Het Procurisme
Dit “Art & Strategy Project” omvat de beschrijving van Het Procurisme, een fictieve nieuwe
maatschappijorganisatie.
Vragen als: “Is dit een werkbaar model? Is de samenleving klaar voor een dergelijke
verandering? Kan een maatschappij vrijwillig en geweldloos veranderen? Zou ik zelf in een
dergelijk model kunnen/willen leven? …” kunnen gesteld worden.
Iedereen kan die vragen dan voor zichzelf beantwoorden.
Inleiding
Ons huidige westerse maatschappijmodel was een enorme verbetering vergeleken met de
systemen die daarvoor bestonden. Sinds de tweede wereldoorlog is er in de geschiedenis nog
nooit een periode geweest waarin zoveel mensen een vrij, welgesteld en veilig leven konden
leiden. Maar ondertussen heeft ook dit model zijn grenzen bereikt.
De noodzakelijke economische groei met stijgende productie en consumptie, nodig om het
huidige systeem draaiende te houden, zal op een bepaald moment zijn plafond bereiken.
Grondstoffen en energievoorraden zijn niet onbeperkt voorradig en onze planeet is beperkt in
oppervlakte en in het verwerkt krijgen van afvalstoffen en vervuiling.
Een maatschappij die aangestuurd wordt door economische belangen en toelaat dat
privekapitaal de ethische normen bepaalt, faalt in het in stand houden van het bruto nationaal
geluk. Onze samenleving slaagt er niet in de doelstellingen van de “Universal Declaration of
Human and Animal Rights” voor al zijn inwoners te verwezelijken. Op wereldvlak worden
deze doelstellingen zeker niet gehaald.
Momenteel zijn we de omgeving aan het opgebruiken en onderdrukken we andere
bevolkingsgroepen en diersoorten om aan onze consumptiedrang te kunnen voldoen. Als we
op deze parasitaire manier verder blijven handelen, ontnemen we een toekomst aan de
volgende generaties.
Dit besef doet de behoefte groeien om weer naar een verbeterd systeem uit te kijken.
De recente maatschappelijke ontwikkelingen maken duidelijk dat politici niet in staat zijn om
ons een alternatief aan te bieden. Daar creativiteit noodzakelijk is om een nieuw systeem te
bedenken, moeten we een oplossing misschien eerder bij de kunsten dan in de politiek
zoeken.
Dit project hoopt een invulling te kunnen bieden aan wat een betere maatschappijstructuur
zou kunnen zijn waar iedereen zicht beter bij kan voelen. Een denkoefening die door iedereen
vrij kan gebruikt of aangepast worden, maar die ook een aanzet kan zijn om uiteindelijk tot
een nieuw experiment te komen.

Renovatie of innovatie?
Op maatschappelijk gebied verandert er de laatste jaren weinig.
Sociale bewegingen hebben geen projecten of langetermijndoelstellingen meer. Soms
ontstaan er verzetsbewegingen, maar door een gebrek aan visie zijn die even vlug verdwenen
dan dat ze opgekomen zijn.
Politici lopen achter de feiten aan en zijn meer crisismanagers dan planners of
beleidsvoerders.
Aanpassingen in de wetgeving gaan over details. De programma’s van politieke partijen lijken
fel op elkaar zodat er veel geruzied wordt over de kleine verschillen. Maar aan een
toekomstvisie wordt niet meer gewerkt.
Het huidige systeem heeft zich diep in onze samenleving ingenesteld en niemand heeft nog de
macht om iets fundamenteels te veranderen.
Deze toestand lijkt wel op het steeds blijven renoveren van een oud huis. Op den duur zal dit
huis geld en werk blijven kosten, maar het wooncomfort blijft ondermaats.
Zoals de eigenaars op een bepaald moment zullen moeten beslissen om het huis te slopen en
een nieuw te bouwen, zo moeten we ook om de zoveel tijd onze maatschappij vernieuwen.
Het kortzichtige politieke oplapwerk van de laatste decennia laat zien dat het huidige model
zijn beste tijd gehad heeft.
Toch horen we in politieke debatten of programma’s nooit deze visie verkondigd worden. Het
gaat steeds over kleine aanpassingen die daarna bijna nooit gerealiseerd kunnen worden door
een gebrek aan consensus.
Het huidige democratische spel verplicht de politici een populistisch parcours te volgen om in
de gunst van de modale kiezer te blijven.
Bevolkingsgroepen worden tegen elkaar opgezet en kleine verschillen worden tot
strijdthema’s uitvergroot. Een absurde situatie, aangezien bijna alle mensen dezelfde belangen
en noden hebben.
Zo zorgen de beperkingen van dit politieke systeem ervoor dat evolutie tegengehouden wordt
en zorgt het voor meer problemen en verspilling dan voor sociale dienstverlening en
aansturing.
Ondertussen krijgen kapitaalkrachtige machtsgroepen in deze chaos de kans om de dingen
naar hun hand te zetten.
Ze gebruiken de onvolkomenheden van het politieke bestel om hun macht te versterken en om
er zelf beter van te worden. Maar om dit doel te bereiken halen ze dingen uit die niet ethisch
te verantwoorden zijn en waar de meerderheid van de bevolking zeker niet kan achter staan.
En als de boel helemaal uit de hand loopt, kunnen de belastingbetalers de financiële putten
vullen en worden de noodzakelijke voorzieningen voor de sociaal zwakkeren afgebouwd.
Zo zorgen deze buitensporige behoeften van een kleine kapitalistische elite ervoor dat het
collectieve welzijn in het gedrang komt.
Al het voorgaande verklaart waarom een nieuw, verbeterd en eerlijker maatschappijsysteem
nooit kan evolueren uit het huidige systeem.
Alle belangengroepen die baat hebben bij de onvolmaaktheden van het huidige systeem zullen
hun macht aanwenden om echte veranderingen tegen te gaan.

Ook moet rekening gehouden worden met het feit dat zelfs diegenen die baat hebben bij een
rechtvaardiger systeem hier weerstand zullen tegen hebben. De verklaring hiervoor is dat de
menselijke aard nu eenmaal niet van veranderingen houdt.
Deze evolutionair ingebouwde angst voor verandering is in het verleden misschien van nut
geweest, maar kan er nu voor zorgen dat levensnoodzakelijke evoluties tegengehouden
worden.
De geschiedenis leert ons dat als de sociale ongelijkheden te groot worden, bepaalde
bevolkingsgroepen verplicht worden te reageren. Als hun primaire behoeften in het gedrang
komen, veranderen deze groepen de maatschappij en de bestaande machtsstructuren door
geweldadige revoluties.
Dit dient voorkomen te worden en daarom moet een vernieuwde maatschappijstructuur
uitgetest worden naast de bestaande structuur, zodat we een uitgetest alternatief hebben voor
het tot een revolutie komt.
Dit maatschappelijk experiment wordt liefst met vrijwilligers opgestart die de voordelen ervan
inzien en zo gemotiveerder zullen zijn om zich aan te passen aan een nieuwe structuur.
Vrijwilligers die in staat zijn om bepaalde vrijheden op te geven, om minder te consumeren en
om minder te vervuilen. Maar die daarvoor sociale cohesie, gezondheid en levenskwaliteit in
de plaats krijgen.
Als dit experiment slaagt, kan de verworven kennis dienen om nieuwe projecten op te starten
en aan te passen. Als “minder gemotiveerden” geïnformeerd worden over de eventuele
voordelen van een nieuw systeem en als ze zien dat het werkt, dan kunnen ze misschien ook
beslissen om in het project mee te stappen.
Op deze manier kunnen de twee systemen naast elkaar bestaan en kan iedereen kiezen in welk
systeem hij wil functioneren. Hopelijk kan uiteindelijk iedereen zo overhaald worden om uit
het ontsporende consumptiesysteem te stappen en over te schakelen naar een nieuw macroeconomisch alternatief.
Deze beslissing om te transformeren van menselijke parasieten naar symbioten zal uiteindelijk
noodzakelijk zijn. Als we als soort niet in staat blijken om dit te realiseren, zal de natuur het
evenwicht herstellen op een manier die ons zeker niet goed zal bevallen.
Nu al leiden systematische klimaatveranderingen en overconsumptie tot een verminderde
toegang tot voedsel, land, water en brandstof, tot meer migratie en tot strijd om die
grondstoffen. Dit zorgt voor een directe en zware bedreiging voor de nationale en
internationale veiligheid en wakkert de conflicten in en tussen landen aan.
De wetenschap laat echter steeds meer zien hoe beperkt onze vrijheid op gebied van denken
is. Genetische aanleg en de invloed van opvoeding en omgeving bepalen ons handelen.
De politiek beweegt zich juist in tegenovergestelde richting, naar een wereldbeeld waarin de
mens een rationeel dier is dat ten volle verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn
keuzes. Dit verklaart de steeds terugkerende conflicten en crisissen.
Het huidige politieke stelsel zal niet in staat zijn een fundamentele verandering teweeg te
brengen.

Laten we hopen dat we in onze gepredestineerde ontwikkeling ver genoeg staan om ons als
soort in de toekomst te kunnen handhaven. En dat we geen primitieve prototypes zijn die hun
eigen biotoop gaan vernietigen.
Het Procurisme
Een mogelijke verbeterde maatschappijvorm zou het Procurisme kunnen zijn.
Pro (voor) en Cura (zorg, aandacht) verwijzen naar de voorzorg, voorzienigheid en planning.
Procuro betekent “zorgen voor, beheren”.
Procuratio is het beheer of de administratie.
De procurator is een beheerder.
In onderstaande hoofdstukken worden verschillende maatschappelijke deelgebieden
behandeld en wordt beschreven hoe een andere organisatie er zou kunnen uitzien.
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1)

Basisrechten en basisplichten van de inwoners

Deze basisrechten worden door de overheid voor elke inwoner verzekerd. De basisrechten
zijn altijd voor iedereen van toepassing en zijn de volgende:
-

recht op zuivere lucht, water en aangepast voedsel;
recht op minimale energievoorziening;
recht op bescherming, lichamelijk en geestelijk;
recht op wonen;
recht op kleding;
recht op gezondheidszorg;
recht op opleiding;
recht op werk;
recht om klacht in te dienen.

