
Kosmopolītisks kooperatīvs – Vienošanās sabiedrība

Eiropas demokrātija, sociālais taisnīgums un vides ilgtspēja
 taisnīgai, ilgtspējīgai un laimīgai sabiedrībai

Vienošanās sabiedrība
(Automātisks tulkojums no angļu valodas)

“Vienošanās sabiedrība”  ir  Kosmopolītiska kooperatīva ilgtermiņa mērķis.  Tas ir  redzējums par
taisnīgu,  ilgtspējīgu  un  laimīgu  sabiedrību  2050.  gadā  un  turpmāk.  Tā  ir  paredzēta  Eiropas
Savienībai, bet to ir paredzēts attiecināt uz visu pasauli.

Šīs sabiedrības mērķis ir cilvēku labklājība. Tā balstās uz trim pīlāriem, uz kuriem attiecas viss
pārējais: 1) sociālais taisnīgums (vienošanās starp cilvēkiem par resursu piešķiršanu); 2) Eiropas
mēroga  demokrātija  (vienošanās  starp  cilvēkiem  par  lēmumiem)  un  3)  vides  ilgtspējība
(vienošanās starp cilvēkiem un tiesību aktiem, kas reglamentē ģeobiosfēru, no kuras mēs esam
atkarīgi), ar izredzēm uz nenoteiktu laiku saglabāt cilvēku civilizāciju.

Līguma sabiedrībā visi iedzīvotāji dzīvo ražīgi, un visi ir pilnīgi pārliecināti,  ka viņu vajadzības ir
apmierinātas. Visiem pilsoņiem ir autentiskas un apmierinošas sociālās attiecības, kas atšķiras no,
bet ir kvalitatīvākas nekā 2019. gada attiecības.

Darba dalīšana notiek pēc iespējas lielākā mērogā, lai efektīvi apstrādātu ierobežotos resursus un
tādējādi sekotu attīstītas, daudzveidīgas un noturīgas ekosistēmas modelim un lai aptvertu visu
cilvēku  solidaritāti.  Sabiedrība  tiek  stingri  regulēta,  lai  nodrošinātu  taisnīgu  piekļuvi  resursiem,
taisnīgu tiesību un pienākumu sadali un taisnīgu noteikumu piemērošanu.

Visi elementi ir balstīti uz tehnoloģijām, kas pastāv vai tiek izstrādātas 2019. gadā.

Šajā dokumentā ir ietverts arī vienošanās biedrības “negatīvais spogulis”, t. i., mūsu 2019. gada
mūsdienu sabiedrības atsvešinošie un videi kaitīgie elementi, kuri tiks atrunāti Vienošanās biedrībā
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un no kuriem mēs varam atteikties – laimīgi un ar atvieglojumu! Šis “negatīvais spogulis” ir rakstīts
baltā virs pelēkā.
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 1 Sociālais taisnīgums: vienošanās starp cilvēkiem 
par resursu piešķiršanu
* Saite: https://www.penguin.co.uk/books/179/179241/the-mental-level/9780241954294.html

Jebkurā sabiedrībā visiem cilvēkiem jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka visas viņu pamatvajadzības tiks
segtas gan tagad, gan nākotnē viņiem un nākamajām paaudzēm. Šis sociālā taisnīguma aspekts ir
būtiska prasība, lai sabiedrība būtu likumīga un lai visi tās locekļi vienotos par tās atbalstīšanu.

Līguma  sabiedrībā  pasauli  stingri  ierobežo  planetāro  robežu  sasniegšana.  Šādos  vispārējā
trūkuma apstākļos  sociālajam  taisnīgumam ir  akūtāka nozīme.  Lai  nodrošinātu  visiem piekļuvi
cilvēkvajadzībām vajadzīgajiem resursiem, šo piekļuvi  regulē stingrs vienlīdzības princips starp
visiem cilvēkiem.

Turklāt sociālais taisnīgums ir faktors, kas ievērojami uzlabo visu cilvēku dzīves kvalitāti, tostarp to
cilvēku dzīves kvalitāti, kuriem ir vislielākie sociālie, ekonomiskie un izglītības resursi. Tā nodrošina
miermīlīgas, pieklājīgas un autentiskas sociālās attiecības uz vienlīdzīgiem pamatiem, ievērojot
savstarpēju cieņu un rūpes.

Tas atbrīvo visus sabiedrības locekļus no nemieriem un stresa

Uz pilsoņiem vairs neattiecas pastāvīgas bažas un stress par viņu tūlītēju izdzīvošanu, nedz par
viņu nākotni, nedz par viņu bērnu nākotni.

Attiecības starp cilvēkiem vairs nav ekonomiskās atkarības saindētas, un dažas no tām ir atkarīgas
no citu cilvēku labās gribas.
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 1.1 Vienošanās par resursu plūsmu dalīšanu

 1.1.1 Tādu resursu koplietošana, kas apmierina tūlītējās vajadzības
Cilvēku vajadzības apmierina preces,  kas var būt  materiālas,  nemateriālas un visbiežāk ir  abu
kombinācija (piemēram, ilgstošs produkts ar pievienotu garantiju un apkopes pakalpojumu). Šajā
nodaļā izklāstīts,  kā cilvēkiem tiek nodrošināta piekļuve precēm, kas vajadzīgas viņu vajadzību
apmierināšanai.

Vispārīgais princips ir šāds: katrs cilvēks no sava darba dzīvo ar cieņu.

Šī  darba  veidu  un  intensitāti  nosaka  personas  spējas  un  jo  īpaši  vecums  (jaunieši  nestrādā
izglītības laikā, vecākie strādā ar samazinātu intensitāti, ko nosaka vecums un fiziskais stāvoklis),
veselības un invaliditātes stāvoklis. Šis darbs tiek atalgots divējādi:

1. tas dod tiesības piekļūt precēm, ko valsts iestādes piešķīrušas par brīvu;

2. tā  tiek  kompensēta  naudas  izteiksmē  (A  klases  vienībās)  pietiekami,  lai  nodrošinātu
personas vajadzību apmierināšanu, ievērojot citu vajadzības un dabisko vidi, attiecībā uz
daļu no personas vajadzībām, kas ir pēc viņa ieskatiem, un ārpus tās, kas tiek piešķirtas
bez maksas.

(Materiālu  vai  nemateriālu)  preču  piegāde  vairs  nav  pašmērķis,  kura  mērķis  ir  radīt  peļņu
nedaudzajiem.

Sabiedrība vairs  nesadalās  starp tiem, kas strādā labi  apmaksātos darbos un var  maksāt  par
kvalitatīvām precēm, un tiem, kas ir no pienācīga darba, kuri sniedz zemākas kvalitātes preces par
brīvu (vai sniedz nabadzībai sociālo palīdzību) kā almu, lai viņi paliktu mierīgi un paklausīgi.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 1.1.1.1 Brīva piekļuve pamatprecēm

Šādas būtiskas preces paredzētas par brīvu visiem. Resursi, kas vajadzīgi to izstrādei, ir iegūti no
valsts budžeta, ko atbalsta ar fiskālām un sociālām iemaksām, un tie ir  apvienoti  pēc iespējas
lielākā mērogā, lai panāktu maksimālu ģeogrāfisko saskaņu:

 izglītība no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam;

 piecus gadus ilga pilna laika papildu izglītība ar pamatizglītību un tiesībām piekļūt citām bez
maksas piešķirtām precēm jebkurā laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

 veselības aprūpe;

 apdrošināšana  pret  kaitējumu,  kas  radies  sev  un  nodarīts  citiem  (atbildība)  nelaimes
gadījumā;

 pieslēgums  tīkliem  (ūdens,  sanitārija,  elektrība,  telekomunikācijas,  tostarp  fiksētais
internets,  dzelzceļš,  velosipēdistu  ceļi,  elektronisko  maksājumu  sistēma)  un  pirmā
netirgojamā izmantošanas kvota vienai personai;

 mājokļi, kas nodrošina būtiskas ērtības un komfortu, un zemes kvota uz vienu iedzīvotāju;

 rūpes par patstāvības zaudēšanu (nelaimes gadījuma, invaliditātes, slimības vai vecuma
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dēļ);

 (lauksaimniecības grūtību laikā) kvota uz vienu cilvēku attiecībā uz labību, pākšaugiem,
dārzeņiem,  augu  taukiem  un  B12  vitamīnu  tādā  daudzumā,  kas  ir  pietiekams,  lai
apmierinātu enerģijas un barības vielu pamatvajadzības.

Tādas  būtiskas  preces  kā  mājoklis,  izglītība,  veselības  aprūpe,  ūdens,  pārtika  vairs  nav
dominējošā  stāvokļa  ļaunprātīgas  izmantošanas  mērķis,  kur  pārdevējs  var  noteikt  savu  cenu
jebkurā augstā līmenī, jo viņš zina, ka klientam ir jābūt piekļuvei labumam.

 1.1.1.1.1 Valsts budžets
Ņemot vērā to, ka preces tiek piegādātas no lieliem, publiskiem un apvienotiem avotiem, šie valsts
budžeti veido ievērojamu daļu no ekonomikas pārveidošanas, iespējams, 70% + diapazonā.

Valsts budžetus vairs neuzskata par slogu sabiedrībai, un nodokļus kā kaut ko, no kā atbrīvoties.

Pamatpreču izmaksas vairs nav jāatstāj individuālas mājsaimniecības ziņā.

Tādējādi  vairs  nav  nepieciešams  dubultot  izdevumus,  kas  varētu  tikt  sadalīti  starp  daudzām
mājsaimniecībām  vai  sabiedrības  līmenī,  un  iesaldēt  aktīvus  precēs,  kuru  pamatmērķis  ir
apdrošināšana pret sliktu likteni.

Turklāt nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi pamatprecēm starp nedaudzajiem bagātajiem, kas var
tos atļauties privātai lietošanai, un daudzajiem nabadzīgajiem, kas nevar to darīt, ir izzudusi.

 1.1.1.1.2 Pilsoņu kontrole
Šo preču bezmaksas piešķiršanai ir jābūt taisnīgai.

Ir ieviesti šādi aizsardzības pasākumi:

 kvalitātes prasības attiecībā uz visām precēm, ko piešķir bez maksas, ir publiski pieejamas
un ir demokrātiskas lēmuma mērķis ar periodisku pārskatīšanu;

 piegādāto  preču  atbilstību  šīm  kvalitātes  prasībām  kontrolē  no  Eiropas  Savienības
neatkarīga iestāde;

 kritēriji  preču  (un  jo  īpaši  mājokļu)  piešķiršanai  personām/mājsaimniecībām  ir  publiski
pieejami un ir demokrātiska lēmuma mērķis ar periodisku pārskatīšanu;

 katra individuālā labuma sadali personai/mājsaimniecībai veic taisnīga programmatūra.

Privātie uzņēmēji vairs nediskriminē mazāk aizsargātās vai stigmatizētās iedzīvotāju grupas, dodot
pieeju pamatprecēm, kas ir diskriminācija, kurai pierādīšanas pienākumu ir gandrīz neiespējami
izpildīt.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 1.1.1.2 Nopelnītā piekļuve atjaunojamiem resursiem

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

Piekļuvi atjaunojamiem resursiem iegūst, izmantojot cilvēku radītos atjaunojamos resursus: darbu.
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Darbs ir darbs, kurā cilvēki pārveido pasauli sev apkārt par labu (= pazeminot entropiju un haosu)
un citu labā, kur viņi “var būt apmierināti  ar to,  ka sniedz vispilnīgāko savas prasmes un riska
pakāpi un dod vislielāko ieguldījumu kopējā labklājībā”. Tādējādi viņi parāda savu pilnu jaudu kā
atbildīgi pieaugušie.

Tāpēc pienācīgs darbs ir sabiedrības pamatakmens, un tā rezultātā visi cilvēki var dzīvot ar cieņu
no sava darba un ir nodarbināti, ja vēlas to darīt.

Sabiedrība vairs nav sadalīta starp:

 cilvēkiem, kuriem ir laba alga un labi darba apstākļi, kuri ir nodarbināti beztermiņa darba
līgumos un strādā vairāk nekā pilnu laiku, un kuriem ir augstas karjeras iespējas,

 to uzņēmumu “precariat”, kas atrodas starp īstermiņa, slikti apmaksātiem līgumiem, veicot
nelielus uzdevumus, kuriem nav izredžu veikt uzlabojumus, un

 ilglaicīgie  bezdarbnieki,  ko  atbalsta  tas,  ko  uztver  kā  publisku  almu,  ir  apsūdzēti
pašapmierinātībā  un  slinkumā,  kā  arī  pakļauti  sociālas  aprūpes  dienestu  pastāvīgai
aizskaršanai

 1.1.1.2.1 Darba laiks
Sabiedrībā, kurā daudzi darījumi ir automatizēti,  kurā daudzi darījumi ir iepriekš definēti un kur
materiālu un enerģijas plūsmas ir minimālas, stundu skaits, kas cilvēkiem jāstrādā, lai apmierinātu
savas vajadzības, ievērojot līdzcilvēku un vides prasības, ir mazāks uz vienu cilvēku nekā 2019.
gadā.

Cilvēku nostrādātās stundas vienādi  sadala  starp visiem pieaugušajiem atbilstoši  katra cilvēka
spējām (vajadzības gadījumā ņemot vērā vecumu, veselības stāvokli un invaliditāti). Ja sabiedrībā
nav  pietiekami  daudz  kompetenču,  lai  apmierinātu  pārveides  sistēmas  vajadzības,  esošie
darbinieki, kuru prasmes ir vistuvāk tām, kas nepieciešamas, tiek apmācīti to apgūšanai.

Visas  darba  stundas  tiek  veiktas  augstā  darba  drošības,  higiēnas  un  veselības  aizsardzības
līmenī. Attiecīgā persona veic bīstamus uzdevumus vai tos veic apstākļos, kas kaitē darba ņēmēja
ilgtermiņa veselībai (piemēram, maiņu darbs, augsta vai zema temperatūra, troksnis, putekļi), tikai
uz ierobežotu daļu no savas karjeras, un to dāsni kompensē par to, ka ir to izdarījusi naudā un
tiesības uz darba laika priekšlaicīgu samazināšanu vecumā.

Sabiedrība vairs nav sadalīta starp:

 daži  augsti  kvalificēti  speciālisti  un  kapteiņi  noteikumos,  kas  reglamentē  resursu
piešķiršanu, uzdevumu izpildi, kurus ir grūti vai neiespējami automatizēt, un darbalaiku, un

 cilvēku ar mazāku (vai mazāku kvalifikāciju) skaitu, kas ir pakļauti pastāvīgam riskam, ka
tiks aizstāti ar automātiskajiem aparātiem, kas strādā īsās, pārtrauktās stundās.

 1.1.1.2.2 Darba samaksa
Monetāros ienākumus (valūtā A klasei – atjaunojamie resursi) nodrošina apmaiņā pret padarīto
darbu, ņemot vērā personas spējas. Ja persona ir  nodarbināta, viņa/viņas algas līmeni nosaka
koplīgumā, kas ir saskaņots Eiropas Savienības mērogā. Atkāpes mazākā mērogā (dalībvalsts,
reģions,  uzņēmums)  ir  spēkā  tikai  tad,  ja  tās  ir  labvēlīgākas  darba  ņēmējam.  Ja  persona  ir
pašnodarbināta  persona,  tās  ienākumi  ir  atkarīgi  no  uzņēmuma  saimnieciskās  darbības
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rezultātiem.

Uz  monetārajiem  ienākumiem  (neatkarīgi  no  to  avota)  attiecas  stingri  progresīva  ienākuma
aplikšana ar nodokli, ja to veic ikviena persona (pat ja neliela daļa no saviem ienākumiem), bet ja
attiecība starp augstāko 1% un zemāko 1% ienākumu pēc nodokļu un sociālajām iemaksām nav
augstāka par 3: 1.

Darba atalgojums vairs nav rezultāts individuālām sarunām starp darba devēju un vientuļu darba
ņēmēju, kur ļoti nedaudzām, neaizvietojamām prasmēm tiek izmaksātas trūcīgas algas (piemēram,
zvaigžņu  futbola  spēlētājiem,  topošajiem  sportistiem,  tirgotājiem,  baņķieriem,  dažiem  TĀ
speciālistiem), un lielākā daļa citu, viegli aizvietojamu kompetenču ir darba devēju šantāžas upuri
un beigās ar zemu algu.

 1.1.1.3 Ierobežota piekļuve ierobežotiem, atgriezeniskiem, neatjaunojamiem 
resursiem

Ierobežotie, neatjaunojamie resursi, piemēram, oglekļa saturs atmosfērā un minerālās izejvielas,
vairs netiek uzskatīti par bezgalīgi pieejamiem, ja tiek maksāta atbilstoša cena.

 1.1.1.3.1 Tiesību piešķiršana ierobežotiem, atgriezeniskiem, neatjaunojamiem 
resursiem
Ierobežotu, atgriezenisku, neatjaunojamu resursu piešķiršanu privātpersonām veic ar B kategorijas
valūtas vienībām.

Noteikumos, kas attiecas uz šo B kategorijas valūtas vienību sadali, ir ievēroti divi principi:

1. cilvēku līdztiesība. Šos resursus mūsu vide un tās vēsture ir nodrošinājusi bez maksas, un
tie ir radīti bez jebkāda cilvēka darba. Neviens cilvēku darbs, nopelns vai talants neattaisno
vairāk iegūt no šiem resursiem;

2. izvairīšanās no bezatbildīgas rīcības un resursu izšķērdēšanas, kad persona min brīdi, kad
viņa/viņa zaudē piekļuvi šiem resursiem (kad bērns kļūst autonoms un pamet viņa/viņas
vecāku sadzīvi, nāvi).

Katram cilvēkam piešķir  B  kategorijas  valūtas  vienībās,  kuras  viņš  var  izmantot,  lai  iegādātos
ilglietojuma  preces  vai  lai  pārveidošanas  uzņēmumi  varētu  ieguldīt  iekārtās  vai  infrastruktūrā.
Tāpat  visiem  publiskajiem  subjektiem  piešķir  B  kategorijas  valūtas  vienības  proporcionāli  to
pārvaldīto iedzīvotāju skaitam attiecībā uz ieguldījumiem.

 1.1.1.3.1.1 Piedzimstot
Pēc bērna piedzimšanas viņa/viņas vecāku mājsaimniecībai tiek piešķirtas vairākas B kategorijas
valūtas vienības (ierobežotie, neatjaunojamie resursi). Šis skaitlis visiem dzimušajiem ir vienāds,
un tas ir mazāks par pieaugušajam piešķirto.

B klases valūtas vienību sadalījums pieaug katram mājsaimniecības bērnam, bērnam pieaugot
vecumā, līdz katra bērna vairākuma vecumam, ja piešķīrums ir pieaugušais.

 1.1.1.3.1.2 Lielākā vecumā
Kad bērns sasniedz savu vairākumu, viņš/viņa var izvēlēties palikt savu vecāku mājsaimniecībā
līdz studiju beigām.
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Kad  bērns  pamet  savu  vecāku  mājvietu  (ar  vairākumu  vai  studiju  beigās),  viņam/viņam  tiek
piešķirtas  vairākas  B  kategorijas  valūtas  vienības  (ierobežotie,  neatjaunojamie  resursi),  lai
viņš/viņa varētu patstāvīgi rīkoties. Šis piešķīrums ir ņemts no viņa/viņas vecāku mājsaimniecības,
kas pēc tam attiecīgi samazinās – atstājot viņiem atlikušo (kas pat var būt neto parāds, ja viņi
uzvedās bezatbildīgi).

 1.1.1.3.1.3 Vecumā
Vecāku personu iedalījums B kategorijas valūtas vienībās samazinās līdz ar personas fiziskajām
un garīgajām spējām tādā pašā tempā kā darba stundu skaits, kas tiek pieprasīts no viņa/viņas.
Kad persona sasniedz veselības stāvokli, kad tā vairs nevar strādāt, šī persona nevar pārvaldīt arī
B  kategorijas  valūtas  vienības.  Tomēr  viņam  joprojām  tiek  nodrošinātas  visas  preces,  kas
piešķirtas par brīvu, un viņš joprojām gūst ienākumus a KLASES valūtas vienībās (atjaunojamie
resursi).

 1.1.1.3.2 Tiesību uz ierobežotiem, atgriezeniskiem, neatjaunojamiem resursiem 
atgūšana
Lai atgūtu B kategorijas valūtas vienības pēc to izlietošanas, personai vai organizācijai:

 atdodam  ilglietojuma  preces,  kas  satur  ķīmiskus  elementus  vai  minerālu  celtniecības
materiālus,  tādā  stāvoklī,  kas  ļauj  tos  atkārtoti  izmantot,  remontēt  vai  pārstrādāt.  B
kategorijas  valūtas  vienības  kreditē  pēc  tam,  kad  neatkarīga  iestāde  ir  sertificējusi  šo
piemērotību atkārtotai izmantošanai, remontam vai pārstrādei.

 izlaiž Eiropas Savienības administrācijai A klases valūtas vienības, kuru funkcija ir koku vai
mikroaļģu  audzēšana,  lai  ilgtermiņā  uzņemtu  oglekļa  dioksīdu  no  atmosfēras  (resp.
būvniecībā/mēbelēs  vai  ilglaicīgā  plastmasā).  Šīs  noteikšanas  efektivitāti  pastāvīgi  un
demokrātiski kontrolē sabiedrības kontrole un trešo personu ekspertu revīzijas, lai novērstu
krāpšanu.  Eiropas Savienība izsola B kategorijas valūtas vienības A kategorijas valūtas
vienībām Minimālā cena šajās izsolēs par kg CO 2 ekv (un atbilstošajām B klases valūtas
vienībām) tiek noteikta pēc laika un piepūles, kas vajadzīga, lai to uztvertu. Šis publiskais
izsoles process ir vienīgais veids, kā B klases valūtas vienības var iegādāties pret A klases
valūtas vienībām.

 1.1.1.4 Piekļuve regulētām cenām

 1.1.1.4.1 Izmitināt
Ēkas,  kas  paredzētas  mājokļiem,  pieder  valsts  iestādēm  (Eiropas  Savienībai  vai
valsts/reģionālā/vietējā līmenī) vai privātām organizācijām, kas pārvalda lielu skaitu mājokļu.

Īres maksu par mājokļa izmantošanu, kas pārsniedz visiem piešķirto bezmaksas kvotu, nosaka:

 mājokļa platība un tilpums;

 ēkas vai tās tiešā tuvumā esošās kopējās telpas virsmu un apjomu, kam iedzīvotāji  var
piekļūt;

 iekārtas, kas paredzētas mājokļa iedzīvotāju ekskluzīvai lietošanai vai kopīgai lietošanai ar
citiem tajā pašā vai kaimiņu ēkā;

 mājokļa un ēkas uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.
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Algoritms, kas nosaka īres maksu kā šo parametru funkciju, ir “taisnīga programmatūra”.

Nomas maksa par zemes izmantošanu un ar to saistītās ērtības tiek maksātas papildus,  proti,
Eiropas Savienībai.

Algoritms, kas piešķir  mājokli  konkrētai  mājsaimniecībai atbilstoši  tās lielumam un sastāvam, ir
“taisnīga programmatūra”. Tā kā katra organizācija, kas pārvalda mājokļus, strādā ar lielu skaitu
gadījumu gadā, jebkuru neobjektivitāti vai diskrimināciju var atklāt, izmantojot statistikas metodes,
un pēc tam par to piemērot sankcijas un piemērot sankcijas.

Individuālie  īres dzīvokļu īpašnieki  vairs  nevar diskriminēt  savus pagaidu īrniekus ar (reālu vai
uztvertu) etnisko piederību/dzimumu/seksuālo orientāciju/invaliditāti.

Namīpašnieki vairs nevar noteikt nekādu maksu par savu mājokli, aizbildinoties ar to, ka mājoklis ir
būtisks labums, kuram nav aizstājēju.

Valsts iestādes vairs nevar piešķirt subsidētus mājokļus saviem politiskajiem klientiem

 1.1.1.4.2 Precēm, ko nodrošina dabiskie monopoli
Tīkli  (piemēram, dzelzceļi,  internets,  elektriskais  un gāzes tīkls,  ūdens apgāde,  kanalizācija  un
sanitārija)  un  fiksētas  izmaksas  ekonomiskās  darbības  (piemēram,  programmatūras  izstrāde,
digitālās  platformas)  ir  dabiski  monopoli:  jo  lielāks  un  integrētāks  ir  tīkls,  jo  augstāka  ir  tā
efektivitāte un jo labāks ir pakalpojums.

Šīs  saimnieciskās  darbības  ir  vai  nu  (1)  publiskas,  vai  (2)  privātas  un  pakļautas  stingram
regulējumam. Abos gadījumos šo dabisko monopolu piegādāto preču cena tiek regulēta tā, lai
imitētu “tīra” tirgus efektivitāti (un lai izvairītos no tā, ka monopols iegūst nepamatotu nomas maksu
no saviem klientiem). Šī cena ir preces robežvērtība.

Dabas  monopoli  vairs  nepieder  neregulētiem  privātiem  tirgus  dalībniekiem,  kas  izmanto  savu
pozīciju, lai izspiestu no saviem klientiem nepamatotu īres maksu (iekasējot augstas cenas par
precēm, ko tie pārdod) un piegādātājiem (par pirkumu maksājot zemas cenas).

