km orë m2 persona kile ton litra % institucione rregulla kufij $ €

një propozim

Gjatë këtij shekulli popullsia botërore do të arrijë dhjetë milliard njerëz; ky do të jetë dhe numri
maksimal i rritjes së parashikuar si pasojë ndryshimeve demografike dhe paskëtaj ky numër ose
do të qëndrojë konstant, ose do të ulet. Ky projektim sugjerohet nga shifrat në rënie të lindjeve në
shumicën e vendeve në botë.
Synimi ynë i përbashkët duhet të jetë krijimi i kushteve që e mundësojnë jetën e lumtur për 10
miliard njerëz; kjo nënkupton plotësimin e nevojave të tyre bazë dhe ekzistencën e resurseve të
mjaftueshme për realizimin e potencialeve dhe talenteve individuale të njerëzve.

Kufizimet dhe sfidat
Për të përkufizuar stilin e jetesës për të dhjetë milliard njerëzit, duhet të merren parasysh aspektet
e mëposhtme:




kufijtë ekologjikë
kufijtë ekonomikë
zhvillimi individual dhe komforti social

Kufijtë ekologjikë
Kërkimet e fundit sugjerojnë se stili ynë i jetesës tejkalon kufijtë planetarë në të paktën pesë
kategori të dëmtimit mjedisor (sipas Stockholm Resilience Center)

Vija e pikëzuar përfaqëson kufijtë planetarë ekologjikë. Kategoritë më kritike janë ndryshimi i
klimës dhe zhdukjet e specjeve.
Një stil jete tipik “perëndimor” është për pasojë i paqëndrueshëm edhe nëse ky i fundit do të
izolohej vetëm në qendrat e vjetra të industrializimit. Është i paaplikueshëm universalisht.
Inovacioni teknologjik është jo vetëm i pamjaftueshëm por dhe do të vijë shumë vonë. Ne duhet
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të kërkojmë trajta më inteligjente të jetesës. Duke konsideruar ekologjinë dhe drejtësinë, një stil
tipik i jetesës do duhej të dukej kështu (nëse marrim si shembull Zvicrën):













20 m2 hapësirë private e jetesës
2.5 m2 hapësirë e përbashkët (1250 m2 në një mikroqendër, shih më poshtë)
Jo makina
Jo fluturime
6 km me tren për person në ditë (sot: 6km në Zvicër)
Një udhëtim me tren prej 1000 km në vit
Një udhëtim me anije prej 1000 km në vit
15 kg mish në vit (4.3 kg mish lope, 7.6 kg derr, 3.2 kg pulë; sot: SHBA 120, Zvicra 50)
20 l qumësht në vit (Zvicra sot: 370 l)
70 l ujë në ditë
3 orë të përdorimit të internetit në javë (sot: 7)
1 gazetë në ditë për 50 banorë

Elementët e ndryshëm të menusë janë pjesërisht të shkëmbyeshëm: psh. ha më pak mish, por shijon
një udhëtim me makinë, ul hapësirën e jetesës private me një udhëtim me distancë të shkurtër, etj.
Në tërësi këto kufizime kërkojnë një stil jetese tërësisht të ndryshëm, me një strukturë të ndryshme
rezidenciale, territoriale dhe institucionale. Ndërsa konsumerizmi masiv perëndimor është
qartësisht i paqëndrueshëm, një mënyrë jetese e kënaqshme për të 10 miliard njerëzit është jo
vetëm e mundur, por do të nënkuptonte përparim të konsiderueshëm për shumicën e popullsisë së
botës. Mbi gjithçka tjetër, ka mjaft resurse për të shmangur punën e rëndë, për të mbajtur ose
themeluar një sistem shëndetësor funksional dhe për të tejkaluar përparimet shkencore dhe
teknologjike.

