
Ubuntu Contributionism  
Presentatsiooni lühikokkuvõte. 
 
Veel enne kui asja kallale asuda, küsime endalt küsimuse.  
Kas mina olen rahul sellega, kuidas meie maailm täna toimib? 
Kui mitte, siis ühest võimalikust lahendusest saab lugeda järgnevalt.. 
 
Mis on Ubuntu?  

Ubuntu on Aafrika sõna, mis sümboliseerib iidsete hõimude ühiskonna korraldust ja mida võiks 
kirjeldada hästi järgmiste fraasidega.  

Ma olen see kes ma olen, läbi selle kes me kõik oleme, ehk ma olen, sest me oleme.  
Kui see ei ole hea kõigi jaoks, siis ei saagi seda heaks nimetada. 
Üks kõigi ja kõik ühe eest. 
Tugevam aitab nõrgemat. 
Ubuntu on olnud kaugetel aegadel kasutusel kõikjal maailmas, sellel lihtsalt on olnud eri kohtades 

erinevad nimed. 
Tähtsal kohal on jagamine, ühtsus, kõrgem teadvus, ühendus iseenda ja loodusega.  
Ubuntu on kogu eksisteeriv inimlikkus, mis on visatud ühte potti, läbi segatud ja siis kõigile võrdselt 

välja jagatud. 
Ubuntus elavad inimesed külluses, mis on saavutatud läbi koostöö.  
Külluses elades kaob hirm puuduse ees, mis hoiab meid selles lõksus, kus me täna oleme. 
 
Kust on Ubuntu Contributionism pärit? 

Ubuntu filosoofia, millest ma täna räägin, on pärit Michael Tellingeri sulest, kes on rahvuselt 
tšehh ja elab Lõuna Aafrika Vabariigis. Huvi ühiskonnakorralduse vastu tekkis tal peale mitmeid 
avastusi, milleni ta jõudis inimkonna ajalugu ja päriolu uurideas. 

Tema mõtteviisi on ka mõjutanud kurb vaatepilt kehvast elatustasemest Lõuna Aafrika vabariigis. 
Michael Tellinger võttis aluseks ubuntu põhimõtted ja põimis need tänaste oludega ja andis 

tulemusele nimeks Contributionism. Contribute tõlkes tähendab: panustama, toetama, kaasa 
aitama, ehk teiste inimeste aitamine läbi ühiskonda panustamise. 

Sisu 
Miks senised ühiskonnakorraldused on meid alt vedanud? 
Seni proovitud ismidel on olnud ühine arusaam, et me elame keskkonnas, kus kõigile naunii ei jagu, 

seega alati esineb ühiskonnakiht, kes peab elama puuduses, et teised, kes niiöelda rohkem 
ühiskonda panustavad, saaks preemiaks nautida küllust ja vabadust.  

See aga ei vasta tõele, tegemist on kunstlikult tekitatud puudusega.  
Me elame külluse planeedil.  
Õunapuu kannab sadu õunu ja kui me neid ära ei korja, läheb enamus neist puu all mädanema.  
Loodus pakub meile rohkem, kui me vajame.  
 
Valitseva süsteemi varjatud huvi, on hoolitseda selle eest, et meile kõigile ei jaguks, mitte vastupidi. 
Püsivas puuduses kannatav inimene on hästi kontrollitav ja manipuleeritav.  
Pea kõik inimesed on täna rahanäljas.  
Rahapuudus esineb kõikjal ja kes seda süsteemi trikki läbi ei näe, on  
nõus raha nimel kõike tegema. 
Puudus tekitab konkurentsi.  
Konkurents on aga laastav ühiskonna tervisele.  
Konkurents lõhub suhteid, tekitab pingeid ja vastandumist.  
Konkurents tekitab kaotajaid, kes on sunnitud elama viletsuses või isegi näljas. 
Need on ideaalsed tingimused kuritegevuse ja vägivalla avaldumiseks.  



Korruptsioon saa samutib esineda vaid puuduse keskkonnas. 
Me oleme valinud endale juhid, et nad täidaks meie soove.  
Kas nad täidavad meie soove?  
Ei, vastupidi, meie täidame juhtide soove.  
Juhtide huvi on säilitada enda positsioon ja keskond, kus nende positsioon neid teenib.   
Kõik seni proovitud ühiskonnakorraldused on hoidnud inimesi tsentraalse kontrolli all, et säilitada 

võim inimeste üle ja rakendada inimesed enda heaks tööle, teisisõnu hoida meid orjuses.  
Mitte midagi ei ole muutunud tuhandete aastate jooksul. Lihtsalt pakend on uus. 
 
