissa  kirjanpidossa,  jotta  varmistetaan  luotettavuus  ja
julkinen valvonta.

Julkinen ja yksityinen kirjanpito ei enää kuvittele, että raha on kaiken mittapuu ja että raha voi
kompensoida fyysisten ja biologisten ilmiöiden maailmassa syntyneitä menetyksiä tai vahinkoja.

. Bruttokansantuote – GDP ei ole enää ainoa sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen mittari.

 2.1.4.1 Uusiutuvien energialähteiden mittaaminen ja kirjanpito

Uusiutuviin energialähteisiin kuuluvat:

 uusiutuvien luonnonvarojen virrat (henkilötyö, vesi, maataloustuotteet, uusiutuva energia)

 pääoman  kanta,  joka  voidaan  rakentaa  uudelleen  ajan  mittaan  (biomassa,  maaperä,
inhimilliset  yksilölliset  tai  kollektiiviset  voimavarat  ja  osaaminen,  inhimillinen  kulttuuri,
instituutiot),  jopa  silloin,  kun  tämä  pääoma  on  paljon  nopeampi  tuhota  kuin  rakentaa
uudelleen, kuten metsissä, jotka voivat palaa muutamassa tunnissa ja kasvaa uudelleen
vuosisatojen kuluessa.

Uusiutuvia energialähteitä voidaan ostaa ja vaihtaa keskenään valuutalla (A-luokan VALUUTTA),
joka on olennaisesti  aikamuoto.  Kunkin  uusiutuvien  energialähteiden  yksikön suhteellinen  arvo
määräytyy kunkin luokan vuosittaisen kokonaisresurssivirran mukaan kestävällä vauhdilla, joka on
yhteensopiva  tämän  luonnonvaran  ikuisen  käytön  kanssa:  mitä  runsaampi  uusiutuvien
energialähteiden  virta,  sitä  arvottomampi  se  on.  Tämä  kestävä  taso  määritetään  vuosittain
tieteellisen  näytön  ja  tuoreimpien  tietojen  perusteella  usean  sidosryhmän
päätöksentekoprosessissa, jonka käyttäjillä ei tahallaan ole edustusta.

Kun  uusiutuvien  energialähteiden  uudelleenrakentamiseen  kuluu  aikaa,  tulevien  virtojen  arvo
toteutuu sellaisen toteutusasteen avulla, joka on demokraattisesti määritetty kaikkien kansalaisten
antamien arvojen mediaaniarvoksi pysyvässä ja valistuneessa julkisessa keskustelussa.

A-luokan VALUUTTA ei voi ostaa rajallisia, peruuttamattomia ja uusiutumattomia resursseja (jotka
tarvitsevat B-luokan valuuttaa) eikä sitä voida vaihtaa B-luokan valuuttamääriin.

Uusiutuvia  luonnonvaroja  ei  enää  pidetä  välittömästi  korvattavissa  olevina,  vaan  ne  voidaan
toimittaa yhdessä yössä loputtomalla nopeudella ja siirtonopeudella.

 2.1.4.2 Rajallisten, palautumattomien, uusiutumattomien luonnonvarojen 
mittaaminen ja kirjanpito

Rajallisten, palautumattomien ja uusiutumattomien luonnonvarojen varantoon kuuluvat:

 ilmakehän kasvihuonekaasut,

 määräaikaistaulukon kemialliset Mendeleiev – ja erityisesti kriittiset raaka-aineet, jotka ovat
harvinaisia, korvaamattomia ja taloudellisesti tärkeitä
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 mineraalien rakennusmateriaalit (esim. kalkkikivi, graniitti, sora, hiekka, kipsi, savi).

Näitä  rajallisia,  uusiutumattomia  luonnonvaroja  voidaan  hallita  kuin  palautuvaa  säiliötä:
kasvihuonekaasut voidaan hajottaa palautuvasti ilmakehään ja imeytyä uudelleen (esim. kasvien
tai  maaperän  avulla),  ja  asianmukaisesti  hoidetut  kemialliset  elementit  tai  rakennusmateriaalit
voidaan ottaa takaisin käyttöön inhimillisessä aineistossa ja vapauttaa sen jälkeen myöhempää
käyttöä varten.

Rajalliset, palautuvat ja uusiutumattomat voimavarat voidaan ostaa ja vaihtaa keskenään valuutalla
(B-luokan  valuutta),  joka  on  pääasiassa  massamuoto  (esim.  KG CO  2 eq).  Kunkin  rajallisten,
palautumattomien ja uusiutumattomien voimavarojen yksikön suhteellinen arvo määräytyy hitaiden
ja tylsien pörssimarkkinoiden perusteella.

B-luokan valuutta ei voi ostaa uusiutuvia luonnonvaroja (jotka tarvitsevat A-luokan VALUUTTAA)
eikä sitä voida vaihtaa A-luokan VALUUTTAMÄÄRIIN.

Jokaisella laitteistoa tai infrastruktuuria käyttävällä henkilöllä ja jokaisella (julkisella tai yksityisellä)
organisaatiolla  on  tili,  joka  ilmaistaan  luokan  B  valuuttayksikköinä.  Näitä  tilejä  hallinnoi
julkishallinto, jonka kirjanpito tallennetaan sallittuun jaettuun kirjanpitoon luotettavuuden ja julkisen
valvonnan varmistamiseksi.

Seuraavien summa:

1. luokan B valuuttayksiköiden lukumäärä henkilön tai organisaation tilillä; ja

2. niiden omaisuuserien lukumäärä, jotka sisältyvät sen omistamiin aineellisiin omaisuuseriin;

on vakio.

Tämä  julkishallinto  kirjaa  myös  lopullisten,  palautuvien  ja  uusiutumattomien  luonnonvarojen
varastossa tapahtuneet maailmanlaajuiset muutokset (esim. mineraalimalmien uusien löydösten tai
maankäytön muutosten vuoksi) ja muuttaa kaikkien yhteiskunnallisten toimijoiden kohdentamista
vastaavasti.

Rajallisten,  uusiutumattomien  luonnonvarojen  varastoa  ei  enää  pidetä  loputtomasti
laajennettavana, jos markkinat tarjoavat oikean hintakannustimen.

(ks.Säästöjen sovittaminen investointihankkeisiin:)

 2.1.4.3 Biologisen monimuotoisuuden mittaaminen ja kirjanpito

Biologinen monimuotoisuus on rajallinen ja uusiutumaton luonnonvararyhmä, koska sen käyttö on
peruuttamatonta. Kun ihmiset ovat tuhonneet elävän lajin, sitä ei voi elvyttää.

Biologista  monimuotoisuutta  valvotaan  ja  hallitaan  erityisesti  julkisella  mandaatilla  sen
säilyttämiseksi. Sitä ei voi ostaa mihin tahansa valuuttaluokkaan (A tai B).

Biologista monimuotoisuutta ei enää sivuuteta kirjanpitojärjestelmissämme.

 2.1.4.4 Ulkoisvaikutusten mittaaminen ja kirjanpito

Kaikkien  tavaroiden  tuotannosta,  kulutuksesta,  käytöstä  ja  käyttöiän  päättymisestä  aiheutuvat
ulkoisvaikutukset  lasketaan  ja  päivitetään  säännöllisesti  täysin  avoimessa  prosessissa  avointa
julkista  tietoa käyttäen.  Näiden  ulkoisvaikutusten kustannukset  lisätään  kunkin  tavaran yksikön
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hintaan verona ”saastuttaja  maksaa”  -  periaatteen mukaisesti,  jotta  1)  kannustetaan kuluttajaa
ostamaan vähemmän haitallisia  tavaroita;  2)  tarjotaan  Euroopan  unionille  keinot  tämän haitan
korvaamiseksi vahinkoa kärsineille.

Tällaisia  ulkoisvaikutuksia  ovat  esimerkiksi  alkoholin  tai  videopelien  aiheuttamat  ihmisten
terveydelle  tai  kognitiivisille  valmiuksille  aiheutuvat  haitat  tai  epäpuhtauksien  ympäristölle
aiheuttamat haitat.

Kielteisiä ulkoisvaikutuksia eli  yhteiskunnalle joidenkin taloudellisen toiminnan vuoksi aiheutuvia
kustannuksia ei enää simuloida tai minimoida näiden taloudellisten etujen säilyttämiseksi.

 2.1.5 Tietojen jakaminen
Lehdistö ja sosiaalinen media tarjoavat palvelua näiden tietolähteiden valitsemiseksi, esittämiseksi
ja analysoimiseksi liiketoimintamallin mukaisesti,  joka koskee käyttömaksua (artikkelia tai tiettyä
alkuperäistä sisältöä kohden) tai tilauspohjaista (esim. kuukautta tai vuotta kohti).

Lehdistö  ja  sosiaalinen  media  eivät  enää  toimi  mainontaan  perustuvan  liiketoimintamallin
mukaisesti.  Ne  eivät  siis  ole  enää  riippuvaisia  taloudellisista  eduista,  ja  ne  ovat  lopettaneet
tuhlailevien  elämäntapojen  edistämisen  ja  lopettaneet  ammattiliittojen  ja  ympäristöjärjestöjen
halventamisen.

 2.1.5.1 Tietojen valintaperusteet

Tietojen valinnassa käytettävät ehdot ovat eksplisiittisiä ja käyttäjän valvonnassa. Valintaalgoritmi
on ”reilu ohjelmisto”.

Lehdistö  ja  sosiaalinen  media  eivät  enää  yhdistä  käyttäjiään  näyttöihinsä  lyhyillä,  brutaaleilla
videoilla  tai  iskulauseilla  eivätkä  enää  polysoi  keskusteluja  katsottavien  sivujen  (ja  mainosten)
määrän lisäämiseksi.

Sosiaalisessa  mediassa  lähettämistä  tai  esittämistä  varten  valittuja  tietoja  ei  enää  valita  sen
tunnepitoisuudeksi  eikä  tukemaan  mainonnasta  maksavien  yritysten  etujen  mukaista
maailmanlaajuista näkemystä.

 2.1.5.2 Sosiaalisen median levittäminen

Tiedon  levittäminen  sosiaalisessa  mediassa  viivästyy  tarkoituksellisesti,  jotta  saatujen  tietojen
laatua ja luotettavuutta voidaan pohtia: levittäminen on sallittua vasta 24 tunnin kuluttua tietojen
lukemisesta.

Lisäksi  sosiaalisen  median  sisällön  julkaisemiseen  suljetun  ja  yksityisen  piirin  ulkopuolella
sovelletaan toimittajiin sovellettavaa asetusta väärien uutisten levittämisestä.

Väärennettyjen uutisten ja tunnepitoisuuksien leviäminen on lähes kadonnut.

 2.1.6 Tietojen esittäminen
Kaikkiin  uutisiin  liitetään  pakollisesti  seuraava  tukisisältö  pieninä  mutta  riittävinä  määrinä  ja
mahdollisuus tiedustella lisää:

 asiayhteyttä koskevat tiedot (historia, ennakkotapaukset, maantiede, tilastotiedot);

 olemassa  olevat  julkiset  politiikat,  teknologiat  tai  tieteelliset  tulokset,  jotka  ratkaisevat
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uutisissa esiin tuodun ongelman tai ongelman;

 julkisista  poliittisista  ehdotuksista,  innovaatiohankkeista  tai  tieteellisestä  tutkimuksesta,
joiden tarkoituksena on ratkaista uutisissa esiin tuotu ongelma tai ongelma, jolloin henkilö
voi tukea kumpaakin niistä.

Tätä  tukevaa  sisältöä  tuottaa  automaattisesti  ”oikeudenmukainen  ohjelmisto”  keinotekoisen
tiedustelutekniikan avulla.

Näin ollen jokaiseen henkilön saamaan tietoon liittyy mahdollisuus ryhtyä konkreettisiin toimiin sen
käsittelemiseksi.

Sisällön  esittämismuodon  julkiselle  keskustelulle  aiheuttamaa  haittaa  verotetaan  kielteisenä
ulkoisuutena: tunteellisia reaktioita tukevia muotoja (esim. lyhyitä videoita) verotetaan enemmän
kuin rakentavien argumenttien (esim. pitkät kirjalliset artikkelit) kehittämistä tukevia muotoja.

Seuraava  noidankehä  ei  enää  toimi:  (1)  uutisten  vastaanottaminen  ylläpitää  pelkoa  ja
voimattomuuden tunnetta ja siten korostaa – ja (2) ainoa ilmeinen keino lievittää tätä stressiä on
saada lisää uutisia.

 2.2 Sopimus säännöistä ja tulevista toimista
* linkki: http://www.kuneagi.org

Säännöillä ja toimilla (erityisesti investoinneilla) on tulevaisuudessa seurauksia, jotka vaikuttavat
sidosryhmiin eri tavoin.

Päätökset  säännöistä  ja  tulevista  toimista  julkisissa  elimissä  ja  yksityisissä  organisaatioissa
(yritykset,  yhdistykset)  tehdään  kaikkien  asianomaisten  osapuolten  demokraattisen  prosessin
jälkeen kunkin vaihtoehdon ennakoitavien seurausten perusteella  (ottaen huomioon tiedon taso
päätöksen tekohetkellä). Tämä prosessi on avoin kaikille sen kaikissa vaiheissa:

1. aloite, jotta kuka tahansa henkilö voi ottaa esille asian, jota hän pitää tärkeänä;

2. tarkistus,  jotta  kaikki  asianomaiset  osapuolet  voivat  käsitellä  näkökantojaan  ja  sopia
ehdotuksesta, joka perustuu vankkoihin perusteluihin;

3. etusijajärjestys siten, että asianomainen (julkinen tai yksityinen) elin keskittää resurssinsa
niihin toimiin, joita sen jäsenet pitävät tärkeimpinä.

Tätä päätöksentekoprosessia tukee julkinen infrastruktuuri, jossa on olemassa olevaa digitaalista
ohjelmistoa vastaavia KuneAgi.

Päätöksiä  säännöistä  ja  tulevista  toimista  julkisissa  elimissä  ja  yksityisissä  organisaatioissa
(yrityksissä, yhdistyksissä) ei enää tehdä sen jälkeen, kun harvat, joilla on pääsy päätöksentekoon
ja jotka voivat uhata päättäjiä, ovat käyneet vaikeita keskusteluja.

Kansalaisten kannalta tärkeitä asioita ei enää jätetä poliittisen asialistan ulkopuolelle. Äänestäjät
eivät  enää  ole  ”ota  tai  jätä”  -  valintojen  edessä,  olivatpa  ne  sitten  vaaleissa  tai
kansanäänestyksissä.
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 2.2.1 Keskustelu oikeudenmukaisesti
* linkki: https://lernu.net/en/esperanto

Eri  alkuperäiskieliä  edustavien  henkilöiden  kanssa  käydyissä  keskusteluissa,  jotka  koskevat
tosiseikkojen analysointia tai keskustelua yksityisissä tai julkisissa organisaatioissa ja toimielimissä
toteutettavista tulevista toimista, keskustellaan Esperantossa, joka on oikeudenmukainen ja helppo
oppia.

Eri  äidinkieliä  edustavien  henkilöiden  kanssa  käydyissä  keskusteluissa,  jotka  koskevat
tosiseikkojen analysointia tai keskustelua yksityisissä tai julkisissa organisaatioissa ja laitoksissa
toteutettavista  tulevista  toimista,  (1)  englanninkielisten äidinkielenpuhujien,  (2)  englantia  lähellä
olevien saksankielisten äidinkielenpuhujien ja (3) vanhempien, joiden vanhemmat olivat riittävän
rikkaita lähettämään heille useita viikkoja vuodessa teini-ikävuotensa aikana, valta on lakannut.

 2.2.2 Yksityisten yksiköiden välinen sopimus
Sopimukset  ovat  keinoja,  joiden  avulla  yksityishenkilöt  ja  organisaatiot  yleensä  määrittelevät
tulevat suhteensa, keskinäiset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä sen, miten ne jakavat tulevat
tavaravirrat.  Esim.  ”yleiset  ehdot”  vähittäismyyntisopimuksissa,  vakuutussopimuksissa,  B2B:n
myyntisopimuksissa, työsopimuksissa, taidetoimistosopimuksissa, patenttien ja muiden teollis - ja
tekijänoikeuksien  käyttöluvissa,  osakkeenomistajasopimuksissa,  yhtiöjärjestyksissä  ja
asianajajajärjestöissä …

Kaikissa näissä hyvin yleisissä sopimuksissa noudatetaan ennalta määriteltyä mallia, joka jättää
vain vähän tilaa muutoksille ja jonka on tarkoitus olla oikeudenmukainen kaikille osapuolille. Nämä
pakolliset  sopimusmallit  määritellään  laissa  (yritysten tai  asianajajaorganisaatioiden  laeissa)  tai
työehtosopimusneuvotteluissa  Euroopan  unionin  mittakaavassa asianomaisten  sidosryhmien tai
niiden edustajien kesken, esimerkiksi yritysten ja kuluttajien keskuudessa ”yleisten ehtojen” osalta,
suurissa  ryhmissä  ja  pk-yrityksissä  B2B:n  myyntisopimusten  osalta,  teknologian  kehittäjissä  ja
teknologiankäyttäjissä patenttilisenssien saamiseksi, ammattiliitoissa ja työnantajajärjestöissä, …

Välttämällä  pyörän  ”uudelleenkehittelyä”  kussakin  liiketoimessa  nämä  mallit  minimoivat
transaktiokustannukset oikeudenmukaisuuden lisäksi.