Onderstaande basisrechten gelden eveneens voor de inwoners, maar kunnen aan bepaalde
inwoners ontnomen worden als maatregel om de maatschappij te beschermen:
-

recht op twee kinderen;
recht op communicatie en informatie (computer, internet, telefoon, …);
recht om deel te nemen aan internetreferenda;
recht om beleidsvoorstellen te doen;
recht op verplaatsingsvrijheid.

Daarnaast zijn er de volgende basisplichten voor de inwoners:
-

plicht om geen overlast voor de omgeving te veroorzaken;
plicht om zich aan de voorschriften opgelegd door het Procurisme te houden;
plicht om het systeem te ondersteunen en de ondermijning ervan tegen te gaan.

2)

Structuur

Als we op zoek gaan naar een nieuwe structuur om de samenleving te organiseren, moeten we
niet noodzakelijk alles vernieuwen. Bestaande structuren die bruikbaar zijn, kunnen behouden
worden. Met bestaande tradities en cultuur moet zeker rekening gehouden worden.
De basis is de wooneenheid, waar een persoon of gezin woont.
Binnen deze wooneenheid bepalen de bewoners hoe er geleefd wordt, zolang de basisrechten
voor iedereen gegarandeerd zijn, ze niemand last bezorgen of ze geen strafbare feiten plegen.
Verschillende wooneenheden vormen een straat (ongeveer 100 inwoners).
De straat heeft een straatafgevaardigde die ook in de straat woont. Hij wordt door de inwoners
van de straat verkozen en heeft een opleiding maatschappijmanagement gevolgd. Deze
persoon houdt zich bezig met huisbezoeken. Hij hoort wat de wensen van de inwoners zijn,
noteert klachten en adviseert de mensen i.v.m. sociale rechten en hulpverlening indien nodig.
Hij krijgt hier een loon voor. De straatafgevaardigde zetelt in de dorpsraad.
Het dorp (10.000 inwoners) is een verzameling van 100 straten.
Het dorp heeft een dorpsbestuur met onderafdelingen van de procuratia. Aan het hoofd van
het dorp staat een burgemeester, die naast een hoofdopleiding in zijn eigen specialiteit ook
een opleiding maatschappijmanagement gevolgd heeft. Op de dorpsraad hoort de
burgemeester wat er leeft binnen het dorp van de 100 straatafgevaardigden.
De stad (1.000.000 inwoners) die uit 100 dorpen bestaat heeft een stadsbestuur met
onderafdelingen van de procuratia. Aan het hoofd van een stad staat een stadshouder, die
naast een hoofdopleiding in zijn eigen specialiteit ook een opleiding
maatschappijmanagement gevolgd heeft. De stadsraad, die uit de 100 burgemeesters bestaat,
bewaakt de belangen van de stad.
Een land (100.000.000 inwoners) dat uit ongeveer 100 steden is samengesteld heeft een
landsbestuur bestaande uit de verschillende procuratia, elk geleid door een procurator. Aan
het hoofd van een land staat een minister, die naast een hoofdopleiding in zijn eigen
specialiteit ook een opleiding maatschappijmanagement gevolgd heeft. De landenraad bestaat
uit de 100 stadshouders.

De landen zullen meer inwoners hebben en/of groter zijn dan de huidige landen. Voorbeelden:
Germania, Francia, Anglia, Scandinavia, Iberia, Italia, Rusia, …
Een Continent is samengesteld uit verschillende landen en is geografisch bepaald. De
president (die naast een hoofdopleiding in zijn eigen specialiteit ook een opleiding
maatschappijmanagement gevolgd heeft) leidt de continentale raad samengesteld uit de
ministers.
Omnisia omvat alle continenten. De omnisiaanse raad wordt door een Dux Omnis (die naast
een hoofdopleiding in zijn eigen specialiteit ook een opleiding maatschappijmanagement
gevolgd heeft) geleid en bestaat uit de presidenten.
De omnisiaanse raad overkoepelt alle niveaus en bepaalt (rekening houdend met de
interactieve wensen en voorstellen van de inwoners) de langetermijnvisie van het Procurisme.
De raad bespreekt de Procuristische filosofie en ethiek, de ruimtelijke wereldordening, het
algemene beleid, …
De leidinggevende overheidsambtenaren (die naast een hoofdopleiding in hun eigen
specialiteit ook een opleiding maatschappijmanagement gevolgd hebben) die op de
verschillende niveaus werkzaam zijn hebben zich kandidaat gesteld, doen een
toegangsexamen en zijn door de inwoners verkozen.
Een continu evaluatiesysteem via de regelmatige volksreferenda bepaalt of een
leidinggevende ambtenaar zijn functie kan behouden.
3)

Bestuur

In de nieuwe samenlevingsvorm staan de procuratia centraal. Zij zorgen voor het dagelijkse
continue bestuur van het systeem.
De dorps-, stads-, landen-, continentale en omnisiaanse raad doen aan bijsturing.
Deze stuctuur is theoretisch overbodig. Maar ook in onze huidige samenlevingen zien we dat
inwoners nood hebben aan zichtbare leidersfiguren. De straatafgevaardigden, burgemeesters,
stadshouders, ministers, presidenten en de Dux Omnis zijn de gezichten van het procuristisch
systeem. Ze staan korter bij de inwoners, terwijl de procuratia het dagelijkse (minder
zichtbare) bestuur waarnemen.
Beide structuren houden steeds rekening met de wensen van de inwoners door continu de
internetreferenda te raadplegen en op te volgen.
De verschillende procuratia zijn per land georganiseerd en maken deel uit van het
landsbestuur onder supervisie van de minister.
In de steden zijn onderafdelingen van de verschillende procuratia ondergebracht in het
stadsbestuur onder supervisie van de stadshouder.
In de dorpen zijn onderafdelingen van de verschillende procuratia ondergebracht in het
dorpsbestuur onder supervisie van de burgemeester.
Aan het hoofd van een procuratio staat een procurator, die naast een hoofdopleiding in zijn
eigen specialiteit ook een opleiding maatschappijmanagement gevolgd heeft.
Ook de medewerkers van de procuratia hebben naast een hoofdopleiding in hun eigen
specialiteit ook een opleiding maatschappijmanagement gevolgd hebben.

De leidinggevende ambtenaren die op de procuratia werkzaam zijn hebben zich kandidaat
gesteld, hebben de nodige diploma’s en zijn door de inwoners verkozen.
Een continu evaluatiesysteem via de regelmatige volksreferenda bepaalt of een
leidinggevende ambtenaar zijn functie kan behouden.
Het bestuur wordt opgedeeld in de Procuratia Infrastructuur, Economie & Werk, Onderwijs,
Gezondheidszorg, Registratie & Bevolking, Orde & Veiligheid, Energie, Water en Lucht,
Basisvoorzieningen, Omgeving, Wetenschap, Cultuur, Sport & Ontspanning en Controle.
Iedere inwoner mag beleidsvoorstellen doen en daarna bekijkt een studiedienst de
haalbaarheid en wenselijkheid van de geselecteerde voorstellen.
De weerhouden voorstellen worden in de volksreferenda opgenomen. Alle inwoners kunnen
via deze volksreferenda een voorstel afwijzen of van kracht laten worden. Ze kunnen via de
referenda laten weten welke projecten ze gerealiseerd willen zien, wat ze van de huidige
dienstverlening vinden, wat ze verbeterd willen zien, …
De procuratia en raden dienen deze referenda op te volgen voor zover ze niet tegenstrijdig zijn
met de basisrechten van de inwoners. Bij wanbeheer of bewezen fraude kunnen de
procurators, straatafgevaardigden, burgemeesters, stadshouders, ministers, presidenten, de
Dux Omnis of hun medewerkers een andere functie of sanctie toegewezen krijgen, evenals
een verbod opgelegd krijgen om nog in overheidsdienst te kunnen werken.

Overzicht van de structuur van het Procurisme
OMNISIA (verschillende continenten)
Dux Omnis
Omnisiaanse Raad
Bestaat uit de Presidenten.
CONTINENT (verschillende landen, geografisch bepaald)
President
Continentale Raad
Bestaat uit de Ministers.
LAND (100 steden, 100.000.000 inwoners)
Minister
Landsbestuur
Verschillende Procuratia
met elk hun Procurator.

STAD (100 dorpen, 1.000.000 inwoners)
Stadshouder
Stadsbestuur
Onderafdelingen van de
verschillende Procuratia.

DORP (100 straten, 10.000 inwoners)
Burgemeester
Dorpsbestuur
Onderafdelingen van de
verschillende Procuratia.

Landenraad
Bestaat uit de
100 Stadshouders.

Stadsraad
Bestaat uit de
100 Burgemeesters.

Dorpsraad
Bestaat uit de
100 Straatafgevaardigden.

