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Organizuotų sistemų teorija teigia, kad sistema (pavz. VALSTYBĖ) neirtų, negriūtų - ji privalo gamint 

vertybes. Nes mūsų realiam Pasauliui galioja negailestingas Antrasis termodinamikos – ENTROPIJOS 

dėsnis – laikui bėgant viskas irsta, viskas griūna, visa tai kas nevaldoma – vystosi nelygybių (gradijentų) 

išsilyginimo kryptimi – „balos“ būsenos - lygybių link. Vertybių gamyba ir funkciškai tikslingas naudojimas 

– organizuotos sistemos stabilumo ir efektyvios egzistencijos bei raidos (vystymosi) garantas. O tos, šiandien 

mokslo pripažintos pamatinės, lengvinančios kasdienį žmogaus gyvenimą vertybės yra trijų rūšių: - medžiagų, 

energijos ir organizuojančių (valdančiųjų) „jėgų“ – informacijos. 

XIX-jo, o ypač XX-jo amžių socialdemokratija gamybos esmę matė kaip darbą - darbininkijos ir darbo 

klasės problemas, kurios buvo apspręstos to laiko tradicinės INDUSTRINĖS VISUOMENĖS technologinės 

raidos dėsningumais, ką K. Marksas ir F. Engelsas apibrėžė technologinio determinizmo fraze – „...gamybinės 

jėgos lemia gamybinius santykius...“ – technologijos lemia socialinį-politinį visuomenės gyvenimą. To meto 

techologijos buvo pagrįstos negyvosios gamtos – fizikos ir chemijos mokslų pasiekimais-inovacijomis, todėl 

vyraujantis darbo pobūdis, darbo našta atiteko medžiagų ir energijos gamybai – tradicinei darbininkijai. Bet 

jau XX-jo amžiaus antroje pusėje, ypač paskutiniuose dešimtmečiuose, į svarbos priekį iškilo informacija. 

 
 Informacijos vertybės ir jos technologijų (Dirbtinio Proto–AI, Dirbtinės Gyvybės-AL) raida bei 

jų konvergencija XXI-jame amžiuje radikaliai keičia visuomenės struktūrą ir politinį gyvenimą – atsiranda 

TRANSHUMANIZMO IDEOLOGJA – Social-Demokratija neišvengiamai turi transformuotis į 

Demokratinį Transhumanizmą, o visuomenės valdymas virsti Social-Meritokratiniu. 

DEMOKRATINIS TRANSHUMANIZMAS – 



https://ieet.org/index.php/IEET2/more/pellissier20150520 

Transhumanizmas (simbolizuojama h+ arba H+) yra tarptautinis intelektualinis, politinis ir kultūrinis 

judėjimas, remiantis mokslo ir technologijų panaudojimą žmogaus protinėms ir fizinėms savybėms pagerinti. 

Transhumanistai mano, kad ilgainiui žmonės galės save transformuoti į daug daugiau sugebančias būtybes ir 

kad tokie dalykai kaip negalia, kančia, ligos, senėjimas bei nesavanoriška mirtis yra nepageidaujami ir 

išvengiami. Atsižvelgiama ne tik į galimą tokio biotechnologijų bei kitų technologijų bioinžinerinę kūrybą 

panaudojimą, bet ir į iškylančias grėsmes.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism , https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_transhumanism , 
http://dobilas.kirvelis.lt/index.php/mokslas/29-transhumanizmas-10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanist_politics , 

https://transpolitica.org/2015/07/08/prolegomena-to-any-future-transhumanist-politics/ 

https://jetpress.org/v24/steinhoff.htm 

Social-Meritokratija versus Social-Demokratija,                                                                                       
nes XXI-jame amžiuje renkant valdžią ar skiriant į valstybės valdymo struktūras vadovais          

BŪTINAS IŠSILAVINIMO CENZAS 

Ar demokratija (ne)kenkia Europos ateičiai ? 
Visuomenės raidos modeliu pasirinkus idėją - valstybė kaip gyvas organizmas – solidari 

kūrybinė visuomenė, iškyla nemažai abejonių dėl demokratinio valdymo tobulumo. 

Socialdemokratija atsirado kaip industrinės visuomenės raidos pasekmė. Industrinei 

visuomenei keičiantis nauja, kaip gyvas organizmas paradigmine – pagrįsta konverguojančių 

NBICE (Nano-Bio-Info-Cogno-Eco) technologijų mokslinės kūrybos visuomene – turi keistis ir 

jos valdymo būdas. Atrodo, atėjo laikas reformuotis Europos demokratijai. Tam labiausiai 

tinkamos reformistinės – socialdemokratinės partijos. Lietuvoje – LSDP.  

