K UBORESHA U LIMWENGU W ETU
Taarifa zimetolewa katika ya jinsi ya kuboresha watu, serikali, na ubora wa maisha.
Tafsiri kutoka Kiingereza ni mbali na kamilifu.

W ATU
Kuboresha watu kuboresha jamii. Hii huanza na kuboresha mawazo.
Mawazo yako (ya sasa na kuhifadhiwa) kuunda mengi ya utambulisho wako. Wao pia athari kila kiini,
hisia, na hatua ya nafsi yako.
Wewe kudhibiti mawazo kwamba wewe kutafuta, kupokea, kuhifadhi, kumbuka, kuepuka, kuzuia, na
kusahau.
Matumizi mawazo ya kuboresha.
 Kutafuta na kupokea mawazo na afya; kwa mfano, kuwa kuchagua kuhusu televisheni inaonyesha
kuangalia na muziki kusikiliza. Kuepuka ndio mbaya, kama vile wale ambao ni huzuni, inatisha,
hasira, au vurugu. Pia kikomo yatokanayo na habari hasi, lakini kuwa vya kutosha habari. (Umma
ni hasa kusukumwa na mawazo mara kwa mara kutoka televisheni. Pia ni kusukumwa na radio,
Internet, sinema, rekodi, na michezo ya video. Baadhi ya hii husababisha hofu kupindukia,
ambayo faida baadhi ya serikali, dini, viwanda, na mabenki.)
 Kufanya misimamo ya kiafya, hisia, na matendo kutokea moja kwa moja kwa njia ya kurudia
kuhifadhi, na kaimu juu, walidhani mipango (amri).
Wakati mwingine, kuepuka mawazo yote ya wengine kwa muda, na uzoefu tu mawazo yako mwenyewe.
Kuwa na ujasiri wa kuhoji kila kitu, hasa watu ambao kikomo uhuru kuhoji.
Fikiria mwenyewe. Kujitegemea kuchunguza.
Kuwa na akili wazi. Kuwa na uwezo wa kufikiria kitu bila lazima kukubali hilo.
Kujifunza kutoka vyanzo mbalimbali. Kutathmini yao kwa upendeleo wowote.
Kuepuka watu ambao kikomo uhuru wa kujifunza.
Kukuza upendo wa kujifunza. Unapaswa kujifunza na kufundisha. Unapaswa kusaidia vyanzo vya
elimu na kujifunza.
Kuwa wanyonge na haijulikani kubwa.
Matumizi ukweli na sababu kufikia hitimisho.
Jitambue na kumiliki wewe mwenyewe. Kuwa na ufahamu wa, na kuwajibika kwa ajili ya, mawazo
na matendo yako.
Unapaswa kumiliki mawazo na matendo kwamba ni sahihi. Kuna wakati na mahali kwa karibu kila kitu.
Tenda mema. Kuwa na mawazo mazuri na matendo mema.
Mazoezi Kanuni Bora. Kuwatendea wengine jinsi gani unataka kutibiwa.
Je, si dhambi. Dhambi ni kufanya madhara ambayo ni napenda.
Lazima kutii sheria za serikali zinazotumika kwa eneo lako.
.
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S ERIKALI
Theluthi mbili ya watu duniani ni serikali na majaribio katika demokrasia, kuanzia jamhuri ya
demokrasia ya moja kwa moja.
Tangu majaribio alianza, jamii iliyopita kutokana na: maendeleo ya haraka katika teknolojia, ongezeko
kubwa la idadi ya watu, kuharakisha utandawazi, na ushawishi mpana wa vyombo vya habari.
Majaribio mengi ni kuzorota kwa sababu:
 sehemu ndogo ya jamii ambayo wanaweza kumudu kampeni za uchaguzi wa umma ni kupungua,
kutokana na utajiri pengo kwamba ni kubwa na kuongezeka;
 gharama kubwa ya kutumia vyombo vya habari kwa ajili ya kampeni ni ya juu na kuongeza; na
 wapiga kura wengi ni kusukumwa na vyombo vya habari, ambayo ni kudhibitiwa na wachache
sana.
Baadhi ya majaribio ni kuwa majimbo polisi kukabiliana na matatizo kuongezeka kijamii, hasa
inayotokana na kuongezeka kwa umaskini nyumbani na nje ya nchi. Mabadiliko haya kawaida
huanza na kuongezeka kwa nguvu ya serikali ya ufuatiliaji na utekelezaji wa sheria, vile vile
kupunguza haki za kisheria za watu.
Matumizi haki za kisheria ili kuboresha serikali: kuhoji, kujifunza, kuwajulisha, kukusanyika,
kuandamana, kupiga kura, kuwa wawakilishi katika serikali, kushikilia kura za maoni, na kufanya
kugoma.
Kufanya majaribio mpya ya kuboresha serikali. Kufanya nao kwanza katika ngazi za mitaa, na
kufanya majaribio katika mafanikio zaidi katika ngazi ya juu. Kufanya tafiti umma (kura) kuhusu
matokeo, na kuchapisha utafiti matokeo ya utafiti.
Katika baadhi ya majaribio: zinahitaji mrefu kikomo kwa ajili ya ofisi zaidi, kuongeza matumizi ya
baraza serikali, na kuongeza matumizi ya uteuzi nasibu.
Katika demokrasia ya kwanza, watu alijua kwamba kuchagua wawakilishi (kwa haki za kijamii na
binafsi) njia ya matumizi ya uchaguzi wa umma ni urahisi ufisadi. Hivyo watu hawa nasibu kuchaguliwa
kwao (kutoka kwa wagombea waliokuwa na haki) kwa halmashauri za serikali na baraza kwa ajili ya
majaribio ya umma. Katika demokrasia nyingi za kisasa, baraza kwa ajili ya majaribio ya umma bado
nasibu kuchaguliwa.
Watu pia alijua kwamba kuwa na maamuzi yaliyotolewa na mtu mmoja tu (kwa mfano, rais) ni
urahisi ufisadi. Hivyo wao peke kutumika Halmashauri. Kila mwanachama wa baraza aliwahi kuwa
Mwenyekiti kwa muda sawa wakati wa muda ya baraza hilo.
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U BORA