Kuidas inimkonna orjastamin täna ikka veel läbi läheb? 
Kõige parem ori, on ori, kes arvab, et ta on vaba.  
Me arvame, et me oleme vabad, aga tegelikult oleme me täpselt nii vabad, kui suur on meie ostujõud.  
Et rahal säiliks väärtus on seda ühiskonnas konstantselt puuduses.  
Raha on süsteemi tööriist, mida taga ajades ehitame me endale vanglat, ilma et me sellest ise arugi 

saaks. 
Rahast on saanud, vaata et kõige püham lehm. 
Keegi ei kahtle selle väärtuses ja põhimõtteliselt kõik on valmis seda kaitsma, ilma pikemalt 

mõtlemata.  
Kiirelt on tulemas vabandus, et raha ei ole halb, vaid et halvad inimesed teevad rahaga halbu asju.  
Siit on näha, kuivõrd mürgitatud me oleme, et me ei suuda näha, et raha eksisteerimine ühiskonnas 

ülelüldiselt ongi probleemide aluseks. 
Raha ei ole arenenud välja kaubavahetusest, nagu meile on ajaloo tunnis õpetatud.  
Leiud arheoloogilistel väljakaevamistel kinnitavad, et kauplemisest ja vahetuskauba tegemisest ei ole 

jälgi varasemast ajast, kui ajast, mil raha oli selles piirkonnas juba kasutusele võetud.  
Ennem raha kasutamist toimis kinkemajandus mitte naturaalmajandus. 
 
Kust siis raha tuli? 
Raha mainitakse esmakordselt kuue tuhande aasta vanustel Sumeri savitahvlitel. 
Sumerite tekstides on kirjeldatud preester kuningaid, kelle kuningriik laskus taevast maa peale ja kelle 

ülesandeks oli valitseda maad ja rahvast. 
Raha on kuritahtlikult inimkonnale tutvustatud, kui kontrollimis ja orjastamis vahend. 
Raha ei ole osa naturaalsest evolutsioonist. 
Nende preestrite templid olid esimesed pangad.  
Need kuninglikud vereliinid jooksevad tänapäeva pangandusse välja.  
Mõjukamad perekonnad neist on:  
Rothschild  
Rockefeller  
Morgan  
Carnegie  
Nemad omavad põhimõtteliselt tervet maailma ja iga ühe meie perset.  
Neile alluvad korporatsioonid, riigid ja õigussüsteem. 
Kusjuures õigussüsteem ei ole loodud inimese kaitseks, vaid korporatsioonide kaitseks.  
 
Täna dikteerib raha, kuidas me peame oma elu elada. 
Ometi oleme me siia planeedile sündinud vabade hingedena ja keegi ei oma õigust meid käskida, või 

öelda, mida me peame, või ei pea tegema, me peaks tegema seda mida me peame õigeks.  
Mugavusi taga ajades oleme me süsteemile ära andnud oma jõu ja vastutuse. Vastutuse ära 

andmisega kaob ka vabadus. 
 
Kas finantsvabadus on vabadus? 
Ei, finantvabadus on võltsvabadus, see on vabadus, mille on teised oma higi ja pisaratega kinni 

maksnud. 
Ubuntu taotleb tõelist vabadust. Ubuntu kogukonna tegevusest võidavad ka need, kes ei võta otseselt 

osa Ubuntu tegevusest. Ubuntus ei ole kaotajaid ja ühiskonnas ei tohikski olla kuidagi teistmoodi. 



 
Kuidas saavutada päris vabadus? 
Ubuntu on ühiskonnakorraldus, aga samal ajal ka vabadusliikumine.  
Me tahame vabaneda pangandusperekondade orjuse alt. Kõige lihtsam on loobuda nende poolt 

pakutud raha kasutamisest. 
Ubuntu ühiskonnas puudub hierarhia ja tsentraalne valitsemine.  
Iga kogukond valitseb ennast ise. 
Ubuntus toimib iseorganiseerumis põhimõte, kus organismis, nimega inimkond, võtab inimene vastu 

otsuseid kogu organismi kõrgeimaks hüvanguks. 
Heaks näiteks on inimkeha, kus on miljardeid rakke ja kus kõik rakud toimetavad kogu organismi 

parema äraelamise nimel.  
Organid jagavad resurssi nii, et sellest võidaks kogu organism.  
Ükski organ ei pea ennast teisest tähtsamaks, sest kõik organid teavad, et kui üks organ saab 

kannatada teiste ahnuse tõttu, siis kogu organism sureb. 
Ubuntus on kõige tähtsamal kohal inimene, tehnoloogia ja kõik muu on teisejärguline.  
Ubuntus otsustab iga inimene ise mida tal on vaja. 
Kommunismis ja sotsialismis otsustas riik, mida inimene vajab.  
 