Kufijtë ekonomikë
Sistemi i tashmë ekonomik është në gjendje krize të përhershme. Kjo ilustrohet nga shifrat në
vijim: 226 trilion dollarë të borxhit planetar, pra 300% e GDP planetare prej 70 trilionësh dollarë
(pothuaj dyfishi i raportit borxh/GDP të Greqisë), një flluskë prej 600 trilionësh dollarë e
derivatëve financiarë.
Rritja është një nevojë sistemike e sistemit të tashmë ekonomik, por shtrihet në kapacitetet
ekologjike të planetit. Një ekonomi e qëndrueshme nuk mund të bazohet në rritje. Impakti i vet
fizik duhet të tkurret, dhe duhet të tkurret shpejt.
Digjitalizimi dhe automatizimi do të zvogëlojnë punët e paguara me 50% krahasuar me nivelin e
tanishëm; ky do të ishte një lajm i mirë nëse të ardhurat tona nuk do të vareshin drejtpërdrejt nga
puna. Prodhimi që i afrohet kostos margjinale zero tregon kolapsin e ekonomisë së tregut i cili
përcaktohet prej raportit çmim-rrogë. Punës vitale por të papaguar (60%, përgjithësisht në familje,
agrikulturë dhe kujdes) i nevojitet një kornizë shoqërore e përshtatshme që të jetë e dobishme për
ata që e performojnë.
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Pabarazia po rritet në nivel botëror duke krijuar rreziqe të mëdha për demokracinë. Lehtësimi
sasior dhe paraja e lirë nga bankat qendrore krijojnë një ekuilibër të pasigurt.
A ka një plan B, kur flluska më në fund të çahet?
Një ekonomi vërtet e shëndetshme përcaktohet nga qëllimet ekologjike dhe shoqërore, bazuar në
resurset dhe nevojat e përbashkëta. Ajo sigurohet që të gjithë të përfitojnë nga përparimet
teknologjike. Kjo ekonomi është vendosur nga dëshira demokratike e pjesëtarëve të saj, organizuar
në module funksionale territoriale. Ekonomia familjare racionale bazohet në parimet e mëposhtme:




Secili kontribon me ç’të mundet, secili merr ç’i nevojitet
Ndarja dhe shpërndarja në vend të tregtimit dhe marketimit
Bashkëpunim në vend të konkurimit

Një ekonomi e tillë bën thirrje për forma dhe grup rregullash të reja.
Rregullimi i vetëqeverisjes (demokracia) mund të funksionojë duke u bazuar në rregullat e
mëposhtme (Elinor Ostrom):
1. Përcaktim i qartë i kufijve të grupit.
2. Kombinim i rregullave të qeverisjes së të mirave të përbashkëta me nevojat dhe kushtet
lokale.
3. Sigurimi se ata të prekur nga këto rregulla mund të marrin pjesë duke i modifikuar.
4. Zhvillimi i një sistemi, i ndërmarrë nga pjestarë të komunitetit, për monitorimin e sjelljes
së pjesëmarrësve.
5. Vendosja e sanksioneve të gradave të ndryshme për shkelësit e rregullave.
6. Mundësimi i formave të aksesueshme e në kosto të ulëta për zgjidhjet e konflikteve.
7. Ngritja e përgjegjësive për qeverisjen e resursit të përbashkët në shtresa organizimi nga
niveli më i ulët deri në të gjithë sistemin e ndërlidhur.
Këto rregulla të thjeshta i aplikohen të gjithë institucioneve të moduleve (shih më poshtë). Në
një ekonomi racionale familjare, mund të dallohen tri sfera kryesore:





Ekonomia e jetesës e familjarëve të përditshëm (lagjeve, glomo1) ku puna e papaguar
është më e zakonshmja.
Shërbimet publike dhe industritë shtesë që mirëmbahen në një shkallë më të madhe,
përmes dëshirës dhe bashkëpunimit të qytetarëve përgjegjës. Ato planifikohen
racionalisht në bazë të resurseve dhe nevojave brenda kufijve territorialë dhe
menaxhohen prej instituteve të veta.
Pjesa e mbetur e sipërmarrjeve jo-vitale individuale apo kolektive të formave të
ndryshme (firma, kooperativa, partneritete) që nuk punojnë sipas një plani të përcaktuar
por rregullohen nga ligjet ekologjike dhe sociale.