STRAAT (100 inwoners)
Straatafgevaardigde
WOONEENHEID (met één of meerdere inwoners)

4)

De Procuratia

4.1) Procuratio Infrastructuur
Dit departement omvat de constructie en het onderhoud van woningen, wegen, openbaar
vervoer, overheidsgebouwen, overheidsbedrijven, openbare ruimtes, energiecentrales,
readaptatiekernen en volkskeukens.
Best kunnen volledig nieuwe straten, dorpen of steden gebouwd worden, met een logische
structuur en waarin alle voorzieningen aanwezig zijn.
Alle steden worden volgens hetzelfde patroon gebouwd. Als na verloop van tijd de stad
gerenoveerd moet worden, kunnen de inwoners naar eenzelfde nieuwe of pas gerenoveerde
zusterstad verhuizen. Zo blijft het sociale weefsel intact.
De vrijgekomen stad wordt daarna door het Departement Infrastructuur gerenoveerd en weer
toegewezen aan een volgende stadspopulatie van een stad die weer gerenoveerd moet worden.
Bestaande hedendaagse steden kunnen zo vrijgemaakt worden om gesloopt en naar nieuw
model heropgebouwd te worden.
Oude historische stadskernen worden bewaard en gerestaureerd. Daarna kunnen ze voor
recreatie of handelsdoeleinden gebruikt worden.
Voor steden die slecht gelegen zijn, historisch geen waarde hebben en in ecologisch
waardevol gebied liggen, is het zelfs mogelijk dat ze niet heropgebouwd worden en zo aan de
natuur teruggegeven worden.
Elke inwoner heeft recht op een woning in deze steden. Maar er worden ook bouwgronden
verhuurd waarop gedreven, succesvolle inwoners een eigen huis kunnen bouwen. Daarvoor
kunnen ze dan privé-aannemers in dienst nemen.
De verkoop/verhuur van privaat vastgoed en private gronden wordt gecontroleerd
(eigendomsbetwisting, vervuiling, …) en geregistreerd door het Procuratio Registratie &
Bevolking.
De steden zijn best in een gunstig klimaat gelegen om energie te besparen. Bij voorkeur
worden er geen landbouwgronden voor gebruikt.
Plaatselijke tewerkstelling wordt voorzien. Werknemers wonen in de buurt van de bedrijven,
landbouwers in de buurt van de te bewerken gronden.
De woningen in de steden dienen comfortabel te zijn, maar belasten het milieu zo weinig
mogelijk. Liefst zijn het modulaire, energiearme, recycleerbare autonome woningen.
Bij de constructie van het huis worden zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke
omgeving gebruikt.
Onderdelen worden zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd.
De modulaire woningen worden op palen geplaatst zodat de ondergrond vrij blijft.
De modules worden in een fabriekshal geproduceerd en ter plaatse aan elkaar gekoppeld
naargelang de behoefte.
De woningen zijn volledig recycleerbaar of kunnen terug naar een bedrijf om gerenoveerd te
worden.

Deze laagenergiewoningen proberen zelf m.b.v. zonnecellen, brandstofcellen, afvalhout,
windenergie en warmtepompen aan hun energievoorziening te voldoen.
Indien nodig kan stroom van het netwerk afgenomen worden. In gunstige omstandigheden
produceert de woning dus meer energie dan nodig. Deze energie kan het lokaal netwerk
ondersteunen.
Regenwater wordt opgevangen en na gebruik gezuiverd. Indien mogelijk heeft elk huis een
eigen biologische waterzuivering. Per straat kan ook een waterzuiveringsbekken (vijver)
voorzien worden voordat het water terug in de grond vloeit.
Het huis mag de inwoners niet overdreven afhankelijk maken van gespecialiseerde
techniekers. De bewoner moet overzicht hebben over zijn installaties, hij moet ze zelf kunnen
beheersen, bijsturen en onderhouden. Deze vaardigheden worden in de scholen aangeleerd.
Voor herstellingen kan een overheidstechnieker langskomen. Herstellingen ten gevolge van
normale slijtage is ten koste van de overheid.
De steden hebben een uitgebreid, milieuvriendelijk en gratis openbaar vervoer.
Privévervoermiddelen kunnen ook aangekocht worden.
In de dorpen en steden is plaatselijk werkgelegenheid voorzien, zodat de werknemers zich
niet over grote afstanden moeten verplaatsen.
Afvalverwerking en recyclage gebeurt door de overheid en is gratis. De kost om het afval te
verwerken zit vervat in de aankoopprijs van een product. Niet vervuilende, goed recycleerbare
producten zullen goedkoper zijn dan vervuilende.
4.2) Procuratio Economie & Werk
Elke inwoner die zich wil onderscheiden en meer comfort wil dan de basisvoorzieningen kan
gaan werken, voor de overheid, voor een bestaand privébedrijf, of hij kan zelf diensten
verlenen of een privébedrijf oprichten (en indien nodig daarvoor geld bij de overheidsbank
lenen).
4.2.1 Overheidsbedrijven
De overheidsbedrijven zorgen voor de basisvoorzieningen van elke inwoner. De overheid kan
naargelang de noden bedrijven oprichten en mensen tewerkstellen.
Als de privebedrijven goed functioneren, kan de overheid zijn productie eventueel verlagen.
De overheid kan zich dan in goede economische tijden bezighouden met het oprichten van
nieuwe steden en de productie meer aan privébedrijven overlaten.
Bij economische problemen moet de overheid altijd in staat zijn de overheidsproductie op te
drijven en om meer mensen werk te geven, om zo voor iedereen de basisvoorzieningen te
garanderen. Zo heeft de overheid een mogelijkheid om de economie te regelen.
De overheidsbedrijven worden aangestuurd vanuit het Procuratio Economie & Werk.

Iedereen die bij een overheidsbedrijf begint te werken doorloopt alle echelons, van onderaan
te beginnen. Als de andere personeelsleden hem geschikt achten om door te groeien (en als hij
daar de vereiste opleidingen voor gevolgd heeft) kan hij in een hoger bestuursniveau in het
bedrijf belanden en zo kan de werknemer naar het kader doorgroeien.
Als iemand zware bewezen veroordelingen (i.v.m. fraude, bedrog of oplichting) oploopt kan
hij geen overheidsfunctie meer uitoefenen.
4.2.2 Privébedrijven
Privébedrijven kunnen ook goederen produceren en diensten verlenen.
In een goed draaiende economie kan de overheid beslissen meer productie aan de
privébedrijven over te laten.
Iedereen kan een bedrijf oprichten of medewerker van een bedrijf worden.
Privépersonen kunnen bij de overheidsbank geld lenen om in hun bedrijf te investeren.
Grote bedrijven die hun leefbaarheid bewezen hebben, kunnen grote bedragen lenen.
De lening die bedrijven aanvragen mag niet hoger zijn dan de effectieve waarde van het
materiaal dat in het bedrijf aanwezig is.
Bedrijven mogen maar beperkte schulden hebben om bij een eventuele faling de schade niet
te hoog te laten oplopen.
Beginnende ondernemers moeten klein opstarten.
Iemand met schulden kan niet lenen om een bedrijf op te starten. Hij kan wel een activiteit
uitvoeren of een bedrijf opstarten die geen investeringen vereisen. Of hij kan werknemer in
een bedrijf worden.
Privébedrijven zijn eigendom van de werknemers van het bedrijf. De werknemers bezitten
aandelen naargelang hun functie en anciënniteit in het bedrijf.
Aandelen hebben geen waarde en kunnen niet verkocht worden. Personen die niet voor het
bedrijf werken kunnen geen aandelen bezitten. De aandelen bepalen het percentage van
medezeggenschap van de werknemer bij de te nemen beslissingen in het bedrijf.
De winsten die de bedrijven maken kunnen gebruikt worden om materiaal aan te kopen of om
lonen uit te betalen.
Ze kunnen ook een deel van de winst aan hun werknemers uitkeren volgens het bezit van
aandelen.
Op deze winstuitkering is overheidsbelasting van toepassing.
Als de bedrijven materiaal aankopen betalen ze ook belastingen.
Als ze producten verkopen worden de belastingen die de koper betaalt rechtstreeks aan de
overheid doorgestort.
Iedereen die bij een bedrijf begint te werken doorloopt alle echelons, van onderaan te
beginnen. Als de andere personeelsleden hem geschikt achten om door te groeien (en als hij
daar de vereiste opleidingen voor gevolgd heeft) kan hij in een hoger bestuursniveau in het
bedrijf belanden en zo kan de werknemer naar het kader doorgroeien.