YA

M AISHA

Wakati wa karne mbili zilizopita, ubora wa maisha umeongezeka kutokana na maendeleo ya
teknolojia ambayo kuboreshwa: kilimo, viwanda, huduma za afya, usafiri, mawasiliano, na mifumo
ya habari. Maboresho haya kusaidiwa sana kuongeza ukuaji wa idadi ya watu na utandawazi.
Ukuaji wa haraka wa idadi kubwa sasa unatishia ubora wa maisha. Mengi ya ukuaji hii ni kutokana na
itikadi dhidi ya uzazi wa mpango. Baadhi ni kutokana na haja ya wazazi wa kuzalisha watoto wengi,
hivyo idadi ya kutosha ya watoto wao anaweza kuishi viwango vya juu vya vifo vya watoto na
inaweza kusaidia familia.
Idadi ya watu duniani imeongezeka kwa kuongeza kasi: bilioni 1 katika 1804, 2b mwaka 1927, 3b
mwaka 1959, 4b mwaka 1974, 5b mwaka 1987, 6b mwaka 1999, na 7b mwaka 2011.
Ukuaji kubwa ya wakazi husababisha kuongezeka kwa umaskini, ambayo inaweza kuongeza: kidini
na ubaguzi wa rangi mvutano, uhalifu, magonjwa, uhamiaji, ugaidi, mapinduzi, na vita.
Athari za umaskini ni kueneza, kutokana na utandawazi kuongezeka. Kwa mfano, uhamisho wingi
wa ajira kutoka mataifa yenye viwanda vingi China na India (ambayo ilikuwa na watu bilioni 1+
katika umaskini) zinazozalishwa kupungua kwa hali ya maisha katika mataifa yenye viwanda vingi.
Pia kuongezeka kwa bei ya kimataifa ya baadhi ya mambo, kama binafsi viwango vya matumizi
kufufuka katika China na India.
Ukuaji kubwa ya faida idadi ya watu:
 serikali kupata walipa kodi zaidi;
 dini kupata wachangiaji zaidi;
 wafanyabiashara kupata faida zaidi nafuu ya kazi na masoko kubwa; na,
 viwanda na mabenki kutengeneza faida kutoka migogoro ya vurugu.
Ongezeko la watu inaweza kudhibitiwa (kupitia namna huruma) kupitia:
 kuongeza ufahamu wa madhara yanayosababishwa na idadi ya watu kupita kiasi;
 kuboresha uelewa, kuendesha, na upatikanaji wa hiari (kuzuia) kudhibiti uzazi; na,
 kupunguza haja ya wazazi wa kuzalisha watoto wengi, kupitia kuboresha huduma za afya na
kuongeza fursa za elimu na ajira.
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