Zhvillimi individual dhe përfshirja sociale
Kërkimet e fundit sugjerojnë se shumë nga cilësitë e stilit tonë të jetesës na bëjnë të palumtur.
Varfëria na bën të palumtur, sikurse stresi i vazhdueshëm në vendin e punës. Nivelet e larta të
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pabarazisë lidhen me dhunë më të lartë dhe shëndet më të keq. Shoqëritë më të barabarta janë dhe
ato më të lumturat (shembull, Danimarka).
Zhvillimi i ekonomisë industriale ka çliruar strukturat familjare dhe komunitetet tradicionale nga
shtypja. Mirëpo, pasoja të manifestuara në fenomene sikurse vetmia e padëshiruar, izolimi
shoqëror dhe anonimiteti janë shqetësuese. Shumë njerëz vuajnë mungesën e përkatësisë së vërtetë
dhe mbështetjes. Edhe aty ku nevojat bazike kënaqen, zhvillimi i mirëfilltë vetjak, pjesëmarrja,
dhe fuqizimi janë të pamjaftueshme në vendin e punës dhe në shtëpi.
Ne kemi nevojë për forma të reja jete, ku njerëz të të gjithë grupmoshave ndihen të integruar dhe
pjesë e një komuniteti, shijojnë mirënjohje shoqërore dhe pozicion të sigurt social. Për t’u rritur
shëndetshëm dhe lumtur, fëmijët kanë nevojë për një mjedis miqësor dhe të sigurt. Privatësia,
përfshirja shoqërore dhe zhvillimi vetjak nuk duhet të jenë kontradiktore.
Këto forma të reja jete mund të arrihen nëse mundësohen modele të shumëllojshme strehimi për
beqarët, çiftet, familjet dhe komunitetet e çdo lloji. Këto modele duhet të kenë fleksibilitet të
mjaftueshëm që t’u përshtaten kushteve në ndryshim të jetesës në mënyrë që askush të mos
detyrohet të ikë nga lagjia e tij dhe të humbë rrethin e vet shoqëror.
Dhe mbi të gjitha: demokracia krijon lumturi.

5 module territoriale funksionale universale (glomo)
Për t’u përballur me sfidat e tashme ekologjike, ekonomike dhe psiko-sociale, ne propozojmë të
organizojmë 3.5 miliard familjet e planetit me mjetet e këtyre pesë moduleve globale (glomo)
1.
2.
3.
4.
5.

16 milionë lagje (glomo1)
400’000 milionë qyteza (glomo2)
4000 qytete të mëdha dhe rajone (glomo3)
800 territore (glomo4)
1 planet (glomo 5)

Forma dhe përmasa organizimi të krahasueshme janë thelbësore për barazi globale dhe shkëmbim
të drejtë. Familja globale kërkon module universale me kufij dhe rregulla të qarta.
Këto module janë tërësisht funksionale, pa një stil të specifikuar jetese apo identitet kulturor të
nënkuptuar. Ato formojnë sfera të subsidiaritetit; module të mëdha vendosen aty ku të voglat janë
në problem. Çdo funksion duhet të performohet në nivelin më të ulët të organizimit (ose me të
afërt të mundshëm: rilokalizim).
Në ndihmesë të këtij organizimi do të vijnë serverët digjitalë që punojnë të pavarur.

1. Lagjet me ekologji dhe shoqëri të integruar (glomo1)
Vetitë e mëposhtme janë karakteristikë e tyre:
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Stili i jetesës brenda PBA (Kufijtë e Lejuar Planetarë, shih më sipër)
500’000 njerëz, përafërsisht si miks demografik
Strukturim demokratik (kooperativë, shoqatë)
Ndërtesa kompakte në një kontekst urban (distanca të shkurtra)
Lidhje me një bazë agrokulturore të 60 deri në 80 hektarë
Ekonomi e brendshme familjare dhe e kujdesit
Mikroqendër
Zgjedhje e gjerë e formës së strehimit: dhomë e vetme, apartament familjar, bashkëjetesë;
respekt i privatësisë

Pjesëtarët e një lagjeje themelojnë një njësi familjare kolektive që përplotëson atë private, e cila
siguron nevojat kryesore të jetës.

Ky është një model i një lagjeje urbane (glomo1) në një qytet tradicional Europian.
62 ha tokë agrokulturore janë të mjaftueshme për ofertën bazë të ushqimit nën kushte të buta
klimaterike (Europë Qendrore, SHBA, Kinë, Japoni, etj.). Në shumicën e rasteve baza
agrokulturore nuk do të jetë më larg se 20 deri në 50 km nga lagjia. Një kamion i vogël (3 t) mjafton
për të shpërndarë ushqim në secilën lagje. Inkurajohet bashkëpunimi, ndarja dhe shkëmbimi
ndërmjet lagjeve fqinje. Aksesi në tokë dhe ushqim është një element thelbësor në sovranitetin e
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lagjeve, por dhe në cilësinë e tyre të jetës (cilësia e ushqimit, pushimeve brenda vendit, pjesëmarrja
në punën në fermë dhe përpunimi i ushqimit).
Për të dhënë një shembull të llojeve dhe sasive të ushqimit dhe sipërfaqeve të nevojshme:
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(Nëse konsumohen vetëm 7.5 kg mish për person në vit, sipërfaqja e domosdoshme zvogëlohet në
56 ha. Një pjesë e prodhimit të mishit lidhet me prodhimet e bulmetit. Sasia e produkteve të
bulmetit treguar në këtë tabelë nuk lidhet me shembullin e menusë ekologjike më sipër.)