Als het bedrijf door wanbeheer of grootschalige fraude moet stoppen, dan worden de
eventuele schulden ook verdeeld onder de werknemers, al naar gelang hoeveel aandelen ze
bezitten.
Dus iemand die voor een bedrijf gaat werken of het zelf opricht, de democratische steun van
zijn medewerknemers kan behouden en winst maakt, kan zichzelf verrijken naargelang zijn
eigen behoeften. Dit recht op ondernemen geldt maar voor zover het gemeenschappelijke
belang niet geschaad wordt.
4.2.3 Belastingen
De overheid haalt haar inkomsten uit belastingen.
Deze belastingen worden op consumptie en privéwinstuitkeringen geheven.
Als privébedrijven een product aan een consument verkopen, storten ze de belastingen op dit
product door naar de overheid.
Aangezien alle betalingen geregistreerd gebeuren en alle bankrekeningen zichtbaar zijn, is een
perfecte controle mogelijk.
De overheid kan de belastingsvoet aanpassen naargelang de noden. Als de economie goed
draait zullen de belastingen hoger zijn dan wanneer er een crisis heerst.
Vervuilende en milieubelastende producten zullen hoger belast worden.
Arbeid en diensten worden niet belast.
Inwoners kunnen onbelast voor elkaar werken en aan elkaar tweedehandsproducten verkopen.
Belastingen worden gebruikt om de werking van de overheid te bekostigen en om de
basisvoorzieningen van de inwoners die dit nodig hebben te verzekeren.
De overschotten worden verdeeld over verschillende projecten. Iedereen kan een project
voorstellen en iedereen kan via de volksreferenda aangeven welke projecten hij gerealiseerd
wil zien.
4.2.4 Uitwisseling van diensten en gebruikte goederen
Inwoners kunnen onbeperkt voor elkaar werken en elkaar betalen.
Op dit werk wordt geen belastingen geheven.
Voor elk gewerkt uur is een vaste basisprijs bepaald. Afhankelijk van het uitgevoerde werk
kunnen voor sommige taken hogere tarieven dan de basisprijs gelden. De uurlonen worden
door de jobbeurs bepaald.
Inwoners kunnen onbelast tweedehandsproducten aan elkaar verkopen.
Op deze gebruikte goederen zijn al belastingen geheven toen ze nieuw verkocht werden.
Kleinhandel is eveneens onbelast. De belastingen worden betaald als de kleinhandelaar deze
producten van de producent koopt en zo zitten de taksen al in de uiteindelijke prijs verrekend.
De kleinhandelaar verkoopt dus ongebruikte tweedehandsgoederen.
Als iemand een product nodig heeft worden bij voorkeur tweedehandsgoederen verwisseld of
gekocht. Op internetsites is het aanbod en de vraag zichtbaar.
Materiaal kan ook samen aangekocht en gedeeld worden.

Als de aankoop van nieuwe producten noodzakelijk is, krijgt internetverkoop rechtstreeks van
een lokale producent de voorkeur. Dit beperkt de tussenstappen en het transport, wat de
kosten en het milieu ten goede komen.
Iemand die kleinschalig zelf goederen produceert en verkoopt is tot een bepaalde omzet
vrijgesteld van belastingen. Als inkomsten boven een voorafbepaald bedrag uitkomen, moeten
belastingen betaald worden op de inkomsten die het vrijgestelde bedrag overschrijden. Dan
valt deze activiteit onder de regelingen van de privébedrijven.
De verkoop van waardevolle goederen (volgens een vooraf bepaald grensbedrag, bv.
motorvoertuigen, juwelen, kunst en vastgoed) worden geregistreerd door het Procuratio
Registratie & Bevolking.
Het Procuratio Registratie & Bevolking controleert, eventueel in samenwerking met het
Procuratio Controle, het eigendomsrecht, de verwervingshistoriek, de vervuiling, …
Zo kunnen frauduleuze transacties opgespoord worden.
Bij een toegelaten verkoop registreert het Procuratio Registratie & Bevolking het verkochte
goed op de naam van de nieuwe eigenaar.
4.2.5 Jobbeurs
Voor de werknemers van de overheidsbedrijven en voor de uitwisseling van diensten zijn er
uurlonen naargelang het functieniveau bepaald. Deze uurlonen kunnen naar boven bijgesteld
worden, afhankelijk van het aantal kandidaten voor de job of het aantal openstaande
vacatures.
Op deze manier kunnen minder aangename jobs wat aantrekkelijker gemaakt worden.
Ook private bedrijven kunnen deze lonen als richtlijn voor hun werknemers nemen, maar ze
zijn daartoe niet verplicht.
Bv.:

-

ongeschoolde werknemer: 20 euro/uur (kan door jobbeurs tot 30 euro/uur gaan);
lage opleiding en functie: 30 euro/uur (kan door jobbeurs tot 40 euro/uur gaan);
hoge opleiding en functie: 40 euro/uur (kan door jobbeurs tot 50 euro/uur gaan).

4.2.6 De overheidsbank
De overheid neemt de functie van bank op zich. Banken kunnen niet privé zijn.
Elke inwoner heeft één bankrekening bij de overheid.
Alle betalingen gebeuren elektronisch met bankkaarten, draagbare betaalterminals of met
gsm’s. Contant geld bestaat niet meer.
De bankrekeningen zijn openbaar voor het Procuratio Controle. Iedereen moet altijd kunnen
verklaren waar het geld op zijn rekening vandaan komt.
De uitgifte van aandelen, obligaties en alle andere financiële producten is verboden.
Deze producten hebben al uitvoerig bewezen dat ze enorme schade kunnen aanrichten en zelfs
globale crisissen kunnen veroorzaken. Daarom is deze vereenvoudigde, strikte reglementering
absoluut noodzakelijk om speculatie tegen te gaan.

De creatie van waarde moet steeds op een reële economie berusten, niet op het fictief
opwaarderen van financiële producten. Want als de zeepbel dan doorprikt wordt zijn veel
mensen onderaan de financiële piramide hun financiële reserves kwijt.
In een Procuristisch systeem is dit minder erg dan in een kapitalistisch systeem, omdat de
basisvoorzieningen gegarandeerd zijn. Maar als dit op grote schaal gebeurt kan de macroeconomie gedestabiliseerd worden.
In geval van economische problemen heeft de overheid wel de bevoegdheid om waarde te
creëren (geld bij te maken). De overheid zal dit enkel als laatste redmiddel gebruiken. Als het
weer economisch beter gaat kan terug wat waarde vernietigd worden om zo inflatie tegen te
gaan.
4.2.7 De overheidsverzekeringen
Verzekeringen voor privébezittingen en privébedrijven kunnen enkel bij de overheid
afgesloten worden.
De winsten gaan als werkingsmiddelen naar de overheid.
De overheid moet voldoende middelen achter de hand houden om bij schadegevallen de
getroffen inwoners te kunnen helpen en om verzekerd privébezit te kunnen vervangen. Bij
eventuele grote rampen zal de overheid niet kunnen voldoen aan zijn
verzekeringsverplichtingen voor privébezit omdat ze haar middelen eerst moet aanwenden om
alle inwoners van de basisrechten te voorzien.
Inwoners of privébedrijven kunnen geen verzekeringen verkopen om financiële speculatie
tegen te gaan.
4.2.8 Erven
Iedereen krijgt op elk moment zijn basisvoorzieningen van de overheid. Iedereen kan ook op
elk moment zijn talenten ontwikkelen of gaan werken. Zelfs wie niet werkt heeft nog recht op
de basisvoorzieningen. Daarom moeten inwoners ook niet meer sparen voor hun kinderen.
Bij overlijden gaat het geld dat nog op de bankrekening staat naar de overheid en kan het niet
overgedragen worden naar de kinderen.
Dit is één van de maatregelen om corruptie tegen te gaan.
Een mogelijke manier om kapitaal door te geven is het betalen van uurlonen aan de kinderen
voor, al dan niet gepresteerde, diensten. Rekening houdend met de geregistreerde betalingen
en het vooraf bepaalde uurloon door de jobbeurs is het kapitaal dat kan doorgegeven worden
eerder beperkt.
Ouderen met kapitaalsoverschot kunnen hun kinderen zo stimuleren om op bezoek te komen.
Deze uren kunnen als diensten uitbetaald worden.
Personen die momenteel veel familiekapitaal bezitten zullen waarschijnlijk liever in het oude
kapitalistische systeem blijven. Personen die zonder familiekapitaal moeten starten zullen
geen probleem hebben met deze regeling en graag in het Procuristische model instappen.

4.3) Procuratio Onderwijs
Alle onderwijs en kinderopvang is voor de inwoners gratis en wordt door de overheid
georganiseerd.
De ouders die dit wensen kunnen ervoor kiezen om de eerste levensjaren van hun kind niet te
gaan werken en van de basisvoorzieningen gebruik te maken.
In elke buurt zijn kinderopvangcentra met kinderverzorgsters. De opvangcentra worden door
het dorp beheerd. Buiten de schooluren is de opvang niet meer gratis.
De scholen zijn ontmoetingsplaatsen waar kinderen ontwikkelingsaanbod krijgen.
Ze kunnen zelf bepalen wat ze willen leren. De school biedt lessen, cursussen en workshops
aan.
De schoolgebouwen zijn zo gebouwd dat deze manier van werken mogelijk is.
Er is wel schoolplicht.
De leerlingen worden volgens niveau en interesse samengezet. Wie minder of beter presteert
kan van groep veranderen. Ook wie zich in de groep niet goed voelt kan veranderen. Niemand
moet een jaar opnieuw doen.
In de lagere school (van 3 tot 12 jaar) zijn moedertaal, Engels, wiskunde en maatschappijleer
verplichte vakken.
Andere vakken, cursussen of workshops zijn vrij te kiezen. De basis is zelfstudie, ondersteund
door leerkrachten. De leerlingen leren individueel of in groep projecten af te werken.
Gespecialiseerde leerkrachten die pendelen tussen verschillende scholen, ouders of
buitenstaanders worden in de school uitgenodigd om workshops te geven.
Uitstappen, museumbezoeken e.d. komen wekelijks aan bod.
De lagere school wordt op dorpsniveau georganiseerd.
In de middenschool (van 12 tot 18 jaar) blijven moedertaal, Engels, basiswiskunde en
maatschappijleer verplicht.
De middenschool wordt op stedelijk niveau georganiseerd. Het onderwijs is op dezelfde
principes als de lagere school gebaseerd, alleen breder georiënteerd.
Een aantal zeer praktische cursussen bereiden de kinderen voor op hun latere leven.
Wetenschap, techniek, cultuur, filosofie, economie, gezond leven, geluk, veiligheid, milieu,
het behalen van een rijbewijs, het onderhoud van de modulaire basiswoning, … kunnen aan
bod komen.
Tijdens de twee laatste jaren kunnen de leerlingen ook workshops of cursussen buiten de
school volgen. Ze kunnen ook voor stages binnen sectoren die hen boeien kiezen om zo later
een gerichte beroepskeuze te kunnen maken.
Op het einde van de middenschool krijgt elke leerling een attest mee waarop de projecten,
cursussen en workshops (die hij tot een goed einde gebracht heeft) vermeld staan.
De hogeschool die ook op stedelijk niveau georganiseerd wordt is toegankelijk voor iedereen.
Deze studies kunnen met werken gecombineerd worden en de student kan zelf bepalen hoe
lang hij over het behalen van de diploma’s doet.
Met behulp van virtuele lessenreeksen doet de student aan zelfstudie. Als hij denkt dat hij de
leerstof van een cursus voldoende onder de knie heeft doet hij aan een zeer uitgebreid digitaal

