SAMVIRKELAGET – nettverk for deling og samarbeid
Formålsbeskrivelse: Skape et sosialt/økonomisk sikkerhetsnett uavhengig av situasjonen i
storsamfunnets (økonomiske/politiske/sosiale strukturer).
Aktuelle situasjoner hvor Samvirkelaget vil kunne tjene medlemmene:
-

Manglende tilgang til offisielle betalingsmidler.
Nasjonale og internasjonale forsyningslinjer er ustabile eller har brutt helt sammen, som gir
knapphet på nødvendige varer.
Manglende tilgang til offentlige og andre tjenester.
Akutte katastrofeliknende situasjoner, f.eks. naturkatastrofer, sammenbrudd i infrastruktur,
krig etc.

Samvirkelaget skal fungere som et løst sammenknyttet, ikke-hierarkisk nettverk av privatpersoner.
Strukturen er flat, det finnes ingen leder og ingen vedtekter. Dette er ikke en organisasjon. Dersom
en funksjonærrolle viser seg nødvendig for praktiske formål, skal denne gå på omgang blant
medlemmene.
Dette nettverket består av enkeltpersoner som ser behovet for å samarbeide for å dekke
grunnleggende behov.
Man ser for seg en rekke scenarier der samfunnets betalingsmidler kan bli utilgjengelige og der
samfunnets sosiale og økonomiske sikkerhetsnett slutter å fungere. Samvirkelaget søker å møte disse
utfordringene på følgende områder:
PRODUKSJON: Det er ønskelig med mest mulig lokal produksjon av basisvarer og livsnødvendigheter.
Samvirkelaget ønsker derfor å knytte til seg lokale produsenter som deler vår visjon. Alle spørsmål
rundt salg og distribusjon avgjøres av produsenten.
RESSURSER: Her menes materielle, konkrete ressurser som ikke alle har, men som mange kan får
bruk for av og til. Eksempelvis saftkoker, sirkelsag, symaskin og bøker. Gjennom Samvirkelaget skal
disse kunne deles, mot en på forhånd avtalt godtgjørelse til eieren.
SALG: I scenariene nevnt over vil det fortsatt være stor variasjon i hvilke goder enkeltpersoner har
tilgang til. Har man vært framsynt og lagt seg opp et lager av noe det er knapphet på, eller har man
tilgang til andre forsyningslinjer enn de fleste, så kan dette omsettes i nettverket. Godtgjørelse
avtales fritt og individuelt mellom selger og kjøper.
KUNNSKAP: Det er ikke en selvfølge at vi alltid vil kunne google oss frem til svarene. Derfor er
kunnskap en ressurs av grunnleggende betydning. Samvirkelaget ønsker derfor medlemmer som
besitter nyttig kunnskap, praktisk så vel som teoretisk, og som ønsker å dele denne. Eksempler:
fermentering, kompostering, stopping av ulltøy, førstehjelp, tegning, musikk, filosofi. Godtgjørelse
avtales fritt.
TJENESTER: Alt fra frisør- og massørtjenester til transport og tømrerarbeid. Dette kan omsettes fritt
mellom medlemmer av Samvirkelaget etter individuell avtale.
TID: Enkelt sagt at noen stiller opp når det trengs. Samvirkelaget anerkjenner den grunnleggende
verdien i storfamilien, og at vi har mistet mye av dette. Derfor ønsker vi at medlemmer av nettverket
skal kunne hjelpe hverandre i situasjoner der det trengs. Eksempelvis at noen passer på
grønnsakshagen/dyrene/barna mens du er vekkreist på en jobb eller ute og distribuerer produktene
dine. Godtgjørelse avtales fritt.

SPØRSMÅL/UTFORDRINGER som bør utredes:
-

Plattform: hvordan skal denne være mest mulig tilgjengelig/brukervennlig for medlemmene,
og samtidig mest mulig beskyttet fra utenforstående?
Tillit: hvordan sikre (så mye som mulig) at vi kan stole på hverandre?