Sopimuksia,  kuten  ”yleisiä  ehtoja”  vähittäismyyntisopimuksissa,  vakuutussopimuksissa,  B2B:n
myyntisopimuksissa, työsopimuksissa, taidetoimistosopimuksissa, patenttien ja muiden teollis - ja
tekijänoikeuksien  käyttöluvissa,  osakkeenomistajasopimuksissa,  yhtiöjärjestyksissä  ja
asianajajajärjestöissä,  ei  enää  kehitetä  uudelleen  kaikissa  uusissa  tapauksissa  yksinomaan
asianajajien ja konsulttien hyödyksi.

Sopimukset  eivät  ole  enää  oikeudellinen  väline,  jolla  vahvistettaisiin  vahvemman  osapuolen
määräävää asemaa liiketoimen heikommassa asemassa.

 2.2.3 Sopimus säännöistä, jotka julkisyhteisöjen on pantava 
täytäntöön
Julkisyhteisöjen  kaikissa  asteikoissa  määrittelemissä  ja  valvomissa  laeissa  ja  säännöksissä
noudatetaan ”yleismaailmallisuuden periaatetta”: ne hyväksytään mahdollisimman suurella tasolla
(tyypillisesti Euroopan unioni), ellei osoiteta, että on tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa
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säännellä pienemmällä asteikolla.

Tästä seuraa erityisesti,  että Euroopan unionissa on vain yksi  säännöstö ja  yksi  hallinto,  jotka
hoitavat seuraavia tehtäviä:

 kerätä veroja;

 tarjota kansalaisille ilmaiseksi olennaiset tavarat;

 suojella kansalaisia kaikenlaisilta turvallisuus - ja turvallisuusriskeiltä;

 määritellä ja valvoa sääntöjä, jotka koskevat maailmaa muuttavia toimia;

 mittaavat ja suorittavat resurssien kirjanpidon.

Tämän yleismaailmallisuuden periaatteen tarkoituksena on

 vältetään  sääntelyä  ja  verotusta  koskevan  pienemmän  mittakaavan  yritysten  välisen
kilpailun väheneminen;

 varmistaa resurssien mahdollisimman laaja yhdistäminen;

 välttää  päällekkäisiä  ponnisteluja  ratkaistaessa  julkista  ongelmaa/kysymystä:  siitä
keskustellaan ja keskustellaan kerran ja kerätään kaikki perustelut ja todisteet vain kerran
ja sitä sovelletaan kaikkialla;

 kansalaisten ja yritysten oikeus saada lainsäädäntöä: on aina yksinkertaisempaa oppia yksi
laki, jota sovelletaan kaikkialla eikä kaikissa sen paikallisissa vaihteluissa.

Tämä yleismaailmallisuuden periaate antaa kuitenkin julkisyhteisöille pienemmässä mittakaavassa
mahdollisuuden  kokeilla  julkisia  politiikkoja  edellyttäen,  että  ne  ovat  innovatiivisia  eivätkä
vahingoita muita.

Lakien  ja  sääntelyn  määritelmää  ei  enää  jaeta  mikrovaalipiireihin,  jotka  ovat  alttiita  suurten
taloudellisten etujen kiristykselle toissijaisuusperiaatteen nojalla. Pienimuotoiset politikot eivät enää
harjoita sääntelyä, sosiaaliturvamaksuja ja verotusta koskevaa kilpailua eivätkä rikkaat vaalipiirit
varaa resurssejaan itsekkäästi vain asukkailleen.

Ponnistelut  eivät  ole  enää  päällekkäisiä  kaikissa  pienimuotoisissa  kohteliaisuuksissa  yleisen
yleisen yleisen ongelman/ongelman ratkaisemisessa.

 2.2.3.1 Tavanomainen lainsäätämisjärjestys

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Majority_judgment

Tavanomaisessa menettelyssä julkisen elimen (kaikissa asteikoissa kunnasta Euroopan unioniin)
päätökset  tekee  sen  hallitus,  joka  on  demokraattisesti  valittu  ja  jota  valvoo  yksi  tai  kaksi
parlamentin kamaria.

Parlamentti päättää laeista ja talousarvioista usein hallituksen ehdotuksesta.

Kaikki  kansalaiset  valitsevat  demokraattisesti  vähintään  yhden  parlamentin  istuntosalin  jäsenet
enemmistöpäätöksellä (strategisen äänestyksen välttämiseksi) poliittisten puolueiden ehdottamissa
luetteloissa (jotka kuuluvat  ”edunvalvontajärjestöjen”  ryhmään ja joita  säännellään vastaavasti).
Äänestäjät voivat määrittää luokituksen täyteen luetteloon tai kullekin jäsenelle erikseen. Äänestys
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on  salainen.  Se  suoritetaan  äänestyskopissa.  Kirjallinen.  -  (PT)  Äänestys  tehdään  paperisista
äänestyksistä  jäljitettävyyden vuoksi,  ja  sen tulokset  lasketaan  sähköisesti  näiden äänestysten
kuvauksen ja ”oikeudenmukaisen ohjelmiston” perusteella.

Parlamentin  toisen  kamarin  jäsenet  voivat  edustaa  pienempiä  yksiköitä.  Parlamentin  toisen
kamarin päätökset tehdään (määräenemmistöllä) enemmistöllä.

Kunkin parlamentin jäsenen, molempien jaostojen, äänet hänen toimistonsa aikana tallennetaan ja
ne ovat avoimina tietoina, joita kaikkien on valvottava.

Enemmistövaaleissa  äänestäminen  ei  ole  enää  strategista,  ja  se  määräytyy  niiden  odotusten
perusteella, joita ihmisillä on ensimmäisen kierroksen tuloksesta.

Suhteellisia listoja käyttävien parlamentin jäsenten henkilöllisyys vaaleissa ei ole enää riippuvainen
puoluehallinnosta, joka määrittelee ehdokkaiden järjestyksen luettelossa.

Äänestyksiin ei enää kohdistu sähköistä äänestystä koskevia uhkia, jos toimitetusta äänestyksestä
(ja siten ensisijaisista tiedoista) ei ole jälkeäkään, prosessi on alttiina manipuloinnille.

Päätöksiä ei enää estetä yksimielisyysvaatimuksilla – ja siten veto-oikeudella, joka myönnetään
jokaiselle Euroopan unionin kaltaisen liiton muodostavalle elimelle.

Kun parlamentin jäsenet on valittu, he eivät voi enää vältellä vastuutaan vaalipiiriään kohtaan.

 2.2.3.2 Kansalaisten panos tavanomaiseen lainsäädäntöprosessiin

Kaikki  säädöstekstejä  koskevat  ehdotukset  julkistetaan  suurelle  yleisölle  heti,  kun  ne  ovat
parlamentin jäsenten saatavilla keskustelua, tarkistuksia ja päätöksentekoa varten.

Jokaisessa poliittisessa puolueessa ja  suuren yleisön  keskuudessa käytetään verkossa olevaa
tahallista  demokratiaohjelmaa  tarkistusehdotusten  laatimiseen  ja  niiden  tärkeysjärjestykseen
asettamiseen. Nämä muutosehdotukset, jotka saivat enemmän kuin tietyn määrän tukimerkkejä,
osoitetaan sitten tietylle parlamentin jäsenelle harkittaviksi.

Parlamentin  jäsenen  jokaiseen  muutosehdotukseen  kohdistama  kohtelu  ja  sen  perustelut
julkaistaan  avoimina  tietoina  julkista  keskustelua  varten  omassa  poliittisessa  puolueessaan  ja
suurella yleisöllä.

Lainsäädäntöprosessin  ulkoinen panos ei  ole  enää varattu ammattimaisille  lobbaajille,  joilla  on
henkilökohtaiset  yhteydet  hallituksen  tai  parlamentin  jäseniin  ja  jotka  työskentelevät  julkisen
valvonnan ulkopuolella.

 2.2.3.3 Kansalaisaloite

Jokaisessa poliittisessa puolueessa ja  suuren yleisön  keskuudessa käytetään verkossa olevaa
tahallista demokratiaohjelmaa lainsäädäntöehdotusten laatimiseen ja tärkeysjärjestykseen. Nämä
säädösehdotukset,  jotka  saivat  yli  ensimmäisen  tukimerkkien  kynnysarvon  (noin  100  000
Euroopan  unionille),  edellyttävät  EU:n  hallinnon  pakollista  oikeudellista  arviointia  sen
todentamiseksi,  että  ne  ovat  perustuslain  (erityisesti:  vallanjako  hallinnon  tasojen  kesken)  ja
ihmisoikeuksien mukaisia.  Arvioinnin  tulokset  ja  perustelut  julkistetaan,  ja  niihin  voidaan hakea
muutosta. Jos arviointi on myönteinen ja jos tämän lainsäädäntöehdotuksen tukimerkkien määrä
ylittää toisen kynnyksen (tyypillisesti: 1 miljoona tukimerkkiä EU:lle), hallituksen on esitettävä tämä
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lainsäädäntöehdotus parlamentille keskustelua ja mahdollista hyväksymistä varten.

Komissio ei voi enää estää eurooppalaisia kansalaisaloitteita oikeudellisista syistä sen jälkeen, kun
se on käyttänyt aikaa ja ponnisteluja vaadittujen 1 miljoonan allekirjoituksen keräämiseksi.

 2.2.4 Yritysten päätöksiä koskeva sopimus
Yrityksissä (=  organisaatioissa,  jotka  muuttavat  aineellisia  ja  aineettomia  virtoja  toimittaakseen
tavaroita  asiakkaille,  olivatpa  ne  julkisia  tai  yksityisiä)  päätöksentekoelimissä  (esim.
yleiskokouksessa  ja  johtokunnassa)  on  edustajia  kaikista  sidosryhmistä,  joihin  organisaation
toiminta  vaikuttaa  pitkällä  aikavälillä  (esim.  välittömät  asiakkaat  tai  loppukuluttajat  arvoketjun
lopussa, paikalliset yhteisöt teollisuuslaitostensa ympärillä, pankin rahoitusalan sääntelijät jne.).

Kukin  yritys  julkaisee  luettelon  sidosryhmistä,  joihin  sen  toiminta  mahdollisesti  vaikuttaa,  ja
päivittää  luetteloa  säännöllisesti.  Luettelo  sisältää  aina  omat  työntekijänsä  ja  pitkäaikaiset
osakkeenomistajansa,  asiakkaansa ja toimittajansa.  Yhtiö julkaisee myös kullekin sidosryhmälle
ehdotettujen äänioikeuksien määrän.

Yhtiöissä päätöksentekoelimet eivät enää edusta ainoastaan osakkeenomistajien etuja.

Yritykset eivät enää yritä selviytyä yhteiskunnan tai ympäristön kustannuksella, kun niiden toiminta
tunnustetaan haitalliseksi.

(ks.Maailman muuttaminen:)

 2.2.4.1 Suurten yritysten päätökset

Suuressa yrityksessä luettelo sidosryhmistä, joihin sen mielestä yrityksen toiminta voi vaikuttaa,
sekä  kullekin  ryhmälle  myönnettyjen  äänioikeuksien  määrä  esitetään  Euroopan  unionin
hyväksyttäväksi, ja mihin tahansa ajajaorganisaatioon voidaan hakea muutosta.

Kun luettelo ryhmistä, joilla on äänioikeus, on hyväksytty, yhtiö vaatii, että asianajajajärjestöt (eli
ne, joita  säännellään sellaisenaan)  valtuuttavat edustajansa päätöksentekoelimiinsä.  Työntekijät
valitsevat  edustajansa  suoraan  ammattiliittojen  ehdottamien  luetteloiden  joukosta.  Kun  useat
samaan  ryhmään  kuuluvat  järjestöt  kilpailevat  äänioikeuksista,  nämä  äänioikeudet  jaetaan
suhteessa kunkin organisaation maksavien jäsenten määrään.

Suuret  yritykset  maksavat  ulkoisten  sidosryhmien  osallistumisesta  päätöksentekoelimiinsä:  ne
maksavat  matka  -  ja  majoituskuluistaan  (fyysisten  kokousten  yhteydessä),  edustajan  ajasta
kokousten aikana ja niiden valmistelusta sekä itse edustajalleen annettavasta tuesta.

 2.2.4.2 Pienten ja keskisuurten yritysten päätökset

Pienessä  tai  keskisuuressa  yrityksessä  luettelo  sidosryhmistä,  joihin  sen  mielestä  yrityksen
toiminta  voi  vaikuttaa,  ja  kullekin  ryhmälle  myönnettyjen  äänioikeuksien  määrä  eivät  tarvitse
ulkopuolista hyväksyntää, mutta asianajajaorganisaatio voi edelleen hakea muutosta.

Kun luettelo ryhmistä, joilla on äänioikeus,  on hyväksytty,  yhtiö vaatii,  että asianajajajärjestöjen
yksittäiset  jäsenet  osallistuvat  sen  päätöksentekoelimiin.  Työntekijät  valitsevat  edustajansa
suoraan ammattiliittojen  ehdottamien luetteloiden joukosta.  Kun samaan ryhmään kuuluvien eri
järjestöjen  jäsenet  kilpailevat  äänioikeuksista,  nämä  äänioikeudet  jaetaan  suhteessa  kunkin
organisaation maksavien jäsenten määrään.
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Pienet  tai  keskisuuret  yritykset  korvaavat  ulkopuolisten  sidosryhmien  osallistumisen
päätöksentekoelimiinsä: ne maksavat henkilön ajan kokousten aikana ja heidän valmistelunsa.

 2.2.4.3 Kun muuntamistoimet ovat haitallisia

Voi  tapahtua,  että  muunnostoiminta  tunnustetaan  haitalliseksi  ihmiskunnalle,  yhteiskunnalle  tai
ympäristölle tieteellisen tutkimuksen tai julkisen keskustelun jälkeen.

Heti  kun  tämä  on  virallisesti  tunnustettu,  kaikkien  tähän  toimintaan  osallistuvien  yritysten  on
osallistuttava  selvitystilaan:  niiden  varat  jäädytetään,  osakkeenomistajille  ei  saa  jakaa  voittoa,
asiakkaille  ei  saa  maksaa  hinnanalennusta  eikä  työntekijöille  sallita  palkankorotuksia:  kaikki
resurssit  on kohdennettu kohtuulliseen siirtymiseen olemassa oleviin  työntekijöihinsä ja alueille,
joilla nämä yritykset ovat keskittyneet.

 2.2.5 Sopimus asianajajajärjestöjen päätöksistä
Asianajajajärjestöt eivät tee suoria päätöksiä toimista, joilla on vaikutuksia ulkomaailmaan. Niiden
päätökset  ovat  sisäisiä,  ja  niitä  sovelletaan  muihin  organisaatioihin,  kuten  julkisiin  elimiin  ja
yksityisiin yrityksiin, jotka vaikuttavat ulkomaailmaan, mitä toimia ne organisaationa suosittelevat.
Esimerkkejä  edunvalvontajärjestöistä  ovat  seuraavat:  poliittiset  puolueet,  ammattiliitot,  tiettyjä
sidosryhmiä edustavat järjestöt tai erityisten syiden puolustaminen.

Heille maksetaan ainoastaan jäsentensä palkkioita ja avointa julkista tukea.

Ainoastaan  puolestapuhujaorganisaatiot,  joilla  on  täysin  demokraattiset  sisäiset  säännöt  ja
säännöt,  voivat  virallisesti  osallistua  julkisten  elinten  ja  yksityisten  yritysten
päätöksentekoprosesseihin ja saada julkista tukea.

Taloudelliset  edut  eivät  voi  enää  tukea  taloudellisesti  muita  kuin  taloudellisia  puolustajia
(esimerkiksi poliittisia puolueita, ammattiliittoja, sidosryhmiä edustavia järjestöjä tai yleisen edun
mukaisia syitä).

 2.3 Sopimus sääntöjen soveltamisesta
Ihmisaikaa  ei  enää  tuhlata  sellaisten  sääntöjen  yksinkertaisen  soveltamisen  arviointiin,  jotka
koskevat tiettyjä ennalta määriteltyjä parametreja.

Päätöksentekokomiteat eivät enää toimi peittävästi ja vastuuttomasti.

 2.3.1 Sääntöjen soveltaminen inhimillisellä harkinnalla
Monet säännöt pannaan täytäntöön inhimillisellä harkinnalla, toisin sanoen vuonna 2019 yleisesti
käytössä olleiden menettelyjen mukaisesti:

 oikeudenkäynnit, joissa on mukana ihmisasianajajia kaikkien osapuolten ja riippumattomien
ihmistuomareiden etujen puolustamiseksi heidän välimiestensä välillä;

 usean sidosryhmän komiteat.

Kaikki  päätökset  ja  keskustelut  ovat  julkisia,  kirjattuja  ja  niitä  voidaan  tarkistaa  myöhempää
muutoksenhakua varten. Poikkeuksia keskustelujen julkisuuteen voi ilmetä silloin,  kun kyseessä
ovat alaikäiset, tuomariin kohdistuu uhkariski.
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Sääntöjen  soveltamista  koskeva  inhimillinen  päätöksenteko  tehdään  silloin,  kun  luetteloa
parametreista, joiden katsotaan päättävän tapauksesta, ei voida määrittää etukäteen.

