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Esittely

Ihmisten määrän kasvu ja teknologinen kehittyminen on ollut muutamien
vuosikymmenien ajan räjähdysmäistä. Kymmenien vuosien ajan erilaiset
säätiöt, tutkimuslaitokset ja instituutit ovat varoittaneet ihmisiä
ihmiskuntaa kohtaavista globaaleista ongelmista.
Tutkijat ovat varoittaneet mm. ylikansoituksesta, luonnontilan
vähentymisestä, saastumisesta, massatuhoaseiden voimallisuudesta, öljyn
loppumisesta ja ilmaston lämpenemisestä. Tällä hetkellä maapallon villin
luonnon elintila on muutamia poikkeuksia lukuunottamatta raivattu
ihmisten käyttöön - kasvien viljelemiseen käytetään jo nyt
Etelä-Amerikan mantereen kokoinen alue ja karjanhoitoon Afrikan
mantereen kokoinen alue (national geographic 2014 #5). Vuonna 2050
ihmisiä on 9.6 miljardia ja kasvu on edelleen lähes eksponentiaalista
(YK). Maapallon lähes kaikkien merien kalakannat ovat ylikalastetut
(overfishing.org). Napajäätiköiden sulaminen avaa maailman viimeiset
ihmiseltä lähes vapaat alueet liikenteelle (Perrin, Cluzud,
2010). Pienet ja uhanalaiset kansat ovat vaarassa kadota koska heidän
elialueitaan asuttavat nopeammin lisääntyvät kansat (Kehitys Utvecling,
ulkoministeriö). Ihmisten määrä on suoraan verrannollinen ihmisten
vaatimaan elintilaan ja muulle elämälle aiheuttamiin ongelmiin. On
mahdollista että ylikansoitus sekä globaalikauppa hävittävät ihmislajin
sekä useita muita lajeja seuraavan 100 vuoden kuluessa (Fenner,
2014). Tutkijat ovat ylikansoituksen lisäksi varoittaneet
mm. ydinsodasta joka voi hävittää lähes kaiken maanpäällisen elämän
(mm. Einstein). He ovat huolissaan eriarvoistumisesta maapallolla
jolloin maapallon resurssit jakautuvat epätasaisesti ja aiheuttavat
nälänhätää ja jopa ihmiskauppaa. Globaalit yritykset voivat hyödyntää
puutteellista lainsäädäntöä kehittyvissä valtioissa ja aiheuttaa vakavia
ongelmia ihmisille, eläimille ja luonnolle edullisempien tuotteiden
valmistuksen vuoksi (mm. Rauhanpuolustajat/Jokisalo). Planeetan
säilyttäminen elinkelpoisena tulisi olla ihmiskunnan ensisijainen
tavoite (Vanhanen, 2008).
Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi on kehitettävä globaalit
ratkaisut. Globaalia ongelmaa ei voi ratkaista missään
kansallisvaltiossa tai unionissa itsessään koska ongelma pesiytyy aina
sinne missä sitä ei ole ratkaistu. Globaalien ongelmien ratkaisu on
eräänlainen globaalivaltio, "planeettavaltio". Valtio määrittää selkeät
globaalit lait joita jokaisen planeetan kansalaisen ja toimijan on
noudatettava ja vastaavasti jokainen kansa määrittää omat lokaalit lait
jokaisen heimon ja kansakunnan elintapojen ja kulttuurin mukaisesti
kuten tänä päivänä.
Planeettavaltio on tällä hetkellä utopia mutta se on vähemmän utopinen tänä
päivänä kuin muutama vuosikymmen sitten. Einstein kampanjoi "World
Goverment" ajatuksensa puolesta elämänsä loppuun saakka. Kylmän sodan
aikaan ajatus planeettavaltiosta oli mahdoton koska sodan osapuolet
ajattelivat että kyseessä on vastapuolen juoni (Isaacson, 2007) mutta
tänä päivänä, kommunikaation nopeutumisen ja yleistymisen aikakautena
ajatus on vakavasti otettavampi. Ihmiset voivat tietoverkkoja käyttäen
tutustua erilaisiin ihmisiin ympäri maailman. Ihmiset voivat oppia

luottamaan toisiinsa ja lähteä rakentamaan yhdessä suvaitsevaista ja
tasa-arvoista planeettaa jonka kulmakivenä ovat yhteiset säännöt eli
planeettavaltio.
Perustamme säätiön joka tutkii planeettavaltion perustamiseen liittyviä
ongelmia, kysymyksiä ja vaihtoehtoja. Säätiö tutkii miten ihmiskunta voi
tulevaisuudessa siirtyä globaalin lain alaisuuteen sekä minkälaisia
globaaleja lakeja tai muita keinoja ihmiskunta tarvitsee kestävää
kehitystä noudattavan planeetan kattavan ihmisyhteisön
rakentamiseksi. Maailmanloppu tai elinkelvoton planeetta ei ole
vaihtoehto. Säätiön tutkijat ja perustajat ymmärtävät että valtion
perustamiseen voi mennä aikaa jopa satoja vuosia mutta tutkiminen on
mahdollista aloittaa välittömästi.
Vaikka maailmassa olisi useitakin tahoja jotka tutkivat planeettavaltion
tai maailmanrauhan mahdollisuutta niin uusien toimijoiden ilmaantuminen
ei ole asialle haitaksi, päinvastoin. Maapallolle mahtuu tuhansia
säätiöitä ja instituutteja jotka kamppailevat elinkelpoisen ja kestävää
kehitystä noudattavan maapallon puolesta rahan valtaa, ahneutta,
eriarvoisuutta ja välinpitämättömyyttä vastaan. Nyt perustettava säätiö
poikkeaa kaikista aikaisemmista siksi että sillä ei ole mitään valmista
aatetta tai ideologiaa eikä se perustu minkään valtion, unionin, liiton,
tai yrityksen toimintaan. Säätiö on itsenäinen, teoreettinen ja
filosofinen tutkimuslaitos. Säätiö kerää rahoitusta myöhemmin
määritettävien menetelmien mukaan mutta ei sitoudu koskaan minkään muun
toimijan tarkoitusperiin tai ajatustapoihin. Säätiö jatkaa ja laajentaa
Einsteinin omana aikanaan tekemäänsä työtä.