examen mee. Als een reeks verplichte cursussen op deze manier afgewerkt zijn komen meer
individuele begeleiding en praktijkoefeningen aan bod.
Zo kan iemand de diploma’s behalen die nodig zijn voor een bepaalde functie of beroep
(overheid en privé).
Als voor bepaalde gespecialiseerde bedrijven het hogeschoolaanbod niet volstaat kunnen ze
zelf bijkomende opleidingen op de werkvloer organiseren voor hun werknemers.
Op deze manier is levenslang leren of zich heroriënteren voor iedereen mogelijk.
Iemand kan meteen beginnen werken in een sector in een lagere functie waarvoor je niet moet
gestudeerd hebben. Als die persoon later een carrièrewens krijgt en wil doorgroeien, dan kan
hij altijd terug gaan studeren. Of hij kan werken en studeren combineren.
4.4)

Procuratio Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is gratis en wordt door de overheid georganiseerd.
Het medische personeel krijgt een vast loon, zoals iedereen die in overheidsdienst werkt.
Elk dorp beschikt over een gezondheidscentrum dat altijd bemand is.
Bij ziekte kunnen de burgers naar het centrum komen of komt een dokter op huisbezoek.
Kleine ingrepen en daghospitalisatie zijn ook mogelijk in het plaatselijke centrum.
Het medische personeel van de centra beschikt over een ziekenwagen. Als een interventie
nodig is wordt het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum opgeroepen. De spoedarts en
verpleegkundigen van deze ziekenwagen dienen de eerste zorgen toe en brengen het
slachtoffer naar het eigen centrum of naar een stedelijk ziekenhuis, al naar gelang de ernst van
de aandoening.
De nadruk ligt op preventie.
De burgers komen minstens jaarlijks op controle in het plaatselijke gezondheidscentrum. Daar
worden de inwoners medisch opgevolgd. De inwoners kunnen hun medisch personeel kiezen
als ze een vertrouwensband willen opbouwen.
Als bijkomende controles, die niet in het centrum kunnen gebeuren, nodig zijn wordt de
inwoner naar een stedelijk ziekenhuis doorverwezen.
Deze stedelijke ziekenhuizen vangen zieken op die in de dorpscentra niet kunnen geholpen
worden of die langer opgenomen moeten blijven. De ziekenhuizen leiden ook het medische
personeel op en doen aan onderzoek.
Het personeel van de plaatselijke centra wordt regelmatig bijgeschoold en uitgewisseld met
het personeel van de stedelijke ziekenhuizen. Zo blijft de kwaliteit van de gezondheidszorg op
peil.
Hulpbehoevende bejaarden of personen met een handicap kunnen binnen hun eigen sociale
structuur opgevangen worden met de hulp van diensten die door het Procuratio
Gezondheidszorg geleverd worden (thuiszorg). Of ze kiezen voor een woongemeenschap
waar ze aangepaste zorgen krijgen.
Via de internetreferenda laten de patiënten weten wat de kwaliteit van hun consultatie of
behandeling was. Op deze manier kan de zorg bijgestuurd worden.

Medische behandelingen in privépraktijken of privéziekenhuizen zijn toegelaten, maar
hopelijk niet nodig. Deze zorgen zijn niet gratis, de privézorgverleners bepalen zelf hun
honorarium.
4.5) Procuratio Registratie & Bevolking
4.5.1 Het biometrische paspoort
Elke inwoner zijn biometrische gegevens (irisscan, vingerscan, stemherkenning, …) worden
opgeslagen. Dit digitale paspoort staat centraal en wordt voor verschillende doeleinden
gebruikt:
-

identificatie;
internetreferenda (gegevens zijn altijd nodig bij het inloggen op internet);
betalingen met de betaalkaart en andere verrichtingen bij de overheidsbank;
bevestigen van gevolgde opleidingen, rijbewijs, sociale score, …;
als sleutel om toegang tot bepaalde gebieden te krijgen;
registratie bij gezondheidszorg.

De gsm (die elke burger verplicht bij zich heeft) wordt een aantal keren per dag geactiveerd
d.m.v. biometrische impulsen van de gebruiker, anders valt hij uit.
Ook de gemaakte verplaatsingen worden bijgehouden en opgemeten met de gps-functie van
de draagbare telefoon.
In de openbare ruimten worden de handelingen van de aanwezigen gefilmd.
Op privéterrein wordt niets geregistreerd, zolang er geen strafbare feiten gepleegd worden.
Al deze gegevens worden automatisch opgeslagen en zijn zeer beperkt toegankelijk.
Enkel bevoegde personen van de Procuratia Controle en Orde & Veiligheid kunnen bij een
onderzoek deze gegevens opvragen.
Deze registratie zal bijdragen tot de veiligheid van de inwoners.
Nieuwe bewoners, of niet-inwoners die uit andere gebieden op bezoek komen, moeten
geregistreerd worden voor ze in “Procuristisch” gebied komen.
4.5.2 De internetreferenda
Het Procuratio Infrastructuur voorziet iedere inwoner van een internetaansluiting.
Het Procuratio Registratie & Bevolking beheert en onderhoudt het systeem van de
internetreferenda. Dit Procuratio geeft de resultaten van de referenda door aan de andere
bestuursorganen.
Het Procuratio Controle kijkt na of de verwerking van de resultaten van de referenda correct
verloopt.
Ze controleren ook of de verschillende bestuursorganen de resultaten opvolgen en hun
doelstellingen halen.
Onregelmatigheden worden aan het Procuratio Orde & Veiligheid doorgegeven.

4.5.3 Statistiek
Alle relevante data worden door het Procuratio Registratie & Bevolking verzameld en in
statistieken omgezet.
Deze statistieken zijn parameters om de werking van de Procuristische maatschappij te
monitoren. Deze statistieken dienen om het beleid te evalueren en indien nodig te kunnen
bijsturen. Bepaalde grenswaarden kunnen ingesteld worden. Als de statistieken deze waarden
overschrijden kan een alarmfunctie geactiveerd worden die een (automatische) bijsturing tot
gevolg heeft.
Iedereen kan deze statistische informatie raadplegen. Ze bevat enkel globale gegevens en geen
persoonlijke informatie.
4.5.4 Sociale score
Het Procuratio Registratie & Bevolking houdt van iedereen een sociale score bij.
Inwoners kunnen aan het Procuratio Controle klachten over, of positieve verwezelijkingen
van, een medebewoner doorgeven. Het Procuratio controleert deze klacht en geeft een
positieve of negatieve evaluatie over een inwoner door aan het Procuratio Registratie &
Bevolking.
Ook het Procuratio Orde & Veiligheid geeft de opgelopen veroordelingen van een inwoner
door aan het Procuratio Registratie & Bevolking.
Al deze evaluaties, beloningen, opgelopen veroordelingen, promoties, enz. bepalen de sociale
score van een burger.
Andere burgers of overheidsdiensten kunnen de sociale score van iemand opvragen als ze
kunnen aantonen dat ze van plan zijn met deze persoon te gaan samenwerken (bv. bij een
sollicitatie).
4.5.5 Geboortebeperking
Het bevolkingsaantal dient bepaald en geregeld te worden om overbevolking en de daaruit
volgende conflicten te voorkomen. Daarom is geboortebeperking noodzakelijk.
Elke persoon heeft recht op twee kinderen. Dit recht geld per persoon, niet per koppel.
Een persoon met één kind kan in een volgende relatie dus nog een kind verwekken als zijn
nieuwe partner ook nog recht op een kind heeft.
Een derde kind is mogelijk, maar daarop moet wel een hoge belasting betaald worden die de
maatschappelijke onkosten dekt. Een inwoner kan maximaal drie kinderen hebben.
Samengestelde gezinnen kunnen hun modulaire woningen aan elkaar koppelen als de
verstandhoudingen het toelaten.
Het aantal toegelaten kinderen, of de belasting op een extra kind, kan aangepast worden door
de overheid naargelang de noden of wat de omgeving toelaat.