 1.1.1.5 Piekļuve tirgus cenām

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

Ienākumus,  kas gūti  no  personas darba (izteikti  a  KLASES valūtā)  un viņa/viņas  piešķirtajiem
ierobežotajiem, atgriezeniskajiem, neatjaunojamajiem resursiem (kas izteikti B klases valūtā), var
izmantot,  lai  pēc  personas  ieskatiem iegādātos  vai  īrētu  dažādas  preces  par  tirgus  noteiktām
cenām.

Ņemot vērā to, ka būtiskās vajadzības ir apmierinātas ar bezmaksas kvotu piešķiršanu (un tādējādi
ir  ārpus šī tirgus),  un to, ka šo vajadzību apmierināšanu var veikt  ar  daudziem konkurējošiem
līdzekļiem (tā, lai persona varētu atteikties no tirgū piedāvātās preces bez kaitējuma, ja cena ir
pārāk augsta), cenas šajos tirgos ir elastīgas un nepiedzīvo brutālas vārpas un svārstības, kas
varētu atturēt visneaizsargātākos no piekļuves šīm precēm.

Jebkuras preces cenu izsaka kā A kategorijas (ATJAUNOJAMIEM resursiem) un B kategorijas
(ierobežotiem,  atgriezeniskiem,  neatjaunojamiem  resursiem)  valūtas  vienību  kombināciju.  Tas
ietver arī “ārējo faktoru” izmaksas, t. i., kaitējumu vai labumu, ko to ražošana vai patēriņš rada videi
vai cilvēkiem (nodokļu vai subsīdiju resp. veidā).
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Visu šo iemeslu dēļ tirgus cenas var uzskatīt par saprātīgi taisnīgām un pietiekami paredzamām,
lai racionāli orientētu patēriņu.

Patērētāji  un profesionālie klienti  vairs nesaredz brutālus uzplaiksnījumus un svārstības būtisku
preču cenā, kas liedz visneaizsargātākajiem tiem piekļūt.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 1.1.1.5.1 Nosaka vispiemērotāko labumu
Patērētāji un profesionāli klienti vairs nepaļaujas uz maldinošu reklāmu, lai veiktu savu pirkumu
izvēli.

Patērētāji  vairs nav atkarīgi no zīmola toksiskā maisījuma (kas dod prēmiju tiem, kas visvairāk
tērējuši reklāmai, kaitējot dizaina un ražošanas procesa kvalitātei) un cenas (kas rada spiedienu
samazināt algas un pasliktināt darba apstākļus un procesu ietekmi uz vidi), lai noteiktu savu izvēli.

Pārdevēji vairs nav interešu konflikta situācijā starp klienta konsultēšanu par to, 1) kas viņam ir
labāks vai 2) kas rada vislielāko peļņu viņu uzņēmējdarbībai.

 1.1.1.5.1.1 Tiešsaistes katalogs
Visām materiālajām un nemateriālajām precēm ir jābūt reģistrētām bezmaksas, publiski meklējamā
tiešsaistes  katalogā,  kurā  aprakstīti  to  tehniskie  raksturlielumi,  sertificētie  darbības  rādītāji,
apstrādes ķēdes sertificētie sociālie rādītāji, kas tos radījuši, un to cena a UN B klases valūtas
vienībās, kas atspoguļo apstrādes ķēdes ekoloģiskos raksturlielumus.

Šajā katalogā ir tikai informācija par produktiem.

Kad persona meklē produktu, viņš meklē šo tiešsaistes katalogu, izmantojot meklēšanas kritērijus,
kas  pielāgoti  katrai  preču  kategorijai  un  pēc  tam  katram  labumam.  Meklēšanas  algoritms  ir
“taisnīga programmatūra”. Atbilžu sarindojums atbilst lietotāja vēlmēm saskaņā ar raksturlielumu
vai  veiktspējas  kritērijiem,  kas  viņam  ir  svarīgi,  un  ir  nejaušs  starp  produktiem  ar  vienādu
veiktspējas līmeni.

 1.1.1.5.1.2 Neatkarīga konsultācija
Organizācijas,  kas  ir  neatkarīgas  no  struktūrām,  kas  piegādā  preces,  piemēram,  patērētāju
apvienības, sniedz padomus, kā izvēlēties produktus, kas iekļauti tiešsaistes katalogā. Šis padoms
ir maksas pakalpojums par fiksētu neatmaksājamu maksu, kas nodrošina tā finansiālo ilgtspēju un
neatkarību no ražotājiem.

Ieteikumus var sniegt tiešsaistē vai pilsētas tirdzniecības vietās, kur tiek parādīti dažādi produkti
izmēģināšanai  vai  tiešai  pieredzei.  Katrā  gadījumā  pirkšanas  darījums  tiek  veikts  tiešsaistē
neatkarīgi no konsultāciju pakalpojuma.

 1.1.1.5.2 Īre
Īre vai līzings ir dominējošais līdzeklis, lai piekļūtu ilgtermiņa precēm, tostarp ilglietojamām precēm,
ko  konkrētā  mājsaimniecība  izmanto  tikai  uz  īsu  laika  periodu  (piemēram,  zīdaiņu  un  bērnu
apģērbam, skolas grāmatām, kravas furgonam). Šīs preces pieder nomas uzņēmumam, kuram ir
tehniskās iespējas tās pienācīgi un preventīvi uzturēt (pirms jebkuras kļūmes rašanās).

Lai persona varētu iznomāt izturīgu preci, tai jāiemaksā B kategorijas valūtas vienību summa par
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ierobežotiem, atgriezeniskiem, neatjaunojamiem resursiem, ko satur ilglietojuma prece. S/viņš tiek
kreditēts atpakaļ ar šīm B klases valūtas vienībām, tiklīdz prece tiek atdota nomas uzņēmumam
labā stāvoklī.

Automatizētas pašpārbaudes un pēclietošanas pārbaudes, izmantojot attēlu apstrādi (ar iespējamu
cilvēka  iejaukšanos  dārgām  precēm),  veic  “taisnīga  programmatūra”  pēc  īrētā  produkta
atgriešanas.

Šie testi un pārbaudes nodrošina, ka ikviens cilvēks, kas nomā objektu, ir atbildīgs par kaitējumu,
kas tam nodarīts,  un ka objektu  patiešām var  turpmāk izmantot,  salabot  vai  izmantot  mūžīgai
pārstrādei.  Šī  testa  sekmīgā  izpilde  izraisa  B  kategorijas  valūtas  vienību  atpirkšanu  pēc  to
izmantošanas.

Īre vai līzings vairs nav margināls biznesa modelis neregulārai izmantošanai.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 1.1.1.5.3 Pirkums
Pirkums  ir  vienīgais  veids,  kā  piekļūt  patēriņa  precēm  (piemēram,  pārtikai,  higiēnas  precēm,
rakstāmpapīram). Tas ir priviliģētais līdzeklis, lai piekļūtu individualizētām precēm (apģērbiem vai
velosipēdiem, kas izgatavoti mērīšanai).

Pirkums vairs nav vienīgais veids, kā piekļūt precēm, tostarp ļoti reti lietotām precēm (piemēram,
elektriskajiem urbumiem).

Preces vairs nav veidotas tā, lai tās pēc pirkuma būtu lētas, ar iespēju, ka tās īsā laikā vairs nebūs
kārtībā, bez iespējas veikt remontu vai apkopi un tādējādi tikt izmestas, un visi iegultie resursi ir
neatgriezeniski izniekoti.

 1.1.2 Ieguldījumi nākotnes vajadzību apmierināšanai
Ieguldījumi ir instrumentu radīšana un visa veida kapitāla veidošana (infrastruktūra, iekārtas, jaunu
produktu  prototipi,  procesi  vai  uzņēmējdarbības  modeļi,  programmatūra,  dati,  normatīvie  akti,
procedūras,  standarti),  ar  kuru  palīdzību  veikt  cilvēku  vajadzībām  atbilstošas  pārveides  ar
augstāku efektivitāti visu veidu resursu izmantošanā (enerģija, izejvielas, cilvēku darba laiks...).

Tādējādi  ieguldījums  novirza  pašreizējos  resursus  prom  no  parastās  plūsmas,  kas  apmierina
tūlītējās cilvēku vajadzības, solot tos labāk vai efektīvāk apmierināt nākotnē.

 1.1.2.1 Ieguldījumu atlīdzināšana

Investīcijas  kavē  gan  atjaunojamos  resursus  (cilvēku  darbs  un  kompetence,  enerģija),  gan
ierobežotos,  atgriezeniskos,  neatjaunojamos  resursus  (minerālās  izejvielas),  t.  i.,  attiecīgi  a
KLASES un B klases valūtas vienības uz noteiktu laiku, pirms tas darbojas un atgriež (un pēc tam)
resursus, ko tas novirzījis no patēriņa.

Tas,  ka  persona  atvēl  savus resursus tūlītējam patēriņam un  lai  uzlabotu  pārveides  sistēmas
efektivitāti nākotnē, ir jāapbalvo kā ieguldījums kopējā labā.

 1.1.2.1.1 Ieguldījumi atjaunojamos resursos
Projektā IEGULDĪTĀS valūtas vienības tiek atmaksātas ar  procentiem, kas atbilst  atjaunojamo
resursu  plūsmu  izmantošanas  efektivitātes  uzlabošanai.  Atmaksa  a  KLASES  valūtas  vienībās
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kopumā ir salīdzinoši augsta.

 1.1.2.1.2 Ieguldījumi ierobežotos, revertible, neatjaunojamos resursos
Projektā  ieguldītās  B  kategorijas  valūtas  vienības  bieži  vien  ir  neierobežotas  (un  nekad
neatmaksājas), jo ierobežotie, neatjaunojamie resursi tiek atkārtoti izmantoti no viena aprīkojuma,
kas  tiek  piegādāts  līdz  mūža  beigām,  lai  samaksātu  par  nākamo  iekārtu  paaudzi.  Vienīgais
apstāklis, kurā B kategorijas valūtas vienības var atmaksāt ieguldītājiem, ir tas, ka ieguldījums rada
ietaupījumus ierobežotu, atgriezenisku un neatjaunojamu resursu izmantošanai. Tomēr vispārīgs
noteikums ir  tāds,  ka  B  klases  valūtas  vienību atmaksa  ieguldījumā  būs  negatīva  (kas  atbilst
ierobežoto neatjaunojamo resursu neatgriezeniskajiem zaudējumiem iekārtas ekspluatācijas laikā)
vai, labākajā gadījumā, vidēji pozitīva.

Tādēļ,  lai  ieguldījumu  projekts,  kas  liela  apjoma ierobežotos  ar  ierobežotiem,  atgriezeniskiem,
neatjaunojamiem resursiem (kas izteikti  B klases valūtas vienībās),  piesaistītu ieguldītājus,  tam
būs jānodrošina liela atdeve A klases valūtas vienībās, lai kompensētu. Tam ir ekoloģiska jēga.

Ierobežotos, neatjaunojamos resursus vairs nevar bezgalīgi pievienot esošajām infrastruktūrām un
iekārtām, neatjaunojot iegultos resursus.

 1.1.2.1.3 Ieguldījumi inovatīvās darbībās
Saimnieciskie ieguvumi no patenta, kas aizsargā jauninājumu, neattiecas tikai uz izgudrotāju. Viņi
ir  kopīgi  ar  saviem  priekšgājējiem,  kuri  ar  savu  izmēģinājumu  un  kļūdu  palīdzību  ir  veikuši
izgudrojumu, un viņi ir pelnījuši atlīdzību arī par saviem centieniem (pat ja šie centieni ir cietuši
neveiksmi).

Patentu  licencēšana  ir  definēta  saskaņā  ar  taisnīgiem  līgumiem,  ko  nosaka  obligāta,  iepriekš
noteikta veidne.

Patenti vairs nav anulēti juridiskie līdzekļi, lai atturētu konkurentus, kuriem nav izgudrojuma satura,
un nav apraksta par to, kā šī funkcija tiek tehniski īstenota.

Patentu tiesības vairs nav “pārrauta” konkurence, lai  būtu pirmā garām postenim ar cerību būt
vienīgajam un vienīgajam “uzvarētājam, kas ņem visus”.

Licences nolīgumi vairs nav instruments, lai varenie varētu iegūt vērtību no vājajiem un nozagt tos
no viņu pūliņu augļiem.

 1.1.2.2 Ieguldījumu projektu personiskā iniciatīva

Katram pieaugušajam pilsonim pēc viņa vairākuma iniciatīvas ir tiesības uz vienreizēja ieguldījuma
piešķiršanu a veida valūtas vienībās (atjaunojamie resursi), kas pārstāv vairākus kvalificētā darba
mēnešus. Šo sadalījumu var izmantot divējādi:

 vai nu tā tiek ieguldīta fondā (ar vai bez tehniskā riska), kura aktīvus pārvalda profesionāla
komanda, kas izvēlas citu iniciētus projektus;

 vai arī to izmanto persona, lai iesaistītos personīgajā ieguldījumu projektā.

Šajā gadījumā projekta plāns jāapstiprina vairāku ieinteresēto personu komisijai, tostarp cilvēkiem,
kas gatavi  tam ieguldīt  savus personīgos līdzekļus,  lai:  1)  pārliecinātos,  ka  tas tiek  izmantots
produktīviem ieguldījumiem (nevis patēriņam), un 2) pārbaudītu projekta reālismu un tā saderību ar
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noteikumiem un politiku (kā tas ir attiecībā uz lielākiem projektiem).

Spēja uzsākt inovatīvas darbības vairs nav rezervēta tiem, kuru “draugi un ģimene” ir pietiekami
bagāti, lai nodrošinātu viņiem pamatkapitālu, kas nepieciešams, lai izpētītu sava projekta tehniskās
un komerciālās iespējas un lai izveidotu pirmo izpratnes apliecinājumu.

 1.1.2.3 Uzkrājumu saskaņošana ar investīciju projektiem

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

Spēja gudri investēt ir nevienmērīgi izplatīta sabiedrībā. Valsts iestādēm, dažiem uzņēmumiem un
ierobežotam skaitam privāto iedzīvotāju ir spēja veikt saprātīgus ieguldījumus, kas ir lielāki par viņu
ietaupījumiem,  un  daudziem  citiem ir  palikuši  neizmantotie  resursi  (to  ietaupījumi),  kad  viņi  ir
apmierinājuši savas patēriņa vajadzības, un viņiem nav ne jausmas, kā izmantot šos ietaupījumus.
Tas būtu zaudējums sabiedrībai, ja tiem, kam ir ierobežotas iespējas veikt ieguldījumus, nebūtu
citas  izvēles  kā  tūlītējs  patēriņš,  un  tiem,  kam  ir  idejas  un  spēja  ieguldīt,  būtu  palikuši  tikai
personīgie  ietaupījumi,  uzkrātā  peļņa  vai  tūlītējie  fiskālie  resursi,  lai  īstenotu  savus  investīciju
projektus.

Pastāv  finanšu  sistēma  (1),  lai  apvienotu  daudzu  līdzekļu  ietaupījumus,  (2)  lai  tos  novirzītu
vērtīgiem valsts iestāžu vai inovatīvu privātpersonu ieguldījumu projektiem, un (3) lai ļautu tiem,
kuri ir piešķīruši savus ietaupījumus ieguldījumu portfelim (1), saņemt atlīdzību par to, ka tādējādi
viņi ir devuši ieguldījumu kopējā labā, nevis piešķīruši savus resursus tūlītējam patēriņam, un (2)
atgūt savus līdzekļus pirms pamatieguldījumu projektu beigām (kas var ilgt gadu desmitiem).

Šo  ieguldījumu  fondu  akcijas  tiek  tirgotas  lēnos,  garlaicīgos  un  ļoti  cieši  regulētos  tirgos,  kur
svārstības tiek apzināti amortizētas (sk. saiti uz W.B. Arthur pantu) un kur ir atļauts aizsargāt tikai
precīzus apdrošināšanas līgumus (nevis iespējas līgumus) pret iepriekš noteiktiem riskiem.

Finanšu tirgi vairs nav bīstami kazino, kur:

 cenas bezgalīgi svārstījās lielā ātrumā, kas pilnībā nav saistīts ar jebkuru pamatā esošo
parādību, kura ietekmē aktīvu ekonomisko vērtību;

 aktīvu un atvasināto instrumentu (piemēram, iespēju līgumu) tirdzniecības apjomi ir lielāki
nekā tirdzniecības apjomi produktīvajā ekonomikā un tādējādi rada pastāvīgu sistēmisku
risku ekonomikai, ar kura palīdzību tirgus šantažē sabiedrību, ievērojot to prasības attiecībā
uz īpaši īstermiņa likviditāti;

 tie,  kam  ir  pareizie  sakari  un  ātrie  lēmumu pieņemšanas  algoritmi,  parasti  investē  no
saviem aktīviem.

 1.1.2.4 Investīciju projektu izvēle

Investējot, pašreizējie resursi tiek novirzīti no parastas plūsmas, kas apmierina cilvēku vajadzības
(iespējams  lielos  daudzumos),  solot  tos  labāk  vai  efektīvāk  apmierināt  nākotnē.  Tādējādi  šie
novirzītie resursi ir jāizmanto saprātīgi un atbildīgi, kā arī kopējā labuma dēļ.

Tāpēc:

 ar politiku saistītu kritēriju kopums ir  demokrātiski  izveidots (un periodiski  pārskatīts),  lai
izvēlētos investīciju projektus, jo īpaši attiecībā uz to efektivitāti un ietekmi uz vidi, kā arī to
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sociālo ietekmi uz preču sadali starp cilvēkiem;

 katru  ieguldījumu  projektu  pārbauda  neatkarīga  valde,  ko  veido  potenciāli  ietekmētas
ieinteresētās  personas  vai  to  pārstāvji  (piemēram,  nākamajām  paaudzēm)  un  kas  var
pārsūdzēt pieņemto lēmumu.

Lēmumi par ieguldījumiem vairs netiek pieņemti, pamatojoties tikai uz īstermiņa peļņas kritēriju,
neņemot vērā sociālo, sociālo vai vides ietekmi.

 1.1.2.4.1 Projekti ar tehnisko risku
Ja ir iesaistīts tehniskais risks, pastāv iespēja, ka pēc tam, kad visi projektam plānotie līdzekļi ir
iztērēti,  projekts  tomēr  bankrotē.  Tas  attiecas  arī  uz  komerciālo  risku,  piemēram,  jaunam,
netestētam produktam.

Šiem ieguldījumiem liels, publisks fonds apvieno risku un ieguvumus visas sabiedrības mērogā.
Tas savāc visus ietaupījumus, ko sabiedrība vēlas šiem projektiem atvēlēt. Šī lielā fonda vadība ir
sadalīta starp mazām grupām, kas tiek izvēlētas pēc konkursa izsludināšanas un saņem atlīdzību
kā augsti kvalificēti darbinieki. Šīs vadības grupas atlasa projektus, kuriem tiks piešķirti līdzekļi no
to daļas fondā. To pārvaldītā fonda lielums (un līdzekļu pārvaldības fakts) ir atkarīgs no to darbības
rezultātiem, kas stimulē viņus piešķirt līdzekļus, kurus viņi pārvalda gudri.

 1.1.2.4.2 Projekti bez tehniskā riska
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_finance

Ja nav  tehniskā  riska,  resursu novirzīšana  prom no  parastās  plūsmas,  kas  apmierina  cilvēku
vajadzības,  ir  tikai  īslaicīga.  Enerģijas,  izejvielu,  cilvēku  darba  laiks  tiek  tērēts,  lai  izveidotu
instrumentu,  un tad šis rīks darbojas un rada ietaupījumus resursos,  kas atlīdzina iepriekšējos
izdevumus un vēl vairāk.

Šādos gadījumos risks slēpjas izpildē: vai projekts tiks pabeigts laikus un plānoto resursu budžeta
ietvaros? Līdzekļu piešķiršana šādiem projektiem ir labi izveidotas finanšu nozares, ko sauc par
“projektu finansēm”, vai banku standarta aizdevumu mērķis.

 1.1.2.4.3 Atbalsts ekonomiskajai un sociālajai attīstībai
Ievērojama  daļa  kopējo  ieguldījumu  (>  20%)  ir  novirzīti  mazāk  attīstītiem  reģioniem  Eiropas
Savienībā un ārējās valstīs.

Demokrātiskās  procedūras  šajos  reģionos un valstīs  nodrošina,  ka  vietējie  iedzīvotāji  piedalās
iniciatīvā,  grozījumos  un  prioritārā  secībā  sarindo  ārēji  finansētus  investīciju  projektus.  Šajā
procesā  tiek  sniegts  tehniskais  atbalsts,  lai  nodrošinātu  vietējos  iedzīvotājus  ar  attiecīgo
informāciju par alternatīvajiem risinājumiem, kas tiek izmeklēti.

Lai  mazinātu  korupcijas  riskus  to  pārvaldībā,  no  ārpuses  finansētu  ieguldījumu  piešķiršanas
nosacījums ir tāds, ka valsts ierēdņi galamērķa reģionos un valstīs bieži mainās starp reģioniem un
valstīm.

Mazāk attīstītajās valstīs, kur dzimstības līmenis ir virs paaudžu atjaunošanas, šis ieguldījums ir
vērsts uz sieviešu emancipāciju.
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 1.1.3 Koplietošanas izmaksas

 1.1.3.1 Kopējās infrastruktūras izmaksas

Sabiedrība  paļaujas  uz  ļoti  bagātu  un  dziļu  infrastruktūru,  ko  agrāk  ir  kapitalizējušas  dabas
parādības  un  cilvēki:  ģeoloģiskie  un  bioloģiskie  resursi,  zināšanas,  iestādes,  normatīvie  akti,
procesi, tirdzniecības attiecības, reputācija, kompetence, ēkas, iekārtas, programmatūra...

Lielākā daļa no šīm infrastruktūrām ir parastas preces: tās nevar sniegt labumu tikai tiem, kas par
tām maksā. Tas attaisno to, ka par to būvniecību un uzturēšanu jāmaksā ar obligātu maksājumu:
nodokļi.

Nodokļu ieņēmumus veido:

 būtiski  progresīvs fizisko personu ienākuma nodoklis  ar  vienādu likmi  visiem ienākumu
veidiem (alga vai pensija, dividendes, kapitāla pieaugums);

 stipri progresīvs mantojuma nodoklis;

 uzņēmumu  peļņas  nodoklis  (ar  zemāku  likmi)  un  papildu  nodoklis  par  akcionāriem
izmaksātajām dividendēm, kas, pamatojoties uz uzņēmuma konsolidētajām darbībām visā
pasaulē,  tiek  dalīts  starp  nodokļu  jurisdikcijām  atkarībā  no  to  fiziskās  un  digitālās
klātbūtnes;

 progresīvie nodokļi par ārējo ietekmi, ko rada preces, iegādājoties šo preci;

 progresīvas soda naudas un sodi privātpersonām.

“Progresīvais  nodoklis”  nozīmē,  ka  cilvēki  ar  augstākiem  ienākumiem  maksā  vairāk  nekā  tie,
kuriem ir zemāks nodoklis.

Personām vairs nav jāmaksā no saviem privātajiem ienākumiem par pamatprecēm, piemēram,
izglītību vai veselības aprūpi.

Nodokļi vairs nav koncentrēti uz tiem, kuri nevar no tiem izkļūt (darba ņēmēji un patērētāji), bet
kapitāla īpašnieki un sabiedrības izvairās no jebkādiem fiskāliem vai sociāliem ieguldījumiem.

Bagātība vairs netiek mantota no vienas paaudzes uz nākamo. Sociālās šķiras un nevienlīdzība
vairs nav iesakņojusies ģimenes rindās.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 1.1.3.2 Nodokļi par negatīviem ārējiem faktoriem

Nodokļiem,  kas  atspoguļo  ārējos  faktorus,  būtu  jāstimulē  visi  iedzīvotāji  vienādi  samazināt
kaitējumu, kas nodarīts citiem. Lai stimuls būtu vienāds visiem, arī nodoklis ir jāizjūt vienlīdzīgi.

Lai to panāktu, nodokļi, kas kompensē ĀRĒJOS faktorus, izsakot tos a klases valūtā, pieaug vairāk
nekā proporcionāli neto ienākumiem (piemēram, nodoklis personai ar zemiem ienākumiem var būt
1 valūtas vienība un 10 valūtas vienības personai ar 4 reizes augstākiem ienākumiem).

Nodokļi par negatīviem ārējiem faktoriem (piemēram, par oglekļa emisijām) vairs nav tādi, ko var
atļauties tikai bagātie. Turpretī bagātie vairs nevar vienpusēji nodarīt kaitējumu citiem.
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 1.1.3.3 Sankcijas par noteikumu pārkāpšanu

Ir izstrādāti noteikumi, kas ir jāievēro. Ja tie tomēr tiek pārkāpti, var būt jāpiemēro sankcijas, kas
arī veicina noteikumu ievērošanu.

Lai stimuls būtu vienāds visiem, arī sankcijas ir jāizjūt vienlīdzīgi. Tas attiecas uz cietumsodiem, un
naudas sodiem ir jābūt vienādiem.

Lai to panāktu, naudas sods pieaug vairāk nekā proporcionāli  tīrajiem ienākumiem (piemēram,
sankcija personai ar zemiem ienākumiem var būt 1% no neto ienākumiem un 2,5% personai ar
lielākiem ienākumiem).

Sodi un sankcijas par noteikumu pārkāpšanu vairs nav tas, ko var atļauties tikai bagātie. Turpretī
bagātie vairs nevar tikt pāri likumam, vienkārši samaksājot soda naudu, kas viņiem par maz.