Esimerkkejä kysymyksistä joihin säätiö etsii ratkaisua:
- Säätiö pyrkii löytämään menetelmät joita käyttämällä ihmiskunta pystyy
perustamaan planeettavaltion.
- On määritettävä minkälaisia globaaleja ongelmia planeetallamme on ja
kuinka ne ratkaistaan.
- Miten ylikansoitus voidaan ratkaista ja löytää kestävää kehitystä
noudattava ihmiskunnan olemassa olon tapa? Onko ylikansoitus
ratkaistava?
- Onko merkistystä sillä että pienten ja uhanalaisten kansojen elintila
häviää?
- Onko nykyisissä kansallisvaltioissa sellaisia jotka olisivat lähempänä
planeettavaltion perustamisen edellytyksiä?
- Onko monikulttuurinen planeetta ihmiskunnan tavoite? Onko
ns. pluralistinen maailmanyhteisö eli homogeeninen planeetta
suvaitsevainen (Jokisalo/Simola, 2010)?
- Kaupankäynnin tasavertaiset lait, mitä ne ovat tai miten voidaan
lähteä niitä määrittämään? Globaalit ihmis- ja eläinoikeudet ja
valvonta?
- Massatuhoaseiden sijainti planeettavaltiossa, tarvitaanko näitä aseita
tulevaisuudessa? Jos ei tarvita, kuinka voidaan siirtyä nykyisestä
tilanteesta ydinaseettomaan planeettaan?
- Teknologia ja ihminen, uudet läpimurrot. Tulossa mm. täysautomaatio,
nanotekniikka, supermagneetit, ihmisen eliniän pidentyminen ja
kuolemattomuus, kommunikointi eläinten kanssa yms.
- Erilaisuus, samanlaisuus ja ylikansoitus. Maapallolla on vielä
tuhansia erilaisia ihmisiä eli erilaisia etnisiä ryhmiä. Kaikki eivät
halua modernia yhteiskuntaa. Kaikki eivät halua teknologiaa. Monet
haluavat säilyttää omat elintavat, historian ja kulttuurin.

- Uskontojen ristiriitojen tutkiminen planeettavaltion perustamisen näkökulmasta.
- Jos globaalien ongelmien alkusyy on ihmisluonnossa itsessään (Vanhanen,
2008) niin miten ongelmat ratkaistaan? Onko "superrauha" mahdollinen
(nationalistic-manifesto.org)?

Säätiö käytännössä:
-

Säätiön ydin on joukko filosofeja.
Filosofit ovat erilaisten alojen asiantuntijoita ja tutkijoita.
Lahjomattomuuden vala - Totuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet.
Lisäksi joukko tiedottajia uhanalaisista, pienistä ja ongelmien kanssa
kamppailevista etnisistä ryhmistä, myöhemmin kaikista kansoista.
Tiedottajat voivat olla aluksi vapaaehtoistyöntekijöitä.
Säätiö tiedottaa planeettavaltion merkityksestä ihmiskunnalle.
Säätiö opettaa ja kouluttaa.
Säätiö kerää tietoa ja tuottaa ajankohtaisia raportteja maapallon
tilasta.
Säätiö kerää tietoa arkipäiväisistä ongelmista joiden alkusyyt ovat
globaalit.
Jokainen ihminen on planeetan kansalainen.
Jokainen ihminen on elämän taidetta.
Tavoitteena herättää ihmiset ymmärtämään vastuunsa kotiplaneetasta.
Huippunykyaikainen verkkopalvelu.
Verkkopalvelun avulla päivittäistä tietoa kaikkialta maailmasta.
Ankara, säälimätön, nöyristelemätön joka vuotinen raportti maailman
tilasta valtioiden, unionien ja ihmisten herättämiseksi.
Hakee kansainvälistä rahoitusta.
Tiedottaa aktiivisesti sekä etsii ja kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä.
Toimipisteitä myöhemmin kaikkialla maailmassa.

Kuka on Joni Töyrylä?
Olen suomalainen 39 vuotias (s. 10.9.1975) rauhan, ihmisoikeuksien ja
eläinoikeuksien puolustaja. Olen koulutukseltani ohjelmistotekniikan
maisteri. Elän tällä hetkellä Keuruun Ekokylässä ja viimeistelen
kirjoituksiani ja ajatuksiani. Ekokylässä teen pihatöitä, kalastan ja
laitan ruokaa. Luonteeltani olen rauhallinen, huolellinen ja
määrätietoinen. Tulen mielelläni kertomaan lisää itsestäni sekä
perustettavasta säätiöstä!
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