4.5.6 Registratie overdrachten eigendommen
De verkoop van waardevolle goederen (volgens vooraf bepaald grensbedrag, bv.
motorvoertuigen, gronden en vastgoed) wordt geregistreerd door het Procuratio Registratie &
Bevolking.
Het Procuratio Registratie & Bevolking controleert, eventueel in samenwerking met het
Procuratio Controle, het eigendomsrecht, de verwervingshistoriek, de vervuiling, …
Zo kunnen frauduleuze transacties opgespoord worden. Bij een toegelaten verkoop registreert
het Procuratio Registratie & Bevolking het verkochte goed op de naam van de nieuwe
eigenaar.
4.6)

Procuratio Orde & Veiligheid

4.6.1 Burgerbescherming
De burgerbescherming neemt de politie- en defensietaken waar.
Ze vangt de interne en externe bedreigingen op.
Ze zorgt voor orde, stelt overtredingen vast, bewaakt de readaptatiekernen en bewaakt de
grenzen.
De burgerbeschermers hebben elk een duidelijk identificatienummer zodat ze bij misbruiken
herkend kunnen worden.
Ze hebben ook afdelingen en materiaal voor tussenkomst bij ongelukken, branden,
natuurrampen, …
4.6.2 Rechtspraak
Rechters, die buiten een studie rechten ook een opleiding maatschappijmanagement gevolgd
hebben, worden na een examen geselecteerd en aangesteld. Ze worden via de
internetrefferenda geëvalueerd en na klachten bij het Procuratio Controle eventueel
vervangen.
Als iemand in contact komt met fraude of een misdaad kan hij dit melden aan het Procuratio
Controle. Het Procuratio Controle kan ook op eigen initiatief een controle opstarten.
Na vooronderzoek geven ze het dossier door aan het Procuratio Orde & Veiligheid waar de
klacht verder onderzocht wordt.
Als een misdrijf vastgesteld wordt, wordt een rechtszaak gestart. Daar kan de beschuldigde
zich verdedigen. Hij kan gratis bijstand krijgen van een overheidsambtenaar of een
privéraadsman inschakelen.
Het Procuratio Orde & Veiligheid heeft toegang tot alle opgeslagen digitale gegevens om zijn
werk te kunnen doen, maar het moet deze gegevens voor zich houden voor zover ze niet
gebruikt worden voor een openbare rechtszaak.
Als een medewerker zijn beroepsgeheim schendt of veroordeeld wordt voor fraude, kan hij
nooit meer voor de overheid werken.

Als een medewerker tijdens een controle op gegevens stoot van iemand die hij persoonlijk
kent, dan werkt hij niet meer verder aan deze zaak en geeft hij ze door.
4.6.3 Straffen
Als de rechter uiteindelijk een veroordeling uitspreekt, wordt deze veroordeling doorgegeven
aan het Procuratio Registratie & Bevolking en komt deze veroordeling op de sociale score van
de veroordeeelde.
Straffen voor lichte misdrijven bestaan uit geldboetes, gemeenschapsdienst of
vrijheidsbeperking.
Vrijheidsbeperking kan opgelegd worden door de gemaakte verplaatsingen te registreren met
de gps-functie van de draagbare telefoon.
De gsm (die elke burger verplicht bij zich heeft) wordt een aantal keren per dag geactiveerd
d.m.v. biometrische impulsen van de gebruiker, anders valt hij uit.
Na het instellen van een parameter kan iemand die een bewegingsbeperking gekregen heeft
automatisch gecontroleerd worden.
Ook kunnen bepaalde rechten als straf ontnomen worden:
-

recht op twee kinderen, als het duidelijk is dat de veroordeelde niet in staat is om voor
kinderen te zorgen of als hij/zij een gevaar voor kinderen betekent;
recht op communicatie en informatie (computer, internet, telefoon, …);
recht om deel te nemen aan internetrefferenda;
recht om beleidsvoorstellen te doen.

Aangezien de wetenschap ondertussen aangetoond heeft dat “ de vrije wil” niet bestaat,
kunnen inwoners die crimineel gedrag vertonen niet persoonlijk verantwoordelijk gesteld
worden voor hun daden.
Hen straffen heeft geen zin, maar bij zwaardere misdrijven is het nodig de maatschappij (en
de dader tegen zichzelf) te beschermen en wordt de dader naar een readaptatiekern verwezen.
Readaptatiekernen zijn bewaakte en beveiligde cirkelvormige woongebieden voor mensen die
in de gewone maatschappij voor overlast zorgen of die een bedreiging voor de veiligheid zijn.
In de readaptatiekernen is er werk en opleiding voorzien. Opname in een readaptatiekern is
geen straf, maar een voorzorg.
In de buitenste cirkels wonen personen die de minst zware vergrijpen gepleegd hebben. Hoe
meer de cirkels centraal gelegen zijn, hoe minder de bewoners in staat zijn om met vrijheid
om te gaan.
Bij goed gedrag kan de bewoner naar een minder centrale cirkel opschuiven. Bij wangedrag
schuift de betrokken inwoner naar het centrum op.
In de binnenste cirkels kan eventueel anarchie heersen als de bewoners hiervoor kiezen. Maar
dan moeten ze daar ook de gevolgen van ondergaan zonder op bescherming van de overheid
te rekenen.
Als iemand zware bewezen veroordelingen (i.v.m. geweld, diefstal, fraude, bedrog of
oplichting) oploopt kan hij geen overheidsfunctie meer uitoefenen.

4.6.4 Openbare orde
Omdat godsdiensten en politieke activiteiten steeds voor conflicten tussen inwoners zorgen
zijn ze verboden in de openbare ruimten.
Ook zijn symbolen die verwijzen naar godsdiensten of politieke strekkingen verboden.
Als het openbaar manifesteren van deze bewegingen tegengegaan wordt zullen deze geen
oorsprong van conflict meer zijn. De bevolking moet zich verbonden en eenstemmig voelen,
en geen sektarische belangen dienen.
Op privéterrein zegt men wat men wil en kunnen erediensten gehouden worden.
Elke burger mag wel vrij zijn mening verkondigen als het gaat over het Procuristische
bestuur. Als hij een onderdeel van een internetreferendum wil toelichten of voor een
referendumvoorstel mensen wil overtuigen, dan mag dit in het openbaar. Voor deze
doeleinden kunnen ook verenigingen opgericht worden, zolang ze maar het algemeen belang
dienen.
Als personen of verenigingen echter onwaarheden verspreiden, anderen bewust met foutieve
informatie willen opruien of aanzetten tot het plegen van misdaden, zal het Procuratio
Controle proberen aan te tonen dat deze personen desinformatie verspreiden.
Als dat zo blijkt te zijn zal het Procuratio Orde & Veiligheid een onderzoek instellen en zal
een rechter de inbreuk berechten. De veroordeelden krijgen dan sancties opgelegd die hun
ondermijnende activiteiten zullen bemoeilijken.
Op deze manier kunnen ook bepaalde media die foute en schadelijke berichten verspreiden
hun vergunningen om te publiceren kwijtspelen.
Manifestaties en betogingen zijn verboden. Het beleid wordt bijgestuurd door de
internetreferenda. De uitvoerders van het beleid zijn verplicht de uitkomsten van de
internetreferenda op te volgen, voor zover de basisrechten van de inwoners niet bedreigd
worden.
4.6.5 Openbare veiligheid
Fysieke en psychische agressie wordt altijd onderzocht door het Procuratio Orde &
Veiligheid.
Het slachtoffer krijgt een rapport van de gevolgen van het onderzoek en de eventuele
veroordeling van de dader.
Dodende wapens zijn verboden binnen de gebieden. Burgerbeschermers zijn uitgerust met
immobiliserende apparaten.
Voor bedreigingen langs de buitengrenzen kunnen als laatste optie eventueel wel dodende
wapens ingezet worden.

4.7) Procuratio Energie, Water en Lucht.
Brandstoffen, water en lucht zijn kostbare grondstoffen.
Het Procuratio Energie, Water en Lucht zal erop toezien dat deze grondstoffen beperkt
gebruikt en niet verspild worden, en dat de overheid en de inwoners op een verantwoorde
manier met hun energie, water en lucht omgaan.
Het Procuratio geeft advies i.v.m. energie- water- en luchtbeheer.
In samenwerking met het Procuratio Controle en het Procuratio Orde & Veiligheid kan het
energie-, water- en luchtbeleid bijgestuurd worden.
4.7.1 Energie
De energieproductie wordt door de overheid beheerd en gegarandeerd.
Inwoners betalen naargelang hun verbruik. Wie niet kan betalen krijgt gratis een basis aan
energie.
Alternatieve energievormen krijgen voorrang op fossiele brandstoffen en kernenergie.
In windrijke streken kunnen windmolenparken aangelegd worden en in het zuiden kunnen
zonnevelden met zonnepanelen geplaatst worden.
Biogascentrales kunnen organische afvalstoffen verwerken en energie voor plaatselijk gebruik
opwekken.
Moest er toch een tekort zijn, dan is kernenergie te verkiezen boven het verbranden van
fossiele brandstoffen. Deze brengen een onomkeerbare klimaatsverandering teweeg.
Voor het verwerken van kernafval kan de wetenschap op langere termijn nog naar een
oplossing zoeken. Of het kernafval kan in de toekomst als grondstof gebruikt worden.
Hopelijk kan kernfusie of een andere energiebron tegen dat het zover is voor energie zorgen.
Veel aandacht van het Procuratio Infrastructuur moet naar het bouwen van energiearme
woningen gaan. Technieken rond isolatie, verluchting, warmtepompen, enz. kunnen het
verbruik van energie beperken.
Het Procuratio bekijkt of het voedsel energie-arm en plaatselijk geproduceerd wordt,
dat verplaatsingen optimaal gebeuren, dat de productie van goederen optimaal is, …
4.7.2 Water
In samenwerking met het Procuratio Infrastructuur beheert het Procuratio Energie, Water en
Lucht de waterlopen, waterzuivering, rioleringen en drinkwaterdistributie.
De overheid stelt gratis drinkwater ter beschikking voor de inwoners die dat niet zelf kunnen
aankopen.
Elke wooneenheid beperkt zijn verbruik van gezuiverd water en vangt zoveel mogelijk
regenwater op. Wassen kan met gefilterd regenwater en een milieuvriendelijke zeep gebeuren.