 1.1.4 Koplietojuma riski
Lielāko  daļu  risku  rada  tas,  ka  personas  un  organizācijas  paraksta  obligātās  apdrošināšanas
līgumu, kura noteikumi ir noteikti obligātajā veidnē. Šie līgumi atstāj daļu no riska, kas jāuzņemas
personai/organizācijai, lai stimulētu rūpīgu rīcību.

Apdrošināšanas organizācijas darbojas Eiropas Savienības mērogā, lai  risku izkliedētu plašākā
ģeogrāfiskā teritorijā. Viņi darbojas ar apzinātu un juridisku “nezināšanas plīvuru”: informācija, ko
viņiem  ir  atļauts  apkopot  un  izmantot  saviem  pašreizējiem  un  potenciālajiem  klientiem,  ir
ierobežota, lai piespiestu apvienot riskus visā sabiedrībā.

Vājajiem un neaizsargātajiem vairs nav nekāda vai slikta apdrošināšanas seguma.

Apdrošināšanas sabiedrībām vairs nav atļauts krāt tirgu visienesīgākajiem klientiem (= bagātajiem,
jaunajiem un veselīgajiem), kuriem tiek piedāvātas zemas cenas zema riska segšanai, savukārt
trūcīgie, vecie un slimie tiek atstāti savā starpā un maksā lielas prēmijas par zemu pakalpojumu
saistībā ar to augsto iekšējo risku.

 1.2 Vienošanās par kopīgu piekļuvi pašreizējam kapitāla 
krājumam
Esošais kapitāla uzkrājums ir rezultāts tam, ka tiek uzkrāti vērtību radīšanas procesi, ko veic dabas
parādības vai  cilvēki  pagātnē un kas var  radīt  ērtības cilvēkiem gan šodien,  gan nākotnē.  Tā
sastāv no:

 zeme;

 dabas kapitāls;

 kultūras kapitāls;

 institucionālais kapitāls; un

 tehniskais kapitāls.

 1.2.1 Piekļuve zemei
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Spectrum_management
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Zeme pieder Eiropas Savienībai. Zemes iedalījums ir starp 1) apbūvētām platībām (mājokļiem vai
komerciālām/rūpnieciskām/transporta  vajadzībām)  un  2)  lauksaimniecības  platībām,  ko nosaka
ES,  un var  attīstīties  tikai  vienā virzienā:  apbūvēto  platību pārveidošana  par  lauksaimniecības
platībām.  Apbūve  esošajā  lauksaimniecības  zemes  partijā  ir  pieļaujama  tikai  pēc  tam,  kad
līdzvērtīga  vai  lielāka  apbūvēta  zemes  partija  ir  pārveidota  par  produktīvu  lauksaimniecības
platību.

Zemes izmantošana ir  atgriezeniski  atļauta privātiem lietotājiem konkrētā nolūkā un kontrolētos
apstākļos saskaņā ar pašreizējo radiofrekvenču spektra modeli.

Šo koncesiju  piešķir  pēc uzaicinājuma uz konkursu,  kurā nosaka zemes gabala  izmantošanas
mērķi,  koncesijas  saņēmēja  pienākumus  un  līdzekļus,  ar  ko  ES  kontrolē  šo  saistību  izpildi.
Koncesija tiek sniegta uz nenoteiktu laiku, taču tā periodiski tiek pārskatīta, lai panāktu atbilstību.
To piešķir par nomas maksu, kuras summa ir atkarīga no infrastruktūras, ko dara pieejamu tuvumā
esošās valsts iestādes. Koncesiju par zemi nedrīkst ne tirgot, ne nodot, ne mantot. Ja koncesija
tiek izbeigta jebkāda iemesla dēļ (saistību neievērošana, nāve, atkāpšanās), visi zemes gabala
pamatlīdzekļi tiek iekļauti nākamajā uzaicinājumā uz konkursu, un konkursa dalībnieki tos vērtē
atsevišķi.  Veiksmīgajam  pretendentam  ir  jāmaksā  iepriekšējam  īpašniekam  par  šiem
pamatlīdzekļiem, pirms viņš iegūst piekļuvi zemei.

Zeme vairs nav privātīpašums, kur īpašnieks:

 var neatgriezeniski pasliktināt augsni, neuzņemoties atbildību par to sabiedrībai;

 var monopolizēt piekļuvi būtiskiem resursiem (piemēram, lauksaimniecības zemei, ūdenim)
un neļaut cilvēkiem tos lietderīgi izmantot;

 aptver visu tuvumā veikto publisko ieguldījumu (piemēram, infrastruktūras, vides sanācijas)
vērtību;

 ietver patvaļīgu daļu no jebkuras ar to veiktas privātas saimnieciskās darbības vērtības.

Zeme vairs nav aktīvu klases iesaldēšanas kapitāls, kas būtu jāizmanto, lai pārveidotu pasauli.

 1.2.1.1 Dzīvojamā zeme

(sk.:Izmitināt)

 1.2.1.2 Zeme komerciālai/rūpnieciskai izmantošanai

Komerciālās un rūpnieciskās ēkas pieder valsts iestādēm (Eiropas Savienībai vai valsts, reģionālā/
vietējā līmenī) vai privātām organizācijām, kas pārvalda lielu skaitu ēku.

Īres maksu par partijas izmantošanu ēkā nosaka:

 partijas virsma un tilpums;

 ēkas vai tās tiešā tuvumā esošās kopējās telpas virsmu un apjomu, kam lietotāji var piekļūt;

 iekārtas, kas paredzētas preču partijas lietotāju ekskluzīvai lietošanai vai kopīgai lietošanai
ar citiem tajā pašā vai kaimiņu ēkā;

 partijas un ēkas uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.
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Algoritms, kas nosaka īres maksu kā šo parametru funkciju, ir “taisnīga programmatūra”. Nomas
maksa par zemes izmantošanu un ar to saistītās ērtības tiek maksātas papildus, proti, ES.

Komerciālas  vai  rūpnieciskas  partijas  piešķiršanu  konkrētam  uzņēmumam  veic  pārredzama
daudzpusēja komisija. Šis piešķīrums ir balstīts uz projekta projekta dzīvotspēju un sabiedriskajiem
ieguvumiem. Tiek publiskots nekonfidenciāls visu saņemto projektu kopsavilkums un daži galvenie
novērtējuma dati, kā arī komisijas veiktais novērtējums par katru projektu. Lēmumu var pārsūdzēt.

 1.2.1.3 Lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Lauksaimniecības  zemes  partijas  piešķiršanu  attiecīgajam  lauksaimniekam  veic  pārredzama
daudzpusēja komisija. Šis piešķīrums ir balstīts uz projekta dzīvotspēju un sabiedrisko labumu, kas
tiks izstrādāts šajā partijā. Visi pieteikumi, kas saņemti no visiem kandidātiem, tiek publiskoti, kā arī
pamatots novērtējums, ko komisija veikusi par katru lietas elementu, un tā galīgais novērtējums un
lēmums. Šo lēmumu var pārsūdzēt.

 1.2.2 Piekļuve dabas kapitālam
Piekļuve dabas kapitālam (ierobežotiem, neatjaunojamiem resursiem, vērtīgai dabas videi) vairs
nav dažu bagātu personu vai korporāciju privāts monopols.

 1.2.2.1 Sabiedriskie labumi

Dabas “sabiedriskie labumi” ir tie, kuriem piekļuvi nevar ierobežot, piemēram, klimats vai gaiss.

 1.2.2.2 Neatjaunojami, atgriezeniski resursi

Piekļuvi neatjaunojamiem, atgriezeniskiem dabas resursiem regulē ar B klases valūtas vienībām.

Organizācijas saņem B kategorijas valūtas vienības kā daļu no kapitāla dotācijas, lai iegādātos
aprīkojumu  vai  infrastruktūru.  Ja  B  kategorijas  valūtas  vienības  ekonomikas  zonās  atšķiras,
materiālo  preču  importētājiem  ekonomiskajā  zonā  (piemēram,  Eiropas  Savienībā)  no
eksportētājiem  ir  jāiegādājas  B  kategorijas  valūtas  vienības  (šis  process  ir  pierobežas
pielāgošanas  pasākumu  veids).  Tādējādi  neviena  ekonomiskā  zona  nevar  būt  ierobežotu,
atgriezenisku, neatjaunojamu resursu neto importētāja.

 1.2.2.3 Augstvērtīga dabas vide

Ja zemes gabals ar augstu dabisko vērtību (piemēram, mežs, upes vai ezera krasts, jūrmala) ir
piešķirts  attiecīgajai  personai  vai  organizācijai,  šai  personai  vai  organizācijai  ir  pienākums
nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi šai zemes virsmai. Šo piekļuvi var ierobežot laikā un cilvēku
skaitā (lai nodrošinātu saderību ar vietējās biosfēras reģenerācijas spējām). Tās īpašās izmaksas
(piemēram, uzraudzība, atkritumu apsaimniekošana) var kompensēt. Ja ir jāierobežo apmeklētāju
skaits, to veic ar kvotu un pēc nejaušības principa sadala ieejas biļetes starp pieteiktajiem.

 1.2.3 Piekļuve kultūras kapitālam

 1.2.3.1 Piekļuve plastikas mākslas un arhitektūras darbiem

Ja plastiskās mākslas vai arhitektūras darbs ar augstu kultūras vērtību pieder attiecīgajai personai
vai organizācijai, šai personai vai organizācijai ir pienākums nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi
šim mākslas darbam. Šo piekļuvi var nodrošināt, pastāvīgi aizdodot mākslas darbu publiskajam
muzejam vai izvietojot to privātā telpā, kas ir atvērta sabiedrībai. Šis attēlojums privātā telpā var
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būt ierobežots laikā un cilvēku skaitā (savietojamības ar mākslas darbu ilgtermiņa saglabāšanas
un privātās baudīšanas nodrošināšanai). Tās īpašās izmaksas (piemēram, uzraudzība, atkritumu
apsaimniekošana) var kompensēt.  Ja ir  jāierobežo apmeklētāju skaits,  to veic ar kvotu un pēc
nejaušības principa sadala ieejas biļetes starp pieteiktajiem.

Piekļuve plastikas mākslas  vai  arhitektūras darbiem ar  augstu kultūras vērtību vairs  nav  dažu
bagātu indivīdu vai korporāciju privātais monopols.

 1.2.3.2 Piekļuve literatūras un mūzikas darbiem

Literatūras un mūzikas darbus aizsargā autora tiesības. Šīs tiesības ilgst ne vēlāk kā 20 gadus pēc
darba  publicēšanas  un  beidzas  autora  (vai  pēdējā  autora  kolektīva  darba  gadījumā)  nāves
gadījumā.

Kino  un  video  darbus  aizsargā  autora  tiesības,  kas  bieži  tiek  piesaistītas  producējošajai
kompānijai. Šajā pēdējā gadījumā autora tiesības ilgst 20 gadus pēc darba publicēšanas.

Literatūras un mūzikas darbi vairs netiek aizsargāti pēc autora nāves, tā, lai viņa/viņas mantinieki
vairs nebaudītu nevajadzīgas īres maksas no radošuma, kurā viņi nav piedalījušies.

Darbi kino un video, ko rūpnieciskajā mērogā ražo korporācijas, vairs netiek aizsargāti tādā pašā
līmenī kā indivīdu radošais darbs.

 1.2.4 Piekļuve institucionālajam kapitālam
* Saite: https://creativecommons.org/

Atsauces projekti institucionāliem pasākumiem, kas nodrošina uzticamību, stabilitāti,  taisnīgumu
un iekšējo demokrātiju, ir publicēti un pieejami visiem saskaņā ar atklātām licencēm (piemēram,
“Creative  Commons”).  Tas  attiecas  uz:  statūtiem  uzņēmumiem  un  aizstāvības  organizācijām,
kvalitātes  nodrošināšanas  sistēmām,  iekšējiem  procesiem  organizācijās  un  daudziem  citiem
institucionāliem pasākumiem.

Statūti uzņēmumiem un aizstāvības organizācijām, kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, iekšējiem
procesiem organizācijās un citiem institucionāliem pasākumiem vairs netiek atkārtoti izgudroti katrā
jaunā gadījumā, lai tikai iegūtu advokātu un konsultantu peļņu.

 1.2.5 Piekļuve tehniskajam kapitālam
Atsauces dizainparaugi tehniskās pārveides procesiem ir publicēti un pieejami visiem saskaņā ar
atklātām licencēm (piemēram, “Creative Commons”), un tie raksturo jaunākos sasniegumus, lai
panāktu  vislielāko  resursu izmantošanas  efektivitāti.  Tas  attiecas uz  pārveidošanas  procesiem
attiecībā uz informāciju, enerģiju, matēriju, nedzīvām būtnēm, cilvēkiem un sabiedrību.

Atsauces dizainos var iekļaut patentētus jauninājumus, kas attiecīgi atzīmēti ar pieeju attiecīgajam
licences līgumam. Šajā gadījumā alternatīvi, nepatentēti risinājumi tiek nodrošināti ar informāciju
par izrietošajiem veiktspējas zudumiem.

Tehniskās pārveides procesi attiecībā uz informāciju, enerģiju, matēriju, dzīvām būtnēm, cilvēkiem
un  sabiedrību,  kas  nav  cilvēki,  vairs  nav  slēgti  “komercnoslēpumi”,  kas  tiek  turēti  svešinieku
kontrolē. Potenciālās jaunās personas, kas piedalās saimnieciskajā darbībā, vairs neaizkavē tā
pamatīpašību nezināšana.
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 1.2.6 Aktīvu uzkrāšana
Aktīvus var brīvi uzkrāt dzīves laikā bez īpašiem nodokļiem.

Tomēr tās tiek ļoti  stingri  apliktas ar jebkāda veida pārskaitījumiem neatkarīgi  no tā,  vai  tās ir
dāvinājums, pārdošana vai īpašnieka nāve (mantojuma nodoklis). Attiecība starp augstāko 1% un
zemāko 1% no mantotajiem aktīviem pēc nodokļu nomaksas ir mazāka par 2: 1. Šī mantojuma
nodokļa mērķis ir atjaunot vienlīdzību iespējās katrā paaudzē.

Aktīvi vairs netiek pārmantoti no vienas paaudzes uz nākamo.

Vairs nav nepieciešams uzkrāt un nodot privātos īpašumus, lai nodrošinātu pienācīgu dzīvi saviem
bērniem.

 2 Eiropas demokrātija: cilvēku vienošanās par 
lēmumiem un noteikumiem
Vienošanās starp cilvēkiem, kas ir atšķirīgi visos viņu dzīves aspektos (sociālais stāvoklis, vecums,
uzskati,  vēlmes...),  ir  galvenā  cilvēku  sabiedrības  problēma,  valsts  iestādēs,  kā  arī  privātās
organizācijās.

Nolīgumam ir jēga tikai tad, ja visas puses to uzskata par likumīgu, vai vismaz tad, ja sabiedrībā
valda vispārēja vienprātība, ka process, kas noved pie tā, patiešām ir likumīgs.

Vienošanās starp cilvēkiem tiek atbalstīta ar morālu pašdisciplīnu, ko īsteno visi sabiedrības locekļi
(un tiesību akti),  lai  viņi ievērotu vienošanās procesu un izpildītu savas saistības pēc tam, kad
vienošanās ir panākta.

Vienošanās pamatā ir demokrātijas un sociālā taisnīguma principi. Skaidras procedūras nodrošina,
ka visas  vērtības  un intereses ir  vienlīdz  ņemtas vērā,  kā  arī  to,  ka  tiek  pieņemti  un  īstenoti
savlaicīgi lēmumi, pat pret dažu (ja nepieciešams) iebildumiem. Tas nozīmē, ka demokrātija tiek
īstenota pēc iespējas lielākā apmērā, proti, Eiropas Savienībā, lai pārvarētu spēcīgu minoritāšu
pretestību.

Lēmumus vairs neparalizē nebeidzami konflikti starp šķietami nesamierināmām pretējām pusēm,
veto tiesībām vai domstarpības par tiem pašiem faktiem, uz kuriem balstīt lēmumus.

Indivīdi  vai  grupas vairs  neapstrīd likumu leģitimitāti,  jo  uzskata (bieži  vien  pareizi),  ka viņiem
netika dota iespēja tos veidot vai ka noteikumi ir tikai mazākuma sociālās šķiras interesēs.

Indivīdi vai grupas vairs nedrīkst izvairīties no saviem valsts pienākumiem (piemēram, fiskālām vai
sociālām iemaksām) vai to privātām iemaksām (piemēram, līgumos).

 2.1 Vienošanās par faktiem

 2.1.1 Pastāvīgi informācijas avoti
Visiem bez maksas ir pieejami šādi informācijas avoti:

 publiski dati un statistika;

 dati, kas iegūti no personām, kas nav personas, mašīnas un sensori;
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 zinātniskas publikācijas un dati;

 tehniskie standarti.

Preses aģentūru informācijas plūsmas ir pieejamas visiem par nelielu abonēšanas maksu.

Dati vairs nav privāto organizāciju vai indivīdu īpašums, kas izvelk īres maksu no tiem, kas to vēlas
izmantot.

Zinātniskas publikācijas vairs nav ienesīgs oligopols.

Standartizācijas  organizācijas  vairs  nedarbojas  saskaņā  ar  maldīgumu,  ka  tās  kalpo  tikai
rūpnieciskām interesēm, un tās netiek vairāk atalgotas, pārdodot savus standartus iedzīvotājiem
un MVU par nenoteiktām cenām.

(sk.:Bezpersoniskie, mašīnģenerētie dati)

 2.1.2 Informācija no aktīvās meklēšanas
Ja esošie dati ir nepietiekami, zinātnieki un izmeklēšanas žurnālisti aktīvi pārmeklē informāciju: tie
to iegūst, izmantojot izziņotus instrumentus vai apsekojumus, vai iegūst to ar ilgiem, padziļinātiem
pētījumiem.

Pētniecisko žurnālistiku un svilpšanu aizsargā likums.

Ir pieļaujams, ka dažus pētniecības projektus veido tikai datu ģenerēšana, lai citi zinātnieki tos
izmantotu un interpretētu.

Informāciju par personu privāto dzīvi nevar publiskot, ja vien nav skaidras intereses attiecībā uz
valsts pārvaldi (piemēram, interešu konflikti).

“People” preses preilēšana par indivīdu privātās dzīves izpaušanu ir izzudusi.

Izmeklēšanas žurnālisti un ziņotāji vairs netiek tiesāti.

 2.1.3 Dabas, cilvēces un sabiedrības likumi
Dabas, cilvēka uzvedības un sabiedrības likumu atklāšana, kas atspoguļo, kā var prognozēt visāda
veida parādības, ir zinātniskās pētniecības darbības mērķis.

Viss zinātniskais darbs ir reproducējams, kumulatīvs un izteikts kā rezultāti, ko var atspēkot, t. i.,
pierādīts,  ka  tas  nav  pareizs  empīriskā  eksperimentā.  Rezultātu  derīgumu  rūpīgi  pārbauda
līdzinieki pēc stingrām metodēm, lai tikai tās teorijas, kuras ir pierādījušas, ka prognozē parādības
visuzticamākajā  un  visprecīzākajā  veidā,  tiktu  turētas  kā  labākā  pieejamā  tuvināšana  dabas,
cilvēces un sabiedrības likumiem.

Sabiedrība un zinātnes aprindas piedalās demokrātiskā procesā (ar atklātu iniciatīvu, grozījumiem
un sarindošanu prioritārā secībā), lai noteiktu pētniecības programmu, t. i., augstākas prioritātes
pētniecības jautājumu sarakstu, un lai ieguldītu līdzekļus. Zinātnes aprindu nozīme šajā procesā ir
lielāka  pamatjautājumos,  kas saistīti  ar  mazāk resursiem,  savukārt  plašai  sabiedrībai  ir  lielāka
nozīme lietišķajos jautājumos, kuros ir vairāk resursu.

Visi šīs darbības rezultāti tiek publicēti saskaņā ar bezmaksas licencēšanas režīmu.

Nedaiļliteratūras  tekstu  izdevēji,  kuru  pamatā  ir  (1)  esošo  datu  izmantošana;  (2)  mērķtiecīga
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informācija;  un/vai  (3)  dabas,  cilvēces vai  sabiedrības likumi,  ko apliecina  zinātniskie  pētījumi,
saņem atbalstu no valsts budžeta ar nosacījumu, ka tiek izmantotas atbilstošas metodes.

Zinātne vairs nav veidota no 3 atsevišķām jomām:

 sociālās  zinātnes  un  ekonomika,  kas  būtībā  bija  ierobežotas  elites  ideoloģiskas
dominēšanas instrumenti;

 fundamentāla, dārga zinātne, ko zinātnieki pārvalda tikai brīvgaitas režīmā;

 tehnoloģijas, kuru darba kārtību noteica tikai ekonomiskās intereses.

Zinātniskas publikācijas vairs nav ienesīgs oligopols dažām izdevniecībām, kas izmanto zinātnieku
brīvprātīgo darbu, un tomēr maksā lasītājiem un rakstu rakstītājiem.

Neliterārais izdevums vairs nav pie nozušanas robežas.

 2.1.4 Novērtēšana un uzskaite
Publiskās un privātās uzskaites sistēmas mēra un reģistrē:

 visas materiālu un enerģijas plūsmas;

 visa veida kapitālieguldījumi un visi materiālie un enerģijas uzkrājumi;

 visi ārējie faktori (t.i., kaitējums vai labums, ko citiem rada cilvēka darbība).

Šī  uzskaite palīdz rūpīgi  pārvaldīt  ļoti  ierobežoto resursu piedāvājumu un nodrošina,  ka nekas
netiek izšķērdēts. Lai veicinātu šo uzraudzību visos mērogos, katrai mājsaimniecībai, organizācijai,
vietējai vai reģionālai iestādei, vērtību ķēdei un visai Eiropas Savienībai automātiski tiek sniegta
regulāra  informācija  par  tās  ienākošajām  un  izejošajām  plūsmām  un  krājumu  stāvokli.
Mājsaimniecību  un  mazāku  organizāciju  konti  tiek  apkopoti  pa  resursu  veidiem  (atjaunojamie
resursi salīdzinājumā ar neatjaunojamajiem), bet tie joprojām var pieprasīt apkopotu skatījumu.

Šī uzskaite tiek veikta, izmantojot izplatītās grāmatas ar atļaujām, lai nodrošinātu uzticamību un
sabiedrības uzraudzību.

Publiskajai un privātajai grāmatvedībai vairs nav ilūziju, ka nauda ir visu lietu mērs un ka nauda var
kompensēt  jebkurus  zaudējumus  vai  bojājumus,  kas  radušies  fizisko  un  bioloģisko  parādību
pasaulē.

. Iekšzemes kopprodukts – IKP vairs nav vienīgais sociālā un ekonomiskā progresa rādītājs.

 2.1.4.1 Atjaunojamo resursu novērtēšana un uzskaite

Atjaunojamie resursi ietver:

 atjaunojamo resursu plūsma (cilvēku darbs, ūdens, lauksaimniecības produkti, atjaunojamā
enerģija)

 kapitāla  apjoms,  ko  laika  gaitā  var  atjaunot  (biomasa,  augsne,  cilvēka  individuālās  vai
kolektīvās spējas un kompetence, cilvēku kultūra, iestādes), pat gadījumos, kad šo kapitālu
ir daudz ātrāk iznīcināt nekā atjaunot, tāpat kā ar mežiem, kas var nodegt stundu laikā un
atkal augt gadsimtiem ilgi.
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Atjaunojamos resursus var iegādāties un apmainīt cits pret citu, izmantojot valūtu (A klases valūtu),
kas  būtībā  ir  laika  veids.  Katras  atjaunojamo  resursu  vienības  relatīvo  vērtību  nosaka  katras
kategorijas kopējā ikgadējā resursu plūsma pēc ilgtspējīgas likmes, kas ir saderīga ar šī resursa
mūžīgo izmantošanu: jo lielāka ir atjaunojamo resursu plūsma, jo mazāka tā ir. Šī ilgtspējīgā likme
tiek  noteikta  katru  gadu,  pamatojoties  uz  zinātniskiem  pierādījumiem  un  jaunākajiem  datiem,
lēmumu pieņemšanas procesā,  kurā piedalās daudzas ieinteresētās personas un kura resursu
lietotāji apzināti netiek pārstāvēti.

Kad atjaunojamajam resursam ir  nepieciešams laiks,  lai  to atjaunotu,  nākotnes plūsmu vērtību
iedarbina, izmantojot izpildes koeficientu, ko demokrātiski nosaka kā visu vērtību vidējo vērtību, ko
sniedz pilsoņi pastāvīgā un informētā publiskā diskusijā.

A klases valūta nevar iegādāties ierobežotus,  atgriezeniskus,  neatjaunojamus resursus (kuriem
nepieciešama B klases valūta), un to nevar apmainīt pret B klases valūtas daudzumu.

Atjaunojamie resursi vairs netiek uzskatīti par nekavējoties nomaināmiem, un tiem ir iespēja tikt
piegādātiem uz nakti bezgalīgi ātri un caurlaidīgi.

 2.1.4.2 Ierobežotu, atgriezenisku, neatjaunojamu resursu novērtēšana un 
uzskaite

Ierobežoto, atgriezenisko, neatjaunojamo resursu krājums ietver:

 siltumnīcefekta gāzu ietekme atmosfērā,

 Mendeleiev periodiskās tabulas ķīmiskie elementi un īpaši kritiskie izejmateriāli, kas ir reti,
neaizvietojami un ekonomiski svarīgi

 minerālu  celtniecības  materiāli  (piemēram,  kaļķakmens,  granīts,  grants,  smilts,  ģipsis,
māls).