 2.3.2 Sääntöjen soveltaminen oikeudenmukaisen ohjelmiston 
kautta
Monet säännöt pannaan automaattisesti täytäntöön ”oikeudenmukaisella ohjelmistolla”.

”Reilu ohjelmisto” määritellään seuraavasti:

 taustalla oleva algoritmi on julkisen ja demokraattisen keskustelun tulos, ja sitä tarkistetaan
säännöllisesti;

 tätä  algoritmia  käyttävä  koodi  on  ilmainen  ohjelmisto,  sen  koodi  on  julkinen  ja
riippumattomien  sidosryhmien  asiantuntijoiden  (ja  suuren  yleisön)  säännöllisesti
tarkastama, jotta se täyttää tehtävänsä, ja siihen voidaan hakea muutosta;

 sen täytäntöönpanoa valvotaan julkisesti:  kunkin tapauksen osalta syöttötietoja verrataan
tulokseen, jotta kuka tahansa voi tarkistaa, että ohjelmisto on toimitettu aiotulla tavalla;

 jos lopputuloksen ja aiotun tuloksen välillä on eroja, tästä lopputuloksesta voidaan hakea
muutosta.

Sääntöjen  automaattinen  soveltaminen  toteutetaan,  kun  päätöksentekoa  varten  harkittavien
parametrien luettelo on tiedossa etukäteen.

 3 Ympäristön kestävyys: sopimus hyvinvointimme ja 
biosfäärin vaatimusten kanssa
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries

Tieteelliset  tulokset  voidaan  aina  kumota  uusilla  todisteilla.  Tätä  mahdolliseen  turvautumiseen
liittyvää  avoimuutta  pidetään  jopa  kriteerinä,  jonka  mukaan  älyllistä  toimintaa  voidaan  pitää
tieteellisenä.

Monet tieteelliset tulokset (luonnontieteissä, kuten fysiikassa, kemiassa, biologiassa, mutta myös
ihmistieteissä ja yhteiskuntatieteissä, kuten psykologiassa tai sosiologiassa) ovat kuitenkin pitkään
vastustaneet  monenlaisia  turvaamisyrityksiä  ja  ennakoineet  ilmiöitä  luotettavasti  ja  tarkasti.  Ne
ovat  niin  sanottua  tieteellistä  yhteisymmärrystä  (toisin  sanoen  huippuosaamista)  eli  luonnon,
ihmiskunnan ja yhteiskunnan lakien parasta mahdollista lähentämistä. Ne ovat paras keino, jolla
ihmiset voivat tiettynä ajankohtana ennakoida toimintansa seurauksia.

Vuoden 2019 tieteellisessä yhteisymmärryksessä ennakoidaan, että vain muutamat tavat tyydyttää
ihmisten tarpeet, muuttaa maailmaa ja hallita jätettä ovat sopusoinnussa ihmisten hyvinvointimme
(itse) ja planeettamme rajojen (ympäristömme) kanssa.

Sopimusyhteiskunta on näiden kahden vaatimuksen mukainen, ja sen tavoitteena on varmistaa
loputon kesto maan ihmissivilisaatiolle.

Suunniteltu ja varma itsetuho

Ihmisyhteiskunta ei ole enää itsetuhon tiellä. Siinä ei enää sivuuteta luonnonilmiöitä, sosiaalisia ja
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inhimillisiä ilmiöitä koskevia lakeja, joiden kanssa voimme ennakoida jo vuonna 2019, että monet
kulutus - ja muutosmallit ovat ristiriidassa planeettamme rajojen, ihmisten hyvinvointimme ja siten
ihmisenä ja inhimillisenä sivilisaationa selviytymisemme kanssa.

 3.1 Ihmisten tarpeiden tyydyttäminen
Yleisenä  ajatuksena  on,  että  vaikka  ihmisten  tarpeet  ovat  pysyviä  ja  yleismaailmallisia,
yhteiskunnan  ja  politiikan  on  toimittava  näiden  tarpeiden  tyydyttämiseksi.  Tietyn  tarpeen
tyydyttämiseen  voi  olla  hyvin  erilaisia  keinoja,  joista  jotkut  ovat  vahingollisempia  ihmisille,
yhteiskunnalle tai biosfäärille, toiset kunnioittavampia.

Se, mitä täällä osoitetaan,  on kunnioitettavin keino,  jonka olemme tähän mennessä yksilöineet
tyydyttääksemme  ihmisten  tarpeet.  Yleisesti  ottaen  tarpeiden  tyydyttäminen  toteutetaan
kollektiivisin keinoin, jotka ovat tehokkaampia kuin yksittäiset, koska ne yhdistävät voimavaroja, ja
ottamalla käyttöön hedelmällisyyden ja aidon ja sisäisen mielihyvän etiikka.

Erityisenä keinona vastata tarpeisiin on ”hedelmällinen innovaatio” eli esi-isiemme teknologiat ja
menetelmät (jotka on kehitetty niukan energian ja resurssien aikana), mutta joita tukee tieteellinen
tietämys,  joka  tekee  siitä  luotettavamman  ja  suorituskykyisemmän  (esim.  rintaruokinta,
puurakenne,  pyöräily).  Näiden  hedelmällisten  keinojen  käyttäminen  tarpeiden  tyydyttämiseksi
edellyttää erityisosaamisen hallintaa (esim. kodin keittäminen,  pyöräily).  Näitä taitoja opetetaan
koulutusjärjestelmässä.

Ihmisen tarpeiden itsetuhoinen tyydyttäminen

Inhimillisten  tarpeiden  tyydyttämistä  ei  enää  suunnata  resurssien  tuhlattavimpiin  ja  ihmisille
kaikkein haitallisimpiin keinoihin.

Sykli  ei  enää  ruoki  kulutusta:  (1)  haitallinen  kulutus,  (2)  oireiden  korjaaminen,  mikä  aiheuttaa
erityistä lisäkulutusta, (3) kulutuksen lisääminen.

Kulutusta ei enää suunnata nopeisiin, helppoihin ja haitallisiin keinoihin vastata ihmisten tarpeisiin,
joiden tarkoituksena on maksimoida tuotanto ja rahoitustulo (ja siten BKT).

 3.1.1 Fysiologisten tarpeiden tyydyttäminen

 3.1.1.1 Homeostaasi

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Homeostasis

Kotelo rakennetaan ja varustetaan siten, että sisälämpötila vaihtelee talvella 18 °C:n ja kesällä 28
°C:n välillä.

Koteloa ei enää rakenneta ja varusteta tuhlauksellisen tehokkaalla lämmityksellä ja ilmastoinnilla
siten, että sisälämpötila vaihtelee talvella 25 °C:n ja kesällä 18 °C:n välillä.

(ks.Asunnot:)

 3.1.1.2 Ruoka

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12

Imeväisiä ruokitaan pääasiassa rintaruokinnan avulla.
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Lapset  ja  aikuiset  syövät  pääasiassa  kestävää,  terveellistä  ja  tasapainoista  ruokavaliota,  joka
koostuu

 kasviproteiinit ja hiilihydraatit (viljat ja pulssit)

 kasviperäiset rasvat

 hedelmät ja vihannekset

 B12-vitamiinia.

Esimerkkejä  tämän  mallin  astioista  on  perinteisessä  keittiössä:  minestroni  (Italia),  couscous
(Pohjois-Afrikka), dal (Intia).

Koulussa opetetaan kotiruokaa ja  aterioiden suunnittelua koskevia taitoja.  Aikuisille  ehdotetaan
näiden taitojen ylläpitämistä ja päivittämistä.

Tätä ruokavaliota täydennetään siipikarjalla, munilla, perunoilla ja toisinaan sianlihalla.

Suurin  osa  elintarvikkeista  tarjotaan  tilaamalla  viikoittaisia  hedelmä  -  ja  vihanneskoreja
pitkäaikaisesti siten, että pilaantumattomat tavarat täytetään automaattisesti uudelleen.

Imeväisiä ei enää ruokita pääasiassa keinotekoisella äidinmaidolla.

Lapsia ja aikuisia ei enää ruokita epäterveellisellä ja kestämättömällä ruokavaliolla, joka perustuu
lihaan  (pääasiassa  naudanlihaan),  maitoon,  lisättyä  sokeria  ja  rasvaa  sekä  valmistettuihin,
pakastettuihin astioihin, jotka ostetaan supermarketeista.

 3.1.1.3 Juoma

Juoma on pääasiassa vesijohtovettä.

Lisäksi hedelmämehut ja - teelut tuottavat maun ja ravinteiden vaihtelua.

Alkoholijuomista  ja  lisättyä  sokeria  sisältävistä  juomista peritään vero,  jossa otetaan huomioon
ihmisten terveydelle aiheutunut haitta.

Juomia ei enää toimiteta pois heitetyissä pulloissa tai tölkeissä.

Lisättyä sokeria ja alkoholijuomia sisältäviä juomia ei enää pidetä vaarattomina. Niiden kulutus on
laskenut dramaattisesti.

 3.1.1.4 Nuku

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Shift_work

Työvelvoitteet  jättävät  vähintään  11  tuntia  keskeytymätöntä  lepoa  kahden  työjakson  välillä.
Epätyypillisissä työoloissa tai työvuoroissa työskentelevä työntekijä on edelleen tässä tilanteessa
enintään 2 vuotta peräkkäin, minkä jälkeen hän työskentelee säännöllisissä työoloissa vähintään 3
vuoden ajan.

Työajan  muuttaminen epätyypillisellä  työajalla  ei  ole  enää  pysyvä piirre  henkilön  työelämässä.
Tällaisista työajoista aiheutuva terveyshaitta vähenee huomattavasti.

Autoteollisuuden ja lentoliikenteen sekä ulkovarusteiden melua on vähennetty dramaattisesti. Melu
ei enää heikennä unen laatua.
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 3.1.1.5 Eliminaatio

Virtsaa, loikkaa, hikeä. Ei mitään hohdokasta, mutta silti tarpeellista …

Kaikki  rakennukset  on  varustettu  vessoilla  ja  liitetty  viemärijärjestelmään.  Kaikki  jätevedet
käsitellään  tämän  jälkeen  veden  palauttamiseksi  puhtaustilaan,  jossa  se  voidaan  turvallisesti
palauttaa luonnolliseen ympäristöön.

Jätevesi ei enää pääse ympäristöön käsittelemättömänä, missä saniteettilaitos sijaitsee.

(ks.Käytetty vesi ja ihmisen erittyminen:)

 3.1.1.6 Suoja

 3.1.1.6.1 Vaatteet
* linkki: https://www.goodreads.com/book/show/236842.The_Triumph_of_Individual_Style _

Jokainen käyttää vaatteita,  jotka on mukautettu hänen kehonsa piirteisiin:  hiusten ja  ihon väri,
mittasuhteet, syöpyvyys, (AS) symmetria, henkilökohtaisen tyylin yleismaailmallisten periaatteiden
mukaisesti. Koska nämä vaatteet sopivat ihmiselle hyvin muodista riippumatta, ne voivat kestää
kauan ja silti olla asianmukaisia.

Vaatteet on valmistettu luonnonmukaisista kuiduista (villasta, pellavasta, hampusta, puuvillasta) ja
rajoitetusta  määrästä  synteettikuituja,  jotka  on  valittu  niiden  tekniseen  suorituskykyyn
luonnonkuitujen ominaisuuksien  lisäksi,  sekä niiden  valmiudesta  kierrättää ne ikuisesti,  kun ne
kerätään valikoivasti käyttöiän päättyessä.

Vaatteet  eivät  ole  enää  kertakäyttöisiä,  hylättyjä  muotinimikkeitä,  jotka  on  valmistettu
uusiutumattomista,  kierrättämättömistä  tekokuiduista,  jotka  on  suunniteltu  anorektisten  mallien
mukaisiksi ja jotka saavat muut normaalisti rakennetut henkilöt tuntemaan itsensä ylipainoisiksi ja
rumiksi.

Vaatteet eivät ole enää erittäin edullisia tuotteita, joita valmistetaan kauhistuttavissa sosiaalisissa
ja ympäristöoloissa.

 3.1.1.6.2 Asunnot
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_May#The_New_Frankfurt

Jokaisella asunnolla on seuraavat ominaisuudet:

 sen  energiatehokkuustaso  kylmässä  säässä  on  ”passiivinen  talo”  eli  se  on  niin  hyvin
eristetty, että se ei tarvitse erityisiä lämmityslaitteita tai energiaa ja saavuttaa kuitenkin yli
18 °C:n sisälämpötilan;

 sen  energiatehokkuustaso  kuumassa  ja  aurinkoisessa  säässä  on  sellainen,  että
sisälämpötila  ei  ylitä  28  °C:  ta,  eikä  siihen  pääse  muuta  energialähdettä  kuin
aurinkoenergia. Tätä varten kaikissa rakennuksissa on ulkoiset ikkunaluukut;

 useimmissa  tapauksissa  laitteet  (esim.  pesukoneet)  ja  alueet  (esim.  kuivaushuone,
vierashuone, turvatut ja suojatut pysäköintipaikat vieraiden polkupyöriä/polkimia, party/ball-
huonetta  varten)  jaetaan  saman  rakennuksen  asukkaiden  kesken.  Sähköiset
varoitusjärjestelmät  tukevat  tätä  jakamista  (signaali  pesun  päätyttyä,  videovalvonta
varkauksien/heikentymisen estämiseksi),
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 kerrosten  määrä  rakennusta  kohden  maaseutualueilla  on  vähintään  2.  Kaupunkialueilla
kerrosten määrä on vähintään 3,  mutta enintään 6.  Kiinnostava  malli  on  arkkitehdin  ja
kaupunkisuunnittelijan Ernst Mayn ”New Frankfurt”.

 sitä varjostaa kesällä kokonaan yksi tai useampi lehtipuu.

 siinä on paikka, johon voidaan pysäköidä turvallisesti kaikki suojan alla olevan kotitalouden
polkupyörät/poljimet.

Kaikki  viimeaikaiset  rakennukset  on  rakennettu  puisella  rakenteella  (jossa  on
palonsammutuspäällyste), jotta CO2 saadaan talteen rakennuksen koko elinkaaren ajan (mahdollisesti
ikuisesti).

Asuntoja ei enää tehdä useimmissa yksittäisissä irrotetuissa yksikerroksisissa taloissa, jotka on
valmistettu betonista, jossa ei ole eristystä, mutta jossa on yli-ulotteinen fossiilinen lämmitys ja
sähköinen ilmastointi, ja leveät ikkunat, jotka ovat täysin etelässä ilman ulkoista suojaa.

 3.1.1.6.3 Kaupunkisuunnittelu
*  link:  https://www.harpercollins.co.uk/9780008218430/the-hide-life-of-trees-the-international-
bestseller-what-you-feel-how-communicate /

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_heat_island

Asunnot sijaitsevat joko maataloudelle omistetuilla maaseutualueilla tai tiheillä (vaikkakin joskus
pienillä)  kaupunkialueilla,  jotka on kerätty  rautatieasemien ympärille  säteellä,  joka mahdollistaa
pyöräilijöiden pääsyn asemalle alle 10 minuutin ajomatkan aikana.

Tiheät  kaupunkialueet  sisältävät  kaikki  kaupunkipalvelut  (vähittäiskauppa,  pankkitoiminta,
terveydenhuolto). Kaikki osat yhdistetään toisiinsa täysin liitetyllä nopeiden pyöräkaistojen verkolla,
joka  on  yhdistetty  tiheään  paikallisten  pyöräilyreittien  verkkoon.  Polkupyörille  on  turvalliset
pysäköintipaikat kaduilla alle 50 metrin etäisyydellä toisistaan.

Kaikki kadut on istutettu yhdellä tai useammalla rivillä lehtipuita, jotta ne olisivat täysin varjostettuja
kesällä. Näiden rivien puut yhdistetään toisiinsa jatkuvalla maanpinnan pinnalla, jossa niiden juuret
yhdistyvät maan alle jakamaan luonnonvaroja, missä muut kasvit kasvavat ja jossa lehdet kerätään
syksyllä humuksen muodostamiseksi.

Asunnot  eivät  enää  sijaitse  loputtomilla  esikaupunkialueilla,  jotka  yhdistävät  maaseutuelämän
sosiaalisen  ja  fyysisen  eristyneisyyden  kaupunkiympäristön  meluun,  ruuhkautumiseen  ja
saastumiseen ja joissa ei ole suunnitteilla muuta liikennemuotoa kuin auto.

Vanhempien ei enää tarvitse viettää suurimman osan päivästään rullaamalla lapsiaan ja teinejään
yhdestä toiminnasta toiseen.

Tiheillä kaupunkialueilla kadut eivät ole enää mineraaliautiomaita, jotka varastoivat aurinkolämpöä
päivällä  ja estävät lämpötilojen putoamisen kestäviin lämpötiloihin yöllä  (”kaupunkilämpösaari”  -
ilmiö).

 3.1.1.7 Hygienia

Kuuman  saniteettiveden  lämpöä  tuottavat  kunkin  rakennuksen  katolla  olevat
aurinkolämmityspaneelit,  jotka  syöttävät  hyvin  eristettyjä  säiliöitä  ja  joita  täydennetään
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sähköenergialla tuotetulla lämmityksellä tai kestävällä tavalla hoidetun biomassan polttamisella.