Mida inimesed vajavad? 
puhast õhku 
puhast vett 
puhast toitu 
eluaset, mööblit, potte, panne, riideid 
sõpru, suhteid, armastust 
elekrtienergiat 
sportimis võimalusi  
haridust, kultuuri, kunsti  
tehnoloogiat, tervishoidu 
 
Meil peaks olema juurdepääs kõigele mida me peame vajalikuks. 
Üks asi mida meil ei ole vaja on raha, sest inimene suudab luua kõike, raha aga jääb ainult  jalgu 

selle kõige loomisel. 
Inimesed kasvatavad toitu, ehitavad maju, pakuvad teineteisele seltskonda, loovad uskumatuid 

kunstiteoseid ja lahendavad kõik probleemid, mis eluteel ette jäävad. Raha ei suuda teha ühtegi 
asja neist. 

Ubuntu ühiskonnakorraldus pakub platvormi, kus igal inimesel on võimalik jõuda oma kõrgeima 
potensiaalini ja läbi selle suudab igaüks meist panustada ühiskonda kordades rohkem kui täna.  

Täna me teenime raha, et siis mõned tunnid päevas perega veeta ja meile ei jäägi aega panustada 
ühiskonda.  

Kui nüüd kõigil inimesed oleks võimalik panustada ühiskonda ja nad teeks seda omast vabast tahtest, 
siis seda maailma, mis meile avaneks ei ole tänapäevase mõtlemise juures võimalik ette kujutada.  

See on lihtsalt üle mõistuse positiivses mõttes. 
 
Kui eemaldada ühiskonnast raha, kaob pea kõik negatiivne. 
Kaob nälg  
Viletsus, vaesus 
Kuritegevus, vägivald 
Ahnus 
Kadedus 
Viha 
Uhkus 
Iha 
Laiskus 
Asjade hordimine 



 
Kuidas Ubuntu ikkagi reaalselt toimib? 
Ilmselged küsimused mis tekivad: 
 

1. Kes hakkab sitta viskama? 
2. Ma tahan lihtsalt lebotada ja mitte midagi teha! 
3. Ma tahan 50 Ferrarit? 
4. Kuidas me asjade eest maksame? 
5. Kas me läheme tagasi koobastesse elama? 
6. Kes teeb reeglid, või on see anarhia? 
7. Miks ma peaks tegema midagi mida ma ei taha teha? 

Ma tulen nende küsimuste juurde loengu lõpus tagasi ja siis võibolla oskame me juba koos nendele 
vastata.  

 
  
Kuidas liikuda tänasest hullumeelsusest, sellisesse õntsusesse? 
Me ei saa Ubuntu filosoofiasse sisse astuda üle öö, see võtab natukene kauem aega, sinna on vaja 

sisse kasvada.  
See ei tähenda aga seda, et me ei võiks alustada muutumise faasiga. 
Potensiaalsed kohad, kus muutustega on lihtsam pihta hakkavad, on kogukonnad külades ja väikestes 

linnades. 
Väikestes kohtades inimesed tunnevad üksteist ja saavad asjades tunduvalt lihtsamini kokkuleppele. 
Samuti on sellistes kohtades palju inimesi, kes virelevad finantsiliselt ja kes on seetõttu aldid kaasa 

minema muutustega. 
Kindlasti on sellistes kohtades vaba taristut, mida saab kogukonna projektide tarbeks minimaalsete 

kuludega kasutusele võtta. 
 
Üks esimesi prioriteete on saavutada iseseisvus, ehk muutuda võimalikult isemajandavaks. 
Kohalik toidukasvatamine 
Kohalik energiatootmine 
Alternatiivne haridus lastele 
Meil ei ole vaja välja treenida järgmist põlvkonda rahateenijaid, meil on vaja õpetada lastele 

praktilisi oskusi eluks ja seda läbi huvi tekitamise, mitte läbi tuupimise. 
 
Mis on vahet Ubuntu kogukonnal ja paljudel teistel isemajandavatel kogukondadel? 
Isemajandavaid kogukondi on olemas üle maailma juba 50 aastat ja mõned neist on väga heal 

finantsilisel järjel.  
Mõned ühised jooned hakkavad nende puhul silma, mis on Ubuntus aga hoopis teisiti.  
Esiteks on need kogukonnad tihti kinnised, ehk kogukondadel on mingi kitsas huvi mis neid ühendab ja 

mistõttu sinna igaüks ei sobi ja liitumisel rakendub kas rahaline panud või panus mingil muul 
moel, mis ei ole igale inimesele jõukohane.  

Teiseks ei ole näha, et need kogukonnad oleks oma tegevusega kaasa toonud muutust väljaspool 
kogukonda, ehk nad on jäänud enesekeskseks. 

Ubuntu kogukonnaga aga saab liituda iga inimene, sest kaasalöömiseks on vaja esialgu leida vaid 
kolm tundi nädalas ja kogukonna tegevusest võidab ka inimene, kes ei ole veel jõudnud või 
tahtnud kogukonnaga liituda. 