Šos  ierobežotos,  neatjaunojamos  resursus  var  pārvaldīt  kā  atgriezenisku  rezervuāru:
siltumnīcefekta  gāzes  var  atgriezeniski  izkliedēt  atmosfērā  un  pēc  tam  no  jauna  absorbēt
(piemēram, ar augiem vai augsni), un pienācīgi pārvaldītus ķīmiskos elementus vai būvmateriālus
var atgriezeniski imobilizēt cilvēku artefaktos un pēc tam atbrīvot turpmākai izmantošanai.

Ierobežotus,  atgriezeniskus,  neatjaunojamus resursus var iegādāties un apmainīt  cits pret  citu,
izmantojot valūtu (B klases valūtu), kas būtībā ir masas veids (piemēram, kg CO 2 ekv.). Katras
ierobežotas,  atgriezeniskas,  neatjaunojamas  resursu  vienības  relatīvo  vērtību  nosaka  lēns  un
garlaicīgs valūtas tirgus.

B klases valūta nevar iegādāties atjaunojamos resursus (kuriem nepieciešama A klases valūta), un
to nevar apmainīt pret jebkādu a KLASES valūtas daudzumu.

Katrai  personai  un  katrai  (publiskai  vai  privātai)  organizācijai,  kas  izmanto  iekārtas  vai
infrastruktūru,  ir  konts,  kas  izteikts  B kategorijas  valūtas  vienībās.  Šos kontus pārvalda valsts
pārvalde,  kuras  ierakstus  glabā  izdotajā  izplatītajā  grāmatā,  lai  nodrošinātu  uzticamību  un
sabiedrības uzraudzību.

Summa, ko veido:

1. b kategorijas valūtas vienību skaits uz personas vai organizācijas rēķina; un
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2. to, kas iekļauti s/he/it piederošajos materiālajos aktīvos;

ir konstants.

Šī valsts pārvalde arī reģistrē globālās izmaiņas ierobežoto, atgriezenisko, neatjaunojamo resursu
krājumā  (piemēram,  sakarā  ar  jauniem  atklājumiem  par  minerālrūdu  vai  izmaiņām  zemes
izmantojumā) un attiecīgi maina visu sociālo dalībnieku piešķīrumus.

Ierobežoto, neatjaunojamo resursu krājumi vairs netiek uzskatīti par neierobežoti pagarināmiem, ja
vien tirgus nodrošina pareizo cenu stimulu.

(sk.:Uzkrājumu saskaņošana ar investīciju projektiem)

 2.1.4.3 Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana un uzskaite

Bioloģiskā  daudzveidība  ir  īpaša  ierobežota  un  neatjaunojama  resursu  kategorija,  jo  tās
izmantošana  ir  neatgriezeniska.  Kad  cilvēki  ir  iznīcinājuši  dzīvu  sugu,  nav  līdzekļu  tās
atjaunošanai.

Bioloģiskā  daudzveidība  tiek  īpaši  uzraudzīta  un  pārvaldīta,  un  tai  ir  valsts  pilnvarojums  tās
saglabāšanai. To nevar iegādāties nevienā valūtas klasē (A vai B).

Mūsu grāmatvedības sistēmās bioloģiskā daudzveidība vairs netiek ignorēta.

 2.1.4.4 Ārējo faktoru novērtēšana un uzskaite

Visi  ārējie  faktori,  ko  rada  visu  preču  ražošana,  patēriņš,  lietojums un derīguma termiņš,  tiek
aprēķināti un regulāri  atjaunināti  pilnīgi atklātā procesā, izmantojot atklātus publiskus datus. Šo
ārējo faktoru izmaksas tiek pieskaitītas katras preces vienības cenai kā nodoklis, ievērojot principu
“piesārņotājs maksā”, lai: 1) stimulētu patērētāju iegādāties mazāk kaitīgas preces; 2) nodrošinātu
Eiropas Savienību ar līdzekļiem, lai kompensētu šo kaitējumu tiem, kurus tas skāris.

Šādu  ārējo  faktoru  piemēri  ir,  piemēram,  alkohola  vai  videospēļu  izraisīts  kaitējums  cilvēku
veselībai vai kognitīvajām spējām vai piesārņojošo vielu radītais kaitējums videi.

Negatīvas ārējās sekas, t. i., izmaksas, kas sabiedrībai rodas dažu saimniecisko darbību dēļ, vairs
netiek kropļotas vai samazinātas, lai saglabātu šīs ekonomiskās intereses.

 2.1.5 Informācijas izplatīšana
Prese  un  sociālie  mediji  sniedz  pakalpojumus,  lai  izvēlētos,  prezentētu  un  analizētu  šos
informācijas avotus saskaņā ar uzņēmējdarbības modeli “maksa par lietošanu” (par rakstu vai par
konkrētu sākotnējā satura apjomu) vai parakstīšanos (piemēram, mēnesī vai gadā).

Prese un sociālie  mediji  vairs nedarbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības modeli,  kas balstīts uz
reklāmu. Tādējādi tie vairs nav atkarīgi no ekonomiskajām interesēm un vairs neveicina izšķērdīgu
dzīvesveidu, kā arī pārtrauc apmelot arodbiedrības un vides asociācijas.

 2.1.5.1 Kritēriji informācijas izvēlei

Kritēriji, ko izmanto informācijas izvēlei, ir skaidri un lietotāja kontrolē. Atlases algoritms ir “taisnīga
programmatūra”.

Prese un sociālie mediji vairs nevelk savus lietotājus uz saviem ekrāniem ar īsiem, brutāliem video
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vai lozungiem un vairs nepolarizē debates, lai palielinātu skatīto lapu (un reklāmu) skaitu.

Informācija, kas izvēlēta apraidei vai rādīšanai sociālajos medijos, vairs netiek izvēlēta ne par tās
emocionālo  saturu,  ne  arī  par  atbalstu  pasaules  skatījumam,  kas  saskaņots  ar  to  korporāciju
interesēm, kuras maksā par reklāmu.

 2.1.5.2 Izplatīšana sociālajos medijos

Informācijas  izplatīšana  sociālajos  medijos  tiek  apzināti  aizkavēta,  lai  piespiestu  domāt  par
saņemtās informācijas  kvalitāti  un  ticamību:  izplatīšana  ir  atļauta  tikai  vismaz 24 stundas  pēc
informācijas izlasīšanas.

Turklāt satura publicēšana sociālajos medijos aiz slēgta, privāta loka ir pakļauta regulējumam, kas
piemērojams žurnālistiem par nepatiesu ziņu izplatīšanu.

Viltoto ziņu un emocionālā satura vīrusu izplatīšanās ir gandrīz izzudusi.

 2.1.6 Informācijas sniegšana
Visiem jaunumiem obligāti ir pievienots šāds papildu saturs nelielos, bet pietiekamos daudzumos,
un ar iespēju tos turpmāk noskaidrot:

 konteksta informācija (par vēsturi, precedentiem, ģeogrāfiju, statistikas datiem);

 esošās valsts politikas, tehnoloģijas vai zinātniskie rezultāti, kas risina problēmu vai aktuālo
jautājumu;

 sabiedriskās politikas priekšlikumi, inovācijas projekti vai zinātniskie pētījumi, kuru mērķis ir
atrisināt problēmu vai aktuālo jautājumu, dodot personai iespēju atbalstīt jebkuru no tiem.

Šo  saturu  automātiski  veido  “taisnīga  programmatūra”,  izmantojot  mākslīgās  inteliģences
tehnoloģijas.

Tādējādi  katra  informācija,  ko  saņem persona,  tiek  papildināta  ar  iespēju  personai  iesaistīties
konkrētā darbībā, lai to risinātu.

Kaitējumu, ko sabiedriskās apspriešanas kvalitāte rada satura prezentācijas formātam, apliek ar
nodokli  kā negatīvu ārējo raksturu: formāti,  kas atbalsta emocionālās reakcijas (piemēram, īsie
video),  tiek  aplikti  ar  nodokļiem  vairāk  nekā  tie,  kas  atbalsta  konstruktīvu  argumentu  izstrādi
(piemēram, gari rakstīti raksti).

Šāds apburtais loks vairs nedarbojas: 1) ziņu saņemšana rada bailes un bezspēcības sajūtu, un
tādējādi stress, un 2) vienīgais iespējamais līdzeklis, lai mazinātu šo stresu, ir saņemt vairāk ziņu.

 2.2 Vienošanās par noteikumiem un turpmākajām darbībām
* Saite: http://www.kuneagi.org

Noteikumiem  un  darbībām  (konkrēti:  ieguldījumi)  ir  sekas  nākotnē,  kas  atšķirīgi  ietekmēs
ieinteresētās personas.

Lēmumus  par  noteikumiem  un  turpmāko  rīcību  valsts  iestādēs  un  privātajās  organizācijās
(uzņēmumos, asociācijās) pieņem pēc visu ieinteresēto pušu demokrātiska procesa, pamatojoties
uz katra  risinājuma paredzamajām sekām (ņemot  vērā  zināšanu  līmeni  lēmuma pieņemšanas
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brīdī). Šis process ir pieejams visiem visos tā posmos:

1. iniciatīva, lai jebkura persona varētu ierosināt jautājumu, kas, pēc viņa domām, ir svarīgs;

2. grozījums,  lai  visas  ieinteresētās  puses  varētu  paust  savu  viedokli  un  vienoties  par
priekšlikumu, pamatojoties uz pamatotiem argumentiem;

3. sarindošana  prioritārā  secībā,  lai  iesaistītā  (publiskā  vai  privātā)  struktūra  koncentrētu
savus resursus uz darbībām, kuras tās locekļi uzskata par svarīgākajām.

Šo  lēmumu  pieņemšanas  procesu  atbalsta  publiskā  infrastruktūra,  ko  veido  apspriedošas
demokrātijas platformas tiešsaistē un kas ir līdzīga esošajai KuneAgi programmatūrai.

Lēmumi  par  noteikumiem  un  turpmāko  rīcību  valsts  iestādēs  un  privātajās  organizācijās
(uzņēmumos, asociācijās) vairs netiek pieņemti pēc neskaidrām diskusijām starp nedaudzajiem,
kuriem ir piekļuve un kuri var apdraudēt lēmumu pieņēmējus.

Sabiedrībai svarīgi jautājumi vairs nav iekļauti politiskajā darba kārtībā. Vēlētāji vairs nav nostādīti
“paņemt vai atstāt” izvēles priekšā, vai tas būtu vēlēšanās vai referendumos.

 2.2.1 Debates
* Saite: https://lernu.net/en/esperanto

Debatēs, kurās piedalās dažādu dzimto valodu cilvēki, par faktu analīzi vai diskusiju par turpmāko
rīcību privātās  vai  sabiedriskās  organizācijās  un  iestādēs,  diskusijas  notiek  Esperanto,  valoda
veidota tā, lai būtu godīga un viegli apgūstama.

Debatēs,  kurās  piedalījās  dažādu  dzimto  valodu  cilvēki,  par  faktu  analīzi  vai  diskusijām  par
turpmāko rīcību privātajās organizācijās vai sabiedriskajās organizācijās un iestādēs, ir beigusies
(1) vietējo angļu valodas runātāju, (2) vācu (angļu) valodu dzimto runātāju un (3) to, kuru vecāki
bija pietiekami bagāti, lai viņu astoņpadsmit gadu laikā sūtītu viņus vairākas nedēļas gadā, lai tie
būtu iegremdēti angliski runājošā vidē.

 2.2.2 Līgums starp privātiem uzņēmumiem
Līgumi  ir  līdzekļi,  ar  kuriem  privātpersonas  un  organizācijas  parasti  nosaka  savas  turpmākās
attiecības,  savstarpējās  tiesības  un  pienākumus  un  to,  kā  tās  dalīs  nākotnes  preču  plūsmas.
Piemēram,  “vispārīgie  noteikumi”  mazumtirdzniecības  līgumos,  apdrošināšanas  līgumos,  B2B
pārdošanas  līgumos,  darba  līgumos,  māksliniecisko  aģentūru  līgumos,  patentu  izmantošanas
licencēs  un  citās  intelektuālā  īpašuma tiesībās,  akcionāru  līgumos,  uzņēmumu un  aizstāvības
organizāciju nolikumā …

Visiem  šiem  vispārīgajiem  līgumiem  ir  iepriekš  noteikta  veidne,  kas  ļauj  veikt  tikai  minimālas
izmaiņas un kas ir veidota tā, lai būtu taisnīga pret visām pusēm. Šīs obligātās līgumu veidnes ir
definētas  ar  tiesību  aktiem  (uzņēmumu  vai  interešu  aizstāvības  organizāciju  nolikumiem)  vai
Eiropas  Savienības  mērogā,  starp  iesaistītajām  ieinteresētajām  pusēm  vai  to  pārstāvjiem,
piemēram, uzņēmumiem un patērētājiem par “vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem”, lielām
grupām  un  MVU  par  B2B  pārdošanas  līgumiem,  tehnoloģiju  izstrādātājiem  un  tehnoloģiju
lietotājiem patentu licencēšanai, arodbiedrībām un darba devēju apvienībām par darba līgumiem,
…
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Izvairoties “pārgudrot ritenīti” pie katra darījuma, šīs veidnes samazina darījumu izmaksas, turklāt
ir taisnīgas.

Līgumi,  piemēram,  “vispārīgie  noteikumi  un  nosacījumi”  mazumtirdzniecības  līgumos,
apdrošināšanas  līgumos,  B2B  pārdošanas  līgumos,  darba  līgumos,  māksliniecisko  aģentūru
līgumos, patentu izmantošanas licencēs un citās intelektuālā īpašuma tiesībās, akcionāru līgumos,
uzņēmumu un aizstāvības organizāciju tiesību aktos, vairs netiek atkārtoti izgudroti visos jaunajos
gadījumos, lai tikai iegūtu advokātu un konsultantu peļņu.

Līgumi vairs  nav  juridisks  līdzeklis,  ar  kura palīdzību spēcīgākās puses dominēja  uz darījumā
vājāko pusi.

 2.2.3 Vienošanās par noteikumiem, kas jāizpilda publiskām 
struktūrām
Tiesību  aktiem  un  regulējumam,  ko  valsts  iestādes  nosaka  un  piemēro  visos  mērogos,  ir
“universāluma princips”: tie tiek pieņemti pēc iespējas lielākā līmenī (parasti Eiropas Savienībā), ja
vien netiek pierādīts, ka ir efektīvāk un lietderīgāk reglamentēt mazākā mērogā.

Tā rezultātā Eiropas Savienībai ir tikai viens noteikumu kopums un viena administrācija, lai veiktu
šādus uzdevumus:

 iekasēt nodokļus;

 nodrošināt iedzīvotājus bez maksas ar pamatprecēm;

 aizsargāt pilsoņus no jebkāda veida drošības un drošuma riskiem;

 definēt un īstenot noteikumus par darbībām, kas pārveido pasauli;

 mērīt un veikt resursu uzskaiti.

Šis universāluma princips ir paredzēts:

 novērst  mazāku  uzņēmumu  konkurences  samazināšanos  attiecībā  uz  regulējumu  un
nodokļiem;

 nodrošināt resursu apvienošanu pēc iespējas lielākā apjomā;

 izvairīties  no  centienu  dublēšanās,  risinot  publisko  problēmu/jautājumu:  to  apspriež  un
vienreiz  apspriež,  visus  argumentus  un  pierādījumus  apkopo  tikai  vienreiz  un  piemēro
visur;

 pilsoņu un uzņēmumu piekļuve tiesību aktiem: vienmēr ir daudz vienkāršāk uzzināt vienu
tiesību aktu, kas ir piemērojams visur, nevis visās tā vietējās variācijās.

Tomēr šis “universāluma princips” ļauj valsts iestādēm mazākā mērogā eksperimentēt ar valsts
politiku ar nosacījumu, ka tās ir inovatīvas un nekaitē citām.

Likumu un regulējuma definīcija vairs nav sadrumstalota mikroapgabalos, kas ir neaizsargāti pret
šantažēšanu lielu ekonomisko interešu dēļ saskaņā ar subsidiaritātes netaisnību. Neliela mēroga
politikas vairs nenodarbojas ar konkurences samazināšanu attiecībā uz regulējumu,  sociālajām
iemaksām un nodokļiem, kā arī bagātie vēlēšanu apgabali nav aktīvi rezervēti saviem resursiem
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tikai saviem iedzīvotājiem.

Kad tiek atrisināta  vispārēja  sabiedriska  problēma/jautājums,  centieni  vairs  netiek dublēti  katrā
nelielos apmēros.

 2.2.3.1 Parastā likumdošanas procedūra

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

Saskaņā ar parasto procedūru valsts iestādes lēmumus (visos līmeņos, no pašvaldības uz Eiropas
Savienību)  pieņem tās  valdība,  kura  ir  demokrātiski  ievēlēta  un kuru  kontrolē  viena  vai  divas
parlamenta palātas.

Par likumiem un budžetu lemj parlaments, bieži pēc valdības priekšlikuma.

Vismaz vienas Parlamenta palātas locekļus demokrātiski ievēl visi pilsoņi, izmantojot Saimniecisko
spriedumu (lai izvairītos no stratēģiskas balsošanas) sarakstos, ko ierosinājušas politiskās partijas
(kas  ietilpst  “aizstāvības  organizāciju”  kategorijā  un  ir  attiecīgi  regulēti).  Vēlētāji  reitingu  var
attiecināt uz pilnu sarakstu vai katru tās locekli  atsevišķi. Balsošana ir aizklāta, veikta vēlēšanu
iecirknī.  Balsošanu  veic  uz  papīra,  lai  nodrošinātu  izsekojamību,  un  tās  rezultātus  aprēķina
elektroniski, pamatojoties uz šo vēlēšanu zīmju skenēšanu un “godīgu programmatūru”.

Parlamenta  otrās  palātas  locekļi  var  būt  mazāku  struktūru  pārstāvji.  Lēmumus  šajā  otrajā
plenārsēžu zālē pieņem ar (kvalificētu) balsu vairākumu.

Katra Parlamenta deputāta, abu palātu, balsis viņa biroja laikā ir ierakstītas un pieejamas kā atklāti
dati visiem, kas jāuzrauga.

Balsošana  vēlēšanās,  kuru  pamatā  ir  balsu  vairākums,  vairs  nav  stratēģiska,  un  to  nosaka
iedzīvotāju prognozes par pirmās kārtas rezultātiem.

Parlamenta  deputātu  identitāti  vēlēšanās,  izmantojot  proporcionālus  sarakstus,  vairs  nenosaka
partijas administrācija, kas definē kandidātu sarakstu.

Balsojumi  vairs  nav pakļauti  elektroniskās aptaujas  draudiem,  kad nodoto  balsu  (un līdz ar  to
primāro datu) neesamība padara procesu pret manipulācijām.

Lēmumus vairs nebloķē vienprātības prasības un tādējādi veto tiesības, kas piešķirtas katrai tādas
federācijas struktūrvienībai kā Eiropas Savienība.

Pēc  ievēlēšanas  Parlamenta  deputāti  vairs  nevar  izvairīties  no  atbildības  par  savu  vēlēšanu
apgabalu.

 2.2.3.2 Pilsoņu ieguldījums parastajā likumdošanas procesā

Visus  tiesību  aktu  priekšlikumus  dara  zināmus  plašai  sabiedrībai,  tiklīdz  tie  ir  darīti  pieejami
Parlamenta deputātiem debatēm, grozījumiem un lēmumiem.

Lai izstrādātu grozījumu priekšlikumus un sarindotu tos prioritārā secībā, katrā politiskajā partijā un
sabiedrībā tiek izmantota publiskā tiešsaistes apspriedošā demokrātijas programmatūra. Tad tie
grozījumu priekšlikumi, kas saņēmuši vairāk nekā noteiktu skaitu atbalsta marķieru, tiek adresēti
konkrētam Parlamenta deputātam izskatīšanai.

Parlamenta deputāta attieksme pret katru grozījumu priekšlikumu un viņa/viņas argumenti par to
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tiek publicēti kā atklāti dati publiskām debatēm viņa/viņas politiskajā partijā un sabiedrībā.

Ārējs  ieguldījums likumdošanas  procesā vairs  nav  paredzēts  profesionāliem  lobētājiem,  kuri  ir
personīgi  saistīti  ar  valdības  vai  Parlamenta  locekļiem  un  strādā  ārpus  jebkādas  publiskas
pārbaudes.

 2.2.3.3 Pilsoņu iniciatīva

Publiskā  tiešsaistes  apspriedošā  demokrātijas  programmatūra  tiek  izmantota  katrā  politiskajā
partijā un sabiedrības vidū, lai izstrādātu likumdošanas priekšlikumus un sarindotu tos prioritārā
secībā.  Šie tiesību aktu priekšlikumi,  kas saņēma vairāk nekā pirmo atbalsta marķieru slieksni
(aptuveni 100 000 Eiropas Savienībai), lika ES administrācijai obligāti veikt juridisku novērtējumu,
lai  pārbaudītu  tā  atbilstību  Konstitūcijai  (konkrēti:  dalot  pilnvaras  starp  valdības  līmeņiem)  un
cilvēktiesībām. Šī novērtējuma rezultāti un tā pamatojums tiek publiskoti, un tos var pārsūdzēt. Ja
novērtējums ir pozitīvs un ja šā tiesību akta priekšlikuma atbalsta marķieru skaits pārsniedz otro
slieksni (parasti 1 miljons ES atbalsta marķieru),  tad valdība ir  spiesta iesniegt  šo tiesību akta
priekšlikumu apspriešanai un iespējamai pieņemšanai Parlamentā.

Komisija vairs nevar bloķēt Eiropas pilsoņu iniciatīvas juridisku iemeslu dēļ pēc tam, kad ir pagājis
laiks un pieliktas pūles, lai savāktu vajadzīgo 1 miljonu parakstu.

 2.2.4 Vienošanās par uzņēmumu lēmumiem
Uzņēmumos  (=  organizācijas,  kas  pārveido  materiālu  un  nemateriālu  plūsmu,  lai  nodrošinātu
preces klientiem, neatkarīgi no tā, vai tās ir publiskas vai privātas) lēmumu pieņēmējas struktūras
(piemēram, Ģenerālā asambleja un direktoru padome) ietver visu ieinteresēto personu pārstāvjus,
kurus ilgtermiņā ietekmē organizācijas darbība (piemēram, tiešie klienti vai gala patērētāji vērtības
ķēdes beigās, vietējās kopienas ap to rūpniecības iekārtām, bankas finanšu regulatori...).

Katrs  uzņēmums  publicē  to  ieinteresēto  personu  kategoriju  sarakstu,  kuras,  pēc  uzņēmuma
domām,  varētu  ietekmēt  tā  darbība,  un regulāri  atjaunina  šo  sarakstu.  Šajā  sarakstā  vienmēr
iekļauj savus darba ņēmējus un savus ilgtermiņa akcionārus, klientus un piegādātājus. Uzņēmums
publicē arī ierosināto balsstiesību skaitu katrai ieinteresēto personu kategorijai.

Uzņēmumos lēmējinstitūcijas vairs nepārstāv tikai akcionāru intereses.

Uzņēmumi vairs nemēģina izdzīvot par katru cenu sabiedrībai vai videi, ja to darbība tiek atzīta par
kaitīgu.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 2.2.4.1 Lielo uzņēmumu lēmumi

Lielā uzņēmumā to ieinteresēto personu kategoriju sarakstu, kuras, pēc tās domām, var ietekmēt
uzņēmuma darbība,  un  katrai  kategorijai  piešķirto  balsstiesību  skaitu  iesniedz  apstiprināšanai
Eiropas Savienībā, un to var pārsūdzēt jebkura aizstāvības organizācija.

Kad  to  kategoriju  saraksts,  kurām  ir  attiecīgās  balsstiesības,  ir  pieņemts,  uzņēmums  aicina
aizstāvības  organizācijas  (t.  i.,  tās,  kas  tiek  regulētas  kā  tādas)  pilnvarot  pārstāvjus  savās
lēmējinstitūcijās.  Darba  ņēmēji  no  arodbiedrību  piedāvātajiem  sarakstiem  tieši  ievēl  savus
pārstāvjus.  Ja  par  balsstiesībām  sacenšas  vairākas  organizācijas  no  vienas  kategorijas,  šīs
balsstiesības piešķir proporcionāli katras organizācijas maksājošo biedru skaitam.
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Lielie uzņēmumi kompensē ārējo ieinteresēto personu līdzdalību lēmumu pieņemšanas struktūrās:
tie maksā par ceļa un uzturēšanās izdevumiem (fizisku sanāksmju gadījumā), par pārstāvju laiku
sanāksmēs un par  to  sagatavošanu,  kā arī  par  savu aizstāvības organizāciju  par  atbalstu,  ko
sniedz tās pārstāvim.

 2.2.4.2 Mazo un vidējo uzņēmumu lēmumi

Mazā  vai  vidējā  uzņēmumā  ieinteresēto  personu  kategoriju  sarakstam,  ko  tas  uzskata  par
uzņēmuma darbības ietekmētu, un katrai kategorijai piešķirto balsstiesību skaitam nav vajadzīgs
ārējs apstiprinājums, tomēr to var pārsūdzēt jebkura aizstāvības organizācija.

Kad  to  kategoriju  saraksts,  kurās  ir  attiecīgās  balsstiesības,  ir  pieņemts,  uzņēmums  aicina
individuālus aizstāvības organizāciju locekļus piedalīties lēmumu pieņemšanas struktūrās. Darba
ņēmēji no arodbiedrību piedāvātajiem sarakstiem tieši ievēl savus pārstāvjus. Ja vienas un tās
pašas kategorijas dažādu organizāciju locekļi sacenšas par balsstiesībām, šīs balsstiesības piešķir
proporcionāli katras organizācijas maksājošo biedru skaitam.

