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Еволюция и дълговата криза:
Време ли е за адаптация?
Как ще разрешим проблемът на глобалната дългова
криза и как ще възстановим стабилността и
растежа? Изглежда така, сякаш всеки има отговора
Web: http://www.freeworldcharter.org/bg
на този въпрос, но дотук никой не е успял да
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предложи рационално и универсално решение,
което да върне финансовата стабилност. Най-големите умове работят по
проблема и все още единственото решение, което предлагат е да се
печатат повече пари. А за да разберем, колко не-рационално и
рисковано е това не ни е нужна диплома по икономика.
Възможно ли е причината за това, че не можем да разрешим тези
проблеми да е, че просто не сме задали правилния въпрос? Това пита и
Колин Търнър създателят на "Хартата за свободен свят" филантропската онлайн група, която вярва, че решението на нашите
икономически проблеми изисква съвсем различен от общоприетият
подход.
Ето какво обяснява Колин:
"Ние постоянно се стремим към икономическа стабилност и
растеж, но запитвали ли сме се изобщо възможни ли са те на този
етап? Също така, всъщност не е ли по-важно от икономическия
растеж, екологичната цена? Аз вярвам, че дойде времето, в което
ние хората трябва да си отговорим на едни по-трудни, но основни
въпроси. Например - Какво ние, като вид искаме? От какво - ние,
като биологични организми, се нуждаем? Ако отговорим на тези
въпроси честно, ще открием, че повечето хора са съгласни с това,
че ние искаме да живеем щастливо, здравословно и пълноценно, в
свят, който е справедлив и устойчив и който ще бъде такъв и за
децата ни. Звучи наивно, но истината е, че нашата икономическа
система всъщност стои между нас и тези решения. Ние
систематично нараняваме планетата си и нас самите в тази
перманентна гонитба за печалба. Парите на този етап от
съществуването си, създават повече проблеми, отколкото решават
и са се превърнали във вирус за вида ни - решени на всяка цена да
се увековечат за сметка на нашето оцеляване и прогрес.
Аз вярвам, че е дошло времето за еволюция - времето, в което да се
извисим над ограниченията на парите, границите и търговията.
Имаме технологията, с която да създадем супер ефикасно, високо
технологично общество на изобилието, общество в което всички

работим заедно, свързани помежду си. Разбира се, ако решим
изобщо да го осъществим. Аз смятам, че е време за следващата
глава от човешкото съществуване. Смятам, че е време да направим
всичко свободно и безплатно!"
"Хартата за свободен свят"(The Free World Charter, FWC) е документ от
десет принципа, които определят параметрите на такова ново и
прогресивно общество, общество загрижено за природата, което не
използва пари, търговия и граници, общество, което обявява свободата
на планетата Земя, а всичките й ресурси, като рожденно право на всяко
живо същество.
Въвеждащото видео на Хартата, озаглавено: "Да направим всичко
безплатно!" доби огромна популярност в интернет, като е преведено до
сега на 22 езика. Сайтът на Хартата събра над 24 000 подписа от хора по
целия свят, като броят им продължава да се увеличава с високи темпове.
Колин продължава:
"Да направим всичко безплатно звучи скандално, но всъщност е
единственият логичен и разумен начин да продължим. Всъщност
това, което се случва в момента е скандалното. Просто спрете и се
замислете за момент в какъв свят живеем днес: Заради парите, ние
имаме войни, бедност, алчност, корупция, неравенство и
несправедливост, нашият въздух, нашите реки и земи, нашите
морета и океани са отровени, а ние не можем да си позволим
добро здравеопазване или дори добро образование. Ние, които
живеем в "развитите" страни сме под постоянният натиск да
задоволяваме нуждите си - работим работа, която мразим или за
която не ни се заплаща достатъчно или пък сме безработни или
бездомни, като аутсайдери на обществото. И докато животът в
"развитите" страни е труден за нас, всеки може да предположи,
колко невъзможен е той за милиони хора в развиващите се страни.
30 000 деца умират на ден в света от глад и болести, за които имаме
и храната и лекарствата! Как по дяволите свикнахме да приемаме
това за нещо нормално? Нашият красив и уникален свят се
превърна в доста враждебно място за живот."
Колин се спира и на влиянието на печалбата върху околната среда:
"За да печелят, производствените компании се нуждаят от
циклична консумация на продуктите си. Просто финансово
неизгодно е нещата да се произвеждат, за да се използват
възможно по-дълго. За една компания е по-печелившо да прави
неща за еднократна употреба или такива със съмнително качество
или дори под стандартите за качество и това се прави въпреки
разхода на ресурси, отпадъците и замърсяването, които се

създават. Много компании харчат милиони за реклама, всяка
година, реклама която да създава "нов пазар" за ненужни продукти
само, за да продължават с производството за печалба. И това не е
само разхищаващо и замърсяващо, но също така създава култура
на консуматорство и опасната илюзия за неограничен растеж илюзия, която бавно ни задушава и трови."
Според Колин, дори гореспоменатите важни идеологически и етични
въпроси за използването на парите са само едната страна на проблема:
"Има и още една много по-дълбока причина за нашите
икономически проблеми и този парадокс никога няма да бъде
разрешен: Работните места свършват! Човешките същества стават
все по-старомодни на работното си място. Растежът на глобалната
ни безработица няма нищо общо с некомпетентни правителства,
лошо планиране или неадекватни закони. Тя е факт провокиран
от технологичното развитие и само ще се задълбочава. С
постепенното отпадане на хората от производството от 70-те
години насам, те успяваха да открият работни места в сектора на
услугите. На този етап машините навлизат и в този сектор.
Технологичната безработица е основната причина за финансовия
колапс и дълговата криза. Тя е и най-влияещият фактор за
глобалните явления, като "Арабската пролет", египетското и
либийското възстания и неизбежното такова в Сирия, както и за
движението Окупирай. Това не са локални, религиозни или
културни феномени, това е просто масовата безработица,
причинена от технологиите и прогреса им. Хората просто нямат
пари!"
"Като добавим към това и факта, че към 2050-та година се очаква
населението да достигне 10 милярда души, става лесно да
предвидим, че просто няма начин да имаме достатъчно работни
места, които да изхранват всички в такова монетарно бъдеще!"
"Ние трябва да си спомним, че сегашните ни системи, било то
монетарни, социални, идеологически, както и политическите
граници на държавите са чисто илюзорни и въображаеми. Те
съществуват само в умовете ни, те не са част от реалността и вече
не работят нито в наша, нито в планетарна полза. Принципите на
Хартата разрешават тези проблеми и илюзии с няколко
простички взаимно споделени наблюдения върху нас и нашата
планета. Веднъж освободили се от тези граници, нашият истински
потенциал на кооперативност и иновации може да се осъществи в
най-пълна степен."
Колин завършва:
"Изненадващото е, че приемайки Хартата, създаването на
истински свободен свят става лесно стига да се решим на тази

стъпка! Ние имаме склонността да забравяме, че сме социален вид.
Ние искаме да живеем заедно. Ние искаме да работим заедно. Ние
искаме да си помагаме. Всичко, което е нужно да се направи е
просто да обявим цялото човечество, какво и всички видове, като
едно семейство, една общност работеща заедно за
общосподеленото благо. Ние трябва да погледнем на света, като
един дом за едно племе - дом за самият живот.
"Няма дългова криза. Парите са илюзия. Светът, в който живеем се
промени драматично и ние не се адаптирахме. Време е за
еволюция."
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