Saippua ja pesuaineet ovat riittävän biologisesti hajoavia, jotta vedenkäsittelylaitokset voivat ottaa
kokonaan talteen niiden käytön jälkeiset jäämät.

Kuuman veden lämpöä ei enää tuoteta fossiilisilla polttoaineilla.

 3.1.1.8 Yksityisyys

Asumisen  ja  vaatetuksen  tarjoaman  yksityisyyden  suojan  lisäksi  henkilötietoja  suojellaan
voimakkaasti  lailla.  Yksityisiä  tietoja,  jotka  ylittävät  sen,  mikä  on  ehdottoman  välttämätöntä
liiketoimen toteuttamiseksi, ei voida toimittaa voittoa tavoitteleville järjestöille mistä tahansa syystä,
edes henkilön suostumuksella.

Henkilötiedot eivät ole enää teollista hyötyä, jota digitaaliset monopolistit kiristävät tuntemattomilta
kuluttajilta, jotka houkuttelevat hyötymään näennäisesti ”vapaista” palveluista, minkä jälkeen niitä
myydään  ahneille  mainostajille,  jotka  haluavat  manipuloida  kuluttajia  hyödyntämällä  kaikkein
intiimeimpiä heikkouksiaan.

(ks.Henkilötiedot:)

 3.1.2 Liikkeiden tarpeiden tyydyttäminen
Erityisesti  ammatillisista  syistä  tapahtuva  ihmisten  kuljetus  on  minimoitu  televiestintäverkkojen
laajalla käytöllä (etäkokoukset CD-level:n äänenlaadun kanssa, asiakirjojen jakaminen jne.).

Ihmisten kuljetus ei enää perustu pääasiassa tuhlaavaan, saastuttavaan, vaaralliseen, meluisaan
ja ilmastoa tuhoavaan yksityisautoon.

Ihmisten ammatillinen kuljetus kokouksiin  tai  konferensseihin ei  ole enää tekosyy meluisaan ja
hiiliintensiiviseen lentoliikenteeseen perustuvalle nopealle ylellisyysmatkailulle, jonka työnantaja tai
veronmaksaja maksaa.

 3.1.2.1 Työmatkat maaseudulla

Maaseudulla henkilöliikenteen kuljetusjärjestelmä on sama kuin kaupunkialueilla, jotka perustuvat
julkiseen liikenneverkkoon liitettyihin polkupyöriin/polkimiin. Jos rautatieverkkoa ei ole saatavilla 5
kilometrin  säteellä,  nopeat  ja  suorat  akkukäyttöiset  sähkölinja-autolinjat,  jotka  toimivat
automaattisesti 24/7, suorittavat saman toiminnon. Kaikki juna - ja linja-autoasemat on varustettu
yksityisille  polkupyörille/polkimille  tarkoitetuilla  valvotuilla  ja  suojatuilla  pysäköintipaikoilla  sekä
polkupyörien vuokrausasemilla, jotta voidaan matkustaa loppuun asti ilman, että polkupyörää on
tarpeen kuljettaa junassa tai linja-autossa.

Julkinen liikenneasema (rautatie tai linja-auto) on myös paikka, jossa julkiset ja yksityiset palvelut
keskittyvät (esim. pankki, posti, lääketieteellinen ehkäisevä hoito ja sairaalahoito, apteekki).

Maaseudulla  henkilöliikenteen  kuljetusjärjestelmä  ei  enää  perustu  yksityisauton  yksinomaiseen
käyttöön, sillä julkiset linja-autopalvelut ovat hitaita, harvinaisia, epämukavia ja epävarmoja – ja
siten niitä käyttävät vain hyvin köyhät, hyvin nuoret tai hyvin vanhat, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa.

 3.1.2.2 Työmatkat kaupunkialueilla

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Pedelec

Versio 1  s.37 /59 15 Dec 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Pedelec


Kosmopoliittinen osuuskunta – Sopimusyhteiskunta

Lyhytaikaisten  (alle  5  km:n)  matkojen  pääasiallinen  kuljetustekniikka  on  polkupyörä,  jossa  on
mahdollisesti  sähköä tukeva (pedelec).  Tämä koskee myös vanhuksia  tai  vammaisia,  joilla  on
asianmukaiset mukautukset (kolmipyöräiset).

Yli  5  kilometrin  matka  liittyy  julkiseen  liikenteeseen.  Kaikki  rautatie  -  ja  joukkoliikenneasemat
(metro,  raitiotie,  linja-auto)  on  varustettu  (1)  yksityisille  polkupyörille  tarkoitetuilla  valvotuilla  ja
suojatuilla  pyöräpysäköintiasemilla  ja  (2)  polkupyörien  vuokrausasemilla.  Näin  ollen  ihmiset
pääsevät käsiksi polkupyöriin työmatkansa molemmilla puolilla, eikä heidän tarvitse kuljettaa omaa
polkupyöräänsä mukanaan junassa/metrossa/raitiovaunussa/bussissa.

Kaupunkiliikenne ei enää perustu pääasiassa loputtomiin, meluisiin ja saastuttaviin liikenneruuhkiin
juuttuneen yksityisauton käyttöön.

 3.1.2.3 Mannertensisäiset matkat

Maanosan sisällä (erityisesti Euroopassa) harjoitetaan päivittäisen työmatkan ulkopuolella  pitkiä
matkoja  suurnopeusjunalla  tai  laivalla.  Suurnopeusjunat  kulkevat  öisin  myös  couchette-
kokoonpanossa. Suurnopeusjunat saapuvat aamulla tietyille suihkuilla varustetuille asemille, jotka
voivat  olla  useita  kilometrejä  kaupungin  keskustan  pääasemalta.  Nopeat  ja  tiheät  sukkulot
yhdistävät nämä asemat kaupungin keskustaan ja paikallisliikenteen julkiseen liikenneverkkoon.

Mantereen  sisäistä  matkailua  voidaan  harjoittaa  joka  vuosi,  koska  palkalliset  lomat  ovat
jakautuneet  anteliaasti,  mikä  mahdollistaa  useiden  viikkojen  oleskelun  peräkkäin,  mikä  on
sopusoinnussa  päivän  tai  parin  matkan  kanssa  molemmin  puolin.  Matkailijoiden  ja  paikallisen
väestön  väliset  vuorovaikutukset  ovat  korkealaatuisia,  koska  kaikki  hallitsevat  kansainvälistä
Esperanto-viestintäkieltä keskustelutasolla.

Maanosassa (erityisesti  Euroopassa)  ei  enää harjoiteta  kaukoliikennettä,  jossa  halpalentoyhtiöt
eivät  maksa  kerosiinistaan  veroja  eivätkä  maksa  sosiaaliturvamaksuja  työntekijöilleen  ja  jonka
pääasiallista tulonlähdettä paikallisviranomaiset tukevat liittääkseen vaalipiirinsä verkostoonsa.

Ihmiset eivät enää lähde viikon päästä mantereen toisella puolella sijaitsevalle ”kaupunkimatkalle”
hyödyntääkseen  taloudellisen  kehityksen  eroja  edullisesti  ja  rajoittaen  vuorovaikutuksensa
paikallisen  väestön  kanssa  karkeisiin  ja  epätasa-arvoisiin  taloustoimiin  suunnilleen  englannin
kielellä.

 3.1.2.4 Mannertenväliset matkat

Mannertenväliset  matkat  ovat  erittäin  harvinaisia.  Jos  ne  suoritetaan  lainkaan,  ne  suoritetaan
veneellä.

Yleensä henkilö  viettää yhden tai  poikkeuksellisen  kaksi  mannertenvälistä  lomaa elinaikanaan.
Nämä lomat kestävät useista kuukausista vuoteen, jotta ne olisivat yhteensopivia yhden tai kahden
viikon  matkan  kanssa.  Ne  valmistellaan  ja  valitaan  siten  huolellisesti  saadun  oppimisen
maksimoimiseksi.

Mannertenväliset lentomatkat, joihin liittyy suuria päästöjä Grönlannin kaasuissa, eivät ole enää
yleisiä lomien tai liiketoimintojen osalta.

Ihmiset eivät enää pidä viikkoa vapaata rannalla toisella mantereella – kun vastaavia rantoja on
saatavilla kotona ja ottamatta edes huomioon sen maan kulttuurisia tai luonnollisia erityispiirteitä,
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johon he matkustavat.

 3.1.2.5 Pakenemisvaara

Ihmisillä ja perheillä, jotka ovat hengenvaarassa tai loukkaantumisvaarassa (esim. sisällissodan tai
ulkoisen sodan, yhteiskunnallisten levottomuuksien, luonnonkatastrofien, kuten maanjäristysten tai
ihmisen aiheuttamien katastrofien, kuten ilmastonmuutoksen, vuoksi) on turvapaikka-oikeus.

Ihmiset ja perheet, jotka ovat hengenvaarallisen tai rehellisyyttä uhkaavan dangerare alla, eivät
enää jättäneet puolustuskyvyttömiä raakojen ja rahaa kiristävien salakuljettajien edessä.

 3.1.2.6 Etsi parempia elinoloja

Ihmisten liikkuminen kunkin lainkäyttöalueen sisällä on ilmaista.

Henkilöiden  liikkumista  lainkäyttöalueiden  välillä  säännellään  kahdenvälisillä  (ja  mieluiten
monenvälisillä)  kansainvälisillä  sopimuksilla,  joissa määritellään maahanmuuttovirtojen määrä ja
koostumus.  Saapuvat  ihmisvirrat  jakautuvat  maantieteellisesti  kohdemaissa  kulttuurisen
integraation edistämiseksi.

Ihmisten  liikkuminen  oikeudenkäyttöalueiden  välillä  ei  ole  enää  kaoottinen  sekoitus  julmia,
soveltumattomia  sääntöjä,  kaikkien  hallitusten  (lähde  -  ja  kohdemaissa)  velvollisuuksien
kiertämistä ja ongelmien dramaattista keskittymistä joillakin maantieteellisillä alueilla.

 3.1.3 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeiden tyydyttäminen

 3.1.3.1 Rakkaus/ystävyys

Rakkaus ja ystävyys ovat aitoja, eivätkä ne häiritse taloutta tai holhoamista.

Rakkaus  ja  ystävyys  eivät  ole  enää  tekopyhiä  harjoituksia,  joissa  heikot  yritykset  saada
voimakkailta  taloudellisia  tai  sosiaalisia  etuja  myymällä  olennaisesti  sielunsa  tai  ruumiinsa  (tai
molemmat).

 3.1.3.2 Jäsenyys

Kansalaiset tuntevat kuuluvansa palkitsevaan yhteisöön kahdesta syystä:

 he  ovat  ylpeitä  siitä,  että  he  ovat  saavuttaneet  siirtymisen  kestävään  yhteiskuntaan
säilyttäen samalla rauhan, demokratian ja ihmisoikeudet – fantastisen saavutuksen, joka on
verrattavissa kaikkein haastavimman sodan voittamiseen;

 ne  toimivat  yhteistyössä  kaikenkokoisten  ja  -  tarkoitusten  järjestöjen  hallinnoinnissa  ja
jakavat näihin organisaatioihin liittyvien päätösten kannalta merkityksellisiä tietoja.

Henkilöiden  ei  tarvitse  enää  katsoa  samaa  videosisältöä  (televisiossa,  tableteissa  tai
älypuhelimissa)  tunteakseen  olevansa  yhteydessä  muihin,  eikä  siten  enää  tuhota  heidän
valmiuksiaan keskittyä, oppia, tuntea empatiaa ja kommunikoida muiden kanssa.

* linkki: http://www.mariewinn.com/plugin.htm

Kansalaisten  ei  tarvitse  enää  olla  yhteydessä  raakoihin  joukkoihin,  jotka  on rakennettu  ”USA”
vastaan  ”he”  -  mallin  mukaisesti,  kuten  sukupuoli,  kansalliset  tai  etniset  ryhmät,  jalkapallon
kannattajien  seurat  tai  tietyn  tuotemerkin  ostajat,  jotta  he  voivat  tuntea  olonsa  vahvaksi  ja
turvalliseksi.
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 3.1.4 Tyydyttämällä luottamuksen tarve tulevaisuuteen
Jokainen luottaa siihen, että yhteiskunta tukee häntä täysin ja että tämä tuki on vankkaa.

Ihmiset eivät enää ole pysyvässä pelon, stressin ja ahdistuksen tilassa, jossa he tuntevat voivansa
luottaa vain itseensä ja lähimpiin perheenjäseniinsä ja liittolaisiinsa.

 3.1.4.1 Turvallisuus sisäistä väkivaltaa vastaan

Kaikki  kansalaiset  tuntevat,  heitä  harkitaan  ja  kunnioitetaan.  Ne  ovat  yhdenvertaisessa
taloudellisessa, koulutuksellisessa ja sosiaalisessa asemassa kaikkien muiden kanssa. Heillä on
suuri luottamus kansalaisiinsa. Tämä antaa yleisen turvallisuuden tunteen.

Jos henkilö rikkoo lakia, poliisin työtä hänen tunnistamisekseen helpottaa kaikkien rahoitustoimien
jäljitettävyys,  kaikkien  aineellisten  esineiden  yksilölliset  merkinnät  sekä  kansalaisten  laaja  tuki
oikeudenmukaiselle yhteiskunnalliselle järjestykselle.

Sosiaalisen väkivallan perimmäiset syyt, nimittäin eriarvoisuus, pelko ja nöyryytys, ovat pääasiassa
kadonneet.

Turvallisuutta  ei  enää  hallita  lisääntyvällä  väkivallalla  yhä  epätoivoisempien  ja
häikäilemättömämpien  köyhien  ja  yhä  tunkeilevampien,  julmempien  ja  vastuuttomampien
poliisivoimien välillä.

 3.1.4.2 Turvallisuus ulkoista väkivaltaa vastaan

Pitkällä  aikavälillä  yhteiskuntaa hallitaan  demokraattisesti  koko maailmassa,  joten mikään muu
yhteisö ei uhkaa ketään ihmisyhteisöä.

Sillä  välin,  niin  kauan  kuin  on  olemassa  useita  itsenäisiä  lainkäyttöalueita,  niiden  välistä
kansainvälistä rauhaa tuetaan monenvälisellä lakiin perustuvalla määräyksellä, jonka ehdottomat
painopisteet ovat: (1) ympäristön kestävyys ja (2) oikeus maapallon voimavarojen jakamiseen.

Jos tämä kehys ei riitä, Euroopan unionin ulkoinen turvallisuus varmistetaan seuraavin keinoin:

 kaikentyyppiset  erittäin  hajautetut  ja  osittain  tarpeettomat  verkot  (sähkö,  televiestintä,
liikenne), joissa ei ole yhtä ainoaa vikakohtaa;

 vahingoittumattomien tavaroiden ja ampumatarvikkeiden runsaat varastot, jotka riittävät 6 –
12 kuukaudeksi;

 hyvin toimivat kyberpuolustuskeinot;

 paikalliset  palvelukseen  ottamiseen  perustuvat  puolustusvoimat,  jotka  on  koulutettu
pelastuspalvelu -, lainvalvonta - ja teknosissien puolustustaktiikoissa;

 ammattimaiset asevoimat (maa -, laivasto - ja ilmavoimat), mukaan lukien täysin itsenäiset
ja  integroidut  hallinto  -,  valvonta  -,  viestintä  -  ja  tiedusteluvalmiudet,  myös avaruudesta
käsin.

Kansainvälistä  järjestystä  ei  enää  ylläpidetä  tunkeutumalla  aseellisesti  rikkaiden  maiden
palkkasotilaiden  apujoukkoihin,  joita  usein  pidetään  uuskolonialistisina,  maailman  köyhille  ja
epävakaille alueille.
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Köyhien  alueiden  väestöä,  joka  on  kärsinyt  ilmaston  lämpenemisen  seurauksista  johtuvista
hengenvaarallisista  kuivuuksista  ja  luonnonkatastrofeista,  ei  jätetä epätoivoisesti  ja  yksin ilman
muuta voimavaroja kuin väkivaltaa (ts. terrorismia), jotta maailma voisi huolehtia ongelmistaan.

Olennaisia luonnonvaroja ei enää jaeta rikkaiden ja vaikutusvaltaisten hyväksi.

 3.1.4.3 Turvallisuus luonnonkatastrofeja tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja 
vastaan

Jokaisella henkilöllä on kevyt ja pitkäaikainen pelastuspalvelun varoituslaite,  joka antaa hänelle
välitöntä hälytystä ja tietoa omalla kielellään ja ottaen huomioon hänen mahdolliset vammansa,
jotka  koskevat  luonnonkatastrofeja  tai  ihmisen  aiheuttamia  katastrofeja  sekä  ehkäiseviä  toimia
turvallisuuden  säilyttämiseksi.  Laite  voidaan  sisällyttää  toiseen  kodinkoneeseen  tai
mobiililaitteeseen,  mutta  se  toimii  itsenäisesti  vähintään  24  tunnin  ajan  ilman  sähköverkkoon
liittämistä. Sen moitteeton toiminta tarkistetaan joka kuukausi.