Mikroqendra është një zonë me shërbime të përzjera (preferuar në katin përdhe) që optimizon
punët e shtëpisë, zvogëlon distancat (80 m = 1 minutë), mundëson bashkëpunimin mes banorëve
dhe i shërben në të njëjtën kohë komunikimit të përditshëm, mbledhjeve shoqërore, argëtimit dhe
lojërave në komunitet.
Në varësi të kushteve lokale dhe dëshirave të pjesëtarëve ajo mbulon 1200 në 2000 m2 dhe
drejtohet nga organizata e banorëve (bazuar në konceptin operacional).
Këtu është një paraqitje skematike:
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Në Zvicër performohen në vit 7.9 miliard orë punë e paguar dhe 9 miliard orë punë e papaguar,
kryesisht punë shtëpiake dhe punë kujdesi. Nëse e llogarisim mbi një jetëgjatësi mesatare (duke
përfshirë gjumin), puna e paguar arrin jo më shumë se 12%.
Për momentin, puna e paguar arrin në 22 orë/person/javë, puna e papaguar në 24 orë, të dyja bashkë
46 orë (65, në shtëpi me fëmijë).
Të jetuarit në një lagje-glomo, bën që puna e paguar të jetë 14.5 orë, e papaguara 24 (duke përfshirë
agrokulturë), me një total 38.5 orë, 44.3 me fëmijë (përafërsi).

Një lagje përcaktohet në këtë mënyrë (glomo1)








Ofron komfortin e një hoteli me katër yje
Mund të plotësojë nevojat e banorëve duke ndarë me fleksibilitet të mirat (përgjithësisht
ushqimin)
Mund të zvogëlojë sipërfaqen e strehimit privat prej përdorimit të përbashkët të hapësirave
(një nevojë thelbësore ekologjike)
Mund, prej përmasës së vet, të shpërndajë punën shtëpiake me fleksibilitet dhe në varësi të
pëlqimit të kujtdo
Është veçanërisht miqësore me prindërit dhe fëmijët
Mund të përmbajë disa forma të ndryshme të transportit (biçikleta, makina, taksi-biçikletë,
autobusë të vegjël)
Mundëson ndjenjë përkatësie dhe kushte për realizim vetjak tek banorët
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Rrit fuqizimin dhe pjesëmarrjen demokratike për banorë
Është vendi ideal për lojëra sociale dhe festa spontane
Mundëson një gamë të gjerë formash strehimi, dhe fleksibilitet në shpërndarjet e hapësirave
Është e hapur për vizitorët (20 dhoma miqsh)
Organizon një formë të drejtë dhe ekologjike të agrikulturës (pa mbetje ushqimore)
Themelon modulin e parë për qytete të dendura, të shumëllojshme dhe të kënaqshme (ka
një mikroqendër çdo 100 metra)
Garanton një sovranitet thelbësor material dhe një bazë të qëndrueshme për demokraci nga
poshtë-lart

1. Qytezat & qytetet e vogla si komunat bazë për shërbimet publike (glomo2)
40 lagje, ose 20’000 persona, përcaktojnë një qytezë ose – në shtet – një qytet të vogël me njësinë
e vetë bashkiake, si një komunë bazë për të realizuar një gamë shërbimesh publike:











Shkolla 9 vjeçare dhe të mesme
Shërbimet shtetërore dhe ato të sigurisë: polici, gjykatë rrethi, asistenca sociale,
administrata dhe organet politike (këshilli i qytetit)
Qendër shëndetësore
Ujë
Energji
Transport publik
Kanalizime, riciklim, menaxhim materialesh
Qendrat qytetare ABC (holl, bibliotekë, hotel, kinema, kolegj, etj.)
Një depo ushqimi “globex” për të mira shtesë nga gjithë bota (tregëti e drejtë)
Një hapësirë tregu kooperativ për industritë e vogla dhe punëtoritë (tekstile, dru, metal,
makineri, elektrike, elektronike, lëkurë, etjc.)

