yhteinen
Yhteinen (tai yhteisvauraus) ei ole kohde, pikemminkin se on
materiaalisten, luonnon ja digitaalisten elementtien tai tietämyksen
sosiaalisen hallinnan prosesseja.
Vaihtoehto on yhteisen lisääminen, ei valtion tai markkinoiden vahvistaminen

-HISTORIA1215 – 1225

“Magna Carta” ja
“Charter of the Forest”
Antiikin Kreikka
Yhteisöllinen ja
yksityinen
omistusoikeus.

”Suuressa peruskirjassa” ja
”Metsän peruskirjassa”
tunnustetaan yhteinen sekä
metsien ja laidunalueiden
yhteiskäyttöoikeus.

600-luku

Esi-isiltä perityt
yhteisöt

“Res communis”

Yhteinen ja
yhteisvauraus ovat
edelleen olemassa
alkuperäiskansojen
keskuudessa.

Rooman lakiin sisältyvän
luonnonlain mukaan
ilma, virtaavat vedet,
meret ja rannikot ovat
ihmiskunnan yhteistä
omaisuutta.

1980

Vapaat ohjelmistot ja
digitaalinen
yhteisvauraus.

1968
Garrett Hardin

“Yhteismaan tragedia”
Yksilöillä on taipumus
toimia yhteistä hyvää
vastaan, vaikkei se
olisikaan toivottavaa.

1990
Elinor Ostrom
”Yhteisen
hallinnointi”

Yhteisöt ovat kykeneviä
kehittämään kestäviä
tapoja yhteisvaurauden
hallinnoimiseksi.

-HALLINNOINTITAPOJAYhteinen
Yhteiskunnan eri ryhmät laativat sääntöjä ja
mekanismeja, joilla hallitaan eri elementtien
saatavuutta, käyttöä ja nautintaa:

Materiaaliset

Tiedolliset

- Tuotanto
- Kuljetus
- Energia

Perinnetieto Tieteelliset saavutukset -

Digitaaliset

Luonnon
- Vesi
- Metsä
- Maa

Vapaat ohjelmistot Wikipedia Creative Commons -

Yksityinen
Markkinat määräävät saavutettavuuden,
omistajuuden, käytön ja nautinnan.

Julkinen
Valtio yleisesti omistaja, joka säätelee
saavutettavuutta, käyttöä ja nautintaa.

Kun sosiaalinen hallinta heikentyy, valtio tai markkinat
ottavat yhteisen haltuunsa.

-KESKUSTELUJA JA HAASTEITAYhteinen ei ole valtion hallinnoimia
julkishyödykkeitä tai palveluita, mutta voi olla
niiden kanssa vuorovaikutuksessa.

Yhteinen–vision ja Maaemon oikeuksien välinen
täydentävyys voi vahvistaa luontoa sisältävän
yhteisen näköalaa.

Eri hallinnointitapojen (julkinen, yksityinen ja
yhteinen) välillä on pysyvä suhde ja jännite.
Valtio ja markkinat ovat jatkuvassa
erimielisyydessä ja rinnatusten uuden ja
vanhan yhteisen kanssa.

Paikallisesti syntyneiden, yhteiseen liittyvien
käytäntöjen, on siirryttävä käsittelemään
globaalin tason kysymyksiä, sellaisia kuten
ilmastonmuutos.

Luonnon elementtejä sisältävä yhteinen ei voi
suhtautua luontoon vain “resursseina”. Yhteisen
on tunnistettava, kunnioitettava ja sopeutettava
näiden elementtien sosiaalinen hallinta luonnon
itsesäätelyn mukaiseksi.

Yhteisen kukoistus edellyttää todellista
kansanvaltaa.
On rakennettava yhteiskuntia, joissa
sosiaalinen itsehallinta ylittää
markkinoiden, valtioiden ja vallan logiikan.

Systemic Alternatives on Focus on the Global South, Attac France
ja Fundación Solón Bolivia -järjestöjen yhteinen aloite. Sitä
tukevat CCFD - Fondation Terre Solidaire, DKA ja Fastenopfer.
www.systemicalternatives.org // www.fundacionsolon.org
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