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Jediným způsobem, jak bojovat o budoucnost naší planety od kontroly o 2%,
který nyní vlastní 50% svého bohatství a jejichž chamtivost a touha po moci kradou budoucnost u nás i našich dětí,
je přes planetové demokracie v rámci globální společenské smlouvy. A jediný způsob, jak bojovat o budoucnost
naší planety od militarizovaných suverénních národních států v šílené ekonomické a vojenské soupeření mezi
sebou navzájem i přes planetární demokracie. Skutečná demokracie na Zemi zahrnuje posun od fragmentace k
holismu: od některých 193 roztříštěných společenských smluv ke globální společenské smlouvy. To je to, co Země
je ve středu hned, ale ať to se může stát dostatečně rychle, aby zachránit slušnou budoucnost pro naše děti je velmi
otevřenou otázkou.
Na rozdíl od všeobecného (do značné míry naivní) progresivní názoru,
Demokracie nemůže vzkvétat na mikroúrovni, pokud to současně existuje na makro (planetární) úrovni. Pro
demokracii na mikroúrovni se vždy stane obětí vnějších sil (velkého kapitálu, císařských zemí, teroristických
organizací, vnější korupce atd), které ohrozí místní úroveň, diktovat militarizace, bezpečnost orientované ‘tajnou’
vláda ani nadměrným počtem policií zplnomocnění, z nichž všechny zkorumpované a nakonec porazit demokracii.
Nakonec, pokud lidé na Zemi chtějí budoucnost pro sebe a své děti,
budou muset převzít kontrolu nad planetou demokraticky (jako drtivá většina) a ratifikovat ústavu Země, který
představuje společné dobro drtivé většině, ne self-zájmy málo. Ústava pro federaci Země nám dává již plán pro
efektivní planetární demokracie schopné se vypořádat s několika celosvětových krizí, kterým čelíme v holistickým
způsobem a včas. Sociální kontakt je dohoda žít podle zásad demokraticky legislativně zákonů. Tato ústava je naše
globální společenskou smlouvu. Od té doby rozvojem moderních zbraní hromadného ničení a raket nadzvukových
rychlostech, jedinou životaschopnou sociální zakázka byla Globální planetární dohoda žít pod vládou demokraticky
legislativně, vynutitelných zákony, ne pravidlem válek, násilí a smrt.
Tento důraz na konečný demokracii v žádném případě nevylučuje skutečnost, že
několik vysoce inteligentní a etické osoby, které nyní ovládají sílu nebo bohatství může pomoci v tomto procesu. Ve
skutečnosti to může být důležité, aby několik osob vady integrity, tak říkajíc, jejich klasifikace a mocenské zájmy a
podporovat založení nové demokratické paradigma pro lidstvo a nového světového systému holisticky a eticky
určeny, již není založena na nevypočitatelné bohatství a moc.
Jen člověk hlasování většinou může ratifikovat Země ústavu,
ale osoby výjimečného charakteru, který nyní vlastní majetek a moc lze jednoznačně pomoci v tomto procesu.
Světová ústava a parlament Association (WCPA), která sponzoruje Země ústavu chápe nutnost tento dvojí přístup.
Potřebujeme podporu několika výjimečných osob a my potřebujeme širokou podporu lidí na Zemi.
Míjíme ekologické, jaderných a dalších míst, odkud není návratu
tak rychle, že tam opravdu není žádná jiná praktická možnost pro vytvoření slušné budoucnost pro naše děti.
Musíme se spojit, v radosti, naděje a solidarity, a ujistěte se, že ratifikace se odehrává v blízké budoucnosti. Nejen,
že naše děti životy závisejí na tom, naše morální a intelektuální integrity jako lidské bytosti také vyžaduje tato
inteligentní, praktický a účinný postup.

Mysleme, dýchat a žít dokonalou demokracii a globální společenskou smlouvu.
V případě, že bude buď budoucí konečné demokracie, nebo tam bude žádná budoucnost. Volba je na nás, a to
musí být teď!
______________________________________________________________
K dosažení konečného demokracie musíme pochopit a překonat tři hlavní problémy, kterým čelí lidstvo.
Za prvé, musíme pochopit, že demokracie nikdy nemůže existovat na základě neomezeného kapitalistického
systému, ve kterém výroba a investice směřují ke stále rostoucí bohatství třídy vlastnictví, který pak uplatnit své
nesmírné bohatství kolonizovat politické procesy ve všech zemích, ve vlastním zájmu , To znamená, že všechny
země na Zemi jsou dnes oligarchie, vládne bohatý, a to buď jako přímé diktatur nebo jako demokracií čistě prázdné,
formálním smyslu.
Za druhé, musíme pochopit, že demokracie nemůže nikdy existovat v rámci planety rozdělené do několika 193
militarizovaných národních států v ekonomické, politické a vojenské soutěži spolu navzájem. Každý militarizovaný
národní bezpečnost stát zničí demokracii v sobě skrze tajemství, vnitřní korupci, a elitní, top-down rozhodování.