Mes, europiečiai, pripratome manyti ir teigti, kad demokratija yra būtinas teisingo visuomenės gyvenimo ir valdymo būdas. Bet kažin ar 

demokratija – sprendimų priėmimas pagal daugumos nuomonę yra jau toks tobulas būdas? Ypač tais atvejais, kai slystama į krizes, kai reikia, 

vardan geresnės visuomenės ateities, kai kuriam periodui pasirinkti pasunkintą gyvenimą, sunkesnį kelią. Pavyzdžiui, mokslo metodais ieškant, 

kuriant ir įgyvendinant radikaliai naujas, bet sveikesnes, efektyvesnes, jau kitokio požiūrio, visuomenės išlikimą lemiančias gyvenimo 

technologijas. Juk demokratija turi silpnybę sprendimus priimti pagal daugumos, o tai reiškia pagal vidutinybių nuomonę, kurios visada bijo 

radikalesnių sprendimų. Gal kaip tik tokiais atvejais kur kas efektyvesnis būtų nedemokratinis – meritokratinis  visuomenės valdymas.  

Kas yra meritokratija ir social-meritokratija ? 

Dar labai retai mūsų žiniasklaidoje sutinkama meritokratijos (angl.- meritocracy) sąvoka reiškia tam tikrą visuomenės, valstybės valdymo būdą. 

Lotyniškas žodis meritus – reiškia talentingas, vertas, o graikų kratos – valdžią. Meritokratija – tai toks nedemokratinis valstybės valdymo būdas, 

kai valdžia patikima talentingiausiems ir nusipelniusiems sprendžiant visuomenės problemas, labiausiai tinkamoms asmenybėms bei grupėms, 

kurios pasižymi aukštu intelektu, profesine kompetencija, moralinėmis ir kitomis visuomenei svarbiomis savybėmis, bet ne paveldėjimo, 

sockilmės, turtingumo, valdymo trukmės bei kitais netiesioginiais principais. Gali kilti mintis, kad bet kuri totalitarinio valdymo šalis jau ir yra 

meritokratinė. Tai jau kitoks, podemokratinis visuomenės valdymo būdas. Meritokratija skiriasi nuo plutokratijos, kurios sąlygomis padėtį nulemia 

turtas, ar kleptokratijos, kai elitas atsiranda iš nusikaltėlių ir valdininkų sueities. 

Meritokratijos terminą 1958 m. įvedė britų sociologas, leiboristas Maiklas Jangas (Michael Young, Baron Young of Dartington, 

1915–2002) samprotaudamas apie tobulos visuomenės gyvenimo būdą, kurioje žmonės vertinami pagal mokslinį išsilavinimą, intelektinius 

gebėjimus, talentingumą, motyvuotumą, pastangas ir pan. Šias nuostatas D. Britanijoje platino Fabianų (britų socialistų judėjimo) draugija, kurios 

ideologas – žinomas dramaturgas Bernardas Šou (Georgas Bernardas Shaw) ir intelektualai Beatričė ir Sidny Vebai (Beatrice and Sidney Webb). 

1895 m. tobulos visuomenės asmenybių ugdymui jie įkūrė specialų universitetą - Londono Ekonomikos mokyklą, plačiai žinomą sutrumpintu 

vardu – LSE. Šią mokyklą yra baigę 14 Nobelio premijos laureatų ir daugybė žinomų politikų (taip pat JAV prezidentas Dž. F. Kanedis ir garsioji 

stažuotoja  Levinsky). 

Meritokratija prioritetus teikia ne konkurenciniams, bet lygybės sambūvio principams, kur konkurencija keičiama 

kooperatyviniais sambūviais. Ypatingas dėmesys teikiamas įgimtiems talentams, jų profesiniam ir etiniam ugdymui,  pagal pasiekimus bei 

sugebėjimus suteikiamos jiems galios visuomenės veikloje, valdymo struktūrose. Suprantama, viena didžiausių tokios visuomenės organizavimo 

problemų – asmenybių gebėjimų ir tinkamumo įvertinimas. Kol kas nėra sukurta gerų, pakankamai objektyviai vertinančių testų bei kriterijų, bet 

tam kurtinos specialios jaunimo ir visuomenės edukacijos sistemos. 