Mazie un vidējie uzņēmumi kompensē ārējo ieinteresēto personu līdzdalību lēmumu pieņemšanas
struktūrās: tie maksā par personas laiku sanāksmēs un par to sagatavošanu.

 2.2.4.3 Ja transformācijas darbības ir kaitīgas

Var gadīties, ka pārveidošanas darbība tiek atzīta par kaitīgu cilvēcei, sabiedrībai vai videi, ņemot
vērā zinātniskos pētījumus vai sabiedriskās debates.

Tiklīdz  tas  ir  oficiāli  atzīts,  visiem  uzņēmumiem,  kas  iesaistīti  šajā  darbībā,  ir  jāiesaistās
pašlikvidācijas procesā: viņu aktīvi ir iesaldēti, akcionāriem nedrīkst sadalīt peļņu, netiek pieļauts
ne  cenu  samazinājums  klientiem,  ne  arī  algu  palielinājums  darba  ņēmējiem;  visi  resursi  ir
paredzēti, lai nodrošinātu pienācīgu pāreju uz esošajiem darba ņēmējiem un uz reģioniem, kuros
šie uzņēmumi ir koncentrēti.

 2.2.5 Vienošanās par lēmumiem aizstāvības organizācijās
Aizstāvības  organizācijas  tieši  nepieņem  lēmumus par  darbībām,  kas  ietekmē ārpasauli.  Viņu
lēmumi ir iekšēji un attiecas uz darbībām, ko viņi kā organizācija iesaka veikt citām organizācijām,
piemēram,  valsts  iestādēm  un  privātiem  uzņēmumiem,  kas  ietekmē  ārpasauli.  Aizstāvības
organizāciju  piemēri  ir:  politiskās  partijas,  arodbiedrības,  apvienības,  kas  pārstāv  konkrētas
ieinteresētās personas vai aizstāv konkrētus cēloņus.

Viņi saņem atlīdzību tikai no saviem biedriem un ar pārredzamu sabiedrības atbalstu.

Tikai aizstāvības organizācijām ar pilnīgi  demokrātiskiem iekšējiem noteikumiem un nolikumu ir
atļauts oficiāli piedalīties valsts iestāžu un privātu uzņēmumu lēmumu pieņemšanas procesos un
saņemt sabiedrības atbalstu.

Ar  ekonomiku  nesaistītas  interešu  aizstāvības  organizācijas  (piemēram,  politiskās  partijas,
arodbiedrības,  asociācijas,  kas pārstāv ieinteresētās personas,  vai  sabiedrības interešu cēloņi)
vairs nevar finansiāli atbalstīt.

 2.3 Nolīgums par noteikumu piemērošanu
Cilvēku  laiks  vairs  netiek  izniekots,  lai  novērtētu  noteikumu,  kas  attiecas  uz  noteiktu  iepriekš
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noteiktu parametru kopumu, vienkāršus lietojumus.

Lēmumu pieņemšanas komisijas vairs nedarbojas necaurredzamībā un bez atbildības.

 2.3.1 Noteikumu piemērošana, izmantojot cilvēcisku spriedumu
Daudzi noteikumi tiek īstenoti ar cilvēka spriedumu, t. i., saskaņā ar 2019. gadā plaši izmantotajām
procedūrām:

 tiesas  prāvas,  kurās  piedalās  cilvēku  advokāti,  lai  aizstāvētu  visu  pušu  un  neatkarīgu
cilvēku tiesnešu intereses arbitrāžai starp viņiem;

 vairāku ieinteresēto personu komisijas.

Visi  lēmumi un apspriedes ir  publiski,  dokumentēti  un tos var pārskatīt  vēlākai  pārsūdzēšanai.
Izņēmumi  debašu  publicitātei  var  rasties  tad,  kad:  iesaistītās  personas  ir  nepilngadīgas,  uz
tiesneša rēķina pastāv draudu risks.

Cilvēka lēmumu pieņemšana par noteikumu piemērošanu tiek veikta, ja to parametru sarakstu, kas
jāņem vērā, lai lemtu par lietu, nevar iepriekš noteikt.

 2.3.2 Noteikumu piemērošana, izmantojot godīgu programmatūru
Daudzi noteikumi tiek ieviesti automātiski ar “godīgu programmatūru”.

“Godīgu programmatūru” definē šādi:

 pamatā esošais algoritms ir publiskas,  demokrātiskas debates rezultāts,  un to periodiski
pārskata;

 kodekss, ar ko īsteno šo algoritmu, ir bezmaksas programmatūra, tā kodekss ir publisks un
to regulāri pārbauda neatkarīgi, ieinteresēto personu (un plašas sabiedrības) eksperti, kas
pārbauda, vai tas atbilst tā mērķim, un to var pārsūdzēt;

 tās ieviešanu kontrolē publiski: katrā gadījumā ievaddatus salīdzina ar rezultātu, lai ikviens
varētu pārbaudīt, vai programmatūra ir piegādāta, ja tā bija paredzēta;

 ja rezultāts nesakrīt ar plānoto, šo rezultātu var pārsūdzēt.

Noteikumu automatizēta piemērošana tiek īstenota, ja iepriekš ir zināms to parametru saraksts,
kas jāņem vērā lēmuma pieņemšanai.

 3 Vides ilgtspējība: vienošanās par mūsu labklājības 
un biosfēras prasībām
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_boundaries

Zinātniskie  rezultāti  vienmēr  ir  pieejami  atspēkošanai  ar  jauniem  pierādījumiem.  Šī  atvērtība
iespējamai  atspēkošanai  pat  tiek  uzskatīta  par  kritēriju,  lai  intelektuālo  darbību  uzskatītu  par
zinātnisku.

Tomēr  daudzi  zinātniskie  rezultāti  (tādās  dabas  zinātnēs  kā  fizika,  ķīmija,  bioloģija,  kā  arī
humanitārajās un sociālajās zinātnēs, piemēram, psiholoģijā vai socioloģijā) ilgu laiku ir pretojušies
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plašam reutācijas mēģinājumu lokam un droši un precīzi paredzējuši parādības. Tie veido to, kas
tiek raksturots  kā  zinātniskais  konsenss (arī  mūsdienīgums),  t.i.,  labāko  pieejamo tiesību aktu
tuvināšanu attiecībā uz dabu, cilvēci un sabiedrību. Tie ir labākie līdzekļi, kas cilvēkiem ir pieejami
konkrētā brīdī, lai prognozētu savas rīcības sekas.

Zinātniskais konsenss 2019. gadā paredz, ka tikai daži veidi,  kā apmierināt cilvēku vajadzības,
pārveidot  pasauli  un  pārvaldīt  atkritumus,  ir  savienojami  ar  mūsu  cilvēka  labklājību  (sevi)  un
planetārajām robežām (mūsu vidi).

Līguma sabiedrība atbilst  šīm divām prasībām, lai  uz Zemes nodrošinātu cilvēku civilizāciju  uz
nenoteiktu laiku.

Plānota, droša pašiznīcināšanās

Cilvēku sabiedrība vairs nav uz ceļa uz pašiznīcināšanos. Tā vairs neignorē dabas, sociālo un
cilvēcisko parādību likumus, ar kuriem mēs jau 2019. gadā varam paredzēt, ka daudzi patēriņa un
pārveides modeļi nav savienojami ar mūsu planetārajām robežām, ar mūsu cilvēcisko labklājību un
tādējādi ar mūsu izdzīvošanu kā cilvēcisku un humānu civilizāciju.

 3.1 Cilvēku vajadzību apmierināšana
Vispārējā ideja ir tāda, ka, lai gan cilvēku vajadzības ir pastāvīgas un vispārējas, sabiedrībai un
politikai  ir  jārīkojas,  lai  apmierinātu  šīs  vajadzības.  Var  būt  ļoti  dažādi  līdzekļi,  lai  apmierinātu
konkrēto vajadzību, daži vairāk kaitīgi līdzcilvēkiem, sabiedrībai vai biosfērai, citi - godprātīgāki.

Tas,  kas  šeit  tiek  parādīts,  ir  viscieņpilnākais  līdzeklis,  ko  mēs  līdz  šim  esam  noteikuši,  lai
apmierinātu cilvēku vajadzības. Kopumā vajadzību apmierināšana tiek nodrošināta ar kolektīviem
līdzekļiem, kas ir efektīvāki nekā individuālie, jo tie apvieno resursus, un mobilizējot augļainuma un
autentiskas iekšējās baudas ētiku.

Specifisks  līdzeklis  vajadzību  apmierināšanai  ir  “pieticīga  inovācija”,  t.i.,  mūsu  priekšteču
tehnoloģijas  un  metodes  (attīstītas  laikā,  kad  ir  maz  enerģijas  un  resursu),  bet  to  pamato
zinātniskas  atziņas,  kas  padara  to  uzticamāku  un  ar  augstāku  veiktspējas  līmeni  (piemēram,
barošana ar krūti, koka konstruēšana, riteņbraukšana). Šo fruktu līdzekļu izmantošana vajadzību
apmierināšanai  nozīmē  īpašu  kompetenču  komplektēšanu  (piemēram,  mājas  gatavošana,
riteņbraukšana). Šīs prasmes māca izglītības sistēmā.

Pašiznīcinošs gandarījums par cilvēka vajadzībām

Cilvēku  vajadzību  apmierināšana  vairs  nav  vērsta  uz  līdzekļiem,  kas  ir  visizšķērdīgākie  un
viskaitīgākie cilvēkiem.

Patēriņš vairs neveicina ciklu: 1) kaitīgs patēriņš, 2) remonta darbība uz simptomiem, kas izraisa
īpašu papildu patēriņu, 3) lielāks patēriņš.

Patēriņš  vairs  nav  vērsts  uz  ātru,  vienkāršu  un  kaitīgu  cilvēku  vajadzību  apmierināšanai,  lai
palielinātu ražošanas un monetāro ienākumu (un līdz ar to arī IKP).
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 3.1.1 Fizioloģisko vajadzību apmierināšana

 3.1.1.1 Homeostāze

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

Korpuss ir izbūvēts un aprīkots tā, lai iekšējā temperatūra mainītos no 18 °C ziemā līdz 28 °C
vasarā.

Mājoklis vairs netiek būvēts un aprīkots ar izšķērdīgi jaudīgu apkuri un gaisa kondicionēšanu, lai
iekšējā temperatūra mainītos no 25 °C ziemā līdz 18 °C vasarā.

(sk.:Mājoklis)

 3.1.1.2 Ēdiens

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

Zīdaiņi tiek baroti galvenokārt ar krūti.

Bērni un pieaugušie galvenokārt ēd ilgtspējīgu, veselīgu un līdzsvarotu uzturu, kas pagatavots no:

 augu izcelsmes olbaltumvielas un ogļhidrāti (graudaugi un pākšaugi)

 augu tauki

 augļi un dārzeņi

 B12 vitamīns.

Šā modeļa trauku piemēri ir tradicionālajā virtuvē: minestrone (Itālija), kuskuss (Ziemeļāfrika), dāls
(Indija).

Skolā  tiek mācītas prasmes attiecībā uz mājas  ēdienu gatavošanu un maltītes plānošanu.  Šo
kompetenču uzturēšana un atjaunināšana ir ierosināta pieaugušajiem.

Šo diētu papildina ar mājputniem, olām, kartupeļiem un reizēm arī cūkgaļu.

Lielākā daļa pārtikas tiek nodrošināta ar augļu un dārzeņu nedēļas grozu ilgtermiņa abonēšanu,
automātiski atkārtoti piepildot preces, kas nebojājas.

Zīdaiņi vairs netiek baroti galvenokārt ar mākslīgu zīdaiņu pienu.

Bērnus un pieaugušos vairs nebaro ar neveselīgu un neilgtspējīgu uzturu, kura pamatā ir  gaļa
(galvenokārt  liellopu  gaļa),  piens,  pievienots  cukurs  un  tauki,  kā  arī  sagatavoti,  dziļi  sasaldēti
ēdieni, nopērkami lielveikalos.

 3.1.1.3 Dzēriens

Dzērienu būtībā nodrošina krāna ūdens.

Turklāt augļu sulas un tējas nodrošina dažādas garšas īpašības un uzturvielas.

Alkoholiskie dzērieni un dzērieni ar pievienoto cukuru tiek aplikti  ar nodokli,  ņemot vērā cilvēka
veselībai nodarīto kaitējumu.

Dzērieni vairs netiek piegādāti pudelēs vai skārdenēs.

Versija 1  p.33 /58 15 Dec 2019

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


Kosmopolītisks kooperatīvs – Vienošanās sabiedrība

Dzērieni ar pievienoto cukuru un alkoholiskajiem dzērieniem vairs netiek reklamēti kā nekaitīgi. To
patēriņš ir dramatiski samazinājies.

 3.1.1.4 Miega režīms

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

Darba pienākumi starp diviem darba periodiem atstāj vismaz 11 stundas nepārtrauktas atpūtas.
Darba ņēmējs, kas nodarbināts netipiskā darba laikā vai darbā uz maiņu, šajā situācijā paliek ne
ilgāk kā 2 gadus pēc kārtas un pēc tam strādā regulāros dienas darba laikos vismaz 3 gadus.

Darba vai darba maiņa netipiskā darba laikā vairs nav pastāvīga personas darba dzīves iezīme.
Būtiski samazinās veselības kaitējums, kas radies šādu darba stundu dēļ.

Ir būtiski mazinājies troksnis automobiļu un gaisa satiksmes, kā arī āra iekārtu jomā. Miega kvalitāti
vairs nepasliktina troksnis.

 3.1.1.5 Likvidēšana

I. i. urinē, defecē, sviedri. Nekas krāšņs, bet tomēr vajadzīgs...

Visas  ēkas  ir  aprīkotas  ar  tualetēm  un  ir  pieslēgtas  kanalizācijas  sistēmai.  Pēc  tam  visus
notekūdeņus  apstrādā,  lai  atjaunotu  ūdens  tīrības  stāvokli,  kur  to  var  droši  ievadīt  atpakaļ
dabiskajā vidē.

Notekūdeņiem vairs nav atļauts sasniegt vidi, kas nav apstrādāta, neatkarīgi no tā, kur atrodas
sanitārtehniskā iekārta.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 3.1.1.6 Patvērums

 3.1.1.6.1 Apģērbs
* Saite: https://www.goodreads.com/book/show/236842.The_Triumph_of_Individual_Style _

Katram cilvēkam mugurā ir drēbes, kas pielāgotas, lai atbilstu viņa ķermeņa īpašībām: matu un
ādas krāsa, proporcijas, korpulence, (as) simetrija... pēc universāliem personīgā stila principiem.
Tā kā šie apģērbi ļoti labi der cilvēkam, neatkarīgi no modes tendencēm, tie var turpināties ilgi un
joprojām ir atbilstoši.

Apģērbi  ir  izgatavoti  no  dabiskām  organiskām  šķiedrām  (vilna,  lini,  kaņepes,  kokvilna)  un  no
ierobežota skaita sintētisko šķiedru, kas izvēlētas to tehniskajam raksturojumam, izņemot dabīgās
šķiedras, kā arī tāpēc, lai to ietilpība tiktu pastāvīgi pārstrādāta, ja to selektīvi vāc dzīves cikla
beigās.

Apģērbs vairs nav vienreizējās lietošanas modes priekšmeti, kas izgatavoti no neatjaunojamām,
nepārstrādājamām ķīmiskajām šķiedrām, kas ir  paredzēti  anoreksisku modeļu izmantošanai  un
tam, lai jebkurš cits parasti būvēts cilvēks justos kā liekais svars un neglītums.

Apģērbs vairs nav īpaši lēta prece, kas izgatavota šausminošos sociālos un vides apstākļos.

 3.1.1.6.2 Mājoklis
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_May#The_New_Frankfurt
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Katram mājoklim ir šādas īpašības:

 tās energoefektivitātes līmenis aukstā laikā ir “pasīva māja”, t. i., tā ir tik labi izolēta, ka tai
nav  vajadzīgas  īpašas  apkures  ierīces  vai  enerģija,  un  tomēr  tā  sasniedz  iekšējo
temperatūru virs 18 °C;

 tā energoefektivitātes līmenis karstajā un saulainajā laikā ir tāds, ka iekšējā temperatūra
nepārsniedz 28 °C, un tajā nav cita enerģijas avota kā saules enerģija. Šajā nolūkā visām
ēkām ir ārējie slēģi;

 vairumā gadījumu iekārtas (piemēram, veļas mazgājamās mašīnas) un laukumi (piemēram,
žāvēšanas  telpa,  viesu  istaba,  apsargāta  un  apsargāta  autostāvvieta  viesu
velosipēdiem/pedelēm,  ballītes/balles  telpa)  tiek  dalīti  vienas  ēkas  iedzīvotājiem.
Elektroniskās  brīdināšanas  sistēmas  atbalsta  šo  dalīšanos  (signāls,  kad  mazgāšana  ir
pabeigta, video uzraudzība, lai novērstu zādzību/bojāšanos),

 stāvu skaits uz vienu ēku lauku apvidos nav mazāks par 2.  Pilsētās stāvu skaits  ir  ne
mazāks par 3, bet ne lielāks par 6. Interesants modelis ir arhitekta un pilsētplānotāja Ernsta
Meja darbs “Jaunā Frankfurte”.

 vasarā to pilnībā aizēno viens vai vairāki lapu koki

 tā ir aprīkota ar vietu, kur droši novietot visus nojumē esošās mājsaimniecības velosipēdus/
pedelekļus.

Visas nesenās ēkas ir būvētas ar koka konstrukciju (ar ugunsdrošu pārklājumu), tādējādi uztverot
CO 2 visā ēkas dzīves laikā (iespējams, uz visiem laikiem).

Mājoklis vairs nav izgatavots lielākajā daļā atsevišķu vienstāva ēku, kas izgatavotas no betona bez
izolācijas, bet ar pārāk lielu fosilo degvielu darbināma apkure un elektrisks gaisa kondicionētājs, un
platiem logiem, kas atsegti pilnībā uz dienvidiem bez ārējas aizsardzības.

 3.1.1.6.3 Pilsētplānošana
*  Saite:  https://www.harpercollins.co.uk/9780008218430/the-slēpts-dzīvības-kokos-starptautiskā-
bestsellers-kas-viņi-jūtas-kā-viņi-viņi-sazinās /

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

Mājokļi atrodas vai nu lauku apvidos, kas paredzēti audzēšanai, vai arī blīvā (pat ja dažreiz nelielā)
pilsētas teritorijā,  kas pulcējas ap dzelzceļa stacijām, rādiusā, kas ļauj velosipēdistiem sasniegt
staciju mazāk nekā 10 minūšu brauciena laikā.

Blīvās pilsētas teritorijā ir visi pilsētas pakalpojumi (mazumtirdzniecība, bankas, veselības aprūpe).
Visas  daļas  ir  savstarpēji  savienotas,  izmantojot  pilnībā  savienotu  ātrdarbīgu  joslu  tīklu,  kas
savienots ar blīvu vietējo riteņbraukšanas ceļu tīklu. Drošas stāvvietas ir pieejamas velosipēdiem
ielās, kuru starplaiks ir mazāks nekā 50 m attālumā viens no otra.

Visas ielas tiek apstādītas ar  vienu vai vairākām lapu koku rindām, lai  vasarā tās būtu pilnīgi
noēnotas.  Koki  šajās  rindās  ir  savstarpēji  savienoti  ar  nepārtrauktu  augsnes  virskārtu,  kur  to
saknes savieno pagrīdi, lai dalītos resursos, kur aug citi augi un kur lapas rudenī savāc, lai veidotu
humusu.
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Mājokļi vairs neatrodas nebeidzamās piepilsētās, kas rada lauku dzīves sociālo un fizisko izolāciju
ar troksni, sastrēgumiem un pilsētu teritoriju piesārņošanu, un kur nav plānots cits transporta veids
kā vien autotransports.

Vecāki vairs nav spiesti pavadīt lielāko daļu savas dienas, taksējot savus bērnus un pusaudžus no
vienas aktivitātes uz nākamo.

Blīvos pilsētas rajonos ielas vairs nav minerāli  tuksnešiem, kas glabā saules siltumu diennakts
laikā un neļauj temperatūrai naktīs pazemināties līdz noturīgai temperatūrai (“pilsētas siltuma sala”
fenomens).

 3.1.1.7 Higiēna

Siltumu sanitārajam karstajam ūdenim nodrošina  saules  apkures  paneļi  uz  katras  ēkas jumta,
barojot  labi  izolētas  tvertnes,  ko  papildina  apkure,  ko  nodrošina  elektroenerģija,  vai  ilgtspējīgi
apsaimniekotas biomasas sadedzināšana.

Ziepes  un  mazgāšanas  līdzekļi  ir  pietiekami  bioloģiski  noārdāmi,  lai  to  pēclietošanas  atliekas
pilnībā nosegtu ūdens attīrīšanas iekārtās.

Siltumu sanitārajam karstajam ūdenim vairs nenodrošina fosilais kurināmais.

 3.1.1.8 Privātums

Papildus privātās dzīves aizsardzībai, ko nodrošina mājoklis un apģērbs, personas dati ir stingri
aizsargāti  ar  likumu.  Privātos  datus,  kas  nav  noteikti  nepieciešami  darījuma  veikšanai,  nevar
piegādāt peļņas gūšanas organizācijām jebkura iemesla dēļ, pat ja persona tam piekrīt.

Personas dati vairs nav rūpnieciska priekšrocība, ko digitālie monopolisti izspiež no neapzinīgiem
patērētājiem, kurus vilina gūt labumu no šķietami “bezmaksas” pakalpojumiem, un pēc tam tiek
pārdoti  alkatīgiem  reklāmdevējiem,  kuri  vēlas  manipulēt  ar  patērētājiem,  izmantojot  viņu
visintīmākās vājības.

(sk.:Personas dati)

 3.1.2 Kustības vajadzību apmierināšana
Cilvēku pārvadāšanu, īpaši profesionālu iemeslu dēļ, līdz minimumam samazina telekomunikāciju
tīklu plaša izmantošana (attālās tikšanās ar CD-level audio kvalitāti, dokumentu koplietošana,...).

Cilvēku transports vairs nebalstās galvenokārt uz izšķērdīgo, piesārņojošo, bīstamo, trokšņaino un
klimatu iznīcinošo privāto automobili.

Profesionāls  cilvēku  transports  uz  sanāksmēm  vai  konferencēm  vairs  nav  iegansts  ātrgaitas
luksusa tūrismam, kas balstīts uz trokšņainu un oglekļa ietilpīgu gaisa transportu un ko apmaksā
darba devējs vai nodokļu maksātājs.

 3.1.2.1 Pārvietošanās lauku apvidos

Lauku  apvidos  transporta  sistēma  personiskai  pārvietošanai  ir  tāda  pati  kā  pilsētu  teritorijās,
pamatojoties  uz  velosipēdiem/pelačiem,  kas  savienoti  ar  sabiedriskā  transporta  tīklu.  Ja  5  km
rādiusā nav pieejams dzelzceļa tīkls, tad ātrās un tiešās akumulatora piedziņas elektriskās kopnes,
kas  darbojas  automātiski  24/7,  veic  to  pašu  funkciju.  Visas  vilcienu  stacijas  un  autoostas  ir
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aprīkotas  ar  uzraudzītām  un  apsargāmām  stāvvietām,  kas  paredzētas  privātiem
velosipēdiem/pedelēm, un ar velosipēdu nomas stacijām, lai būtu iespējams brauciens līdz galam
bez vajadzības pārvadāt divriteni vilcienā vai autobusā.

Arī sabiedriskā transporta stacija (dzelzceļš vai autobuss) ir tā vieta, kur koncentrēti sabiedriskie
un privātie pakalpojumi (piemēram, banka, pasts, medicīniskā profilaktiskā un ārstnieciskā aprūpe,
farmācija).

Lauku  apvidos  transporta  sistēma  personiskai  pārvietošanai  vairs  nav  balstīta  uz  privāto
automašīnu ekskluzīvu izmantošanu,  sabiedrisko autobusu pakalpojumiem esot  lēniem,  retiem,
neērtiem un nedrošiem – un tādējādi tos izmantojot tikai ļoti nabadzīgie, paši jaunie vai paši vecie,
kuriem nav citas alternatīvas.

 3.1.2.2 Pārvietošanās pilsētu teritorijās

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

Galvenā transporta tehnoloģija cilvēkiem īsākos attālumos (zem 5 km) ir velosipēds, iespējams, ar
elektriskās  jaudas  atbalstu  (pedelec).  Tas  attiecas  arī  uz  vecāka  gadagājuma  cilvēkiem  vai
invalīdiem ar atbilstošiem pielāgojumiem (tricikliem).

Virs  5  km  brauciens  ir  savienots  ar  sabiedrisko  transportu.  Visas  dzelzceļa  un  sabiedriskā
transporta  stacijas  (metro,  tramvajs,  autobuss)  ir  aprīkotas  ar  1)  uzraudzītām  un  nosegtām
velosipēdu stāvvietām privātiem velosipēdiem un 2) velosipēdu nomas stacijām. Tādējādi cilvēki
piekļūst  velosipēdiem ceļa  abās  pusēs  un  viņiem nav jāved savs  personīgais  velosipēds  līdzi
vilcienā/metro/tramvajs/autobuss.