Väestölle  on  annettu  koulutusta  yleisestä  turvallisuuskäyttäytymisestä  luonnonkatastrofien  tai
ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä.

Väestöä  ei  enää  jätetä  yksin  ja  avuttomana  luonnonkatastrofien  tai  ihmisen  aiheuttamien
katastrofien sattuessa toivoen, että ylikansallinen, alihenkilöstöinen ja alirahoitettu valtio puuttuisi
niihin ajoissa ja asianmukaisesti.

 3.1.4.4 Turvallisuus onnettomuuksia/sairauksia vastaan

Elämäntyyliin  liittyvien  kroonisten  sairauksien  (sydän  -  ja  verisuonitautien,  syövän,  tyypin  II
diabeteksen,  mielenterveyshäiriöiden),  jotka  muodostavat  vuonna  2019  suurimman  osan
terveysongelmista  ja  ennenaikaisista  kuolemista  Euroopassa,  esiintyvyyttä  vähentävät
voimakkaasti seuraavat tekijät:

 ruokavalio, joka perustuu pääasiassa kasvisruokaan;

 osuus aktiivisten kuljetusmuotojen (polkupyörän tai jalan) suorittamasta työmatkasta, joka
tarjoaa kohtalaisen mutta päivittäisen liikunnan;

 hyvät  työolot  (työvuorot  vain  rajoitettuina aikoina  elämässä)  ja  osallistuminen  työpaikan
hallintoon, mikä antaa tarkoituksen ja kohtalon hallinnan, mikä rajoittaa kroonista stressiä;

 aktiivinen  ja  palkitseva  vapaa-ajan  toiminta  myönteisessä  vuorovaikutuksessa  muiden
ihmisten kanssa;

 rauhanomainen,  ystävällinen,  tasavertainen  ja  turvallinen  yhteiskunta,  joka  rajoittaa
edelleen kroonista stressiä.

Jokaista henkilöä seuraa yleislääkäri, jolla on pääsy henkilön täydellisiin terveystietoihin. Jokaiselle
henkilölle  tehdään  pakollinen  vuosittainen  terveystarkastus  mahdollisten  terveysongelmien
havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa.

Sairauden,  tapaturmien  tai  vammojen  osalta  terveydenhuolto  on  vaiheittainen  vastaus
seuraavassa järjestyksessä:

1. laajalti koulutetun väestön antama ensiapu;
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2. tiheä jakeluverkosto;

3. hyvin varustetut sairaalat.

Elämäntyyliin liittyviä kroonisia sairauksia (esim. sydän - ja verisuonisairauksia, syöpää, tyypin II
diabetesta, mielenterveyshäiriöitä) ei enää lisätä seuraavilla tekijöillä:

 ruokavalio, joka perustuu pääasiassa lihaan, eläinrasvaan ja lisättyyn sokeriin;

 rauhoittavia elämäntapoja;

 krooninen  työstressi,  joka  johtuu  epävakaudesta,  epätyypillisistä  työajoista  ja
merkityksettömyydestä;

 sosiaaliseen  mediaan  älypuhelimensa  edessä  juuttuneiden  ihmisten  sosiaalinen
eristäminen;

 väkivaltainen, vihamielinen, epätasa-arvoinen yhteiskunta, jossa ihmiset pelkäävät toisiaan
pysyvästi.

Laadukas terveydenhuolto ei ole enää ylellisyyttä, johon vain rikkailla on varaa.

Köyhiä  ei  enää  rangaista  siitä,  että  heillä  ei  ole  ”terveellistä  elämäntapaa”,  jota  kaikki  heidän
elämänsä ja ympäristönsä näkökohdat estävät heitä harjoittamasta.

Terveystietoja  eivät  enää  yksityisesti  anna  digitaaliset  monopolistit,  jotka  syöttävät  niitä
lääkeyhtiöille, jotka keskittyvät innovointipyrkimyksiinsä rikkaiden sairauksiin.

 3.1.4.5 Turvallisuus kapasiteetin menetykseltä

Henkilöiden fyysinen ja  psyykkinen kapasiteetti  säilyy pitkään sellaisten tekijöiden vuoksi,  jotka
rajoittavat myös elämäntyyliin liittyviä kroonisia sairauksia.

Jos henkilö menettää kykynsä mistä tahansa syystä (tapaturma, sairaus tai vanhuus), hän saa
ensimmäisen kerran tukea päivittäisessä elämässään kotona ja  työpaikalla  teknisillä  korvaajilla
(alkaen optisista laseista  tai  ääniproteesilla)  ja  tämän jälkeen joko ihmisen tai  robottiavustajan
toimesta henkilön valinnan mukaan.

Viimeisenä keinona ovat iäkkäiden, vammaisten tai mielisairaiden hoitoon tarkoitetut kodit.

Samat tekijät, jotka aiheuttavat myös elintapoihin liittyviä kroonisia sairauksia, eivät enää heikennä
nopeasti ihmisten fyysistä ja henkistä kapasiteettia.

Ihmisiä ei enää jätetä yksin vanhentuneen kapasiteetin menettämisen tai vamman tai sairauden
varalta.

 3.1.5 Oppimisen tarpeellisuuden tyydyttäminen

 3.1.5.1 Oppiminen muista kulttuureista

Opiskelijat oppivat vieraita kieliä, joihin he tuntevat kulttuurisesti tai emotionaalisesti eniten yhteyttä
– koska kansainvälinen viestintä tapahtuu Esperanton kanssa.

(ks.Keskustelu oikeudenmukaisesti:)
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 3.1.5.2 Oppiminen kaikilla ikäryhmillä

(ks.Koulutus:)

 3.1.6 Itseluottamuksen ja itsesääntelyn tarpeellisuuden 
tyydyttäminen
”Itsesääntelyllä”  sitä,  että  hyödynnetään  kaikki  mahdollisuudet  ihmisenä,  ihmiskunnan  yhteisen
edun ja luonnollisen ympäristömme hyväksi.

Ihmiset eivät enää etsi itsetuntoa ja itsetuntoa kuluttamalla ja näyttämällä kalliita ja hienostuneita
ylellisyystuotteita,  joiden  avulla  he  yrittävät  epätoivoisesti  osoittaa  muille  ja  itselleen,  että  ne
kuuluvat rikkaille ja vaikutusvaltaisille.

 3.1.6.1 Merkityksellinen työ

Kaikilla kansalaisilla on mielekäs ja palkitseva työ hyvissä olosuhteissa ja kunnollisella palkalla.

Ihmisiä ei enää irroteta työstä, joka on:

 merkityksetön  ja  tarkoitettu  syrjäisten  ja  ahneiden  osakkeenomistajien  yksinomaiseen
tyytyväisyyteen;

 jotka  toteutetaan  työtovereiden  ja  hierarkian  välisten  kovien  ja  julmien  sosiaalisten
suhteiden vallitessa ja jotka ovat pysyvän uhan, että heidät erotetaan yhdessä yössä;

 huonoissa materiaalisissa työolosuhteissa; ja

 huonosti palkattu.

(ks.Uusiutuvien energialähteiden ansaittu saatavuus:)

 3.1.6.2 Osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon

Kaikkia kansalaisia pyydetään osallistumaan kaikenkokoisiin ja kaikenlaisiin yksityisiin ja julkisiin
hallintoelimiin, joissa he voivat havaita, että heidän ääntään arvostetaan, kuullaan ja että sillä on
vaikutusta.

Ihmiset  eivät  enää  tunne  olevansa  hajautettuja  ja  laiminlyötyjä  päätöksenteossa  kaikissa
mittakaavissa. He eivät enää tunne, että päätökset tehdään heidän päähänsä, hämärissä piireissä,
joissa vain rikkailla ja vaikutusvaltaisilla on mahdollisuus hyödyntää harvojen yksinomaisia etuja
ottamatta huomioon heidän tarpeitaan.

(ks.Sopimus säännöistä ja tulevista toimista:)

 3.1.6.3 Taiteellinen ja fyysinen toiminta

Ihmisten  tekemien  työtuntien  määrä  on  niin  pieni,  että  heillä  on  riittävästi  aikaa  omaan
valitsemaansa  (esimerkiksi  taiteelliseen  tai  fyysiseen)  toimintaan,  jolla  he  voivat  kehittää
luovuuttaan, kykyjään ja taitojaan ilman suorituskykyyn tai laatuun kohdistuvaa painetta.

Taiteellinen toiminta on vapaata (kuten ilmaisunvapaus). Tämä vapaus on lain suojelema. Julkiset
elimet tukevat kulttuuri - ja taidetoimintaa.

Taiteilijoiden  on  kuitenkin  maksettava  käyttämistään  resursseista  (uusiutuvista  ja
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uusiutumattomista) (esim. maalit ja värit, kaiverruskivi).

Kun taiteellinen muoto aiheuttaa vahinkoa ihmisten fyysiselle, neurologiselle tai mielenterveydelle
(esim.  nopeasti  liikkuvat  väkivaltaiset  videot),  vastaavat  kustannukset  siirretään  käyttäjälle
negatiivisista ulkoisvaikutuksista kannettavalla verolla.

Taiteellinen  vapaus  ei  ole  enää  tekosyy  ihmisten  vahingoittamiselle,  heidän  herkkyydelleen,
tunteilleen ja neurologiselle koskemattomuudelleen voiton vuoksi.

Fyysinen  liikunta  on  vähemmän  ”urheilua”,  joka  ruokkii  kilpailua,  eikä  se  siten  enää  ole
showbisnestä, propagandatyökalu kilpailun ideologiaa ja mainosvälinettä varten.

 3.1.6.4 Innovointi

Innovatiivisten  ideoiden  tuottaminen,  julkaiseminen  ja  keskustelu  ovat  vapaita  (kuten
”sananvapaus”).

Jokaisella kansalaisella on lähtöpääoma innovatiivisiin ideoihinsa investoimiseen edellyttäen, että
tietyt ehdot täyttyvät.

Patentit suojaavat innovatiivisia ideoita edellyttäen, että aiotun tehtävän suorittamiseen tarvittavat
tekniset  keinot  ovat  todella  innovatiivisia  ja  että  niitä  kuvataan  riittävän  yksityiskohtaisesti
patentissa, jotta muut voivat kopioida ne.

(ks.Investoinnit tulevien tarpeiden tyydyttämiseksi:)

 3.2 Maailman muuttaminen
Yhteiskunta  muuntaa  geologisen,  geofysikaalisen  ja  biologisen  ympäristömme  (esim.
mineraalimalmit,  tuuli,  maaperä)  hyödykkeiksi,  joita  ihmiset  voivat  käyttää  tarpeidensa
tyydyttämiseen. Tämä muunnos toteutetaan fysiikan, biologian ja geologian lakien mukaisesti, ja
se noudattaa F. Baconin aforismia (1620) ”Luonto valloitetaan vain tottelevaisuudella”.

Tietojen,  energian,  muiden  kuin  elävien  aineiden  ja  kasvien  muuntaminen  on  erittäin
automatisoitua, kun taas ihmisten ja muiden eläinten muuntaminen on vähäisempää.

Muuntamisen toteuttavat  kollektiiviset  organisaatiot,  jotka ovat  keränneet  kaikenlaista pääomaa
(prosesseissa,  tietämyksessä,  ohjelmistossa,  koneissa,  laitteissa,  rakennuksissa,  maalle
pääsyssä)  ja  inhimillistä  yksilöllistä  ja  kollektiivista  osaamista,  jotta  voimavarojen  käyttö  olisi
tehokasta.

Nämä  organisaatiot  voivat  olla  julkisia  (eli  Euroopan  unionin  tai  pienempien  yksiköiden
omistuksessa) tai yksityisiä.

Näiden  organisaatioiden  tarkoituksena  on:  (1)  tarjota  tavaroita  maksukykyisille  asiakkaille;  (2)
edistää julkisen politiikan tavoitteita.

Voitto  on  kaikkien  näiden  järjestöjen  toiminnan  edellytys  (koska  pysyvät  tappiot  merkitsevät
pääoman tuhoamista, jota käytettäisiin paremmin muualla) – se ei kuitenkaan ole niiden tarkoitus.
Kaikki organisaatiot ovat siis ”voittoa tavoittelevia”, mutta eivät ”voittoa tavoittelevia”.

Organisaatiot, jotka keskittävät tekniset ja institutionaaliset valmiudet muuttaa maailmaa, eivät ole
enää  yrityksiä,  joiden  ainoana  tarkoituksena  on  osakkeenomistajien  voitto  ja  jotka  liian  usein
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menestyvät seuraavassa liiketoimintamallissa:

1. luonnon (esim. luonnonvarojen) tai muiden (esim. julkisesta koulutusjärjestelmästä lähtevän
hyvin koulutetun työvoiman) perustaman pääoman yksityinen kohdentaminen;

2. tämän pääoman tuhoaminen ja tuoton jakaminen ahneille osakkeenomistajille;

3. uuden, mutta käyttämättömän pääomavaatimuksen myöntäminen.

(ks.Yritysten päätöksiä koskeva sopimus:)

 3.2.1 Tietojen muuntaminen
* linkki: https://doi.org/10.1038%2F530144a

Elektroniikan  suorituskyvyn  nopea  eksponentiaalinen  kasvu  1960-luvulta  (ns.  Mooren  laki)  on
päättynyt vuosina 2018 –2020. Digitaaliteknologiat ovat siis vakaita, ja kehitys on hyvin vähäistä ja
hidasta.

Harhakuvitelma  on  kadonnut  siitä,  että  1960-luvulta  lähtien  koettu  elektroniikan  suorituskyvyn
nopea eksponentiaalinen kasvu (ns. Mooren laki) kestää ikuisesti.

Teknologisen muutoksen ei  enää odoteta olevan pysyvästi  ”eksponentiaalista”  tai  ”häiritsevää”.
Elektroniikka-alan  teknologiset  muutokset  eivät  ole  enää  tekosyy  väittää,  että  tulevaisuus  on
luonnostaan arvaamaton, joten asetus on hyödytön ja haitallinen.

 3.2.1.1 Ohjelmistot

* linkki: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html

Ohjelmisto on vapaa ja ikuinen.

Koska  elektroniikan  suorituskyvyn  nopea  eksponentiaalinen  kasvu  1960-luvulta  lähtien  (ns.
Mooren  laki)  on  päättynyt  vuosina  2018  –2020,  ohjelmistopäivityksiä  ei  tarvita  vuoteen  2050
mennessä – mistä tulee näin ollen sosiaalinen infrastruktuurimme ikuinen osa.

Koska infrastruktuurista on tullut yhteiskunnillemme niin tärkeä, se on kaikkien saatavilla ilmaisen
lupajärjestelmän puitteissa,  ja sitä hallinnoi  voittoa tavoittelematon järjestö,  joka kokoaa yhteen
kaikki sidosryhmät.

Ohjelmisto ei ole enää voittoa tavoittelevien yritysten omistuksessa oleva yksityinen omaisuus, jota
suojellaan ”tekijän oikeuksien” kiireellisesti korjatulla järjestelmällä, joka itse asiassa tarjoaa ikuisen
vuokran kertaluonteiselle  innovoinnille  (koska se kestää 70 vuotta  kollektiivisen  työn viimeisen
tekijän  kuoleman  jälkeen,  mikä  merkitsee  pysyvästi  uudistetun  yrityksen  työntekijöiden
tapauksessa ikuisesti).

 3.2.1.2 Tiedot

 3.2.1.2.1 Henkilötiedot
* link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri = CELEX: 32016R0679

Henkilötietojaan  hallitaan  täysin  samalla  tavalla  kuin  nykyistä  Euroopan  yleistä  tietosuojaa
koskevaa asetusta (GDPR).

Online-palvelun käyttöä koskevat yleiset ehdot määritellään pakollisessa mallissa. Tässä mallissa
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kielletään  henkilötietojen  kerääminen  ja  jälleenmyynti  muita  käyttötarkoituksia  kuin  yleistä  etua
varten.

Henkilötietoja  ei  ole  enää  tarkoitus  kerätä  henkilöiltä  yksipuolisin  ”ehdoin”,  joissa  annetaan
suostumus  minkäänlaiseen  henkilötietojen  käyttöön  vastineeksi  ”ilmaiseksi”  väitetyn  palvelun
saatavuudesta.

 3.2.1.2.2 Muut kuin henkilökohtaiset koneellisesti tuotetut tiedot
Muiden kuin  henkilökohtaisten  koneellisesti  tuotettujen  tietojen  saatavuus on vapaasti  kaikkien
saatavilla  avoimessa  muodossa  ja  lisenssissä,  jotta  kaikki  tallennetut  tiedot  voidaan  jakaa
mahdollisimman laajasti (esimerkiksi teollisen prosessin, kunnossapidon tai koneen suunnittelun
parantamiseksi).

Digitaaliset monopolistit eivät enää sovella yksityisesti muiden kuin henkilökohtaisten koneellisesti
tuotettujen tietojen saatavuutta. Nämä digitaaliset monopolistit eivät enää ole ainoita, jotka pystyvät
tuottamaan  keinotekoiseen  tiedusteluun  perustuvia  koneita,  jotka  perustuvat  näiden  tietojen
opetukseen, näiden koneiden ajamiseen, kunnossapitoon tai parantamiseen. Ne eivät enää ole
tilanteessa, jossa ne saisivat pysyvän vuokran koko teollisuudenalalta.