Në qytetet e mëdha, shumica e këtyre shërbimeve do të organizohen nga agjencitë
ndërqytetëse, ndërsa roli i qytezave kufizohet në disa funksione specifike dhe konsultative.
Rreth këtyre funksioneve publike mund të lulëzojnë sipërmarrje të ndryshme private apo
kooperativa: dyqane cigareje, kapelebërës, restorante të vogla, argjendarë, avokatë, etj.
Qyteza punon më mirë nëse shërbimet e mësipërme grumbullohen rreth një sheshi qendror të
vogël (40 m me 40 m): distancat zvogëlohen, bashkëpunimi rritet dhe komunikimi bëhet më i
thjeshtë. Qytezat janë vendet e jetës së përditshme, ku funksionet më thelbësore mund të
arrihen në këmbë brenda 10 minutash.
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Kjo është një pamje skematike e komunës bazike që mund të jetë ose një qytezë ose një
qytet i vogël.

Ky është një imazh i një ABC të mundshme. Muri në sfond përfaqëson Murin-Botë që lidhet
online me 399.999 Muret e tjerë Botë të planetit.
2. Rajonet dhe qytetet e mëdha (glomo3)
Të jetuarit dhe të punuarit bashkë në qytetet e mëdha është thelbi i stilit të jetës së qëndrueshme
dhe të shijueshme në planet. Banorët e brendisë së qyteteve të dendura jetojnë më gjatë, më
shëndetshëm dhe më të lumtur sesa banorët e periferive. Qytetet e mëdha janë me ekologji efiçente
dhe ofrojnë akses për resurset shkencore dhe kulturore të planetit. Një qytet tipik i madh ka pothuaj
500,000 banorë, të vendosur në një zonë metropolitane të një milioni tjetër, dhe ofron shërbime
dhe resurse për një rajon (6000 në 10,000 km2) që i korrespondon kërkesave dhe potencialeve të
kësaj sipërfaqeje. Me një dendësi të krahasueshme me Parisin, shumica e vendeve mund të arrihen
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në këmbë në gjysëm ore ose në autobus për 10 minuta. Qytetet e mëdha ofrojnë shërbimet publike
të mëposhtme:













universitet
spital
energji
ujë
bankë
formë e transportit publik (autobus, tren)
gjykatë rajonale dhe administratë
teatër/opera
njësi sportive
industri thelbësore
platformë për sipërmarrje kooperative
metrofoyer (një hapësirë bujare takimi për vizitorët, nismat sociale, organizatat, dhe
proceset pjesëmarrëse të çdo lloji)

Shërbimet me kontaktet e shpeshta prodhues-klient ngjeshen në qendrën e qytetit. Ngjitur me këtë
qendër, kooperativa apo sipërmarrje të tjera private si restorante gourme, kabare, dyqane rrobash,
dyqane luksi, bare, kinema, avokatë, kirurgë kozmetikë, dyqane elektronike kontribojnë në
përmirësimin e cilësisë së jetës. Rajoni integron qytetin dhe fshatin duke u lidhur me forma të
transportit publik. Shumica e vendeve janë të aksesueshme për gjysmë ore me autobus, tren ose
tram, ose në 1 orë me biçikletë. Rajonet menaxhojnë mjedisin e tyre natyror, si lumenjtë, liqenet,
bregdetin, pyjet dhe kënetat. Në zona me popullsi të ulët dhe me qytete jo të mëdha, qendrat e
shërbimeve publike do të evolojnë në vende të përshtatshme gjeografike pa ngulimin e dendur
urban.
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Ky është një metrofoyer (në një vend në Zyrih): galeria qendrore përdoret për grumbullime dhe
evente më të mëdha. Në këtë hapësirë gjenden bare, restorante e bistro në të dyja anët e saj. Këto
aktivitete drejtohen nga qytete simotra nga e gjithë bota. Në fund të galerisë është hapësira e
recepsionit apo institucionet e qytetit.
Në katin e sipërm ndodhen organizatat civile, partitë politike, OJQ-të; aty gjenden ambjente që
mund të rezervohen për takime duke e kthyer këtë hapësirë në një depozitë e hapur urbane
mendimi. Në nivelin e sipërm është restoranti panoramik (me çmime të përballueshme) që
drejtohet nga qyteti.
3. Territoret (glomo4)
Territoret korrespondojnë me një sipërfaqe pothuaj 50’000 km2 (që është një katror me 225km) e
banuar nga rreth 10 milionë njerëz. Një territor përfshin 5 deri në 10 rajone. Territoret janë
pastërtisht funksionalë; pra janë jo-etnikë, a-kulturorë dhe jo-linguistikë. Respektimi ose jo i
kufijve është një çështje përshtatshmërie topografike (lumenj, male, etj).