                    Social-meritokratijos terminas viešoje žiniasklaidoje dar nesutinkamas, bet siūloma pridėti priesagą social- tam, kad tokia forma 

meritokratijos sampratą atribotume nuo elitarinės, išrinktųjų, liberalų ar social-darvinistinio valdymo visuomenės sampratos. Social-

meritokratijoje turi atsispindėti social-demokratinio valdymo evoliucija į naujai ateinančios konverguojančių (NBICE) technologijų mokslo 

kūrybinės visuomenės esmę, kurioje harmoningai, pagal valstybės, kaip gyvo organizmo funkcinės organizacijos, principus, būtų nepažeidžiamos 

teigiamosios demokratijos vertybės, bet ištaisomos tos demokratinio valdymo silpnybės, kurios trukdo inovacinei kūrybai ir naujovių 

įgyvendinimui.  

Social-meritokratija yra kolektyvinio, o ne individualistinio visuomenės gyvenimo sistema, todėl ji ir propaguotina kaip social-

demokratinio visuomenės gyvenimo tobulesnis būdas. Šiandienos Europos politinės nuostatos yra tai, kas Viduramžiais buvo (ir dar išlieka 

šiandien) vadinama religijomis. Akivaizdu, kad ir meritokratija ar social-meritokratija dvelkia tam tikru, beveik religiniu „kvapu“. Kaip žinoma iš 

Europos social-demokratijos istorijos, social-demokratija yra pagrįsta: ankstyvosios krikščionybės (Romos katakombų) gyvenimo principais, 

mokslo modernizuotais Imanuelio Kanto (neokantiniu) etinio imperatyvo ir Karlo Markso social-ekonomine teorijomis bei Europos, ypač 

Vokietijos, darbininkų politinio judėjimo praktika. Tai reiškia, kad Europos, ir JAV visuomenės gyvenimas remiasi krikščioniškosiomis 

vertybėmis. O meritokratija, kaip rodo jos esmė, yra artimesnė Azijos budizmui, ypač Kinijos konfucianizmui. 
https://www.google.com/search?q=Socialmeritokratija+Kirvelis&rlz=1C1GCEA_enLT830LT830&oq=Socialmeritokratija+Kirvelis&aq

s=chrome..69i57j69i60.12487j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
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XXI-jo amžiaus POLITINIŲ POŽIŪRIŲ SANTYKIAI 

Comparison of futurist related political positions 

 

Positions featured 

• Techno-optimists 

• Venus Project 

• Politics 2.0 

• Abolitionism 

• Religious transhumanists 

• Crypto anarchists 

• Liberal transhumanism*, mainstream transhumanists 

• Technoprogressives 

• Social futurists 

• Democratic transhumanists 

• Bright greens 

• Libertarian transhumanists 

• Anarchistic futurists 

• Technogaians 

• Survivalist transhumanists - encompass both liberal transhumanism and dystopian futures 

• Reactive transhumanism* 

• AI Risk advocates and technoconservatives 

• Techno-sceptics and Dystopians 

• Fascist transhumanism critics* 

• Oligarchic transhumanism critics* 

• Religious fundamentalists 

• Censorship risk advocates 

• Dark greens and Communo-agrarianists 

• Neo-luddists 

• Anarcho-primitivists 
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Anarcho-syndicalism (also referred to 
as revolutionary syndicalism)[1] is 
a theory of anarchism that 
views revolutionary industrial 
unionism or syndicalism as a method for 
workers in capitalist society to gain control 

of an economy and thus control influence in 
broader society. Syndicalists consider their 
economic theories a strategy for 
facilitating worker self-activity and as an 
alternative co-operative economic 
system with democratic values and 

production centered on meeting human needs. 

The basic principles of anarcho-syndicalism are solidarity, direct action (action undertaken without 
the intervention of third parties such as politicians, bureaucrats and arbitrators) and direct 
democracy, or workers' self-management. The end goal of syndicalism is to abolish the wage 
system, regarding it as wage slavery. Anarcho-syndicalist theory therefore generally focuses on 
the labour movement.[2] 
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Propositions 
technoprogressistes 

 

Depuis 2011, l’Association 

Française Transhumaniste a 

commencé un travail qui a pour 

objectif la création d’un programme de revendications … 

Publié le 25 juin 2013, par Marc Roux | Suivez-nous : facebook    

Depuis 2011, l’Association Française Transhumaniste a commencé un travail qui a pour 

objectif la création d’un programme de revendications. Celui-ci devrait s’adresser à 

l’ensemble de la société en général et au monde politique en particulier. 

A ce stade, il est encore peu développé et s’articule autour de quatre domaines seulement 

qui nous paraissent primordiaux. Du plus global au plus spécifique : Les libertés 

fondamentales, la question sociale, l’Éducation et la Recherche. 
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