Současně každá militarizovaný národní bezpečnosti státu ničí demokracii ve všech ostatních těchto států tím, že
nutí je do militarizovaného obranné režimu, tím, že se spojí s nedemokratickými prvky (jako například diktatur) pro
vnitrostátní bezpečnostních důvodů, a tím působí na mezinárodní úrovni z války a nepřítel perspektiva, která ničí
demokratickou svobodu a otevřenost všude na naší planetě.
Za třetí, musíme pochopit, že demokracie nemůže nikdy existovat v rámci planetárního prostředí beznadějně
zhoršených podmínek s ohledem na zdroje podpory života, že každý needsclean voda, orná půda pro pěstování
plodin a zdravé ekologická zdrojová základna. Když se tyto zdroje staly vzácný a degradované, se stávají stále více
k dispozici pouze pro ty, s velkým bohatstvím a mocí. Stejně tak nemůže demokracie vždy existovat na planetě,
která nemůže řídit svou explodující populaci tak, aby se počet lidí ve vztahu k surovinové základny planety stává
neudržitelný a zdrojem nekonečných válek a konfliktů. Stejně tak nemůže existovat demokracie na militarizovaného
planetě se závody nekonečné zbraní všude a šíření dostupnost zbraní války (včetně zbraní hromadného ničení) po
celém světě.
Ve vztahu k prvnímu problému, tradiční tržní socialistická myslitelé, například americká profesora Richard Wolff
advokát pracovník vlastnictví a řízení výrobních podniků, jinými slovy, nemůže existovat žádná demokracie, pokud
nebudeme mít hospodářské demokracie. Ekonomická demokracie je základem veškeré autentické demokracie.
Wolff píše: Všechna tato pracovníků v enterprisesthose přímo produkují výstupy a ty, které poskytují podpůrné
služby umožňující productionwould kolektivně stát ředitelé rozhodování o tom, co, kde a jak vyrobit a jak distribuovat
vyčleněné přebytky (Demokracie při práci. 2012: 12). Wolff mluví o tom jako o řešení krize kapitalismu ve Spojených
státech. Ale mlčí o dalších dvou obrovských slonů v místnosti: systém militarizovaných národních států a
celosvětových krizí (čísla dvě a tři výše). Naše globální společenská smlouva řeší všechny tyto problémy najednou.
Demokracie ve svém nejhlubším smyslu, byl vždy synonymem pro skutečně lidské řešení našich lidských problémů.
To znamená, že řešení našich základních problémů, které prospívají everyonethat respektovat práva a důstojnost
každého, ne jen málo. Je to opravdu vyžaduje určité základní stupeň kapitálu pro každého, ne obrovská propast
mezi bohatými a chudými.
Protože přinejmenším 18. století, každý má za sebou více a více znamenat všichni na této planetě. Všechny lidské
bytosti mají právo vzkvétat ve svobodě, míru a důstojnosti, nejen občané Spojených států nebo jakékoliv jiné zemi.
V případě, že USA přijme Wolffs řešení a stává se hospodářské demokracie pracovníka-run, a co vojenské obrany
země? Pokud je to ještě nutné, pak dělníci demokracie nebude fungovat, protože vláda bude muset tajemství,
národní bezpečnosti, a většina prostředků odváděna od občanů do rozsáhlých vojenských systémů. Co o zbraních
hromadného ničení průběžně doplňovat soupeřících zemí, jako je Rusko nebo Čína? Je okamžitě zřejmé, že
demokracie nemůže fungovat ve Spojených státech, pokud tyto problémy jsou řešeny světové demokracie.
Totéž platí i pro pokračující klimatickou katastrofu, populační exploze, po celém světě znečištění, a zmenšení
základních zdrojů potřebných pro příznivé podmínky pro život na naší planetě. Pracovníci demokracie v jedné zemi
zvyklý dokonce začít řešit tyto obrovské, stále rostoucí problémy, kterým čelíme v planetárním měřítku.

Dnes je holismus je základní vhled vyplývající ze všech společenských a přírodních věd: sociální holismus (my jsme
všichni stejní: vzájemně závislém druh homo sapiens), holismus na životní prostředí (planeta má jeden, vzájemně
závislá ekosystém) a kosmického holismus (dále jen vesmír je jedno, nedělené celek zahrnující rozmanitost
provázaného přírodních jevů). Jediným způsobem, jak řešit tyto smrtelné problémy, které ohrožují naši budoucnost
skrze holismu, což znamená, že konečný democracya demokratický světový systém bude řešit všechny tyto
problémy a integraci všech lidí do demokratického režimu práv a povinností (institucionalizovaná demokratická
sociální holismus). To je to, co Země ústava představuje jako náš globální společenské smlouvy.
Buď budeme mít konečný demokracii, to znamená demokracii pro všechny pod zemí ústavy, nebo nemáme žádnou
životaschopnou budoucnost vůbec na této planetě. Konečným demokracie není jedno optionit je naše jediná
možnost.
Prosím podpořit institut na světové problémy a Světové ústavy a parlamentu Association. Jsou to mluvčí pro
celostní, konečný demokracie v dnešním světě.
Můžete darovat těmto organizacím přes Paypal.
Každý dar ve výši $ 20 nebo více obdrží zdarma, paušálního kopii světové revoluce prostřednictvím World zákona
Glen T. Martin
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