Braukšanas pa pilsētām pamatā vairs nav tāda privātā automobiļa izmantošana, kas iestrēdzis
nebeidzamos, trokšņainos un piesārņojošos satiksmes sastrēgumos.

 3.1.2.3 Kontinentālie ceļojumi

Tālbraucienus ārpus ikdienas kustības kontinentā (īpaši Eiropā) veic ar ātrgaitas vilcienu vai ar
kuģi. Ātrvilcieni pa nakti pārvietojas arī couchette konfigurācijā. Couchette ātrgaitas vilcieni no rīta
ierodas konkrētās stacijās, kas aprīkotas ar dušām, iespējams, vairākus kilometrus no galvenās
stacijas  pilsētas centrā.  Ātrie un biežie pārgājieni  savieno šīs stacijas ar  pilsētas centru un ar
sabiedriskā transporta tīklu, kas nodrošina vietēju pārvietošanos.

Kontinentālo tūrismu var veikt katru gadu, ņemot vērā dāsno sadalījumu apmaksātās brīvdienās,
kas  ļauj  uzturēties  vairākas  nedēļas  pēc  kārtas,  un  tas  ir  saderīgs  ar  katru  dienu  vai  divām
ceļojuma  dienām.  Tūristu  un  vietējo  iedzīvotāju  savstarpējā  mijiedarbība  ir  kvalitatīva,  jo  visi
sarunu līmenī pārvalda starptautisko saziņas valodu Esperanto.

Tālsatiksmes ceļojumi  ārpus ikdienas satiksmes kontinentā  (īpaši  Eiropā)  vairs  netiek  veikti  ar
zemo  izmaksu  aviosabiedrībām,  kuras  nemaksā  nodokļus  par  petroleju,  nemaksājot  nekādas
sociālās iemaksas par savu personālu, un kuru galvenais ienākumu avots ir jāsubsidē vietējām
varas iestādēm, lai savienotu to vēlēšanu apgabalu ar tīklu.

Cilvēki  vairs  neaizņem  nedēļu  līdz  “pilsētas  ceļojumam”  kontinenta  otrā  galā,  lai  izmantotu
ekonomiskās attīstības atšķirības par savu priekšrocību, vienlaikus ierobežojot savu mijiedarbību
ar vietējiem iedzīvotājiem līdz rupjiem un nevienlīdzīgiem ekonomiskajiem darījumiem aptuveni
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angļu valodā.

 3.1.2.4 Starpkontinentālie ceļojumi

Starpkontinentālie ceļojumi ir ārkārtīgi reti. Ja to veic vispār, to veic ar laivu.

Kopumā persona savā mūžā veic vienu vai izņēmuma kārtā divas starpkontinentālas brīvdienas.
Šīs brīvdienas ilgst no vairākiem mēnešiem līdz gadam, lai būtu savienojamas ar vienu vai divām
ceļojuma nedēļām vienā virzienā. Tādējādi  tās ir  rūpīgi sagatavotas un izvēlētas, lai  maksimāli
palielinātu saņemto mācību apjomu.

Starpkontinentālie  ceļojumi,  kuros  izmanto  gaisa  transportu  un  tai  piesaistītos  lielos  izmešus
Grīziņkalnā, vairs nav raksturīgi ne brīvdienu, ne biznesa ceļojumiem.

Cilvēki  vairs  nepaiet  nedēļu  uz  pludmali  citā  kontinentā,  kad  līdzīgas  pludmales  ir  pieejamas
mājās, pat neņemot vērā tās valsts kultūras vai dabas īpatnības, uz kuru viņi ceļo.

 3.1.2.5 Bēgšanas briesmas

Cilvēkus un ģimenes, kam draud briesmas, kas apdraud dzīvību vai integritāti (piemēram, pilsoņu
vai  ārējo  karu,  sociālo  nemieru,  dabas  katastrofu,  tādu  kā  zemestrīces  vai  cilvēka  izraisītas
katastrofas, piemēram, klimata pārmaiņu dēļ), aizsargā patvēruma tiesības.

Cilvēki un ģimenes, kas atrodas zem dzīvību vai integritāti apdraudošām briesmām, vairs nepaliek
neaizsargāti brutālu un naudas izspiešanas kontrabandistu priekšā.

 3.1.2.6 Meklē labākus dzīves apstākļus

Personu pārvietošanās katrā jurisdikcijā ir brīva.

Cilvēku  pārvietošanos  starp  jurisdikcijām  reglamentē  divpusēji  (un,  vēlams,  daudzpusēji)
starptautiski  nolīgumi,  kuros  noteikts  migrācijas  plūsmu  skaits  un  sastāvs.  Ienākošās  cilvēku
plūsmas galamērķa valstīs tiek izplatītas ģeogrāfiski, lai veicinātu kultūras integrāciju.

Cilvēku pārvietošanās starp jurisdikcijām vairs  nav haotisks brutāls,  nepiemērojamu noteikumu
sajaukums,  visu  iesaistīto  valdību  izvairīšanās  no  atbildības  (izcelsmes  valstīs  un  galamērķa
valstīs) un problēmu dramatiska koncentrēšanās dažos ģeogrāfiskos apgabalos.

 3.1.3 Sociālās piederības vajadzību apmierināšana

 3.1.3.1 Mīlestība/draudzība

Mīlestība un draudzība ir autentiskas, bez ekonomiskiem vai patrimonāliem traucējumiem.

Mīlestība un draudzība vairs nav liekulīgi vingrinājumi, kad vājie mēģina iegūt ekonomiskās vai
sociālās priekšrocības no varenajiem, būtībā pārdodot savu dvēseli vai ķermeni (vai abus).

 3.1.3.2 Dalība

Pilsoņiem ir piederības sajūta ienesīgai kopienai šādu divu iemeslu dēļ:

 viņi  lepojas  ar  to,  ka ir  panākuši  pāreju uz  ilgtspējīgu sabiedrību,  vienlaikus  saglabājot
mieru, demokrātiju un cilvēktiesības – fantastisku sasniegumu, kas salīdzināms ar to, ka ir
uzvarējuši visgrūtākajā karā;

 tās kopīgi darbojas visu lielumu un mērķu organizāciju pārvaldībā un dalās ar informāciju,
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kas attiecas uz lēmumiem, kuri attiecas uz šīm organizācijām.

Cilvēkiem  vairs  nav  jāblenž  uz  vienu  un  to  pašu  video  saturu  (televīzijā,  planšetdatoros  vai
viedtālruņos),  lai  justos  savienoti  ar  citiem,  un  tādējādi  tie  vairs  neiznīcina  savas  spējas
koncentrēties, mācīties, just empātiju un sazināties ar citiem.

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

Lai justos spēcīgi un droši, iedzīvotājiem vairs nav jāsazinās ar brutālu pūli, kas veidots, izmantojot
“mēs” un “viņi” modeli, piemēram, dzimumu, valsts vai etniskās grupas, futbola līdzjutēju klubus vai
konkrētā zīmola iepircējus.

 3.1.4 Uzticības vajadzības apmierināšana nākotnē
Ikviens ir pārliecināts, ka viņu pilnībā atbalsta sabiedrība un ka šis atbalsts ir pamatīgs.

Cilvēki vairs nav pastāvīgā baiļu, stresa un nemiera stāvoklī, kur viņi jūt, ka var paļauties tikai uz
sevi un uz saviem tuvākajiem ģimenes locekļiem un sabiedrotajiem.

 3.1.4.1 Drošība pret iekšējo vardarbību

Visi pilsoņi jūt un ir pārdomāti un cienīti.  Tie ir uz vienlīdzīga ekonomiskā, izglītības un sociālā
pamata  ar  visiem  pārējiem.  Viņiem  ir  augsts  uzticības  līmenis  ar  saviem  līdzpilsoņiem.  Tas
nodrošina vispārēju drošības sajūtu.

Ja persona pārkāpj  likumu,  policijas  darbu,  lai  identificētu  viņu,  atvieglo  visu  finanšu darījumu
izsekojamība, visu materiālo priekšmetu individuāls marķējums un plašais atbalsts iedzīvotājiem,
kas ir tieši sociālās kārtības pārstāvji.

Sociālās vardarbības pamatcēloņi, proti, nevienlīdzība, bailes un pazemojums, būtībā ir izzuduši.

Drošību  vairs  nepārvalda  vardarbības  eskalācija  starp  arvien  izmisušākiem  un  pamestiem
nabagiem un arvien uzmācīgākiem, brutāliem un neatbildīgiem policijas spēkiem.

 3.1.4.2 Aizsardzība pret ārējo vardarbību

Ilgtermiņā mērogs, kādā demokrātiski valda sabiedrība, ir visa pasaule, lai neviena cilvēku kopiena
neapdraudētu citu.

Tajā pašā laikā,  kamēr pastāv vairākas neatkarīgas jurisdikcijas,  starptautisko mieru starp tām
atbalsta daudzpusēja kārtība, ko reglamentē tiesību akti un kuras absolūtās prioritātes ir: 1) vides
ilgtspējība un 2) taisnīgums Zemes resursu sadalē.

Ja šis regulējums nav pietiekams, Eiropas Savienības ārējo drošību nodrošina šādi līdzekļi:

 ļoti  decentralizēti  un daļēji  redundanti  visu veidu tīkli  (elektroenerģija,  telekomunikācijas,
transports), kuros nav viena atteices punkta;

 bagātīgi  tādu preču un munīcijas krājumi,  kas nebojājas  un kas ir  pietiekami  6 līdz 12
mēnešiem;

 labi funkcionējošiem kiberaizsardzības līdzekļiem;

 vietējiem  aizsardzības  spēkiem,  kas  balstās  uz  iesaukšanu  un  ir  apmācīti  civilās
aizsardzības, tiesībaizsardzības un partizānu aizsardzības taktikas jomā;
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 profesionāli bruņotie spēki (sauszemes, jūras un gaisa spēki), tostarp pilnībā autonoma un
integrēta pavēlniecība, kontrole, sakari un izlūkošanas spējas, tostarp no kosmosa.

Starptautisko kārtību vairs neuztur labdarības ekspedīcijas spēku bruņota uzlaušana no bagātām
valstīm, kas bieži tiek uztvertas kā neokoloniāli, nabadzīgos, nestabilos pasaules reģionos.

Nabadzīgo reģionu iedzīvotāji,  kurus skāris dzīvību apdraudošs sausums un dabas katastrofas,
kas ir globālās sasilšanas sekas, netiek atstāti izmisumā un vientuļi, un tiem nav cita resursa kā
vien vardarbība (arī “terorisms”), lai pasaule rūpētos par savām problēmām.

Būtisku dabas resursu piešķiršana vairs nav sašķiebta par labu bagātajiem un varenajiem.

 3.1.4.3 Drošība pret dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām

Katrai personai ir pieejama viegla, ilgtermiņa autonoma civilās aizsardzības brīdinājuma ierīce, kas
nodrošina viņu ar tūlītēju brīdinājumu un informāciju viņa/viņas valodā, ņemot vērā tās iespējamo
invaliditāti, dabas vai cilvēka izraisītas katastrofas, kā arī profilaktiskos pasākumus, kas jāveic, lai
saglabātu  drošību.  Šo  ierīci  var  iekļaut  citā  mājas  ierīcē  vai  mobilajā  ierīcē,  bet  tā  darbojas
autonomi  vismaz  24  stundas  bez  nepieciešamības  pieslēgties  elektriskajam  tīklam.  Tā  laba
funkcionēšana tiek pārbaudīta katru mēnesi.

Iedzīvotāji ir apmācīti par vispārējo drošību dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu gadījumā.

Iedzīvotāji vairs netiek atstāti vieni un bezpalīdzīgi dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu gadījumā,
cerot  uz  savlaicīgu  un  atbilstošu  iejaukšanos  no  pārblīvētas,  nepietiekami  nodarbinātas  un
nepietiekami finansētas valsts, lai par tiem rūpētos.

 3.1.4.4 Drošība pret negadījumiem/slimībām

Ar dzīvesveidu saistītu hronisku slimību (t.i.,  sirds un asinsvadu slimības, vēzis,  II  tipa diabēts,
garīgie  traucējumi)  izplatību,  kas  2019.  gadā  veido  lielāko  daļu  no  veselības  problēmām  un
priekšlaicīgas nāves gadījumiem Eiropā, ievērojami samazina šādi faktori:

 diēta, kas galvenokārt balstīta uz dārzeņu pārtiku;

 ceļa daļa,  ko veic  ar  aktīviem transporta veidiem (ar velosipēdu vai  kājām),  nodrošinot
mērenu, bet ikdienas fizisko aktivitāti;

 labi  darba  apstākļi  (ar  maiņu  darbu  tikai  ierobežotos  laika  periodos)  un  līdzdalība
darbavietas pārvaldībā,  kas dod mērķa un likteņa apziņu,  tādējādi  ierobežojot  hronisku
stresu;

 aktīvas un izcilas atpūtas aktivitātes pozitīvā mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem;

 mierīga un draudzīga, vienlīdzīga un droša sabiedrība turpina ierobežot hronisku stresu.

Katram cilvēkam seko ģimenes ārsts, kuram ir piekļuve personas pilnai veselības uzskaitei. Katrai
personai  tiek  veikta  obligāta  ikgadēja  veselības  pārbaude,  lai  savlaicīgi  konstatētu  jebkuru
veselības problēmu.

Slimības, nelaimes gadījuma vai traumas gadījumā veselības aprūpe ir diferencēta reakcija šādā
secībā:

1. pirmā palīdzība, ko sniedz plaši apmācīti iedzīvotāji;
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2. blīvs abonementu tīkls;

3. labi aprīkotas slimnīcas.

Ar  dzīvesveidu  saistītās  hroniskās slimības (t.i.,  kardiovaskulārā  slimība,  vēzis,  II  tipa  diabēts,
garīgie traucējumi) vairs nevairojas ar šādiem faktoriem:

 diēta, kuras pamatā galvenokārt ir gaļa, dzīvnieku tauki un pievienots cukurs;

 mazkustīgs dzīvesveids;

 hronisks stress darbā nestabilitātes, netipisku darba stundu un bezjēdzības dēļ;

 cilvēku sociālā izolācija, kas iestrēgusi “sociālajos” medijos viņu viedtālruņa priekšā;

 vardarbīga, naidīga, nevienlīdzīga sabiedrība, kurā cilvēki pastāvīgi baidās viens no otra.

Kvalitatīva veselības aprūpe vairs nav greznība, ko var atļauties tikai bagātie.

Nabadzīgie vairs netiek sodīti par to, ka viņiem nav “veselīga dzīvesveida”, ko visi viņu dzīves un
vides aspekti neļauj īstenot.

Veselības  dati  vairs  nav  privāti  pieejami  digitāliem monopolistiem,  kas  tos  piegādā  farmācijas
uzņēmumiem, koncentrējot savus inovācijas centienus uz bagāto iedzīvotāju slimībām.

 3.1.4.5 Drošība pret jaudas zudumu

Cilvēku fiziskās un garīgās spējas ir noturīgas ilgu laiku sakarā ar faktoriem, kas ierobežo arī ar
dzīvesveidu saistītās hroniskās slimības.

Ja cilvēks zaudē spēju jebkāda iemesla dēļ (nelaimes gadījums, slimība vai vecums), viņš/viņa
savā ikdienas dzīvē mājās un darbā vispirms tiek atbalstīts ar tehniskiem aizstājējiem (sākot ar
optiskajām brillēm vai  audio  protēzi)  un pēc tam ar cilvēka vai  robota asistenta palīdzību pēc
personas izvēles.

Pēdējās iespējas risinājums ir īpašas mājas vecāka gadagājuma cilvēku, personu ar invaliditāti vai
garīgi slimu cilvēku aprūpei.

Cilvēku  fiziskās  un  garīgās  spējas  vairs  ātri  nepasliktinās  tie  paši  faktori,  kas  izraisa  arī  ar
dzīvesveidu saistītās hroniskās slimības.

Cilvēki vairs netiek atstāti vieni, lai ietaupītu spēju zuduma risku vecumdienās vai invaliditātes vai
slimības gadījumā.

 3.1.5 Izglītības nepieciešamības apmierināšana

 3.1.5.1 Mācās par citām kultūrām

Skolēni  apgūst  svešvalodu,  ar  kuru  viņi  jūtas  kulturāli  vai  emocionāli  visvairāk  saistīti  –  jo
starptautiskā komunikācija tiek veikta ar Esperanto.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 3.1.5.2 Mācīties visu vecumu

(sk.:Izglītība)
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 3.1.6 Pašcieņas un pašpastiprināšanās nepieciešamības 
apmierināšana
“Pašreabilitācija” nozīmē pilnībā izmantot cilvēka potenciālu, lai iegūtu cilvēces un mūsu dabiskās
vides kopējo labumu.

Cilvēki  vairs netiecas pēc pašcieņas un pašrealizēšanās, patērējot un rādot dārgas un krāšņas
luksusa preces, kā rezultātā izmisīgi cenšas pierādīt citiem un sev, ka viņi pieder pie bagātajiem un
varenajiem.

 3.1.6.1 Jēgpilns darbs

Visiem iedzīvotājiem ir jēgpilns un atalgots darbs, labos apstākļos un ar pieklājīgu algu.

Cilvēki vairs netiek atslēgti no darba, kas ir:

 bezjēdzīga un vērsta uz attālinātu un alkatīgu akcionāru ekskluzīvu apmierināšanu;

 veicot  smagas  un  brutālas  darba  attiecības  starp  kolēģiem  un  ar  hierarhiju,  pastāvīgi
apdraudot atlaišanu uz nakti;

 sliktos materiālos darba apstākļos; un

 slikti samaksāts.

(sk.:Nopelnītā piekļuve atjaunojamiem resursiem)

 3.1.6.2 Līdzdalība demokrātisku lēmumu pieņemšanā

Visi  iedzīvotāji  ir  aicināti  piedalīties  dažādu  lielumu  un  dažādu  privāto  un  valsts  iestāžu
demokrātiskās, daudzpusējās pārvaldības struktūrās, kurās viņi var uzskatīt, ka viņu viedoklis ir
vērtīgs, uzklausīts un tam ir ietekme.

Cilvēki vairs nejūtas nomākti un nevērīgi lēmumu pieņemšanā visos mērogos. Viņiem vairs nav
sajūtas,  ka lēmumi tiek pieņemti  virs galvas,  necaurspīdīgās aprindās,  kur  tikai  bagātajiem un
varenajiem ir piekļuve, nedaudzo ekskluzīvajiem labumiem un neņemot vērā viņu vajadzības.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 3.1.6.3 Mākslinieciskā un fiziskā darbība

Cilvēku  nostrādāto  stundu  skaits  ir  pietiekami  mazs,  lai  viņiem  būtu  laiks  savām  izvēlētajām
(piemēram, mākslinieciskajām vai fiziskajām) aktivitātēm, kurās attīstīt savu radošumu, talantus un
prasmes, nepiesārņojot sniegumu vai kvalitāti.

Mākslinieciskā darbība ir bezmaksas (kā “Brīvā runā”). Šo brīvību aizsargā likums. Valsts iestādes
atbalsta kultūras un mākslas pasākumus.

Tomēr māksliniekiem ir jāmaksā par visu veidu (atjaunojami un neatjaunojami) resursiem, ko tie
izmanto (piemēram, krāsošana un krāsvielas, kokgriezumi).

Ja mākslinieciska  forma rada kaitējumu cilvēka fiziskajai,  neiroloģiskajai  vai  garīgajai  veselībai
(piemēram,  ātri  kustīgs,  vardarbīgs  video),  attiecīgās  izmaksas  tiek  pārskaitītas  lietotājam,
piemērojot nodokli par negatīvu ārējo ietekmi.
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Mākslinieciskā  brīvība  vairs  nav  iegansts,  lai  nodarītu  kaitējumu  cilvēkiem,  viņu  jūtībai,  viņu
emocijām un to neiroloģiskajai integritātei peļņas labad.

Fiziskie  vingrinājumi  ir  mazāk  “sporta”,  kas  barojas  no  konkurences,  un  tādējādi  vairs  nav
šovbizness, propagandas līdzeklis konkurences ideoloģijai un reklāmas nesējs.

 3.1.6.4 Jauninājumi

Inovatīvo ideju ģenerēšana, publicēšana un apspriešana ir bezmaksas (kā “brīvā runā”).

Katram pilsonim ir piešķirts sākumkapitāls, lai ieguldītu viņa/viņas inovatīvās idejās, ja ir izpildīti
daži nosacījumi.

Patenti  aizsargā  inovatīvas  idejas  ar  noteikumu,  ka  tehniskie  līdzekļi  paredzētās  funkcijas
veikšanai patiešām ir inovatīvi, un pietiekami detalizēti aprakstīti patentā, lai citi to replicētu.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 3.2 Pārveidojot pasauli
Sabiedrība pārveido mūsu ģeoloģisko, ģeofizisko un bioloģisko vidi (piemēram, minerālrūdas, vēju,
augsni) par precēm, ko cilvēki var izmantot, lai apmierinātu savas vajadzības. Šī transformācija
tiek veikta,  saskaņojot  fizikas,  bioloģijas  un ģeoloģijas  likumus,  un seko F.  Bēkona aforismam
(1620) “daba ir tikai iekarojama ar paklausību”.

Datu,  enerģijas,  nedzīvo vielu  un augu pārveidošana ir  ļoti  automatizēta,  turpretī  cilvēkiem un
citiem dzīvniekiem veiktā transformācija ir mazāka.

Pārveidi veic kolektīvas organizācijas, kas ir uzkrājušas visa veida kapitālu (procesos, zināšanās,
programmatūrā,  mašīnās,  iekārtās,  ēkās,  pieeju  zemei)  un  cilvēku  individuālās  un  kolektīvās
kompetences, lai ar lielu efektivitāti darbotos resursu izmantošanā.

Šīs organizācijas var būt publiskas (t.i., tās pieder Eiropas Savienībai vai mazākiem uzņēmumiem)
vai privātas.

Šo  organizāciju  mērķis  ir:  1)  nodrošināt  preces  maksātspējīgiem  klientiem;  2)  veicināt  valsts
politikas mērķu sasniegšanu.

Visām šīm organizācijām peļņa ir  nosacījums darbībai  (jo  pastāvīgi  zaudējumi nozīmē, ka tiek
iznīcināts kapitāls,  kas būtu labāk izmantojams citur),  tomēr tas nav to mērķis.  Tādējādi  visas
organizācijas ir “ar peļņu”, bet ne “peļņai”.

Organizācijas, kas koncentrē tehniskās un institucionālās spējas, lai pārveidotu pasauli, vairs nav
korporācijas,  kuru  vienīgais  mērķis  ir  akcionāru  peļņa,  un  kuras  pārāk  bieži  gūst  panākumus
saskaņā ar šādu uzņēmējdarbības modeli:

1. privātas  apropriācijas  kapitālam,  ko  rada  daba  (piemēram,  dabas  resursi)  vai  citi
(piemēram, labi apmācīts darbaspēks, kas pamet valsts izglītības sistēmu);

2. šī kapitāla iznīcināšana un ienākumu sadale alkatīgajiem akcionāriem;

3. jauna, tomēr neizmantota iepriekš esoša kapitāla veida piešķiršana.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)
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 3.2.1 Transformācijas informācija
* Saite: https://doi.org/10.1038%2F530144a

Straujais eksponenciālais pieaugums elektronikas jomā kopš sešdesmitajiem gadiem (pazīstams
kā “Mora likums”)  ir  beidzies  laikā  no 2018.  līdz 2020.  gadam. Tāpēc digitālās  tehnoloģijas  ir
stabilas, un to attīstība ir ļoti ierobežota un lēna.

Ir zudusi ilūzija, ka straujā eksponenciālā izaugsme elektronikas izpildījumā, kas pieredzēta kopš
sešdesmitajiem gadiem (pazīstama kā “Mora likums”), turpināsies uz visiem laikiem.

Vairs  nav  paredzams,  ka  tehnoloģisko  pārmaiņu  temps  būs  “eksponenciāls”  vai  “traucējošs”.
Tehnoloģiju pārmaiņas elektronikas nozarē vairs nav iegansts apgalvojumam, ka nākotne būtībā ir
neprognozējama, un tādējādi regulējums ir gan nelietderīgs, gan kaitīgs.

 3.2.1.1 Programmatūra

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

Programmatūra ir brīva un mūžīga.

Tā  kā  elektronikas  darbības  straujā  eksponenciālā  izaugsme  kopš  sešdesmitajiem  gadiem
(pazīstama kā “Mora likums”) būs beigusies laikā no 2018. līdz 2020. gadam, līdz 2050. gadam
nebūs  nepieciešami  programmatūras  atjauninājumi,  kas  tādējādi  kļūs  par  mūsu  sociālās
infrastruktūras mūžīgu elementu.

Tā kā šī infrastruktūra ir  kļuvusi tik svarīga mūsu sabiedrībai,  tā ir pieejama visiem, izmantojot
bezmaksas  licences  režīmu,  un  to  pārvalda  bezpeļņas  organizācija,  kas  apvieno  visas
ieinteresētās personas.

Programmatūra vairs  nav  privāts  īpašums,  kas  pieder  bezpeļņas  korporācijām,  un to aizsargā
steidzīgi pārvaldīta “autora tiesību” sistēma, kas faktiski nodrošina mūžīgu īres maksu vienreizējam
inovācijai  (jo  tā  ilgst  70  gadus  pēc  pēdējā  kolektīvā  darba  autora  nāves,  kas  attiecībā  uz
uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir pastāvīgi atjaunoti, ir līdzeklis uz mūžu).