Daarna kan het water in een plaatselijke waterzuiveringsinstallatie (bv. rietveld of biofilter)
gereinigd worden.
Uitwerpselen komen niet in het afvalwater terecht maar gaan samen met het organisch afval
naar de biogascentrale.
Gezuiverd water of overtollig regenwater kan bij voorkeur door de grond opgenomen worden
of kan bij hevige regen in de riolering vloeien.
Het Procuratio meet de waterkwaliteit en geeft advies om die te verbeteren.
In samenwerking met het Procuratio Controle en het Procuratio Orde & Veiligheid kan het
waterbeleid bijgestuurd worden.
4.7.3 Lucht
Het Procuratio meet de luchtkwaliteit en geeft advies om die te verbeteren.
In samenwerking met het Procuratio Controle en het Procuratio Orde & Veiligheid kan het
luchtbeleid bijgestuurd worden.
4.8)

Procuratio Basisvoorzieningen

Een inwoner die verkiest niet te werken, te gaan studeren, die persoonlijk in de problemen
komt, ziek wordt, … zal steeds kunnen terugvallen op een minimumvoorziening die door de
overheid gegarandeerd wordt (Basisrechten van de inwoners).
Hij zal dus steeds over zuivere lucht, water, aangepast voedsel, minimale energievoorziening,
bescherming, een woonmodule, kleding, gezondheidszorg, internet, computer, communicatie,
democratische stemrechten, opleiding en verplaatsingsvrijheid kunnen beschikken.
De straatafgevaardigde kan indien nodig regelmatig langskomen om deze persoon te
begeleiden.
De woonmodules van deze personen worden bij voorkeur verdeeld over het hele gebied om
sociale stigmatisering te voorkomen. De overheid stelt voedselpaketten, volkskeukens,
kleding, enz. ter beschikking.
Deze personen krijgen wel geen uitkering waarover ze vrij kunnen beschikken.
Gaan werken of een gratis opleiding volgen is natuurlijk (zoals voor alle inwoners) mogelijk.
Diegenen die ongeschikt zijn om te werken kunnen op deze basisvoorzieningen terugvallen.
Deze mensen onthouden van de basisvoorzieningen zou onethisch zijn en het zou de
onveiligheid in de hand werken.
De te verwachten kritiek dat deze uitgebreide basisvoorzieningen ervoor zullen zorgen dat
niemand nog zal werken kan weerlegd worden.
Ook nu werken bijna alle mensen (in het westerse maatschappijmodel) voor meer geld dan ze
echt nodig hebben. Ze zijn bereid om voltijds te werken en geven veel geld uit aan diensten en
goederen die niet tot de basisnoden behoren. Door de het spel van vraag en aanbod worden op
deze manier de prijzen opgedreven, ook die van de elementaire basisproducten.

Het recht om te werken, te ondernemen en te consumeren moet voor de inwoners ingebouwd
worden. Velen halen hieruit zin en bevredigen hun behoefte aan status.
Weinigen verkiezen vrijwillig om niet of deeltijds te werken en aan luxe in te boeten.
Daarom mogen we ervan uitgaan dat niet veel inwoners tevreden zullen zijn met de
basisvoorzieningen en zullen kiezen voor opleiding en werk.
Maar werken en consumeren vereist grondstoffen, energie en brengt vervuiling met zich mee.
Iemand die heel zijn leven veel gewerkt en geconsumeerd heeft is niet altijd een zegen voor
zijn omgeving geweest.
Daarom is niet of minder werken niet noodzakelijk slechter voor de Procuristische
gemeenschap dan wel werken.
Omdat er niet voor elke inwoner zinvol werk voorhanden zal zijn, zullen ook mensen die
geschikt zijn om te werken aangemoedigd moeten worden om minder te werken en om van de
basisvoorzieningen gebruik te maken. Hopelijk kunnen een groot aantal inwoners het
opbrengen om niet of deeltijds te gaan werken om zo de gemeenschap te ondersteunen.
Het is belangrijk dat wie werkt ook zinvol werk verricht dat de gemeenschap ten goede komt.
Diegenen die verkiezen nuttig werk te verrichten ten dienste van de maatschappij moeten daar
wel voor beloond en vergoed worden.
De Procuristische modelburger is iemand die zich vrijwillig ten dienste stelt van de
maatschappij en tevreden is met de basisvoorzieningen. Maar zo een instelling zal eerder een
uitzondering dan de regel zijn.
In een goed draaiende Procuristische maatschappij is er een goede verdeling van het werk,
naargelang de individuele behoeften van de inwoners om te werken of niet.
4.9) Procuratio Omgeving
Net zoals elke inwoner basisrechten heeft, hebben ook onze omgeving en de andere
diersoorten basisrechten.
De omgeving wordt zoveel mogelijk gespaard. Grondstoffen worden zo weinig mogelijk
opgedolven en gerecycleerd waar mogelijk.
Dieren worden niet in gevangenschap gehouden, uitgebuit of opgegeten.
De dieren die dat wensen kunnen in de omgeving van de mens leven. Voor de andere dieren
zijn zeer grote afgeschermde natuurgebieden voorzien.
Het Procuratio omgeving bewaakt deze gebieden en doet er aan wetenschappelijke observatie
met behulp van automaten, drones en camera’s.
In deze gebieden zijn geen mensen toegelaten. Zo wordt voorkomen dat bepaalde
kwaadwillige groeperingen zich in deze gebieden vestigen, de fauna en flora beschadigen of
dat ze zelfs vanuit die gebieden agressieve uitvallen naar de geregelde maatschappij
ondernemen.
Daarom zullen mensen die zich in deze gebieden begeven er zonder uitzondering terug
uitgehaald worden. Als er geen alternatief is zullen ze door de observatie-automaten of door
burgerbeschermers van het Procuratio Orde & Veiligheid uitgeschakeld worden.

4.10) Procuratio Wetenschap
De overheid beheert de wetenschaps- en onderzoekscentra.
De inwoners laten via referenda weten op welke gebieden ze wetenschappelijke vooruitgang
en onderzoek willen.
Wetenschappers houden met deze wensen rekening en iedere wetenschapper kan een project
indienen.
Via de volksreferenda zal bepaald worden of hij/zij voor dit onderzoek de middelen zal
krijgen.
Als zijn project goedgekeurd wordt kan hij van de wetenschaps- en onderzoekscentra gebruik
maken. Daar zullen personeel en middelen beschikbaar zijn om het onderzoeksproject uit te
voeren.
Als wetenschappers vinden dat bepaald ongewenst onderzoek toch maatschappelijk nuttig kan
zijn, dan kunnen ze proberen de inwoners via lobbygroeperingen te overtuigen om toch voor
dit onderzoek te stemmen.
Onderzoeksresultaten (zeker op gebied van geneeskunde, energie, techniek, informatica, …)
zijn voor iedereen beschikbaar.
Privébedrijven kunnen deze resultaten niet privatiseren, ook niet als ze de onderzoeken zelf
uitgevoerd hebben. Patenten of octrooien zijn onbestaand. Iedereen kan deze
gemeenschappelijke wetenschappelijke kennis gebruiken om goederen te produceren of
diensten te verlenen.
4.11) Procuratio Cultuur
Cultuur moet door iedereen kunnen geproduceerd worden en moet voor iedereen toegankelijk
zijn.
Iedere persoon of cultuurvereniging kan zijn project digitaal voorstellen.
De geïnteresseerde inwoners kunnen op deze projecten stemmen en een reservering maken.
Er wordt verwacht dat wie op een project stemt, er ook naar gaat kijken of eraan deelneemt.
Wie dat niet doet kan zijn stemrecht op gebied van cultuur een jaar verliezen. Hij kan dan dat
jaar nog wel cultuurevenementen bijwonen.
De projecten met de meeste stemmen krijgen een aangepaste ruimte van de overheid ter
beschikking en kunnen gerealiseerd worden. De toegang tot deze evenementen is voor
iedereen gratis.
Het is natuurlijk ook mogelijk om los van het Procuratio Cultuur een project op eigen
initiatief op te starten.
Kunstenaars of uitvoerders kunnen geen auteurs-, copyright-, publicatie- of andere rechten
laten gelden. Eens ze hun werk in de openbaarheid brengen wordt het gemeenschappelijk
cultureel erfgoed en mag het door iedereen gebruikt worden.
De verkoop van kunstwerken of de opbrengst van privé-cultuurevenementen is onbelast. Zo
kan er wel geld met kunst en cultuur verdiend worden en kunnen kunstenaars zonder dat hun
project verkozen wordt zichzelf en hun kunst toch onderhouden.

4.12) Procuratio Sport & Ontspanning
De overheid voorziet in verenigingen, buurtwerking, sportverenigingen, jeugdbewegingen, …
De initiatieven krijgen middelen naargelang hun aantal leden. Verenigingen met te weinig
leden verliezen hun werkingsmiddelen.
Iedereen kan een nieuw project voorstellen.
Als een minimaal aantal leden voor deze vereniging gevonden wordt, krijgt de vereniging de
middelen om haar activiteit uit te oefenen.
Voor dure hobby’s moet de deelnemer zelf financieel bijdragen.
Er wordt verwacht dat wie op een project stemt, er ook aan deelneemt.
Wie dat niet doet kan zijn stemrecht op gebied van sport & ontspanning een jaar verliezen.
Hij kan zich dat jaar nog wel bij verenigingen aansluiten.
Het is natuurlijk ook mogelijk om los van het Procuratio Sport & Ontspanning een sportclub
of sportevenement op eigen initiatief op te starten.
De opbrengst van sportevenementen is onbelast. Zo kan er geld met sport verdiend worden en
kan de privé-sportsector zichzelf onderhouden.
4.13) Procuratio Controle
Een zeer strenge controle is nodig om te voorkomen dat bepaalde groepen zich te veel macht
toeëigenen en zo de anderen kunnen uitbuiten.
Dit Procuratio heeft de bevoegdheid om controles uit te voeren, op eigen initiatief of na een
klacht van een inwoner.
Het Procuratio heeft gespecialiseerde onderafdelingen voor de controle’s op gebied van
voedselveiligheid, veiligheid van consumentengoederen, …
Voor deze controles kan samengewerkt worden met andere Procuratia.
Als het Procuratio Controle fraude, misdaden, gebreken of gevaren ontdekt zal het dit
doorgeven aan het Procuratio Orde en Veiligheid dat alles verder zal onderzoeken en
eventueel vervolgen.
Elke burger kan een klacht neerleggen die dan verplicht onderzocht wordt. De burger krijgt
een verslag over de verwerking en eventuele gevolgen van de klacht.
Wie te veel klachten indient die achteraf op niets gebaseerd blijken te zijn kan zijn recht om
klacht in te dienen tijdelijk verliezen of ingeperkt zien.
Ook als iemand iets positiefs doet kan je dit laten registreren bij het Procuratio Controle.
Over elke burger kan dan een evaluatie opgemaakt worden, zowel positief als negatief.
Deze evaluatie wordt doorgegeven aan het Procuratio Registratie & Bevolking en opgenomen
in de Sociale Score van de inwoner.