 3.2.1.2.3 Kirjanpito
Kirjanpito on erittäin automatisoitua ja standardoitua.  Kaikki  liiketoimet kirjataan automaattisesti
(esim.  pankki)  vakiomuotoisina,  ja  kulujen  tai  tulojen  kohdentaminen  niiden  kirjanpitoluokkiin
automatisoidaan (esim. keinotekoinen tiedustelu).

Kirjanpitosäännöt ovat demokraattisen keskustelun ja päätöksenteon tarkoitus, ja niitä tarkistetaan
säännöllisin  väliajoin.  Ne  suosivat  pitkän  aikavälin  ajattelua,  ulkoisvaikutusten  sisällyttämistä
hintoihin ja yrityksen käyttäytymisen mukauttamista sosiaalisiin ja kestävyystavoitteisiin.

Kirjanpito  ei  ole  enää  tylsä,  monimutkainen  ja  osittain  mielivaltainen  tehtävä,  jota  muutamat
hallitsevat välttääkseen rikkaiden ja vaikutusvaltaisten sosiaalisia ja verotuksellisia velvoitteita.

* link: https://www.ifrs.org/groups/international-kirjanpito-standardilautakunta /

Kirjanpitoa  koskevia  sääntöjä  eivät  enää  määrittele  yksityiset,  demokraattisesti  vastuuttomat
elimet,  kuten kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta,  jonka ainoana tehtävänä on kuvata
yrityksen arvo, jos se realisoidaan välittömästi, suurten nopeuksien osakemarkkinoiden tarpeisiin
(eikä oteta huomioon sen varojen ja velkojen pitkäaikaista luonnetta).

 3.2.1.2.4 Hallinnolliset lomakkeet
Kaikki vuorovaikutukset hallinnon kanssa on automatisoitu: lomakkeet täytetään automaattisesti.
Asiaankuuluva selitys, joka perustuu henkilön tai organisaation henkilöllisyyteen ja pankin hallussa
oleviin  rahoitustaloustoimia  koskeviin  tietoihin,  luodaan  automaattisesti.  Henkilöltä  tai
organisaatiolta pyydetään ainoastaan lomakkeen korjaamista tarvittaessa ja lomakkeen ja maksun
validointia.

Vuorovaikutus  hallinnon  kanssa  ei  ole  enää  taakka  organisaatioista  (esim.  pk-yrityksistä)
vastaaville  henkilöille.  Tämä taakka ei  siis  ole  enää tekosyy  näille  samoille  ihmisille  kieltäytyä
sääntelystä.
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 3.2.1.3 Televiestintä

Kiinteät ja matkaviestintäverkot ja niihin liittyvät palvelut (esim. viestintä, sosiaalinen verkottuminen
jne.)  ovat  vahvasti  säänneltyjä  julkisia  monopoleja.  Sääntelyyn  sisältyy  yleismaailmallinen
saatavuus ja neutraalius samanlaisen ensisijaisen sisällön välillä.

Kiinteitä  ja  matkaviestintäverkkoja  eivät  enää  tyydytä  valtavat  määrät  merkityksettömiä
videovirtoja, jotka pakottavat verkot yliulotteisiksi.

(ks.Sosiaalisen median levittäminen:)

 3.2.1.4 Välittäminen

Kaikki  välittävät  digitaaliset  foorumit,  jotka  vastaavat  yrityksiä  keskenään  (tietojen  tarjoajat
käyttäjien,  kuluttajien  tai  ammattimaisten  asiakkaiden  kanssa  toimittajista,  yksittäiset  henkilöt
rakkaudesta tai suhteista, yhteistyökumppanit yhteistyöhankkeissa jne.) ovat vahvasti säänneltyjä
julkisia monopoleja. Vastaava ohjelmisto ja tapa, jolla se pitää käyttäjien ilmaisemia mieltymyksiä,
on ”oikeudenmukainen ohjelmisto”.

Välittävät  digitaaliset  foorumit,  jotka vastaavat  yhteisöjä keskenään (tietojen tarjoajat  käyttäjien,
kuluttajien tai ammattimaisten asiakkaiden kanssa toimittajina, yksittäiset henkilöt  rakkauden tai
suhteiden  vuoksi  jne.),  eivät  ole  enää  yksityisiä  voittoa  tavoittelevia  monopoleja.  Vastaava
ohjelmisto ja tapa, jolla se pitää käyttäjien ilmaisemia mieltymyksiä, eivät ole enää omistuksessa
oleva, läpinäkymätön ohjelmisto, jonka tavoitteena on maksimoida ympäristön omistajan voitot eikä
käyttäjien etuja.

 3.2.1.5 Tuotteen suunnittelu

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_design

Kaikkien  pysyvien  tavaroiden  osalta  viitemalli  julkistetaan  ja  asetetaan  kaikkien  saataville
oikeudenmukaisissa  oikeudellisissa  ja  taloudellisissa  olosuhteissa  (määritelty  yhdeksi  reilun
sopimuksen malleista). Tämä vertailusuunnitelma sisältää:

 uusimmat ympäristönsuojelun tasoa koskevat vaatimukset;

 viimeisin tekninen kehitys;

 paras tunnettu kompromissi ergonomian, helppokäyttöisyyden ja kestävyyden välillä.

Teollisuustuotteiden suunnittelu ei ole enää merkityksettömien ja hyödyttömien ”tyylin” vaihtelujen
lisääntymistä,  jonka  ainoana  tavoitteena  on  antaa  kuluttajille  mahdollisuus  merkitä  (väitetty  tai
todellinen)  sosiaalinen  asemansa  epätasa-arvoisessa  yhteiskunnassa  ottamatta  huomioon
toiminnallisuutta, helppokäyttöisyyttä tai luonnonvarojen käyttöä.

(ks.Yksityisten yksiköiden välinen sopimus:)

 3.2.2 Energian toimittaminen kiinteisiin paikkoihin

 3.2.2.1 Sähköverkko

Sähköverkko on täysin uusiutuva, ja se perustuu tuulivoimaan ja aurinkosähkökennoihin, jotka on
palkattu katoille (ja mahdollisuuksien mukaan geotermiseen energiaan, vesivoimaan, merivirtoihin).
Se on täysin yhteenliitettynä mannertasolla, ja sillä on riittävästi varastointikapasiteettia, jotta se
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vastaa pysyvästi energiatoimituksia ja vaatimuksia.

Sähköverkko ei enää nojaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuotantonsa ja kapasiteettiensa vuoksi
vastaamaan huippukysyntää.

 3.2.2.1.1 Sähköntuotanto
Sähkövoima syntyy seuraavista lähteistä:

 vesivoimalat vuoristoalueilla ja suurten jokien varrella;

 tuulivoimalat  tuuli-alueilla  (Euroopassa:  Pohjanmeren  ympärillä,  Atlantin  valtamerellä,
joissakin laaksoissa) ja merellä;

 aurinkosähkökennot kaikilla katoilla;

 maalämpöenergia  seismisillä/vulkaanisilla  alueilla  (Euroopassa:  Italiassa,  Kreikassa,
Balkanilla).

Jos lämpöydinfuusioteknologia saavuttaa teollisuusluokan tuotantokapasiteetin (joka on edelleen
erittäin  epävarma  vuonna  2019),  sitä  käytetään  myös.  Oletetaan,  että  yhteiskunta  toimii
tyydyttävällä tavalla ilman lämpöydinfuusiota.

 3.2.2.1.2 Sähkön varastointi
* https://en.wikipedia.org/wiki/Power: kaasuksi.

Sähköenergiaa varastoidaan ajanjaksoina, jolloin uusiutuva energia ylittää kysynnän, jotta voidaan
ratkaista pisimmät ennakoitavissa olevat tilanteet, joissa ei ole tuulia eikä aurinkovaloa, eli talven
antisykloniset  olosuhteet  (ei  tuulia,  16 tunnin pimeys/päivä,  mantereen mittakaavassa viikkojen
ajan).  Tämä  pitkän  aikavälin  varastointi  varmistetaan  kaasuteknologialla  (joka  perustuu
vesielektrolyysiin)  ja  vedyn  tai  metaanin  maanalaisella  varastoinnilla  (mahdollisesti  hapen
varastoinnin  ohella,  jotta  metaanin  hapettipolttoaine  voidaan  polttaa  hiilidioksidin  helpon
talteenoton  mahdollistamiseksi).  Tämä  tarkoittaa,  että  kaikkia  olemassa  olevia  geologisia
muodostumia (kuten suolaalueita),  jotka soveltuvat vedyn tai hapen maanalaiseen varastointiin,
käytetään  täyteen  kapasiteettiin  (maakaasun  nykyinen  varastointikapasiteetti  riittää  tarvittavan
metaanin varastointiin).

 3.2.2.2 Aurinkolämmitys

Kaikissa  rakennuksissa  on  lämpöaurinkopaneelit  puhdistusveden  lämmittämiseksi.  Kaikki
rakennuksesta poistuvat käytetyt vesivirrat vaihtavat lämpöään saapuvien vesivirtojen kanssa, jotta
ne lämmitetään ennen lämpöeristetyn lämpimän veden säiliöön saapumista. Jos aurinkoenergia ei
riitä saniteettiveden lämmittämiseen asianmukaisessa lämpötilassa, sitä täydennetään uusiutuvilla
energialähteillä (kestävällä tavalla kasvatettu biomassa tai sähkökäyttöiset lämpöpumput).

Rakennusten  lämmittäminen  on  tarpeetonta,  koska  kaikki  rakennukset  on  eristetty  passiivisen
talon suorituskyvyn tasolla.

Asuntojen tai toimistorakennusten lämmittäminen ei ole enää tarpeen.

Vesijohtoveden lämmitystä taloissa ja korkea-asteen rakennuksissa ei enää suoriteta fossiilisilla
lämmittimillä
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 3.2.2.3 Aurinkojäähdytys

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator

Kaikki rakennukset on varustettu absorptiojääkaapeilla niiden jäähdyttämiseksi kesäaikaan.

Rakennuksissa ei enää ole sähköisiä ilmastointilaitteita, jotka kuluttavat sähköä, ovat meluisia ja
sisältävät voimakkaita kasvihuonekaasuja, jotka lisäävät ilmaston lämpenemistä vuotamalla käytön
aikana ja huolimattoman kaatumisen aikana elämän lopussa.

 3.2.2.4 Aurinkokeitto

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker

Hitaat  kokkausprosessit  säilyttävät  elintarvikkeiden  vitamiinit  ja  oligo-elementit.  Tämä  hidas
kypsentäminen  tapahtuu  mahdollisimman  usein  aurinkokeitinten  avulla  katoilla  tai  talojen  ja
rakennusten tasangoilla.

Keittäminen tapahtuu harvoin  korkeassa lämpötilassa  (esim.  paistossa,  Wok-keitossa,  grillissä)
vahvojen  energialähteiden  (kaasu,  sähköuunit,  hiili)  päällä,  mikä  on  sekä  elintarvikkeiden
ravinteiden että energian tuhlausta.

 3.2.3 Muuntava aine
Kaikki  inertille,  elämättömälle  aineelle  suoritetut  muuntamisprosessit  ovat  palautuvia  tai  lähes
palautuvia.

Kulutushyödykkeet  (esim. saippua,  voiteluaineet,  maali,  paperi,  muste) ja niiden pakkaukset on
suunniteltu siten, että niiden kulutus minimoidaan, että ne ovat hyödynnettävissä käytön jälkeen ja
kierrätettävissä  vähintään  100  syklin  ajan  ja  että  niiden  toiminta  säilyy  ennallaan  tai  että  ne
liukenevat ilman ympäristölle aiheutuvia haittoja käytön jälkeen.

Kestävät tavarat (esim. kodinkoneet, tietokoneet, ammattikoneet) ja niihin liittyvät huoltopalvelut on
suunniteltu kestämään vähintään 50 vuotta (25 vuotta vaatteiden ja jalkineiden osalta), kun niitä
huolletaan asianmukaisesti (ja jopa 100 vuotta ammattikoneiden osalta). Ne on suunniteltu myös
teollisuusluokan osien korjaamista, parantamista, uudelleenvalmistusta ja uudelleenkäyttöä varten
käyttämällä automaattisia ja standardoituja testi -, diagnoosi - ja kokoonpanoprosesseja. Tämän
saavuttamiseksi jokainen materiaali jäljitetään yksitellen ja sen historia kirjataan.

Suurin osa muutosprosesseista toteutetaan kysynnässä varastojen ja  jätteiden minimoimiseksi.
Tämä  aiheuttaa  viivästyksiä,  jotka  ovat  kuitenkin  täsmällisesti  ennustettavissa  toimitusketjun
luotettavuuden  (oikeudenmukaisten  sopimusten  vuoksi)  ja  muunto  -  ja  logistiikkaprosessien
luotettavuuden vuoksi.

Inertille,  muulle  kuin  elävälle  aineelle  suoritetut  muuntamisprosessit  eivät  ole  enää
peruuttamattomia  muutoksia,  joiden  vuoksi  kaatopaikalle  sijoittamiselle  tai  polttamiselle  ei  ole
vaihtoehtoa tuotteen käyttöiän päättyessä, koska sen ainesosia ei voida enää erottaa toisistaan.

Pakkaus  ei  ole  enää  kertakäyttöinen  –  ja  se  on  tarkoitettu  heitettäväksi  pois  välittömästi  sen
jälkeen.

Kestävät tuotteet (esim. kodinkoneet, tietokoneet, ammattikoneet, vaatteet) eivät ole enää tuotteita,
joita  ei  ole  suunniteltu  ylläpidettäviksi,  korjattaviksi,  uudelleenkäytettäviksi  tai  kierrätettäviksi  ja

Versio 1  s.49 /59 15 Dec 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker
https://en.wikipedia.org/wiki/Absorption_refrigerator


Kosmopoliittinen osuuskunta – Sopimusyhteiskunta

jotka kestävät  aivan laillisen takuuajan  (ja  jotka on korvattava uudella  esineellä  usein,  kun ne
epäonnistuvat ennen kyseistä päivämäärää), suunnitellussa vanhentumisprosessissa.

Valmistajan  vastuuvelvollisuutta  ja  vastuuta  ei  voida  enää  välttää  piiloutumalla  peräkkäisten
kuoriyhtiöiden kerrosten taakse.

Tuotevarastoja ei enää kasauduta nopeaan toimitukseen, ja vaarana on, että ne heitetään pois, jos
odotettua kysyntää ei saavuteta.

 3.2.3.1 Materiaalien valinta

 3.2.3.1.1 Homogeeniset materiaalit
Kaikki homogeeniset materiaalit,  joista materiaalit  valmistetaan (metallit,  muovit, lasi, kemikaalit,
tekokuidut), saadaan kierrätyksellä kaikkien kestävien teollisuustuotteiden erittäin pitkän käyttöiän
päätyttyä.  Kierrätys tehdään ikuiseksi  ilman laadun heikkenemistä kussakin  syklissä siten,  että
kunkin materiaalivirran puhtaus säilyy seuraavasti:  kunkin materiaaliluokan osalta sallitaan vain
rajallinen joukko (20 –50) tarkasti määriteltyjä lajikkeita (vain yksi väri lajiketta kohden) ja jokainen
lajike jäljitetään, lajitellaan ja kierrätetään erikseen.

Osa muoveista valmistetaan biomassasta,  esim. mikrolevästä.  Sisällyttämällä  ne pitkäkestoisiin
tuotteisiin ja ikuiseen kierrätykseen ne vangitsevat siten CO 2:n ja pitävät sen poissa ilmakehästä
hyvin pitkän ajan (mahdollisesti ikuisesti).

Homogeenisia materiaaleja ei enää louhita kaivoksista, öljykaivoista tai louhoksista lineaarisessa
virrassa,  joka johtaa jätteen syntymiseen.  Niiden koostumus ja väri  eivät  ole enää äärettömän
monipuolisia,  minkä  seurauksena  kierrätystä  varten  kerätään  kontrolloimattomasti  useita
määrittämättömiä  komponentteja,  jotka  heikentävät  kierrätetyn  materiaalin  puhtautta  (ja  siten
laatua ja  suorituskykyä),  mikä johtaa  siihen,  että  ”polkupyöräily”  kiertää kohti  yhä huonompaa
laatua eikä aitoa ikuista kierrätystä.

 3.2.3.1.2 Yhdistelmämateriaalit
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material

Komposiittimateriaaleja  käytetään  vain,  jos  niiden  komponentit  voidaan  eritellä  käyttöiän
päättyessä yhdeksi (20 –50) vakioiduista homogeenisista lajikkeista, jotka on hyväksytty kullekin
aineluokalle ikuisen kierrätysvirran syöttämiseksi.

Komposiittimateriaalit  eivät  ole  enää  erottamattomien  materiaalien  peruuttamaton  yhdistelmä,
jossa ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin kaatopaikalle sijoittaminen tai polttaminen.

 3.2.3.2 Muotoilumateriaalin palaset

 3.2.3.2.1 Kovat materiaalit
Kovat materiaalinpalat (esim. metallissa tai muovissa) muotoillaan muovaamalla, työstämällä (ts.
poistamalla  ainetta  kappaleesta)  tai  lisäämällä  ainetta  (ts.  3D-painatus).  Työstössä  käytettävät
voiteluaineet suodatetaan ja käytetään uudelleen useiden satojen syklien aikana.

