
Hva er “Simpol“?!
"Simpol” er en forkortelse for den simultane 
policyen. Simpol er en internasjonal kampanje 
som søker å løse globale problemer ved å bruke 
stemmeretten ved nasjonale stortingsvalg - men 
på en ny og svært effektiv måte.!

Problemet!
Nøkkelutfordringen for å løse mange av dagens 
globale problemer er ødeleggende internasjonal 
konkurranse. Ingen land ønsker å handle først på 
saksområder som klimaendringer, regulering av 
finansmarkeder, regulering av multinasjonale 
selskaper osv., fordi ethvert land som handler først 
risikerer at næringslivet blir mindre 
konkurransedyktig sammenlignet med andre land. 
Dette vil føre til at bedrifter, investeringer og 
arbeidsplasser flyttes andre steder. Vi befinner oss 
altså i en ond sirkel: ingen land ønsker å handle 
først og ingenting endres, bortsett fra at de globale 
problemene blir verre.!

Regjeringer i alle land står altså overfor et 
dilemma. Omfattende reguleringer til fordel for 
større beskyttelse av miljø og samfunn vil øke 
bedriftskostnadene, med den påfølgende risiko at 
bedriftene flytter produksjonen sin ut av landet. 
Videre vil enhver slik politikk gjøre at markedet 
framstår lite attraktivt for globale investorer å 
investere i. Tusenvis av arbeidsplasser vil gå tapt 
og nasjonaløkonomien vil svekkes. Som et resultat 
vil alle politiske partier som når makten ikke ha 
annet valg enn å følge den samme agendaen.

nasjoner vil vinne, og alle bedrifter vil bli underlagt 
et sett reguleringer på globalt nivå. Videre tilbyr 
Simpol muligheten å kombinere to eller flere 
komplementære globale tiltak samtidig, slik at 
nasjoner som taper på et saksområde kan tjene på 
et annet. For eksempel, dersom en (Tobin) skatt 
på valutatransaksjoner iverksettes ved siden av en 
klimaendringsavtale, vil land med høye nivåer av 
karbonutslipp, som USA og Kina, kunne 
kompenseres gjennom de enorme inntektene fra 
Tobin-skatten. På den måten tilbyr Simpol en langt 
større sjanse for suksess enn nåværende FN-
sponsede forhandlinger som, på grunn av at de 
kun omfatter ett saksområde av gangen, er 
nærmest dømt til å mislykkes.!

Vi spør ikke – vi tvinger!!
For å få nasjoner til å 
implementere Simpol 
benytter vi eksisterende 
valgordninger - og det 
er her du kommer in. !

Ved å skrive deg opp 
som Simpol-supporter (kostnadsfritt), sier du 
at i framtidige stortingsvalg vil du stemme på 
HVILKET SOM HELST parti, innen 
rimelighetens grenser, som har forpliktet seg 
til å implementere Simpols policy-tiltak 
simultant med andre regjeringer. Eller, dersom 
du har en partipreferanse, betyr støtten din at 
du vil at ditt parti skal forplikte seg. !

På den måten beholder du den endelige retten til å 
stemme som du vil, men du gir et klart signal til 
alle politikere at du langt på vei kommer til å 
foretrekke partier som har forpliktet seg framfor 
partier som ikke har det. Dette fungerer som en 
kraftig “gulrot og pisk” for politikerne. Partier som 
underskriver lovnaden risikerer ingenting, ettersom 
Simpol først kommer til å implementeres når alle

For velgerne blir det ene 
partiet fort seende ganske likt 
ut med det andre. Dette kan 
også bidra til å forklare den 
synkende valgdeltagelsen de 
siste tiårene. Ødeleggende 
internasjonal konkurranse 
reduserer dermed demokrati til pseudo-demokrati.!

Kommersielle banker, globale investorer og 
transnasjonale selskaper står igjen som de store 
vinnerne i denne situasjonen. Men det er viktig å 
innse at dersom en bank eller et selskap ikke 
benyttet seg av de laveste tilgjengelige skatter og 
reguleringer internasjonalt, ville de tape i forhold til 
konkurrentene som gjør det. Det er muligens et 
gammelt argument, men sørgelig nok, i en 
globalisert verden et godt argument. Så det er ikke 
bare regjeringene som er fanget i en ond sirkel av 
ødeleggende internasjonal konkurranse, men 
bedriftene også. Problemene vi alle står overfor 
omfatter altså systemer; de er direkte resultater av 
å ha en global økonomi, men bare nasjonal 
styring.!