Një botë territoresh do të dukej kështu (kufijtë janë rastësor).
Një modul territorial i kësaj përmase dhe popullsie është i përshtatshëm për shërbime dhe sisteme
të një shkalle të madhe, si psh: energjia (rrjeti dhe stacionet e energjisë, digat), rrjetet e
hekurudhave, kërkimit shkencor të avancuar dhe strukturave studimore, drejtësi/polici, banka,
siguri (ushtri), ndërtim, industri farmaceutike dhe të tjera industri thelbësore. Ky modul territorial
është mjaftueshëm i madh për të krijuar aftësi ripërtëritëse, për të garantuar ndërhyrje emergjente
dhe për të shërbyer si pishinë e solidaritetit social për individët, lagjet dhe modulet e tjera. Si njësi
autonome makroekonomike, ai menaxhon monedhën e vet, bankat qendrore, kufijtë (membranat
socio-ozmotike), dhe themelon rregullimin ekologjik dhe social.
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Shumica e vendeve në një territor mund të arrihen me tren për dy orë, distancë kjo që e bën efiçent
bashkëpunimin dhe komunikimin e përditshëm. Përmasa e tyre është e përshtatshme për procese
dhe institucione transparente demokratike.
Duke qenë mjaftueshëm të mëdhaja për autonomi materiale por njëkohësisht dhe më të vogla sesa
kombet e vjetra, territoret shkrijnë pabarazitë e fuqisë politike dhe kthehen në baza të
institucioneve të bashkëpunimit global të balancuar.
Territoret mund të krijojnë aleanca mes tyre me territore të tjera në partneritete dhe federata
multilaterale (si psh CERN, rrjeti kontinental i hekurudhës, rrjeti i energjisë, komponentët
industrialë, produktet mjekësore).
4. Planeti (glomo5)
800 territoret e planetit formojnë aleancën globale për bashkëpunim të përbashkët në të gjitha
çështjet me rëndësi planetare duke krijuar një gamë agjencish, si psh:
















monitorimi dhe mbrojtja e biosferës
organizimi i bashkëpunimit dhe zgjidhja e konflikteve midis territoreve
rregullimi i kufijve
shpërndarja e resurseve globale
banka botërore
ndihma emergjente (katastrofat natyrore, epidemitë, ushqimet, medikamentet)
shkëmbimi i njohurive
kërkimi
eksplorimi i hapësirës
gjykata globale
siguria dhe masat ndëshkuese
prodhimi dhe ndarja e komponentëve teknikë, algoritmeve, materialeve
sistemet e transportit
sistemet e komunikimit (interneti publik, globonet)
shkëmbimi kulturor

Duke qenë se instutucionet e tashme globale janë në një krizë legjitimiteti, ngrihet nevoja e krijimit
të një organizatë të re. Janë thelbësore tanimë transparenca, strukturat demokratike dhe
fuqia/madhësia e barabartë e pjesëtarëve.
Një asamble legjislative /përfaqësuese e 1600 delegatëve (dy nga secila gjini dhe territor) me një
bord ekzekutiv prej 25 pjestarësh që e drejtojnë agjencinë, duket një zgjidhje e kënaqshme.
Në tërësi aktivitetet globale do të zvogëlohen në sasi dhe rëndësi, pasi ato të vogla dhe lokale do
të bëhen më efiçente falë digjitalizimit, automatizimit dhe shkëmbimit të njohurisë dhe
informacionit mes globonet (rrjetit global të internetit).
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Përmbledhje
Një shpërndarje globale e sferave ekonomike, funksioneve, dhe moduleve mund të dukej kështu
(as plotësimi as prioritetet nuk janë synuar):
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Institucione
Institucionet e sugjeruara administrative të secilit modul tregohen në këtë tabelë:

Këto institucione përfaqësojnë përzierjen e asambleve direkte demokratike tradicionale dhe të
themeluara prej kohësh, trupa delegatësh dhe instrumentesh plebishitare. Ato bazohen në të drejta
thelbësore demokratike, si e drejta universale e votës, transparenca, liria e shprehjes dhe
bashkëpunimit. Instrumentet plebishitare nuk duhet të përdoren në module më të mëdha sesa
territori.
Transformimi dhe financat
Mënyrat dhe resurset për të realizuar propozimin janë në dispozicion për momentin në shkallë
globale. Një nivel i caktuar barazie globale është parakusht për bashkëpunimin besimplotë të
moduleve.
Nëse shoqëritë e vjetra industriale kryesisht në veriun global shfaqin infrastruktura hipertrofike
më shpesh, në jug mungojnë makineritë thelbësore. Drejtimi i investimeve botërore drejt jugut
global duhet të ndodhë për pasojë gjatë një periudhe tranzitore.
Nëse ne presupozojmë se transformimi i strukturave ekzistuese në komunitete-lagje(glomo1)
kushton 5 milion dollarë secili, do të na duhej një investim total prej 80 trilion dollarësh. Kjo
korrespondon me GDP vjetore globale. Dhe e shpërndarë në disa vite, ky shpenzim (i barabartë
me mobilizimin e resurseve materiale), nuk duket i zbatueshëm.
Duke qenë se krijimi i lagjeve funksionale në shtete të pasura mund të financohet thjesht përmes
fondit të zakonshëm të investimit, ne do të na duheshin fonde shtesë (psh. resurset e mundësuara
prej tyre) për shtetet më të varfra: 30% e planetit apo 2.5 miliard njerëz, ose 27 trilion dollarë.
Ndarë në një periudhë prej 20 vitesh, kjo nënkupton 1.35 trilion në vit, e kjo ngjan e mundur.



Në vitin 1972 shtetet e pasura pranuan të kontribonin me 0,7% të GDP të tyre në ndihmën
e zhvillimit, gjë e cila nuk ndodhi kurrë. 0,7% e GDP globale është 560 miliard dollarë.
Në vitin 2018 shpenzimet globale për forcat ushtarake barazuan 1.686 trilionë dollarë.
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Në 2015 ndihma zhvilluese ishte 131.59 miliard dollarë.
Sipas parashikimeve të Bankës Botërore, remitancat arritën 585.1 miliard dollarë në 2016,
prej të cilave 442 miliardë shkuan në vendet në zhvillim. Në vitin 2006 refluksi neto prej
jugut planetar në veri ishte 658 miliard dollarë.
Një taksë botërore Tobin-tax prej 0.01% në transaksione financiare do të jepte rreth 125
miliard dollarë.
Të paktën 18.5 trilion dollar janë vendosur mënjanë nga individë të pasur, që përfaqësojnë
një humbje në taksa prej më shumë se 156 miliard dollarë botërisht.
Në këte moment ka më shumë se 2000 miliarderë që jetojnë në 20 shtete. Një taksë vjetore
e pasurisë prej 1.5% ndaj pasurisë së tyre neto do të krijonte një fond prej 74 miliard dollarë
çdo vit.

Fakti që ne, 99 përqindshi, kemi në pronësi vetëm gjysmën e aseteve botërore mund të duket
skandalizues, por është e mundur të shihet dhe me pozitivitet: duke qenë se ne kemi në pronësi
gjysmën e këtyre aseteve ka ardhur koha të bëjmë diçka të dobishme me to. Nuk është nevoja të
shpronësojmë apo të taksojmë miliarderët për të financuar planin tonë të transformimit. Disa nga
ky 99% marrin rroga të mira dhe mund të përballojnë kontributin në financim.
Nëse marrim Zvicrën si shembull: 1.35 trilion korrespondojnë me 9.045 miliard (franga apo
dollarë), proporcionalisht me 0.67% që Zvicra kontribon në GDP botërore. Punëtorët zvicerianë
fitojnë 400 miliard në vit, kjo do të rezultonte në 2.26%, apo 142 franga e rrogës mujore mesatare
të 6300 frangave. Nuk janë shumë për të shpëtuar botën, në të vërtetë!
Nismat për të zbatuar këtë propozim mund të nisin në të gjitha nivelet/modulet njëkohësisht.
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