Kaikki  kappaleesta  poistettu  aine  syötetään  takaisin  materiaalin  kierrätykseen  voiteluaineen
poistamisen jälkeen.

Muovauksesta  tai  työstämisestä  (eli  aineksen  poistamisesta  kappaleesta)  saatuja  kovia
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materiaaleja (esim. metallia tai muovia) ei enää jätetä voiteluaineen saastuttamiksi ja heitetä pois.

 3.2.3.2.2 Tekstiilit ja pehmeät materiaalit
* http://www.gemtex.fr/fields: Tutkimuksen ulkopuolinen 2/ihmiskeskeinen suunnittelu /

Kunkin henkilön yksilölliseen ruumiintyyliin sopivat vaatteet esitetään hänelle käyttäen virtuaalisia
prototyyppityökaluja, jotka perustuvat ihmisen kehon mittareihin (mittasuhteet, koko, värit), jotka on
mitattu  erikoistuneissa  kaupunginosissa.  Kun  vaatetus  on  valittu,  vaatteiden  valmistamiseen
tarvittavat  tekstiilinpalat  leikataan  yksitellen  automaattisella  lasertyökalulla,  joka  on
samansuuruinen kuin massatuotanto, niin kutsutussa ”massamukautuksessa”.

Vaatteet  eivät  ole  enää  massavalmistettuja,  ja  kuluttajille  asetetaan ”muotipaineita”  (mausta  ja
kehon ominaisuuksista riippumatta), jotta voidaan luoda yhdenmukaiset ja laajamittaiset markkinat,
jotka ovat yhteensopivia tämän tuotantomallin kanssa.

(ks.Vaatteet:)

 3.2.3.3 Pintaviimeistely

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_finishing

Pintaviimeistely  on palautuvaa:  kaikki  substraattiin  levitetyt  materiaalikerrokset  voidaan  poistaa
valikoivasti kierrätystä varten joko kemiallisella toiminnalla (esim. liuottimilla), mekaanisin keinoin
(esim. hankauksella) tai lämmittämällä.

Pintaviimeistely ei ole enää peruuttamatonta, mikä pakottaa tuhoamaan tai heittämään pois koko
irtotavarana olevan materiaalin, vaikka vain pintapinnoitteen ohut pellekli heikentyisi.

 3.2.3.4 Kokoaminen

Kappaleiden  kokoonpano  on  täysin  palautuva  siten,  että  se  mahdollistaa  massakokoonpanon
ilman, että jompikumpi kootuista elementeistä menettää toiminnallisuutensa.

Kappaleiden kokoaminen ei ole enää peruuttamatonta (esim. liimaamalla tai leikkaamalla), joten
purkaminen ei enää pakota tuhoamaan koottuja kappaleita.

 3.2.4 Muutettaessa muita kuin ihmisiä eläviä olentoja

 3.2.4.1 Viljellyt kasvit

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_agriculture

Kasveja  kasvatetaan  ihmisten  ja  eläinten  käyttöön  ”regeneratiivisella  maataloudella”  eli
luonnonmukaisella maataloudella (ei torjunta-aineita, ei keinotekoisia lannoitteita), jossa maaperä
on pysyvästi  kasvillisuuden  peitossa  (sen regeneroimiseksi  ja  veden  haihtumisen  estämiseksi)
sekä pellolla ja sen ympärillä (pensasissa) sijaitsevilla puilla, jotka suojautuvat tuulelta ja liialliselta
kuumuudelta ja tarjoavat humusta ruokkivia lehtiä.

Yleisenä  ajatuksena  on  käyttää  kaikkia  valon  hiukkasia  kasvien  kasvattamiseen  ja  luottaa
luontaisesti olemassa oleviin ilmiöihin elävän maaperän säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi.

Tätä periaatetta käytetään myös metsien kestävään hoitoon. Metsät ovat monipuolinen eri ikäisten
puiden  yhdistelmä,  joka  parantaa  kestävyyttä  ja  keskinäistä  tukea  sekä  luo  rikkaan  ja
monimutkaisen ekosysteemin.
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Ihmisten  ja  eläinten  käyttöön  tarkoitettuja  kasveja  ei  enää  kasvateta  siten,  että  käytetään
massiivisesti:

 kestämättömät  mineraalipohjaiset  lannoitteet  (jotka  on  valmistettu  maakaasun
polttamisesta ilmassa typen vuoksi – jolloin syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä kalium -
ja fosfaattikaivoksista);

 torjunta-aineet,  jotka ovat  liian usein myrkyllisiä  ihmisille,  mutta ennen kaikkea tuhoavat
kaikki  elämänmuodot,  erityisesti  hyönteiset  ravintoketjujen  ja  orgaanisten
hajoamisprosessien juurissa;

 raskas mekaaninen maaperän käsittely ja kyntäminen, joka luo vedenpitävän ”pannun”; ja

 kestämätön kastelu, jossa rajaton vedenotto tyhjentää pohjavesikannat.

Metsät  eivät  ole  enää  tylsiä  ja  hauraita  yksituottoisia  lajeja,  jotka  ovat  alttiita  epidemioille  ja
metsäpaloille,  jotka  vähenevät  lyhyin  väliajoin  laajoilla  pinnoilla,  joilla  maaperä  tuhoutuu
altistumalla kuivuudelle ja kuumuudelle.

 3.2.4.2 Tuotantoeläimet

Tuotantoeläimiä  kasvatetaan  ja  kasvatetaan  pääasiassa  sellaisten  kasvien  energian
prosessoimiseksi ja varastoimiseksi, joita ihmiset eivät pysty sulauttamaan suoraan (esim. niityiltä),
ruoantähteiden (esim. sikojen, kanojen) tai sellaisten kasvien energiaan, jotka kasvavat alueilla,
joilla  tarvitaan  liikaa  inhimillistä  työtä,  jotta  voimme  kasvattaa  suoraan  kasveja,  joita  voimme
käyttää  suoraan  (esim.  jyrkillä  vuoristoalueilla).  Lampaita  käytetään  myös  villakuitujen
tuottamiseen, kun taas hevosia käytetään raskaiden kuormien kuljettamiseen (esim. metsissä).

Tuotantoeläimiä  ei  enää  kasvateta  ainoastaan  sen  vuoksi,  että  niiden  lihaa  syödään  osana
epäterveellistä ruokavaliota. Niitä ei enää kasvateta suurissa ”jalostustehtaissa” epäinhimillisissä
olosuhteissa kustannusten alentamiseksi.

 3.2.4.3 Luonnonvarainen elämä

Kaupunki - ja maaseutualueet jättävät riittävästi toisiinsa liitettyä tilaa (metsien, pentujen, niittyjen,
kosteikkojen, vesiväylien), luonnonvaraisten kasvi - ja eläinlajien veden ja ravinteiden ”vihreiden ja
sinisten verkkojen” muodossa,  jotta ne voivat  kehittää ja ylläpitää  itseään rikkaista,  kypsistä ja
monipuolisista ekosysteemeistä.

Paikalliset luonnonvaraiset kasvi - ja eläinlajit  eivät ole enää menossa joukkotuhoon 1) torjunta-
aineiden käytön, 2) teiden, pysäköintialueiden ja kaupunkisuihkujen elinympäristöjen tuhoutumisen
ja pirstoutumisen, 3) ulkoisten haitallisten lajien ja 4) ilmastonmuutoksen yhdistelmän vuoksi.

 3.2.5 Aineellisten tavaroiden kuljetus
Materiaalitavarat  kuljetetaan käyttäen keinoja,  joiden energiankulutus kullakin matkan osalla  on
vähäisin. Näin ollen se on järjestetty multimodaalisena kuljetuksena, jossa on useita lähetyksiä.
Jokaista konttia ja esinettä seurataan yksitellen ja liikenneinfrastruktuurin tilaa seurataan jatkuvasti,
jotta kuljetusten kesto voidaan ennakoida tarkasti.

Maanosan aineellisia  hyödykkeitä  ei  enää kuljeteta  lähes yksinomaan saastuttavilla,  meluisilla,
vaarallisilla, energiatehottomilla ja ilmastoa tuhoavilla kuorma-autoilla, edes pitkillä matkoilla tällä
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mantereella  ja  toimitettaviksi  kaupunkialueille  keskeytymättömän,  suoran,  välittömän  ja
ajankohtaisen  logistiikan  vuoksi.  Kuorma-autonkuljettajat  eivät  ole  enää  nykyajan  orjia,  jotka
joutuvat rajoittamattomaan alaspäin järjestettävään kilpailuun palkoista ja loputtomista työajoista
heidän terveytensä ja muiden turvallisuuden kustannuksella.

Mannertenvälistä liikennettä ei enää suoriteta öljyllä toimivilla aluksilla.

 3.2.5.1 Liikenne kaupunkialueilla

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Freight_bicycle

Pienet akkukäyttöiset sähkökuorma-autot (alle 3,5 tonnia) ja sähköavusteiset rahtipyörät kuljettavat
tavaroita  lyhyellä  etäisyydellä  (muutama  kilometri)  rautatie  -  tai  vesitieverkon  ja  niiden
kaupunkipaikkojen  välillä,  joissa  materiaalisia  tavaroita  toimitetaan  kuluttajalle
(vähittäismyymälöissä  tai  sähköiseen  kaupankäyntiin  tarkoitetuilla  poiminta-asemilla)  ja  jotka
noudetaan  häneltä  käytön  jälkeen  (kunnossapitoon,  korjaukseen,  uudelleenkäyttöön,
uudelleenvalmistukseen tai kierrätykseen).

 3.2.5.2 Liikenne maaseutualueilla

Linja-autoasemat tai juna-asemat, jotka yhdistävät polkupyörän/pedelec matkaliikenteen julkiseen
liikennejärjestelmään,  ovat  myös  paikka,  jossa  materiaaliset  tavarat  toimitetaan  kuluttajalle
(vähittäismyymälöissä  tai  sähköistä  kaupankäyntiä  varten  varatuissa  keräysasemissa)  ja
noudetaan  häneltä  käytön  jälkeen  (kunnossapitoa,  korjausta,  uudelleenkäyttöä,
uudelleenvalmistusta tai kierrätystä varten).

Ne isännöivät  kuljetuskärryjen vuokrausasemia,  jotka on tarkoitus kytkeä polkupyöriin/polkimiin,
joita käytetään tässä materiaalitavaroiden kuljetuksessa.

Tavaraliikenne rautatie - tai vesitieverkosta linja-autoasemille,  joilla ihmiset voivat kerätä tavarat
henkilökohtaisella  polkupyörällään/pedelec:llä,  tapahtuu  lyhyillä  matkoilla  (<  25  km),  joissa
akkukäyttöiset  sähkökuorma-autot  (mahdollisesti  automatisoidulla  autolla)  liikkuvat  enintään  50
km/h:n nopeudella.

 3.2.5.3 Toimitusketjun tehtaiden väliset kuljetukset

Lyhyt kuljetusjalka (< 25 km) tehtaan, logistiikan lähetyskeskuksen (tai yleisemmin missä tahansa
paikassa, jossa materiaalisia tavaroita muunnetaan suuria määriä) ja rautatie - tai vesitieverkon
välillä suoritetaan vakiosäiliöissä sähköautoilla, jotka kulkevat alle 50 km/h:n nopeudella.

 3.2.5.4 Maansisäinen liikenne

* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Classification_yard

Aineellisten tavaroiden pitkän matkan kuljetus tapahtuu rautatie - tai vesitieverkossa. Vuoden 2019
rautatieverkkoa  täydentää  moottoriteiden  muuttaminen  rautateiksi.  Näissä  verkoissa  on  20
kilometrin  välein  multimodaalinen  yhteenliitäntäasema,  jossa  materiaalitavarat  siirretään
sähkökuorma-autojen/rahtipyörien  ja  junan/proomun  välillä.  Nämä  asemat  sisältävät
lähetysyksikön, jossa kontin sisältö jaetaan pienempiin rahtipolkupyörien/kuorma-autojen kuormiin
ja rakenteellisesti siihen, että useiden rahtipolkupyörien/kaupunkiliikenteen kuorma-autojen sisältö
kerätään yhteen konttiin.

Kontit  lähetetään  tietystä  lähteestä  useisiin  kohteisiin  remontoiduilla  telakoilla,  joissa  nosturit
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siirtävät kontteja junasta toiseen.

Junat ovat sähköisiä, niitä syötetään ylilinjoilla. Sisävesiväylien proomut ovat myös sähköisiä, ja
niitä ruokkivat paristot, jotka ladataan uudelleen jokaiseen lukkoon.

 3.2.5.5 Mannertenvälisessä liikenteessä

Mannertenväliset  rahtialukset  toimivat  polttokennojen  syöttämillä  sähkömoottoreilla  ja  suurella
vetysäiliöllä pitkien matkojen autonomian varmistamiseksi.

 3.2.6 Ihmisten kouluttaminen ja hoito
Ihmisten  koulutus  ja  hoito  noudattavat  yleistä  eettistä  periaatetta,  jonka  mukaan  heidän  on
tukeuduttava heidän suostumukseensa, ja seuraavia heidän yhteisiä arvokkaita piirteitään:

 empatiaa,

 halu tehdä yhteistyötä ja toimia yhteisen edun hyväksi,

 valmiudet osallistua rauhanomaiseen ja kunnioittavaan keskusteluun,

 moraalinen järki ja

 järkevyyttä.

Ihmisiä  ei  enää manipuloida  mainonnalla  tai  ”nyökkäilyllä”,  joka saalistaa  kognitiivisia  biaaseja
(esim.  taipumusta  hävitykseen),  matelijoiden  aivoja  ja  sen  primitiivisiä  pelon,  nälän,  janon  ja
seksuaalisen halun virikkeitä.

 3.2.6.1 Koulutus

* linkki: http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674729018

Koulutus  on  yksi  julkisten  talousarvioiden  maksutta  tarjoamista  hyödykkeistä.  Sitä  annetaan
syntymästä 18 vuoden ikään ja sen jälkeen 5 vuoden ajan mihin tahansa elinaikaan.

Koulutus perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 tuki  oppimishenkilön  olemassa  oleville  valmiuksille  ja  sen  kehittämiselle  parhaalla
mahdollisella tavalla;

 oppimishenkilön persoonallisuuden ja luovuuden kunnioittaminen;

 lisätään  oppimishenkilön  itsemääräämisoikeutta  aikuisuuden  täydelliseen
itsemääräämisoikeuteen saakka;

 totuuden ja kyvyn arvioida riippumattomasti totuutta ja luotettavuutta.

Koulutukseen osoitettuja resursseja käytetään tehokkaasti ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella
tavalla voimavarojen ja tietämyksen siirtoa sukupolvien aikana koskevaa tietämystä.

Koulutus ei ole enää varausta varakkaalle yhteiskuntaluokalle, joka käyttää sitä välineenä, jolla sen
valta-asema voidaan periä sukupolvelta toiselle.

Koulutuksessa ei enää esiinny seuraavia vitsauksia:

 oppimishenkilön  olemassa  olevien  valmiuksien  heikentäminen  sosiaalisen
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vaatimustenmukaisuuden vuoksi;

 viranomaisväitteen  tottelevaisuuden,  alistuvuuden  ja  kritiikittömän  hyväksymisen
edistäminen;

 voimavarojen puute, ylivilkkaat kurssit ja ylivoimaiset opettajat;

 nuorten aivojen ja valmiuksien (kognitiivinen ja emotionaalinen) tuhoutuminen altistumalla
rajoittamattomasti videosisällölle kaikissa näyttömuodoissa (televisio, tabletit, älypuhelimet);

 perusteettomien ja tehottomien pedagogisten teorioiden kriittinen soveltaminen.

 3.2.6.1.1 Varhaislapsuus (0 –5 vuotta)
* Linkki: https://heckmanequation.org/resource/early-lapsuuden koulutus /

Varhainen lapsuus on se hetki elämässä, jolloin oppii olennaisia kykyjä: motricity, kieli, sosiaaliset
vuorovaikutukset, virtsa - ja peräsuolen jatkuvuus... Kun otetaan huomioon varhaiskasvatuksen ja -
hoidon pitkän aikavälin seuraukset, sitä tarjotaan korkealaatuisessa ympäristössä: hyvin koulutettu
ja  asianmukaisesti  palkattu  henkilöstö,  korkea  aikuisten  ja  lasten  suhde,  laaja,  turvallinen  ja
turvallinen tila lasten liikkeille, vahva vuorovaikutus vanhempien kanssa ja osallistuminen.

Varhainen lapsuus ei ole enää laiminlyöty hetki elämässä, jossa lapsen tarpeiden uskotaan olevan
yksinomaan  biologisia  ja  jossa  uskotaan,  että  jokaisella  naisella,  koska  hän  on  nainen,  on
syntyperäisesti tarvittavat taidot hoidon järjestämiseksi.

Varhaislapsuus  ei  ole  enää  hetki,  jolloin  vanhempien  on  joko  jäätävä  kotiin  huolehtimaan
lapsestaan, saatavilla olevien koulutus - ja hoitolaitosten puutteesta tai maksettava kohtuuttomia
summia asettaakseen lapsensa yksityisesti hoidettuun lastentarhaan, joka on suunniteltu niin kuin
lasten vasen matkatavaratoimisto, jossa on ylipalkattua, alipalkattua ja alikoulutettua henkilöstöä.