Det som trengs er et globalt, bindende, 
demokratisk rammeverk for internasjonalt 
samarbeid som tillater at det implementeres 
betydelige globale reguleringer for å løse de 
mange globale problemene som truer oss. FN er 
dessverre ikke i stand til å tilby dette. Men, Simpol, 
dersom du og andre spiller deres rolle, kan det!!

Løsningen!
Den eneste måten vi kan unngå at nasjoner får 
konkurransemessige ulemper gjennom sine 
forpliktelser til å løse globale problemer, er ved at 
de nødvendige skatter og reguleringer 
implementeres samtidig av alle (eller tilstrekkelig 
mange) nasjoner. Med en simultan policy-endring 
vil ingen nasjoner tape i forhold til hverandre - alle 



Hva folk sier om Simpol! eller tilstrekkelig mange nasjoner har 
underskrevet. Så det er ingen risiko, og ingenting 
å gå tilbake på, før alle nasjon-er er ombord. Men 
ettersom mange stortings-mandater, og til og med 
hele valg, ofte avgjøres med liten margin, risikerer 
partier som ikke forplikter seg, å tape 
stortingsplasser til de som gjør det! Manglende 
forpliktelse til Simpol kan være det som utgjør 
forskjellen og bety slutten på deres sjanser ved 
valget. Kanskje er det derfor 200 kandidater fra 
alle de store partiene i Storbritannia hadde 
undertegnet lovnaden før parlamentsvalget i 2010, 
og 24 av dem fikk plass som 
parlamentsmedlemmer.!

Det pågår nå Simpol-kampanjer i en rekke 
demokratiske land og Simpol har supportere i over 
70 land. Når Simpols støtte øker vil flere og flere 
politikere og regjeringer drives til å under-tegne 
lovnaden. Etterhvert som flere gjør det vil også 
ikke-demokratiske nasjoner inviteres til å delta, 
fram til det punktet hvor tilstrekkelig antall nasjoner 
er ombord og implementeringen kan settes i gang. 
Ettersom de globale problemene øker, noe de helt 
sikkert vil, kommer flere og flere innbyggere, 
politikere og nasjoner til å se den enkle, sunne 
fornuft i å samarbeide om Simpol.!

Som Simpol-supporter får du anledning til:!

•å bistå, hvis du vil, med formuleringen av 
Simpols policy-innhold!

•å slå deg sammen med andre og bruke 
stemmen på en ny og effektiv måte til å tvinge 
politikerne og regjeringer til å iverksette de 
policyene.!

Ved å støtte Simpol gjør du deg selv del av den 
globale politiske løsningen!!

Skriv deg på i dag på: http://no.simpol.org!

Ken Wilber 
Amerikansk filosof og grunnlegger av 
Integral Teori!

“Den sentrale idéen til Simpol er 
svært kraftfull; det vil si, tanken om 
hvordan binde stemmer i ett land 
med stemmer i et annet - hvordan 
forene politisk handling i ett land 
med handling i et annet.

Noam Chomsky  
Professor (MIT), politisk aktivist, 
forfatter.!

“Det er ambisiøst og provoserende. 
Lar det seg gjøre? Definitivt verdt et 
seriøst forsøk“.

Thomas Hylland Eriksen 
Professor i Sosialantropologi ved 
Universitetet i Oslo!

«Nesten alt er blitt globalisert 
unntatt demokratiet, og 
menneskehetens utfordring i vårt 
århundre kan umulig håndteres av 
enkeltstater som handler på egen 
hånd. John Bunzls forslag er like 
originalt som det er relevant.

José Ramos-Horta 
Vinner av Nobels fredspris!

“Jeg er glad for å kunne bekrefte min 
interesse i å støtte Simpol-kampanjen 
og jeg skal utøve min støtte til den så 
aktivt som jeg kan“.!
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