Het Procuratio Controle heeft toegang tot alle opgeslagen digitale gegevens om zijn werk te
kunnen doen, maar het moet deze gegevens voor zich houden voor zover ze niet gebruikt
worden voor een rechtszaak.
Als een medewerker zijn beroepsgeheim schendt of veroordeeld wordt voor fraude, kan hij
nooit meer voor de overheid werken.
Als een medewerker tijdens een controle op gegevens stoot van iemand die hij persoonlijk
kent, dan werkt hij niet meer verder aan deze zaak en geeft hij ze door.
5)

Het Experiment

Om het bovenstaande in de praktijk te kunnen brengen en om een verandering teweeg te
brengen moet er natuurlijk concreet actie ondernomen worden.
Alleen zo kan er ondervonden worden of het systeem werkt of welke aanpassingen er moeten
gebeuren om het te laten werken.
Individuen die zich aangesproken voelen om volgens de procuristische principes te gaan leven
kunnen samen een straat oprichten.
Ze hoeven niet in dezelfde straat te wonen, via internet (Skype, Facebook, Twitter, websites,
kunstverenigingen…) kunnen ze een virtuele straat oprichten, zich verenigen en contact
houden.
Ze kiezen een vrijwilliger als straatafgevaardigde.
De leden van deze pioniersgroep:
-

respecteren mensen- en dierenrechten:
- veroorzaken geen leed;
- eten vegetarisch;
- houden geen huisdieren;
- zijn sociaal ingesteld;
- doen aan ethisch bankieren;

-

sparen hun omgeving:
- beperken hun consumptie en afval;
- kopen,verkopen of ruilen tweedehandsmaterialen waar het kan;
- beperken hun verplaatsingen, gaan kort bij hun werk wonen, fietsen, gebruiken het
openbaar vervoer;
- hebben een biologische groententuin;
- wonen energiearm;
- gebruiken zo weinig mogelijk gezuiverd water, gebruiken regenwater waar het kan;

-

gaan niet in een vervuilende of uitbuitende industrie werken;
wisselen diensten uit;
leven gezond;
sturen hun gemeenschap m.b.v. internetreferenda bij.

De meeste lezers zullen zich laten afschrikken door de bovenstaande lijst en denken dat deze
levenswijze niets voor hen is. Maar zelfs al realiseert u maar één of twee van de opgesomde

werkpunten, dan is dat nog altijd veel beter dan van geen enkel punt werk te maken. En wie
weet bent u later wel klaar om er nog een werkpunt bij te nemen.
Als er genoeg straten zijn kan een fictief dorp met burgemeester gesticht worden.
Op dit punt zal het oprichten van een tijdelijke politieke partij noodzakelijk zijn om in het
huidige democratische stelsel onze rechten te kunnen verkrijgen.
Via internetreferenda kan bij de inwoners naar de behoeften gepolst worden en kan een
aangepast partijprogramma opgesteld worden.
Onze afgevaardigden in de regering volgen in hun beleid en hun voorstellen de uitkomst van
de referenda die op regelmatige basis gehouden worden.
Op deze manier kan dit referendumsysteem uitgetest en op punt gesteld worden.
Hopelijk beseffen andere kiezers, die niet met het Procurisme bekend zijn, dat dit voor hen
ook de beste manier is om hun democratische rechten te laten gelden. En hopelijk sluiten ze
zich aan.
Als de partij voldoende kiezers heeft kan ze in de verschillende landen of op Europees niveau
vragen om geld en grond vrij te maken om een nieuwe experimentele stad te bouwen.
De eerste reactie zal natuurlijk zijn dat daar geen geld voor is. Maar er zijn wel grote
hoeveelheden geld beschikbaar. Alleen gaan die naar de oude bestaande structuren,
bedrijfsbelangen en financiële instellingen.
Op deze manier is er geen mogelijkheid tot herstructurering, maar gaat het geld allemaal naar
het oude, falende systeem.
En zelfs met de injectie van miljarden euro’s belastinggeld kennen we oplopende schulden,
tekorten, munten die in de problemen geraken, hoge werkloosheidscijfers, dalende inkomens
van gezinnen… Die factoren wijzen niet alleen op instabiliteit van het systeem, maar leiden
ook tot sociale onrust, en veel van de oplossingen voor het probleem creëren nog meer sociale
onrust. De maatregelen om de tekorten te beperken en de schulden te beheersen hebben een
destabiliserend effect op sociale investeringen en op de moraal.
Op deze manier gaan die enorme bedragen dus eigenlijk voor de maatschappij verloren.
Dus moet er zeker budget vrijgemaakt kunnen worden om een beter, duurzaam en humaner
alternatief te kunnen opstarten. Geld dat niet verloren gaat, maar een investering zal blijken
om een betere toekomst te kunnen uitbouwen.
Als die stad dan ontworpen en klaar is kunnen één miljoen van onze achterkleinkinderen aan
het echte experiment beginnen en samenleven volgens de principes van het Procurisme.
Best dat vrijwilligers die de Procurismeprincipes genegen zijn de stad bevolken. Het moet een
vrije keuze zijn om in het systeem te stappen. Wie de voordelen van het Procurisme niet inziet
moet in de oude Kapitalistise structuur kunnen blijven leven.
De eerste bewoners dienen wel geselecteerd te worden, zodat mensen die gemotiveerd zijn het
eerste project bevolken. Als het Procurisme een bredere basis heeft kan uitgetest worden
hoeveel sociaal zwakkeren het systeem kan opnemen.
Als die eerste stad blijkt te functioneren kunnen meer dorpen en steden gebouwd worden die
weer door vrijwilligers bevolkt worden.
Telkens worden de tekortkomingen van de vorige stad bestudeerd en worden de nieuwe
steden verbeterde versies van de vorige stad.

Oude steden die vrijgekomen zijn worden gesloopt en op dat grondgebied kunnen nieuwe
steden gebouwd worden. De historische kernen en waardevolle gebouwen worden bewaard en
geïntegreerd in de nieuwe stad.
Of het land wordt terug aan de natuur gegeven als blijkt dat de locatie niet geschikt is voor
menselijke bewoning.
Zo kan op den duur een heel land of continent volgens het Procurisme gaan leven.
Het Procurisme kan ook aangeboden worden in het kader van ontwikkelingshulp aan landen
waar de overheid zwak staat. Als mensen weinig hebben zullen ze vlugger geneigd zijn om in
een Procuristisch aanbod te stappen.
In het begin moeten de inwoners wel geselecteerd worden om te voorkomen dat die
pioniersgroepen niet overbelast worden.
Sociaal en mentaal sterke personen kunnen de Procuristische basisstructuren installeren.
Eens die functioneel zijn moet de samenleving zich daarna openstellen om meer
hulpbehoevende inwoners toe te laten.
6)
-

Hoe het Procurisme ondersteunen?
Zelf volgens de Procuristische principes gaan leven.
Zelf een Procuristische vereniging oprichten.
Zich bij een Procuristische vereniging aansluiten (Het Experiment).
Het Procurisme verder uitwerken.
Procuristisch gedachtengoed verspreiden, promoten en vertalen (websites, boeken, media,
kunst, happenings, expo’s, …).
Helpen om een Procuristische democratische structuur uit te bouwen en uit te testen.
Een politieke partij oprichten om maatschappelijke steun en budget voor het experiment
te kunnen verwerven.
Aansluiting zoeken bij zusterbewegingen.
Bewaken dat acties altijd geweldloos verlopen en dat het Procurisme niet gekaapt,
misbruikt of misbegrepen wordt.

Slotwoord
Of het nu het Procurisme of een ander model zal zijn dat een alternatief, werkbaar en
evenwichtig systeem zal voortbrengen, dat kan niemand zeggen.
Het enig wat telt is dat er een alternatief komt, zodat de planeet niet uitgeput wordt en de
overleving van onze soort gegarandeerd zal zijn.
Diegenen die aan de uitbouw van dit nieuwe systeem willen meewerken wacht een moeilijke
taak. Het vergt heel wat opoffering om aan iets te werken waar ze zelf de resultaten niet van
zullen zien.
Los van het feit dat het geen alternatief is om op deze manier verder te gaan met onze huidige
samenleving, zal de enige beloning voor dit werk bestaan uit de voldoening te weten dat we
onze achterkleinkinderen een leefbare wereld kunnen schenken.
Een wereld waar iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien en zich goed te voelen.