 3.2.6.1.2 Lapsuus (6 –11 vuotta)
Lapsuus on aika, jolloin luodaan uusien toimivaltuuksien hankkimisen kognitiivinen perusta. Laajat
toimivaltuudet, kuten ne, joita tarvitaan tarpeiden tyydyttämiseen hedelmällisellä tavalla, välitetään
yksiselitteisesti  lukemisen,  kirjoittamisen  ja  tietojenkäsittelyn  lisäksi.  Näihin  taitoihin  kuuluvat
käsikäyttöiset taidot (esim. puuseppä, neulominen, keittäminen), taiteelliset taidot (esim. piirustus,
maalaus, musiikki) ja kehon taidot (esim. juokseminen, uiminen, pyöräily). Lisäksi sosiaalisia taitoja
kehitetään  lasten  välisten  nimenomaisten  yhteistyöhankkeiden  avulla  ja  antamalla  lapsille
runsaasti aikaa ja tilaa pelata moniikäisissä ryhmissä omien sääntöjensä mukaisesti.

Lapsuus  ei  ole  enää  ajankohta,  jolloin  opetuksessa  keskitytään  yksinomaan  äidinkieleen  ja
matematiikkaan, mikä vahingoittaa kaikkea muuta.

 3.2.6.1.3 Teini-ikä (12 –18-vuotiaat)
Teini-ikäisenä oppiminen on suunnattu tiedon ja  osaamisen pitkäaikaiseen hankkimiseen hyvin
toisiinsa liittyvien käsitteiden ja käsitteiden verkostossa.

Tieteidenvälinen oppiminen on etuoikeutettua, kun otetaan huomioon yksi asia tai artefakti useista
eri  näkökulmista:  esimerkiksi  tuotantokone  mekaanisena  esineenä,  ohjelmisto,  kemiallinen  tai
mekaaninen prosessi,  taloudellinen voimavara, työntekijän kehoon mukautettu työasema, mutta
myös  mahdollinen  haitan  lähde,  energiankulutuksen  sijainti,  historiallisen  kehityksen  tulos  ja
maantieteellisesti  jaettu  tuotantoprosessi...  Abstraktia  tietoa (esim.  historiassa,  matematiikassa,
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fysiikassa) käytetään argumenttien tukena tietoon perustuvissa keskusteluissa.

Siinä iässä koulutus perustuu myös yhteiskuntaan integroitumiseen liittyviin taitoihin: aktiivinen ja
rakentava  osallistuminen  usean  sidosryhmän  demokraattisiin  prosesseihin,  ensiapu
lääketieteessä, pelastuspalvelumenettelyt …

Teini-ikäisenä oppiminen ei  ole enää suuntautunut  lyhytaikaiseen erillisten ja yhdistämättömien
abstraktien käsitteiden ja käsitteiden hankkimiseen ja palauttamiseen, jotka on opetettu erillisessä
kurinpidollisessa  siilossa  eristetyille  yksilöille  ilman  tuottavaa  vuorovaikutusta  heidän  kanssaan
luokan aikana.

 3.2.6.1.4 Nuoret aikuiset (19 –25-vuotiaat)
Korkea-asteen koulutus on järjestetty homogeenisten ammattiluokkien ympärille.  Tarjotut kurssit
muodostavat  kunkin  homogeenisen  ammattiryhmän  osalta  johdonmukaisen  monialaisen
kokonaisuuden, joka koostuu ammattien harjoittamisen edellyttämistä taidoista työelämän alussa
ja ennen kaikkea koko sen ajan oppimisen jatkamiseksi.

Erikoistuminen tieteelliseen tieteeseen tapahtuu vasta myöhään, tohtorikoulutuksen, tutkimuksen
ja tutkimuksen tasolla.

Yliopistojen  opetusta  ei  enää  järjestetä  kurinpidollisissa  siiloissa,  joissa  ei  oteta  huomioon
oppilaiden  pitkän aikavälin  ammatillisia  tarpeita  ja  joissa  opetuksen tarkoituksena  on kouluttaa
lisää opettajia ja tutkijoita steriilissä itsesynnytystilassa.

 3.2.6.1.5 Aikuiset
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_high_school

Aikuiset voivat saada jatkuvaa koulutusta millä tahansa alalla, jota (mieluiten julkiset) organisaatiot
tarjoavat paikallistasolla vaatimattomasta maksusta pohjoismaisen ja saksalaisen ”folk high school”
- mallin mukaisesti.

Aikuisten  ei  enää  katsota  kykenevän  oppimaan,  kun  he  ovat  suorittaneet  peruskoulutuksen,
eivätkä he enää ole päättäneet koko ammatillista elämäänsä sen tutkintotodistuksen perusteella
(tai sen puuttuessa), jonka he tuolloin saivat.

 3.2.6.1.6 Työntekijät
Kaikilla  työntekijöillä  on oikeus  jatkuvaan koulutukseen  ja  oppimiseen,  jonka kesto  kasvaa iän
myötä  ja  joka  voi  kestää  jopa  vuoden.  Jatkuvassa  koulutuksessa  oleva  työntekijä  pitää
työsopimuksensa ja murto-osan viranomaisten maksamasta palkasta. Työntekijän ja työnantajan
osuus koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista määritellään seuraavasti:  se, joka valitsee sen
luonteen ja ajoituksen, maksaa enemmän.

Työntekijöitä  ei  enää järjestetä  niiden  harvojen välillä,  joilla  on ”suuri  potentiaali”  ja  joille  yhtiö
maksaa  avokätisesti  jatkuvaa  koulutusta,  omaehtoisessa  ennustuksessa  pätevyyden  ja
vakuuttavuuden kasvusta, joka oikeuttaa pääsyn johto - ja johtotehtäviin, ja monien jäljellä olevien
henkilöiden,  jotka  huolehtivat  itsestään,  ja  heidän  on  otettava  lomansa  ja  oma (usein  niukka)
palkkansa, jotta he voivat ylläpitää (sisäistä ja ulkoista) työllistettävyyttään.
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 3.2.6.2 Huolenpito

 3.2.6.2.1 Terveydenhuolto
Terveydenhuoltoa  voidaan  pitää  ihmisten  ylläpitona,  toisin  sanoen  hyvässä  henkisessä,
emotionaalisessa  ja  fyysisessä kunnossa.  Terveydenhuolto  on yksi  niistä  eduista,  joita  julkiset
talousarviot tarjoavat ilmaiseksi.

Kuten  kaikissa  huoltomuodoissa,  tehokkain  keino  on  ennaltaehkäisy.  Yhteiskunnan  työ  -  ja
elinolojen  sosiaalisilla  ja  taloudellisilla  edellytyksillä  pyritään  välttämään  ihmisten  terveydelle
aiheutuvia haittoja. Sairauksien varhainen havaitseminen toteutetaan, jos (ja vain jos) tehokkaita
ehkäiseviä toimia on käytettävissä.

Hoitojen  diagnosointi  ja  määrääminen  on  pääosin  automatisoitu  uusimpien  lääketieteellisten
tutkimusten tulosten ja anonyymisoitujen potilaiden tietojen keinotekoisen tiedustelun algoritmien
tulkinnan  avulla.  Varhainen  havaitsemis  -,  diagnosointi  -  ja  reseptiohjelmisto  on
”oikeudenmukainen  ohjelmisto”.  Potilaat  hoitavat  potilaita,  kun  kyseessä  on  emotionaalinen
yhteisvaikutus  (vaikea  sairaus,  hoitaminen,  fysioterapia,  kätilöt,  hammaslääketiede).  Robotit  tai
ihmiset  tekevät  teknisiä  toimia,  joilla  ei  ole  emotionaalista  yhteisvaikutusta  potilaiden  kanssa
(leikkaus).

Terveydenhuolto  ei  ole  enää  vain  rikkaiden  (jotka  kuuluvat  suljetun  ja  halvan
terveydenhoitovakuutusjärjestelmän  piiriin,  joka  vastaa  heidän  hyviä  elinolojaan  ja
terveydentilaansa)  kohtuuhintainen ylellisyys,  kun taas köyhille  jää korkealaatuinen ja edullinen
terveydenhoitovakuutusjärjestelmä  (koska  he  ovat  päinvastaisessa  tilanteessa),  minkä  vuoksi
heidän on maksettava suurempi osuus korkeammista terveydenhuoltokustannuksistaan.

Terveydenhuolto ei ole enää pelkästään parantava prosessi, jossa puututaan hyvin myöhään ja
usein  epätoivoisissa  hätätilanteissa,  koska  ihmiset  viivyttävät  lääketieteellistä  hoitoa
mahdollisimman paljon kustannussyistä.

 3.2.6.2.2 Vauvojen ja lasten hoito
Sekä miehillä että naisilla on kotitaloudessa aikaa vapautua ammatillisista velvoitteistaan, jotta he
voivat  huolehtia  lapsista  ja  pikkulapsista,  kun  koulutusjärjestelmä  lopettaa  työnsä  (iltaisin,
viikonloppuisin,  lomilla).  Heillä  on  myös  tavanomaisten  työpäivien  aikana  aikaa  täyttää
velvollisuutensa osallistua lasten koulutukseen koulutuksen ammattilaisten rinnalla.

Lasten ja imeväisten hoito ei ole enää taakka, joka perustuu pääasiassa naisiin ja joka saa heidät
keskeyttämään tai  laiminlyömään  ammatillista  uraansa  ja  siten  lisäämään  miesten  palkka  -  ja
uraeroja, joita ei voida saada takaisin.

Miehet ja naiset eivät enää näe lapsiaan myöhään illalla, pitkien työpäivien ja työmatkojen jälkeen
ja hauraiden koulu - ja huoltajuusratkaisujen ketjussa lapsilleen.

 3.2.6.2.3 Iäkkäiden ihmisten hoito
Iäkkäät  kansalaiset  jatkavat  työskentelyä myöhään – alhaisemmalla  tahdilla  ja  vaativuustasolla
sekä  lyhyemmällä  viikoittaisella  työajalla  ikänsä  sekä  fyysisen  ja  henkisen  kuntonsa  mukaan.
Tämä toiminta pitää heidät yhteydessä yhteiskuntaan ja parantaa heidän tilaansa.

Kun vanhukset ovat menettäneet  itsemääräämisoikeutensa,  he saavat  ilmaisen hoidon.  Tämän
hoidon suorittavat  ihmiset  tai  robotit  (vanhuksen mieltymyksen mukaan),  pääasiassa kotona ja
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sitten omissa kodeissaan.

Vanhuksia  ei  enää  heitetä  pois  intensiivisestä  työstä  yhdessä  yössä  eläkkeelle  jäämisen
yhteydessä, eikä he tarvitse enää vuosien lievää masennusta löytääkseen heille merkityksellisiä
korvaavia toimia.

Kun vanhukset ovat menettäneet itsemääräämisoikeutensa, heidän ei enää tarvitse käyttää kaikkia
säästöjään maksaakseen alipalkatun ja alikoulutetun hoitokodin.

 3.2.7 Yhteiskunnan muuttaminen
Julkiset  politiikat  ja  yleisemmin  yhteiskunnan  muutokset  suunnitellaan  ja  testataan  tekniikan
innoittamilla menetelmillä:

1. ratkaistava ongelma/ongelma on tunnistettu;

2. olemassa  olevan  tietämyksen  perusteella  kehitetään  hypoteesit  ongelman/ongelman
mahdollisista syistä;

3. kummankin hypoteesin validoimiseksi toteutetaan vertailevia kokeita;

4. kun  syy  tai  syyt  on  tunnistettu,  toimintatavat  on  suunniteltu  ongelman/ongelman
syyn/syiden käsittelemiseksi;

5. suunnitellut politiikat simuloidaan digitaalisesti ja kokeilut testataan;

6. kun politiikat on vahvistettu simuloimalla ja ohjaamalla, ne otetaan käyttöön laajamittaisesti.

Julkiset  politiikat  ja  yleisemmin  yhteiskunnan  muutokset  eivät  ole  enää ideologisten  ristiriitojen
ulottuvuuksia  yhtä  merkityksettömien  ja  yhtä  yksinkertaistettujen  ihmisten  ja  yhteiskunnan
näkemysten  välillä.  Julkiset  politiikat  eivät  ole  enää  alue,  jolla  poliitikot  soveltavat
lemmikkihankkeitaan ilman empiiristä validointia.

 3.2.8 Vaatimustenmukaisuuden valvonta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja niitä tuottavien muutosprosessien on noudatettava
yksityiskohtaisia  säännöksiä  sen  varmistamiseksi,  etteivät  ne  aiheuta  haittaa  ihmisille,
yhteiskunnalle tai ympäristölle ja että ne säilyttävät luonnonvaroja.

Hyvin varustettu ja hyvin varustettu markkinavalvonta - ja tulliviranomainen, joka on yhtenäistetty
Euroopan unionin mittakaavassa, varmistaa, että tavarat ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia.
Sitä  voidaan  tukea  asianajajajärjestöjen  ja  ilmiantajien  esittämien  todisteiden  keräämisessä
yrityksissä tai organisaatioissa.

Sen tarkastaminen,  että tavarat ovat Euroopan unionin sisämarkkinoilla  (terveys ja turvallisuus,
ympäristönsuojelu) asetettujen oikeudellisten vaatimusten mukaisia, ei enää toteuta hajanaisessa
eläintarhassa,  jossa on yli  500 alivarustettua,  puutteellisesti  varustettua,  epäjohdonmukaista  ja
ristiriitaista viranomaista, joilla kaikilla on oma etunsa olla rankaisematta omia paikallisia/kansallisia
yrityksiään (jotka sitten aiheuttaisivat paikallisille ihmisille työpaikkansa menettämisen), vaikka se
aiheuttaisi  vahinkoa  ihmisille  ja  ympäristölle,  sekä  epäreilua  kilpailua  (ja  näin  ollen
lainvastaisuuksia).
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 3.3 Jätehuolto
Kaikki  elävien  olentojen  toiminta  synnyttää  jätettä  –  niin  sanottua  nollajäteyhteiskuntaa  ei  ole
olemassa. Voimme kuitenkin varmistaa, että jätteiden virtaus on mahdollisimman vähäistä ja että
jätteen  loppukäsittely  tapahtuu  silloin,  kun  se  tapahtuu,  tavalla,  joka  kunnioittaa  luonnollisen
ympäristömme regenerointivalmiuksia.

Kulutuksemme jätevirrat (mukaan lukien kaikki toimitusketjussa syntyvät välituotteet) eivät enää
ylitä ympäristömme regenerointikapasiteettia eivätkä enää kasva kaatopaikkoihin tai valtameriin.

Kemialliset jäämät eivät enää kerry ympäristöömme ja ravintoketjun eläimiin.

Elävistä  olennoista  peräisin  olevan  jätteen  biologista  arvoa  ei  enää  menetetä  maaperän
elvyttämiseksi  polttamalla  tai  kaatopaikoille  dumppaamalla.  Matalan  lämpötilan  lämpö  ei  enää
häviä, kun se yksinkertaisesti levitetään ilmaan tai veteen.

 3.3.1 Käytetty vesi ja ihmisen erittyminen
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment

Käytettyä vettä, joka on peräisin pesuaineista, keittiöastioista, vaatteista ja kodeista sekä ihmisen
erittymisestä,  hävitetään  jätevesien  käsittelylaitoksissa  käsiteltävän  jätevesiverkoston  kautta,  ja
siitä aiheutuva kemiallisesti ja bakteriologisesti turvallinen jätevesiliete käytetään maataloudessa
uudelleen ja fosfaatin talteenotto tehostuu.

Teollisuusjätevettä käsitellään erikseen, pääasiassa sisätiloissa.

 3.3.2 Ruoan tähteet
* linkki: https://en.wikipedia.org/wiki/Compost

Kasvi - ja kivennäisruoan tähteet (esim. hedelmäkivet ja siemenet, porkkananlehdet, munankuoret)
kompostoidaan.

Eläinten ruoan tähteet (esim. rasva, iho, luut) poltetaan tai haudataan.

 3.3.3 Saastuneet biologiset jätteet
Saastuneet biologiset jätteet, esimerkiksi sairaaloista tai lääketieteellisistä hoidoista, poltetaan.

 3.3.4 Materiaaliset objektit eivät enää ole käytettävissä
Tavanomaisesta,  ikuisesta  kierrätysprosessista,  esimerkiksi  tahattoman  kontaminaation  tai
tuhoutumisen vuoksi, peräisin oleviin materiaaliobjekteihin tehdään lopullinen hajoaminen, ja niiden
ainesosia  käytetään  alemman  laatuluokan  syklissä  tai  yksinkertaisesti  alemman  laatuluokan
rakennusmateriaalina.

 3.3.5 Lämpö
Asuinrakennuksista,  verkkoinfrastruktuureista  ja  teollisuuslaitoksista  peräisin  olevaa
jäännöslämpöä  käytetään  paikallisesti  kaupunkialueiden  maataloudessa  kasvihuoneissa  tai
suljetuissa reaktoreissa, jotta levä saa hiilidioksidia talteen.
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