 3.2.1.2 Dati

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

Cilvēkiem ir pilnīga kontrole pār saviem personas datiem tādā veidā, kas ir analogs pašreizējai
Eiropas Vispārējai datu aizsardzības regulai – GDPR.

Tiešsaistes pakalpojuma lietošanas vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir noteikti obligātajā veidnē.
Šī  veidne aizliedz  personas datu  tveršanu un atkārtotu  pārdošanu citiem,  nevis  sabiedriskiem
mērķiem.

Personas dati  vairs  nav labums,  ko  iegūst  no personām saskaņā ar  vispārējiem vienpusējiem
“noteikumiem un nosacījumiem”, kuros tiek dota piekrišana jebkādai personas datu izmantošanai
apmaiņā pret piekļuvi pakalpojumam, par kuru tiek apgalvots, ka tas ir “brīvs”.

 3.2.1.2.2 Bezpersoniskie, mašīnģenerētie dati
Piekļuve datiem, kas nav personiski, ir brīvi pieejama visiem, izmantojot atklātu formātu un licenci,
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lai  pēc  iespējas  plašāk  dalītos  ar  visu  iegulto  informāciju  (piemēram,  lai  uzlabotu  rūpniecisko
procesu, iekārtas apkopi vai konstrukciju).

Digitālo monopolistu piekļuvi datiem, kas nav personiskie dati, vairs neizmanto privāti. Šie digitālie
monopolisti vairs nav vienīgie, kas spēj radīt mākslīgās intelekta ierīces, pamatojoties uz mācīšanu
no šiem datiem par šo mašīnu vadīšanu, apkopi vai uzlabošanu. Viņi vairs nav situācijā, kad tiek
iegūta pastāvīga nomas maksa no visas rūpniecības nozares.

 3.2.1.2.3 Grāmatvedība
Grāmatvedība  ir  ļoti  automatizēta  un  standartizēta.  Visus  darījumus  automātiski  reģistrē
(piemēram, banka) standartizētā formātā, un izdevumu vai ienākumu sadalījums to attiecīgajām
grāmatvedības kategorijām ir automatizēts (izmantojot, piemēram, Mākslīgo informāciju).

Grāmatvedības noteikumi ir demokrātisku debašu un lēmumu mērķis, un tos periodiski pārskata.
Tās  atbalsta  ilgtermiņa  domāšanu,  internalizē  ārējos  faktorus  un  pielīdzina  uzņēmuma  rīcību
sociālajiem un ilgtspējības mērķiem.

Grāmatvedība vairs  nav  apnicīgs,  sarežģīts  un daļēji  patvaļīgs uzdevums,  ko  veicina  daži,  lai
izvairītos no bagāto un ietekmīgo sociālajām un fiskālajām saistībām.

* Saite: https://www.ifrs.org/groups/international-Accounting-standards-board /

Grāmatvedības  noteikumus  vairs  nenosaka  privātas,  demokrātiski  neatbildīgas  struktūras,
piemēram, Starptautisko grāmatvedības standartu padome, kuras vienīgais uzdevums ir aprakstīt
uzņēmuma vērtību,  ja  tas  tiktu  nekavējoties  likvidēts,  attiecībā  uz  ātrgaitas  akciju  tirgiem  (un
neņemot vērā tā aktīvu un pasīvu ilgtermiņa raksturu).

 3.2.1.2.4 Administratīvās veidlapas
Visas  mijiedarbības  ar  administrēšanu  ir  automatizētas:  veidlapas  tiek  aizpildītas  automātiski.
Attiecīgais  skaidrojums,  kura pamatā ir  personas vai  organizācijas  identitāte  un bankas rīcībā
esošo finanšu darījumu uzskaite, tiek ģenerēts automātiski. Vienīgā darbība, ko pieprasa persona
vai  organizācija,  ir  labot  veidlapu,  ja  tas  ir  nepieciešams,  un  pēc  tam  apstiprināt  formu  un
maksājumu.

Sadarbība ar administrāciju vairs nav slogs cilvēkiem, kas ir atbildīgi par organizācijām (piemēram,
MVU). Tāpēc šis slogs vairs nav attaisnojums tiem pašiem cilvēkiem, kas atsakās no regulējuma.

 3.2.1.3 Telekomunikācijas

Fiksēto  un  mobilo  telekomunikāciju  tīkli  un  tiem  pievienotie  pakalpojumi  (piemēram,
ziņojumapmaiņa, sociālie tīkli,...) ir stingri regulēti valsts monopoli. Regula ietver vispārēju piekļuvi
līdzīgas prioritātes saturam un tās neitralitāti.

Fiksēto  un  mobilo  telekomunikāciju  tīkli  vairs  nav  piesātināti  ar  milzīgām  bezjēdzīgām  video
straumēm, kas liek blīvi izmantot tīklus pārāk lielā apjomā.

(sk.:Izplatīšana sociālajos medijos)

 3.2.1.4 Starpniecība

Visas digitālas starpniekplatformas, kas savstarpēji atbilst uzņēmumiem (informācijas sniedzējiem
ar lietotājiem, patērētājiem vai profesionāliem klientiem ar piegādātājiem, individuālām personām
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ar  mīlestību  vai  attiecībām,  partneriem  sadarbības  pētniecības  projektos,...),  ir  stingri  regulēti
valsts  monopoli.  Atbilstoša  programmatūra  un  veids,  kādā  tā  ņem  vērā  lietotāju  izteiktās
preferences, ir “taisnīga programmatūra”.

Digitālas starpniekplatformas,  kas savstarpēji  atbilst  uzņēmumiem (informācijas nodrošinātāji  ar
lietotājiem, patērētāji vai profesionāli klienti ar piegādātājiem, individuālas personas ar mīlestību
vai attiecībām,...), vairs nav privāti, uz peļņu balstīti monopoli. Atbilstošā programmatūra un veids,
kādā  tā  uzskata  lietotāju  izteiktās  preferences,  vairs  nav  patentēta,  necaurredzama
programmatūra,  kas  vērsta  uz  platformas  īpašnieka  peļņas  palielināšanu,  nevis  uz  lietotāju
interesēm.

 3.2.1.5 Produkta dizains

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

Attiecībā uz visām ilglietojuma precēm atsauces dizainparaugu publisko, un tas visiem ir pieejams
saskaņā ar taisnīgiem juridiskiem un ekonomiskiem nosacījumiem (definēts kā viena no taisnīgām
līgumu veidnēm). Šajā atsauces dizainā ietilpst:

 jaunākās prasības attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem;

 jaunākie tehniskie sasniegumi;

 vislabāk zināmais kompromiss starp ergonomiku, lietošanas ērtumu un ilgmūžību.

Rūpniecības preču dizains vairs nav bezjēdzīgu un bezjēdzīgu “stila” variāciju izplatīšana, kuru
vienīgais  mērķis  ir  dot  iespēju  patērētājiem  atzīmēt  savu  (pieteikto  vai  reālo)  sociālo  statusu
nevienlīdzīgā  sabiedrībā,  neņemot  vērā  funkcionalitāti,  lietošanas  ērtumu  vai  dabas  resursu
izmantošanu.

(sk.:Erreur : source de la référence non trouvée)

 3.2.2 Enerģijas piegāde fiksētām vietām

 3.2.2.1 Elektriskais režģis

Elektrotīkls  ir  pilnībā  atjaunojams,  pamatojoties  uz  vēja  enerģiju  un  saules  fotoelektriskajiem
elementiem, kas novietoti uz jumtiem (un, ja iespējams, ģeotermālā enerģija, hidroenerģija, jūras
straumes).  Tas ir  pilnībā savstarpēji  savienots kontinentālā  līmenī  ar  pietiekamu uzglabāšanas
jaudu, lai pastāvīgi atbilstu enerģijas piegādes prasībām.

Elektrotīkls vairs nav atkarīgs no fosilā kurināmā, lai ražotu pamatenerģiju un nodrošinātu tā jaudu,
kas atbilst maksimālajam pieprasījumam.

 3.2.2.1.1 Elektroenerģijas ražošana
Elektrisko jaudu rada:

 hidroelektrostacijas kalnainos reģionos un gar lielām upēm;

 vēja enerģijas parki vējainos reģionos (Eiropā: ap Ziemeļjūru un Atlantijas okeānu, dažās
ielejās) un jūrā;

 fotoelementu elementi uz visiem jumtiem;
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 ģeotermālā enerģija seismiskos/vulkāniskos reģionos (Eiropā: Itālijā, Grieķijā, Balkānos).

Ja  kodolsintēzes  tehnoloģija  sasniedz  rūpnieciskās  klases  ražošanas  jaudu  (kas  2019.  gadā
joprojām  ir  ļoti  nenoteikta),  tad  tā  tiek  izmantota  papildus.  Ņemtā  hipotēze  ir,  ka  sabiedrība
darbojas apmierinoši bez kodolsintēzes.

 3.2.2.1.2 Elektroenerģijas uzglabāšana
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas

Elektroenerģija  tiek  uzglabāta  periodos,  kad  atjaunojamā  enerģija  pārsniedz  pieprasījumu,  lai
pārvarētu visilgākās paredzamās situācijas,  kad nav pieejams ne vējš,  ne saules gaisma, t.  i.,
ziemas anticikloniskie apstākļi (nav vēja, 16 stundas tumsas dienā, kontinentālā mērogā nedēļām
ilgi).  Šī  ilgtermiņa  uzglabāšana  tiek  nodrošināta,  izmantojot  gāzes  tehnoloģiju  (kas  balstās  uz
ūdens elektrolīzi)  un  ūdeņraža vai  metāna pazemes glabātavas  (iespējams,  kopā ar  skābekļa
uzglabāšanu, lai metāna degvielas skābekli sadedzinātu viegli reģenerējamam oglekļa dioksīdam).
Tas nozīmē, ka visus esošos ģeoloģiskos veidojumus (piemēram, sāls kupolus),  kas piemēroti
ūdeņraža  vai  skābekļa  pazemes  krātuvēm,  izmanto  pilnai  jaudai  (esošās  dabasgāzes
uzglabāšanas ietilpība ir pietiekama, lai uzglabātu vajadzīgo metānu).

 3.2.2.2 Saules karsēšana

Visas ēkas ir aprīkotas ar siltuma saules paneļiem, lai siltinātu sanitāriju ūdeni. Visas izmantotās
ūdens plūsmas, kas izplūst no ēkas, maina savu siltumu ar ienākošajām ūdens plūsmām, lai pirms
tam to  uzsildītu,  pirms  tā  ieplūst  termiski  izolētajā  siltajā  ūdens  tvertnē.  Ja  saules  enerģija  ir
nepietiekama, lai karsētu sanitāriju ūdens attiecīgajā temperatūrā, to papildina atjaunojamie avoti
(ilgtspējīgi audzēta biomasa vai ar elektrību darbināmi siltumsūkņi).

Ēku apsildīšana ir nevajadzīga, jo visas ēkas ir izolētas pasīvo ēku veiktspējas līmenī.

Mājokļu vai biroju ēku siltināšana vairs nav nepieciešama.

Krāna ūdens sildīšana mājās un terciārās ēkās vairs netiek veikta ar fosilo kurināmo darbināmiem
sildītājiem

 3.2.2.3 Saules dzesēšana

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

Visas ēkas ir aprīkotas ar absorbcijas ledusskapjiem, lai tās atdzistu vasaras laikā.

Ēkas vairs  nav  aprīkotas  ar  elektriskiem gaisa  kondicionētājiem,  kas  patērē  elektroenerģiju,  ir
trokšņainas  un  satur  spēcīgas  siltumnīcefekta  gāzes,  kas  veicina  globālo  sasilšanu,  noplūstot
lietošanas laikā un neuzmanīgas izgāšanas laikā dzīves cikla beigās.

 3.2.2.4 Saules enerģijas gatavošana

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

Lēnie kulinārijas procesi saglabā pārtikas vitamīnus un oligoelementus. Pēc iespējas biežāk šo
lēno vārīšanu veic ar saules enerģijas plītīm uz māju un ēku jumtiem vai terasēm.

Ēdiena  gatavošanu  reti  veic  augstā  temperatūrā  (piemēram,  cepšana,  vārīšana,  cepšana,
cepšana), izmantojot intensīvus enerģijas avotus (gāzi, elektriskās krāsnis, kokogles), kas ir gan
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izšķērdīgi no uzturvielām, gan no enerģijas.

 3.2.3 Pārveidošana
Visi transformācijas procesi, kas tiek veikti ar inerto, nedzīvo vielu, ir revertible vai ir tuvu revertible.

Patērējamie  produkti  (piemēram,  ziepes,  smērvielas,  krāsa,  papīrs,  tinte)  un  to  iepakojums  ir
paredzēti,  lai  samazinātu  to  patēriņu,  lai  tos  pēc  lietošanas  varētu  reģenerēt  un,  saglabājot
funkcionalitāti,  tos  varētu  pārstrādāt  vismaz  100  ciklu  laikā,  vai  arī  pēc  lietošanas  izšķīdināt,
neradot kaitējumu videi.

Ilglietojuma  preces  (piemēram,  mājsaimniecības  ierīces,  datori,  profesionālā  tehnika)  un  tiem
pievienotie apkopes pakalpojumi ir paredzēti šīm precēm vismaz 50 gadus (25 gadus apģērbam
un apaviem),  ja  tās  tiek  pienācīgi  apkoptas  (un pat  100  gadus  profesionālai  tehnikai).  Tās  ir
paredzētas arī detaļu rūpnieciskai remontam, modernizēšanai, atkārtotai ražošanai un atkārtotai
izmantošanai, izmantojot automatizētus un standartizētus testēšanas, diagnostikas un stacionāro
montāžu procesus. Lai to panāktu, katra materiāla vienība ir atsevišķi izsekota un tās vēsture ir
reģistrēta.

Lielākā  daļa  pārveides  procesu  tiek  veikti  pēc  pieprasījuma,  lai  līdz  minimumam  samazinātu
krājumus  un  atkritumus.  Tas  ir  saistīts  ar  kavēšanos,  kas  tomēr  ir  precīzi  prognozējama,
pateicoties  uzticības  kvalitātei  piegādes  ķēdē  (godīgu  līgumu  dēļ)  un  pārveides  un  loģistikas
procesu uzticamībai.

Pārveidošanas procesi, ko veic inertām, nedzīvām vielām, vairs nav neatgriezeniskas izmaiņas,
kas neatstātu nekādu alternatīvu poligoniem vai sadedzināšanai produkta dzīves cikla beigās, jo tā
sastāvdaļas vairs nevar atdalīt.

Iepakojums vairs nav vienreizējs – un to paredzēts izmest uzreiz pēc tam.

Ilglietojuma preces (piemēram, mājsaimniecības ierīces, datori,  profesionālas mašīnas, apģērbi)
vairs  nav  izsviežami  izstrādājumi,  kas  paredzēti,  lai  tos  neuzturētu,  neremontētu,  neizmantotu
atkārtoti vai pārstrādātu, un kuru derīguma termiņš ir tieši virs likumīgā garantijas perioda (un kurus
bieži vien aizstāj ar jaunu vienību, ja tie neizdodas pirms minētā datuma) plānotā novecošanas
procesā.

No  ražotāja  atbildības  un  atbildības  vairs  nevar  izvairīties,  slēpjoties  aiz  secīgu  uzņēmumu
slāņiem.

Produktu krājumi vairs netiek sakrauti ātrāk, un pastāv risks, ka tie tiks izmesti, ja sagaidāmais
pieprasījums nepiepildīsies.

 3.2.3.1 Materiālu izvēle

 3.2.3.1.1 Homogēni materiāli
Visi homogēnie materiāli, no kuriem izgatavoti materiāli (metāli, plastmasa, stikls, ķīmiskās vielas,
ķīmiskās šķiedras), tiek iegūti otrreizējā pārstrādē, beidzoties visu noturīgo rūpniecības ražojumu
ļoti ilgam darbības laikam. Otrreizējo pārstrādi padara mūžīgu, nepasliktinot kvalitāti katrā ciklā,
saglabājot katras materiāla plūsmas tīrību šādā veidā: katrai materiālu kategorijai ir atļauts tikai
ierobežots stingri noteiktu šķirņu komplekts (20 līdz 50) (katrai šķirnei ir tikai viena krāsa) un katra
šķirne ir atsevišķi izsekota, šķirota un pārstrādāta.
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Dažas  plastmasas  rodas  no  biomasas,  piemēram,  no  mikroaļģēm.  Tās  ir  iekļautas  ilglaicīgos
ražojumos un otrreizējā pārstrādē, tādējādi uztverot CO 2 un atstājot to ārpus atmosfēras ļoti ilgā
laikā (iespējams, uz visiem laikiem).

Homogēni materiāli vairs netiek iegūti no raktuvēm, naftas urbumiem vai karjeriem lineārā plūsmā,
kas ved uz atkritumu rašanos. Tās vairs nav bezgalīgi daudzveidīgas pēc sastāva un krāsas, kā
rezultātā savākšana tiek veikta otrreizējai pārstrādei, nekontrolēti sajaucot daudzus neprecizētus
komponentus, kas pasliktina pārstrādātā materiāla tīrību (un līdz ar to kvalitāti un veiktspēju), kā
rezultātā “duļķošana” kļūst par arvien zemāku kvalitāti, nevis par autentisku, mūžīgu pārstrādi.

 3.2.3.1.2 Kompozītmateriāli
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Composite_material

Kompozītmateriālus izmanto tikai tad, ja to komponentus var dzīves beigās atdalīt vienā no (20 līdz
50) standartizētām viendabīgām šķirnēm, kas atļautas katrai  materiālu kategorijai,  lai  pabarotu
mūžīgo otrreizējās pārstrādes plūsmu.

Kompozītmateriāli vairs nav neatgriezeniska nešķiramu materiālu kombinācija, kas dzīves beigās
netiek izmantota citādi kā vien apglabāta vai sadedzināta.

 3.2.3.2 Formas materiālu gabali

 3.2.3.2.1 Cietie materiāli
Cietu materiālu daļas (piemēram, metālā vai plastmasā) tiek veidotas, formējot, apstrādājot (t. i.,
atdalot  materiālu  no gabala)  vai  pievienojot  materiālu  (arī  ar  3D iespiedumu).  Apstrādes laikā
izmantotās smērvielas tiek filtrētas un atkārtoti izmantotas vairāku simtu ciklu laikā.

Visu no gabala izņemto materiālu pēc smērvielas izņemšanas izbaro atpakaļ materiāla otrreizējai
pārstrādei.

Cietu materiālu (piemēram, metāla vai plastmasas) lūžņi, kas radušies, formējot vai apstrādājot (t.
i., atdalot materiālu no gabala), vairs netiek piesārņoti ar smērvielu un netiek izmesti.

 3.2.3.2.2 Tekstilmateriāli un mīkstie materiāli
* Saite: http://www.gemtex.fr/fields-of-research-2/uz cilvēkiem orientēts dizains /

Drēbes, kas piestāv katra cilvēka individuālajam ķermeņa stilam, viņai tiek pasniegtas, izmantojot
virtuālus prototipu veidošanas rīkus, balstoties uz cilvēka ķermeņa metriku (proporcijas, izmērs,
krāsas), kas mērīta specializētajās pilsētas tirdzniecības vietās. Kad apģērba gabals ir izvēlēts,
apģērba gabala izgatavošanai  vajadzīgie tekstilmateriāli  tiek atsevišķi  sagriezti  ar  automatizētu
lāzerinstrumentu  par  tādu  pašu  cenu,  kāda  ir  masveida  ražošanai,  tā  saucamajā  “masas
pielāgošanas” procesā.

Apģērbi  vairs  nav  masveidā  ražoti  gatavi,  un  “modes”  sociālais  un  reklāmas  spiediens  tiek
uzspiests patērētājiem (neatkarīgi no viņu gaumes un ķermeņa īpatnībām), lai radītu viendabīgu,
plaša mēroga tirgu, kas būtu saderīgs ar šo ražošanas modeli.

(sk.:Apģērbs)

 3.2.3.3 Virsmas apdare

* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_finishing
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Virsmas apdare ir  revertible:  visus substrātam piemērotos materiāla slāņus var selektīvi  atdalīt
otrreizējai pārstrādei, izmantojot ķīmisku darbību (piemēram, šķīdinātājus), mehāniskos līdzekļus
(piemēram, noberšanu) vai karsējot.

Virsmas apdare vairs nav neatgriezeniska, un tas liek iznīcināt vai izmest visu pamatmateriālu, pat
ja nodilst tikai plānais pārklājums pie virsmas.

 3.2.3.4 Montāža

Gabalu salikšana ir pilnībā revertible, lai nodrošinātu dismontāžu, nezaudējot neviena samontētā
elementa funkcionalitāti.

Gabalu  salikšana  vairs  nav  neatgriezeniska  (piemēram,  pielīmējot  vai  nolīmējot),  tādējādi
izjaukšana vairs nespiež iznīcināt samontētos gabaliņus.

 3.2.4 Cilvēku nedzīvu būtņu pārveidošana

 3.2.4.1 Kultivēti augi

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

Augus audzē lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem, izmantojot “reģeneratīvo lauksaimniecību”, t.i.,
bioloģisko  lauksaimniecību  (nav pesticīdu,  nav  mākslīgā mēslojuma),  kurā  augsne ir  pastāvīgi
pārklāta ar veģetāciju (lai to atjaunotu un novērstu ūdens iztvaikošanu), un kokus laukā un ap to
(dzīvžogi) aizsargā pret vēju un pārmērīgu karstumu un nodrošina lapas, kas baro humusu.

Vispārējā  ideja  ir  izmantot  ikvienu gaismas daļiņu  augu audzēšanai  un paļauties  uz dabiskām
parādībām, lai saglabātu un reģenerētu dzīvo augsni.

Šo principu izmanto arī mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Meži ir daudzveidīgs dažāda vecuma
koku sajaukums, kas veicina robustumu un savstarpēju atbalstu, kā arī rada bagātu un sarežģītu
ekosistēmu.

Augus, kas paredzēti lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem, vairs neaudzē, plaši izmantojot:

 neilgtspējīgi  mēslošanas  līdzekļi  uz  minerālu  bāzes  (kas  izgatavoti  no  dabasgāzes
sadegšanas gaisā  slāpekļa  ietekmē,  tādējādi  radot  SEG emisijas,  kā  arī  no potaša un
fosfātu raktuvēm);

 pesticīdi, kas pārāk bieži ir toksiski cilvēkiem, bet vēl svarīgāk ir iznīcināt visas dzīvības
formas, un jo īpaši kukaiņi pārtikas ķēžu un organisko sadalīšanās procesu saknē;

 smagu  mehānisku  augsnes  apstrādi  un  aršanu,  kas  rada  ūdens  necaurlaidīgu  “arkla
pannu”; un

 neilgtspējīga apūdeņošana, kurā ūdens ieguve bez ierobežojumiem izplūdina gruntsūdeņu
krājumus.

Meži vairs nav garlaicīgi  un trausli  vienas sugas sugu ar augstu ražu monokultūras, ir  pakļauti
epidēmijām un savvaļas ugunsgrēkiem, kas īsā laikā tiek izcirsti uz platām virsmām, kur augsni
iznīcina sausuma un karstuma ietekmē.
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 3.2.4.2 Lauksaimniecības dzīvnieki

Lauksaimniecības dzīvnieki  galvenokārt  tiek audzēti un audzēti,  lai pārstrādātu un uzglabātu to
augu enerģiju, ko cilvēki nevar tieši asimilēt (piemēram, no zālājiem), pārtikas atliekām (piemēram,
cūkām, vistām) vai augiem, kas aug zonās, kur ir vajadzīgs pārāk daudz cilvēka darba, lai tieši
izaudzētu augus, kurus mēs varam tieši izmantot (piemēram, stāvās kalnu nogāzēs). Aitas izmanto
arī  vilnas  šķiedru  nodrošināšanai,  turpretī  zirgus  izmanto  smagu  kravu  vilkšanai  (piemēram,
mežos).

Lauksaimniecības dzīvnieki vairs netiek audzēti tikai gaļas nolūkā, lai tos varētu ēst kā neveselīga
uztura sastāvdaļu. Tie vairs netiek audzēti milzīgās “vaislas fabrikās” necilvēcīgos apstākļos, lai
samazinātu izmaksas.

 3.2.4.3 Meža dzīve

Pilsētu un lauku teritorijās ir pietiekami daudz savstarpēji savienotu platību (mežu, dzīvžogu, pļavu,
mitrāju, ūdensceļu “zaļo un zilo tīklu” veidā), ūdens un barības vielas savvaļas florai un faunas
sugām, lai tās attīstītos un turētos bagātīgās, nobriedušās un daudzveidīgās ekosistēmās.

Vietējās  savvaļas  floras  un  faunas  sugas  vairs  nevirzās  uz  masveida  izmiršanu  sakarā  ar  1)
pesticīdu  izmantošanu,  2)  biotopu  iznīcināšanu  un  sadalīšanos  pa  ceļiem,  autostāvvietām  un
pilsētu izplešanos, 3) ārējām invazīvajām sugām un 4) klimata pārmaiņām.

 3.2.5 Preču pārvadāšana
Materiālu preces pārvadā, izmantojot līdzekļus ar vismazāko enerģijas patēriņu katram ceļojuma
posmam.  Rezultātā  tas  tiek  organizēts  kā  multimodāls  transports  ar  vairākiem  transloading
pārvadājumiem. Katrs konteiners un prece tiek atsevišķi  izsekota,  un transporta infrastruktūras
stāvoklis tiek pastāvīgi uzraudzīts, lai precīzi prognozētu transportēšanas ilgumu.

