
System for Aktiv Folkestemme 
Ekte Demokrati i praksis



Applikasjon og nettportal
Direkte & flytende Demokrati i ett sikkert system



Server-nettverk: Systemet driftes på kvantemaskin 
nettverk eid av befolkningen med LIVE innsyn.
Quantum computers er umulig å hacke på noen måte.

Åpen kildekode: Leser-tilgang til all system kode LIVE 
for befolkningen. Automatisk kode kryss-sjekk.

Blockchain: All data inkludert stemmer og saker lagres 
på alle enheter og sjekker automatisk versjon.

ID-Porten: Registrering med personnummer og 
logg-inn med Bank-ID. 

Ekstra sikkerhet med fingeravtrykk bekreftelse.

Systemets sikkerhet



Kontrollpanel: Din konto gir deg kategorisert oversikt 
over alle saker som angår deg, lokalt og nasjonalt med 
sms/epost varslinger ved oppdateringer.

Anonymitet: Profilen kan bevares anonym selv om 
skattelister er offentlig. Kan også stemme anonymt.

Offentlig person: Innstillinger for å dele utfyllende info 
om standpunkter og kunnskap. Offentlige profiler kan 
samle “Følgere” innen forskjellige kategorier/saker.

Regnskap: Selskaper kan ikke ha profil men er oppført i 
skattelistene. Regnskap for hvordan alle skattepenger 
blir brukt er lett tilgjengelig for alle og oversiktlig.

Brukerprofil 



Suverenitet: Alle saker som omhandler frihet over egen 
kropp og liv stemmes individuelt (tvang tillates aldri). 

Helheten: Alle saker som påvirker helheten og naturen 
besluttes med flertalls stemme av folket. Lokale saker 
løses på lokalt nivå og stemmes kun av de det angår. 

Benytt din stemme: Alle har likeverdig stemme og 
besvarer spørsmål som bekrefter forståelse av saken.
Mulighet for å legge feedback og begrunnelser. 

Blank stemme: Ved blank stemme må man kunne 
oppgi standardiserte begrunnelser; manglende info etc.

Fullmakt: Gir du fullmakt innen sak/kategori til andre 
får du melding når stemme gis. Du kan alltid overstyre.

Stemming på saker 



Hvilke prosent flertall: Vanlig flertall stemme er 51%, 
men hva med de resterende 49% (mindretallet)? 
Hvordan kommer vi over utfordringen av splittelse?

Kan vi løse dette med at forskjellige saker kan 
kategorisert i grader av viktighet av folket og dermed 
behov for høyere flertalls stemme som 60%, 70% etc.

Stemmene må telles i antall basert på populasjon.

Grader av viktighet og kompleksitet:
Menneskerettigheter, suverenitet, menneskelige behov, 
geografisk størrelse, påvirkning på miljø og 
biomangfold, bærekraft, økonomisk effekt, likeverd, 
sikkerhet, implementering, levestandard, livsglede.

Flertalls dilemma?



Alle politiske saker må opprettes med juridisk navn. 
Nasjonale saker som påvirker mange må samle 
minimum antall stemmer før det blir gjennomgått av 
folkets råd for å sikre at det ivaretar individuell 
suverenitet, menneskerettigheter og natur. Så legges 
saken ut for nasjonal avstemning (med saksgang).

Detaljert kategorisering gir god oversikt for alle.
Type sak, avgjør om personlig, lokal eller nasjonal. 

Detaljert utforming av hvem og hva saken påvirker, og 
hvordan det påvirker alle involverte. 

Liste over fordeler og ulemper, med mulighet for 
stemmere å foreslå forbedringer på saken.

Opprette nye saker



Folket velger de viseste og mest kunnskapsrike innen  
bygging av helhetlig friske samfunn i lokalområdene til 
å rådgi og komme frem til løsninger (fast lønn).

Flere folkeråd har ansvaret for å kvalitetssikre at alle 
store saker som legges frem for nasjonal stemming 
går i tråd med grunnlov som ivaretar individuell 
suverenitet, menneskerettigheter og naturen (alltid).

De er tjenere for befolkningen og kan ikke innføre noen 
endringer uten befolkningens avstemming.

Deres møter og avgjørelser blir streamet LIVE. 
Alle systemer er transparente og åpne for alle.

Desentraliserte folkeråd og organisering



Viktig: Uansett hva digital løsning tilbyr er det viktig at 
naturlig lov, suverenitet og desentralisering ivaretas.

Slik at vi gir oppmuntring til befolkningen å løse 
utfordringer så lokalt som mulig med solidaritet.

Fysiske småsamfunn som finner harmoni og 
konsensus i tråd med universelle verdier og likeverd.

Samhandling og deltakelse som hjelper alle finne en 
ønsket rolle og kan praktisere/dele sine gaver.

Non-aggression prinsipper, Permakultur og Biomimicry 
er gode designverktøy som brukes lokalt og nasjonalt.

Desentralisering og fysiske samlinger



Ja til helhetlig friske samfunn
Med kjærlighet og god kunnskap som grunnmur