 
Ubuntu ühiskonnakorralduses on tähtsal kohal vabatahtlikkus, mitte kedagi ei sunnita kaasa lööma, 

või tegema midagi, mida inimene ei taha.  
Ainult läbi vaba tahte liigub vaba energia. 
Sunnitud armastust ei eksisteeri ja ainult armastus on loomise aluseks, puhtalt jõudu kasutades saab 

ainult lammutada. 
 
Kuidas saavutada iseseisvus ja sõltumatus? 



Ubuntu kogukonnad saavutavad iseseisvuse läbi ühistulise ettevõtluse, nimetame neid edaspidi 
kogukonna projektideks, mis tegelikult on väikesed ärid, aga erinevus traditsiooniliste äridega on 
see, et need ärid kuuluvad kogukonnale ehk kõik kogukonna liikmed on nende äride võrdsed 
omanikud. 

Kogukonna projekt võib olla mistahes kaup või teenus, mille loomiseks või osutamiseks leidub meister 
ja esinevad sobivad keskkonna tingimused. 

Kogukonna projektidesse tuleks panustada igal liikmel 3 tundi nädalas, selle eest saab iga liige tasuta 
tarbida loodud väärtust. 

Igas projektis toodetakse väärtust vähemalt 3  korda niipalju kui kogukonna sees soovitakse tarbida, 
üleliigne  ⅔ läheb müügiks väljaspool kogukonda, kuid odavama hinnaga, kui seda suudavad 
pakkuda kapitalistlikku süsteemi järgivad tootjad.  

Meie odavam hind tuleb selle arvelt, et meil puudub tööjõu kulu. 
Kui kogukonnas opereerib juba 10 projekti, siis 3 tunnine panuse eest nädalas tuleb tagasi juba 10 

tasuta loodud väärtust. 
Ületoodetud kolmandike müügist sissetulev raha läheb jagamisele kolme võrdsesse ossa.  
Esimene kolmandik läheb investorile, kes aitas projektile õla alla panna, teine kolmandik läheb 

kogukonnale uute projektide loomiseks ja olemasolevate käimashoidmiseks ning viimane 
kolmandik jagatakse rahas välja liikmetele omanikutuluna.  

Kui kogukonna projektid on hoo üles saanud ja hakkavad omanikutuluna tootma liikmele rohkem raha 
kui nad saavad seda oma senisest töökohast, tekib liikmetel valik, kas jätkata või lõpetada töösuhe 
oma senise tööandja juures. 

Mida aeg edasi, seda raskemaks läheb tööandjatel leida töötajaid, kui nad parktiseerivad keskonda 
hävitavaid või töötajaid eploateerivaid töövõtteid. 

 
Ubuntu kogukonnad on heaks keskkonnaks meistritele, leiutajatele, ravitsejatele ja teadlastele, kes on 

täna kimpus oma projektide rahastamisega, sest nad tahavad panustada oma geniaalsuse 
inimkonna hüvanguks ja investorid aga tahavad näha eeskätt kohta, kust tuleb kasum. 

 
Ubuntu, kui rahavabast ühiskond.  
Algul inimesed pelgavad seda lähenemist, sest tunnevad, et nad jäävad oma, raskelt teenitud, rahast 

ilma.  
Tegelikkus on aga see, et kogukonna liikmetel hakkavab olema rohkem raha kui neil seda vaja läheb, 

sest elamiskulud liiguvad jätkuvalt nulli suunas.  
Me mitte ei loobu raha kasutamisest, vaid loome keskonna, kus raha kasutamine ei ole enam vajalik. 
 
Ubuntu Contributionismi mantra on: 
 
1. Puudub raha 
2. Puudub kauplemine 
3. Puudub naturaalmajandus 
4. Ükski ese ei ole teisest rohkem ega vähem väärtuslik. 
5. Ühegi inimese panus ei ole rohkem ega vähem väärtuslik kui ühegi teise inimese panus. 
 

Lõppsõna 
Ubuntu Contributionism on ülemaailmne liikumine.Ubuntu tegevust saab jälgida aaderssil 

https://ubuntuplanet.org/ või fb grupis Ubuntu members worldwide 
https://www.facebook.com/groups/327752697594037/?fref=ts 

  
Ubuntu Eesti kogukonna tegevust saab jälgida aadressil https://www.ubuntu.ee või  fb grupis Ubuntu 

Eesti https://www.facebook.com/groups/1588141214783464/?fref=ts 
 

https://ubuntuplanet.org/
https://www.facebook.com/groups/327752697594037/?fref=ts
https://www.ubuntu.ee/
https://www.facebook.com/groups/1588141214783464/?fref=ts


Presentatsioon koostas Olle Kitsing koostöös teiste Ubuntu Eesti grupi liikmetega. 

 