Materiālu preces kontinentā vairs netiek pārvadātas gandrīz tikai uz piesārņojošām, trokšņainām,
bīstamām, energoefektīvām un klimatu iznīcinošām kravas automašīnām pat lielos attālumos visā
šajā kontinentā un nogādāšanai pilsētu teritorijās, lai nodrošinātu nepārtrauktu, tiešu, no punkta uz
punktu vērstu un aktuālu loģistiku. Kravas automašīnu vadītāji vairs nav mūsdienu laika vergi, kas
pakļauti bezgalīgi zemākai konkurencei attiecībā uz algām un nebeidzamām darba stundām, kas ir
viņu veselības un citu cilvēku drošības izmaksas.

Starpkontinentālie pārvadājumi vairs netiek veikti ar naftu darbināmiem kuģiem.

 3.2.5.1 Transports pilsētās

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

Mazas ar baterijām darbināmas elektriskas kravas automašīnas (mazāk par 3,5 t)  un elektriski
darbināmi kravas velosipēdi, kas pārvadā preces nelielos attālumos (daži km) starp dzelzceļa vai
ūdensceļu tīklu un pilsētu vietām, kur patērētājam (mazumtirdzniecības veikalos vai e-komercijas
savākšanas  stacijās)  tiek  piegādātas  materiālu  preces  un  pēc  to  izmantošanas  (apkopei,
remontam, atkārtotai izmantošanai, atkārtotai ražošanai vai pārstrādei).

 3.2.5.2 Transports lauku apvidos

Autobusu vai vilcienu stacijas, kas savieno velosipēdu/pedelec satiksmi ar sabiedriskā transporta
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sistēmu,  ir  arī  vieta,  kur  patērētājam  tiek  piegādātas  materiālu  preces  (mazumtirdzniecības
veikalos vai e-komercijas savākšanas stacijās)  un iegūtas no viņa pēc izmantošanas (apkopei,
remontam, atkārtotai izmantošanai, atkārtotai ražošanai vai otrreizējai pārstrādei).

Viņi rīko nomas stacijas transporta ratiem, kas jāāķē ar velosipēdiem/pedelēm, kuras paredzēts
izmantot šim materiālo preču transportam.

Preču transportēšana no dzelzceļa vai ūdensceļu tīkla uz autoostu, kur cilvēki var tos savākt ar
savu  personīgo  velosipēdu/pedelec,  notiek  nelielos  attālumos  (<  25  km)  ar  akumulatoru
darbināmiem  elektriskiem  kravas  automobiļiem  (iespējams,  ar  automatizētu  braukšanu),  kas
pārvietojas ne vairāk kā 50 km/h.

 3.2.5.3 Pārvadājumi starp rūpnīcām piegādes ķēdē

Īso transporta posmu (< 25 km) starp rūpnīcu, loģistikas dispečercentru (vai, vispārīgāk, jebkuru
vietu, kur materiālu preces tiek transformētas lielos daudzumos) un dzelzceļa vai ūdensceļu tīklu
veic  standarta  konteineros,  elektriskos,  potenciāli  automatizētos  kravas  automobiļos,  kas
pārvietojas ar ātrumu, kas ir mazāks par 50 km/h.

 3.2.5.4 Kontinentālie pārvadājumi

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

Materiālu kravu pārvadājumi lielos attālumos tiek veikti dzelzceļa vai ūdensceļu tīklā. 2019. gada
dzelzceļa  tīklu  papildina  autoceļu  pārveidošana  dzelzceļos.  Šajos  tīklos  multimodālo
starpsavienojumu  stacija  pastāv  ik  pēc  20  km,  kur  materiālu  preces  tiek  pārvietotas  starp
elektriskajiem  kravas  automobiļiem/kravas  velosipēdiem  un  vilcienu/baržu.  Šajās  stacijās  ir
dispečervienība,  kurā  konteinera  saturs  ir  sadalīts  mazajās  kravas  velosipēdu/pilsētas  kravas
automobiļu kravās un savstarpēji, kur vairāku kravas velosipēdu/pilsētas kravas automobiļu saturs
tiek savākts vienā konteinerā.

Konteineru  nosūtīšanu  no  konkrētas  izcelsmes  uz  vairākiem  galamērķiem  veic  atjaunotās
šķirotavās, kur virsservisos konteinerus pārceļ no viena vilciena uz otru.

Vilcieni ir elektriski, tos baro gaisvadu līnijas. Arī baržas iekšējos ūdensceļos ir elektriskas, tās baro
baterijas, kas ir atkārtoti noslogotas pie katras slēdzenes.

 3.2.5.5 Starpkontinentālajos pārvadājumos

Starpkontinentālos kravas kuģus darbina elektriskie dzinēji, ko darbina degvielas elementi, un liels
ūdeņraža konteiners, kas nodrošina autonomiju lielos attālumos.

 3.2.6 Cilvēku izglītošana un kopšana
Cilvēku  izglītošana  un  aprūpe atbilst  vispārīgam ētiskam principam,  proti,  paļaušanās  uz  viņu
piekrišanu un uz šādām augstvērtīgām iezīmēm, kas tām ir kopīgas:

 empātija,

 vēlme sadarboties un rīkoties kopējā labā,

 spēja iesaistīties miermīlīgās un cieņpilnās diskusijās,

 morālo saprātu un
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 racionalitāte.

Cilvēki vairs nav pakļauti manipulācijām ar reklāmu vai “piebikstīšanu”, kas tiecas pēc kognitīvām
neprecizitātēm  (piemēram,  pret  zaudējumu)  un  rāpuļu  smadzenēm  un  tās  primitīvajiem  baiļu,
bada, slāpes un seksuālās alkas refleksiem.

 3.2.6.1 Izglītība

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

Izglītība ir starp precēm, kas bez maksas paredzētas no valsts budžeta. To sniedz no dzimšanas
līdz 18 gadu vecumam, un pēc tam 5 gadu laikā, kas jālieto jebkuru laiku dzīvē.

Izglītība balstās uz šādiem principiem:

 atbalsts izglītojamā pašreizējām spējām un to attīstībai līdz maksimālajam potenciālam;

 cieņa pret mācāmā cilvēka personību un radošumu;

 izglītojamā autonomijas palielināšana līdz pieauguša cilvēka pilnīgai autonomijai;

 patiesības un spējas neatkarīgi novērtēt patiesību un uzticamību.

Izglītībai  paredzētie  resursi  tiek  izmantoti  efektīvi,  nodrošinot  vislabāko  pieejamo  zināšanu
izmantošanu attiecībā uz spēju un zināšanu nodošanu paaudzēs.

Izglītība  vairs  nav  laba  atturība turīgai  sociālai  klasei,  kas  pēc tam to  izmanto  kā līdzekli,  lai
attaisnotu savas dominēšanas pārmantošanu no vienas paaudzes uz nākamo.

Izglītības jomā vairs nav šādu problēmu.

 izglītojamā esošo spēju ignorēšana, lai nodrošinātu sociālo atbilstību;

 pakļaušanās veicināšanu, pakļaušanos un autoritātes argumenta nekritisku pieņemšanu;

 resursu trūkums, pārpārēm klases un pāraudzinātie skolotāji;

 jauniešu smadzeņu un spēju (kognitīvo un emocionālo) iznīcināšana, neaprobežojoties ar
video saturu visu veidu ekrānos (televīzijā, planšetdatoros, viedtālruņos);

 nekritiska nemotivētu un neefektīvu pedagoģisko teoriju piemērošana.

 3.2.6.1.1 Agra bērnība (0-5 gadi)
* Saite: https://heckmanequation.org/resource/early-pirmsskolas izglītība /

Agrīna bērnība ir  dzīves brīdis,  kad tiek apgūtas svarīgas spējas:  motriskums,  valoda,  sociālā
mijiedarbība, urīna un anālais kontinents... Ņemot vērā agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes
ilgtermiņa sekas,  tā  tiek  nodrošināta  augstas  kvalitātes  vidē:  labi  apmācīts  un labi  apmaksāts
personāls; augsta pieaugušo/bērnu attiecība; plaša, droša un droša telpa bērnu kustībām; spēcīga
mijiedarbība ar vecākiem un viņu iesaistīšana.

Agra bērnība vairs nav novārtā pamests brīdis dzīvē, kur uzskata, ka bērna vajadzības ir  tikai
bioloģiskas, un kur tiek uzskatīts, ka jebkurai sievietei, jo viņa ir sieviete, naturīgi ir nepieciešamās
prasmes, lai nodrošinātu aprūpi.

Agra bērnība vairs nav brīdis, kad vecāki vai nu ir spiesti palikt mājās, lai rūpētos par savu bērnu,
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jo trūkst pieejamu izglītības un aprūpes iestāžu, vai arī maksā nesamērīgas summas, lai izvietotu
savu bērnu privāti pārvaldītā bērnudārzā, kas veidots līdzīgi kā kreisās bagāžas kabinets bērniem,
ar pārmērīgi, nepietiekami apmaksātu un nepietiekami kvalificētu personālu.

 3.2.6.1.2 Bērnība (6-11 gadi)
Bērnība ir laiks, kad tiek likti kognitīvie pamati turpmākai kompetenču apguvei. Plašs kompetenču
kopums, piemēram, tie, kas nepieciešami vajadzību apmierināšanai, ir skaidri nosūtāmi, izņemot
lasīšanu, rakstīšanu un skaitīšanu. Šīs prasmes ietver manuālās prasmes (piemēram, galdniecība,
adīšana,  ēdiena  gatavošana),  mākslinieciskās  iemaņas  (piemēram,  zīmēšana,  glezniecība,
mūzika) un ķermeņa iemaņas (piemēram, skriešana, peldēšana, riteņbraukšana). Turklāt sociālās
prasmes  tiek  attīstītas,  īstenojot  skaidrus  bērnu  sadarbības  projektus,  un  saskaņā  ar  saviem
noteikumiem tiek atvēlēts daudz laika un vietas, lai bērni varētu spēlēt dažādās vecuma grupās.

Bērnība  vairs  nav  tas  laiks  dzīvē,  kad  mācīšana  koncentrējas  tikai  uz  dzimto  valodu  un
matemātiku, kaitējot jebkam citam.

 3.2.6.1.3 Sešpadsmit gadi (12-18 gadi)
Mācīšanās astoņpadsmit gadu vecumā ir  vērsta uz zināšanu un kompetenču ilgtermiņa apguvi
tīklā, kurā ir savstarpēji savienoti jēdzieni un jēdzieni.

Starpdisciplināra  mācīšanās  ir  priviliģēta,  un  tajā  tiek  apsvērta  viena  problēma  vai  artefakts
daudzos dažādos aspektos: piemēram, ražošanas iekārta kā mehānisks objekts, programmatūra,
atbalsts ķīmiskam vai mehāniskam procesam, saimniecisks aktīvs, darba stacija,  kas pielāgota
darbinieka  ķermenim,  bet  arī  potenciāls  kaitējuma  avots,  enerģijas  patēriņa  daļa,  vēsturiskās
attīstības rezultāts un ģeogrāfiski izkliedēts ražošanas process... Abstraktas zināšanas (piemēram,
vēsturē, matemātikā, fizikā) tiek izmantotas, lai atbalstītu argumentus informētās diskusijās.

Izglītība šajā vecumā attiecas arī uz kompetencēm iekļaušanai sabiedrībā: aktīva un konstruktīva
līdzdalība dažādu ieinteresēto personu demokrātiskajos procesos, pirmā medicīniskā palīdzība,
civilās aizsardzības procedūras …

Mācības astoņpadsmit gadu vecumā vairs nav orientētas uz atšķirīgo un nesavienoto abstrakto
jēdzienu un jēdzienu īslaicīgu iegūšanu un restitūciju (un aizmiršanu), kas mācību laikā atsevišķi
disciplināros  silos  māca  atsevišķiem  indivīdiem  bez  jebkādas  produktīvas  mijiedarbības  savā
starpā.

 3.2.6.1.4 Jauni pieaugušie (19-25 gadi)
Augstskola  tiek  organizēta  ap  viendabīgām  profesiju  kategorijām.  Katrai  viendabīgai  profesiju
kategorijai šie kursi veido saskaņotu daudzdisciplināru kopumu, kas strukturēts pēc prasmēm, kas
nepieciešamas šo profesiju apgūšanai, profesionālās dzīves sākumā un galvenokārt, lai turpinātu
mācīties visā tajā.

Specializācija zinātniskajās disciplīnās notiek tikai vēlu — doktorantūras izglītības, pētniecības un
pētniecības līmenī.

Augstskolu mācībspēki vairs netiek organizēti disciplināros silos, neņemot vērā studentu ilgtermiņa
profesionālās vajadzības,  un to mācību mērķis ir  izglītot  jaunus skolotājus un pētniekus sterilā
pašreprodukcijas režīmā.

Versija 1  p.54 /58 15 Dec 2019



Kosmopolītisks kooperatīvs – Vienošanās sabiedrība

 3.2.6.1.5 Pieaugušie
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_high_school

Pieaugušie  var  piekļūt  pastāvīgai  izglītībai  jebkurā  jomā,  ko  nodrošina  (vēlams,  sabiedriskās)
organizācijas  vietējā  līmenī,  par  pieticīgu samaksu,  ievērojot  Ziemeļvalstu  un ģermāņu “tautas
vidusskolas” modeli.

Pieaugušos  vairs  neuzskata  par  nespējīgiem mācīties  pēc  tam,  kad viņi  ir  ieguvuši  sākotnējo
izglītību, un viņi vairs nenosaka savu profesionālo dzīvi ar diplomu (vai tā neesamību), ko viņi tajā
laikā ir sasnieguši.

 3.2.6.1.6 Darba ņēmēji
Visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz nepārtrauktu izglītību un mācībām, kuru ilgums pieaug līdz ar
darba stāžu un kura ilgums var būt līdz vienam gadam. Darba ņēmējs pastāvīgā izglītībā saglabā
darba  līgumu  un  daļu  no  algas,  ko  maksā  valsts  iestādes.  Darba  ņēmēja  un  darba  devēja
attiecīgās iemaksas mācību izmaksās ir definētas šādi: tas, kurš izvēlas savu raksturu un laiku,
maksā vairāk.

Darba ņēmēji vairs netiek šķiroti starp tiem nedaudzajiem, kuriem ir “augsts potenciāls”, kuriem
uzņēmums  dāsni  apmaksā  pastāvīgu  izglītību,  pašfire-tojot  pareģojumu  par  kompetenču
paaugstināšanos un pašpārliecinātību, kas padara likumīgu piekļuvi vadības un vadības amatiem,
un kuri ir palikuši, lai rūpētos paši par sevi, un kuriem ir jāuzņemas savas brīvdienas un sava (bieži
vien niecīga) alga, lai samaksātu par mācībām, kas vajadzīgas, lai saglabātu savu (iekšējo un
ārējo) nodarbinātību.

 3.2.6.2 Kopšana

 3.2.6.2.1 Veselības aprūpe
Veselības aprūpi var uzskatīt par cilvēku uzturēšanu, t.i., uzturēt viņus labā garīgā, emocionālā un
fiziskā stāvoklī.  Veselības  aprūpe ir  viena no priekšrocībām,  ko valsts  budžets  nodrošina bez
maksas.

Tāpat kā jebkura veida apkopes, visefektīvākais līdzeklis ir profilakse. Darba un dzīves sociālie un
ekonomiskie apstākļi sabiedrībā ir veidoti tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēka veselībai. Slimību
agrīna atklāšana tiek īstenota, ja (un tikai tad, ja ir pieejami) efektīvi profilaktiski pasākumi.

Ārstēšanas diagnoze un recepte būtībā ir automatizēta, izmantojot jaunākos medicīnisku pētījumu
rezultātus  un  anonīmu  pacientu  datu  mākslīgās  informācijas  algoritmu  interpretāciju.  Agrīnās
atklāšanas,  diagnostikas  un  recepšu  programmatūra  ir  “godīga  programmatūra”.  Rīcību  ar
pacientiem, ja ir saistīta ar emocionālu mijiedarbību (smagas slimības diagnoze, ārstēšana ar krūti,
fizioterapija, vecmāšu terapija, zobārstniecība), veic cilvēki. Tehniskas darbības bez emocionālas
mijiedarbības ar pacientiem (operācijas) veic roboti vai cilvēki.

Veselības aprūpe vairs nav greznība, ko var atļauties tikai turīgie (uz kuriem attiecas slēgta, zemu
cenu veselības apdrošināšanas sistēma, kas atbilst viņu labajiem dzīves un veselības apstākļiem),
savukārt trūcīgajiem ir atstāta augstas cenas, zemas atdeves veselības aprūpes sistēma (jo viņi
atrodas  pretējā  situācijā),  un  tāpēc  viņiem  ir  jāmaksā  lielāka  daļa  no  augstākajām  veselības
aprūpes izmaksām.

Veselības aprūpe vairs nav tikai ārstniecisks process, kas notiek ļoti vēlu un bieži vien izmisīgās
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ārkārtas situācijās, jo cilvēki pēc iespējas vairāk izmaksu dēļ aizkavē jebkādu ārstēšanu.

 3.2.6.2.2 Zīdaiņu un bērnu aprūpe
Mājsaimniecībā  gan  vīriešiem,  gan  sievietēm  ir  brīvs  laiks  no  saviem  profesionālajiem
pienākumiem,  lai  rūpētos  par  bērniem un  zīdaiņiem,  kad  izglītības  sistēma beidz  savu  darbu
(vakari,  nedēļas  beigas,  brīvdienas).  Viņiem  ir  arī  laiks  parastā  darba  laikā,  lai  pildītu  savu
pienākumu dot ieguldījumu bērnu izglītošanā, kopā ar izglītības speciālistiem.

Bērnu un zīdaiņu aprūpe vairs nav slogs, kas būtībā ir atkarīgs no sievietēm, un tas liek viņām
pārtraukt vai atstāt novārtā profesionālo karjeru, tādējādi uzkrājot neatgūstamu darba samaksas un
karjeras atšķirību starp vīriešiem.

Vīrieši un sievietes vairs neredz savus bērnus tikai vēlu vakarā, pēc ilgām darba un darba dienām
un trauslas skolas ķēdes un aizbildniecības risinājumiem saviem bērniem.

 3.2.6.2.3 Vecāka gadagājuma cilvēku aprūpe
Vecāka  gadagājuma  cilvēki  turpina  strādāt  līdz  vēlam  vecumam  –  samazinātā  tempā  un
vajadzīgajā līmenī un īsākā laikā nedēļā atkarībā no vecuma un fiziskā un garīgā stāvokļa.  Šī
aktivitāte viņus uztur saskarsmē ar sabiedrību un uzlabo viņu stāvokli.

Tomēr,  kad  vecāka  gadagājuma  cilvēki  ir  zaudējuši  savu  autonomiju,  viņiem  tiek  nodrošināta
bezmaksas  aprūpe.  Šo  aprūpi  veic  cilvēki  vai  roboti  (saskaņā  ar  vecāka  gadagājuma  cilvēku
izvēli), galvenokārt mājās un pēc tam arī mājās.

Gados vecākie cilvēki vairs netiek atlaisti no intensīva darba, aizejot pensijā, un viņiem vairs nav
vajadzīgi daudzi vieglas depresijas gadi, lai atrastu viņiem svarīgas aizstāšanas darbības.

Kad vecāka gadagājuma cilvēki  ir  zaudējuši  savu autonomiju,  viņiem vairs nav jātērē visi  viņu
ietaupījumi,  lai  samaksātu  par  nepietiekamu  darbu  mājās,  kur  viņus  ļaunprātīgi  izmanto
nepietiekami apmaksāti un nepietiekami kvalificēti aprūpētāji.

 3.2.7 Sabiedrības pārveidošana
Valsts  politika  un  vispārīgāki  sabiedrības  pārveidojumi  ir  izstrādāti  un  pārbaudīti,  izmantojot
metodes, kas saistītas ar inženieriju:

1. ir apzināts atrisināmais jautājums/problēma;

2. pamatojoties uz esošajām zināšanām, tiek izstrādātas hipotēzes par problēmas/problēmas
iespējamo cēloni (- iem);

3. tiek veikti salīdzinošie eksperimenti, lai apstiprinātu jebkuru hipotēzi;

4. kad cēlonis (-i) ir identificēts (-i), politika ir izstrādāta tā, lai risinātu problēmas/problēmas
cēloni (- us);

5. plānotās politikas ir digitāli modelētas un izmēģinātas;

6. kad politika  ir  validēta,  izmantojot  simulāciju  un izmēģinājuma projektu,  tā  tiek īstenota
plašā mērogā.

Valsts politika un vispārīgāki sabiedrības pārveidojumi vairs nav ideoloģisku konfliktu ietvars starp
tikpat nebūtiskiem un vienlīdz vienkāršotiem cilvēku un sabiedrības uzskatiem. Valsts politika vairs
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nav  joma,  kurā  politiķi  izmanto  savus  lolojumdzīvnieku  projektus,  neapsverot  empīrisku
apstiprināšanu.

 3.2.8 Atbilstības kontrole
Materiālām un  nemateriālām precēm un  pārveidošanas  procesiem,  kas  tās  rada,  jāatbilst  sīki
izstrādātiem noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tās nerada kaitējumu cilvēkiem, sabiedrībai vai videi
un ka tās saglabā resursus.

Eiropas Savienības mērogā vienota, labi aprīkota un labi apkalpota tirgus uzraudzības un muitas
iestāde pārbauda preču atbilstību juridiskajām prasībām. To var pamatot ar pierādījumu vākšanu,
ko veic aizstāvības organizācijas un ziņotāji uzņēmumos vai organizācijās.

Preču atbilstības pārbaudi Eiropas Savienības iekšējā tirgus tiesiskajām prasībām (par veselību un
drošību, vides aizsardzību) vairs neveic sadrumstalots zooloģiskais dārzs, kurā ir vairāk nekā 500
nepietiekami  darbinieku  un  kurā  ir  nepietiekami  apkalpoti,  nesaskaņoti  un  pretrunīgi  valsts
iestādes, kuras visas ir ieinteresētas nesodīt savus vietējos/valsts uzņēmumus (kas pēc tam liktu
vietējiem iedzīvotājiem zaudēt darbu), pat ja tas rada kaitējumu cilvēkiem un videi, kas darbojas
saskaņā ar tiesību aktiem.

 3.3 Atkritumu apsaimniekošana
Jebkura  dzīvu  būtņu  darbība  rada  atkritumus  –  nav  tādas  sabiedrības  kā  “nulles  izšķērdība”.
Tomēr mēs varam nodrošināt, ka atkritumu plūsma ir minimāla un ka šo atkritumu apglabāšana,
tos apglabājot, tiek veikta, ievērojot mūsu dabiskās vides reģenerācijas spējas.

Mūsu patēriņa atkritumu plūsmas (ieskaitot visus starpatkritumus, kas radušies piegādes ķēdē)
vairs nepārsniedz mūsu vides reģenerējošās jaudas un vairs neuzkrājas poligonos vai okeānos.

Ķīmiskās atliekas vairs neuzkrājas mūsu vidē un dzīvniekiem pārtikas ķēdē.

Dzīvu būtņu radīto atkritumu bioloģiskā vērtība vairs netiek zaudēta, ja tiek reģenerēta augsne, to
sadedzinot  vai  izgāzjot  poligonos.  Zemas  temperatūras  karstums  vairs  nezaudē,  to  vienkārši
izkliedējot gaisā vai ūdenī.

 3.3.1 Izlietots ūdens un izdalījumi no cilvēkiem
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment

Izlietoto ūdeni no veļas mazgājamām personām, ēdiena gatavošanas piederumus, apģērbus un
mājas, kā arī cilvēku ekskrementus likvidē, izmantojot kanalizācijas tīklu, pārstrādājot notekūdeņu
attīrīšanas  iekārtās,  un  no  tā  izrietošās  ķīmiski  un  bakterioloģiski  drošās  notekūdeņu  dūņas
atkārtoti izmanto lauksaimniecībā, veicinot fosfātu reģenerāciju.

Rūpnieciskos notekūdeņus apstrādā atsevišķi, galvenokārt iekštelpās.

 3.3.2 Pārtikas atlikumi
* Saite: https://en.wikipedia.org/wiki/Compost

Augu  un  minerālpārtikas  atlikumi  (piemēram,  augļu  akmeņi  un  sēklas,  burkānu  lapas,  olu
čaumalas) ir kompostēti.
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Dzīvnieku barības atlikumus (piemēram, taukus, ādu, kaulus) sadedzina vai apglabā.

 3.3.3 Piesārņotie bioloģiskie atkritumi
Tiek  sadedzināti  piesārņoti  bioloģiskie  atkritumi,  piemēram,  no  slimnīcām  vai  ārstniecības
iestādēm.

 3.3.4 Materiāli objekti vairs nav izmantojami
Materiālu  objekti,  kas  izkrīt  no  parastā,  mūžīgā  pārstrādes  procesa,  piemēram,  nejaušas
piesārņošanas  vai  iznīcināšanas  dēļ,  ir  pakļauti  galīgai  samontēšanai,  un  to  sastāvdaļas  tiek
izmantotas zemākas kvalitātes ciklā vai vienkārši kā zemas kvalitātes celtniecības materiāli.

 3.3.5 Karstums
Paliekošu, zemas temperatūras siltumu no mājām, tīkla infrastruktūrām un rūpnieciskām iekārtām
izmanto vietēji pilsētas lauksaimniecības siltumnīcās vai slēgtos aļģu reaktoros, lai uztvertu oglekļa
dioksīdu.
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