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Information om Civisti projektets 

anden fase:  Ekspert-workshop i 

Sofia, juni 2010: 
 

 

Baggrund 
Det er CIVISTI-projektets kerneidé, at arbejdet med at udforme samfundsmæssigt 

relevante   programmer for fremtidens forskning og udvikling kan drage nytte af at 

lytte til borgeres forslag og ideer.  

 

I CIVISTI-projektets første fase blev der afholdt borgermøder (såkaldte CC1) i syv 

partnerlande i foråret 2009, hvilket resulterede i, at de 7 involverede borgerpaneler 

producerede 69 fremtidsvisioner. I anden fase blev en ekspert-interessent workshop 

afholdt i Sofia i Bulgarien d. 15-16 juni, med henblik på at diskutere disse visioner 

og afgøre hvordan man bedst muligt gøre disse visioner til anbefalinger, som kan få 

indflydelse på fremtidens forskning og udvikling  

 

Med borgerpanelets andet møde i hver af de syv lande er vi nu nået til projektets 3. 

fase, CC2. 

 

 

Mål 
De specifikke mål med ekspert-workshoppen var følgende: 

At få en informeret diskussion om resultaterne fra den første runde af CC1 

workshops med eksperter og interessenter fra de deltagende lande, samt EU-

eksperter og interessenter. 

At uddrage nye spørgsmål til forskning og udvikling fra borgernes visioner.  

At formulere anbefalinger om nye spørgsmål og prioriteringer til EU's næste 

forskningsprogram, samt anbefalinger om politiske muligheder til gavn for Europa 

som helhed, som medlemmer af de 7 borgerpaneler herefter tager stilling til på CC2 

møderne. 

 

 

Deltagere 
De 18 deltagere på workshoppen var anerkendte forskere og andre eksperter, 

interessenter og politiske beslutningstagere, inklusive politiske kommentatorer, 

græsrodsbevægelser samt repræsentanter for statslige organer indenfor 

forskningspolitik. Deltagerne kom fra følgende lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, 

Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Schweiz, og Storbritannien. 



 5 

 

Workshop proces 
Workshoppen varede to arbejdsdage. 

I løbet af den første dag blev deltagerne delt op i 6 grupper med 3-4 eksperter i 

hver, anført af et medlem af CIVISTI- konsortiet. Hver gruppe blev sat til at 

diskutere 6 specifikke temaer, som var forbundet med et antal visioner (baseret på 

en tidligere analyse af visionerne). I denne del af workshoppen var alle de 69 

visioner til diskussion i de 6 grupper. I løbet af dagen producerede deltagerne 

omkring 100 rå udkast til anbefalinger 

I løbet af den anden dag var der et ”open space” forløb for at få gennemarbejdet de 

udkast til anbefalinger, som deltagerne fandt mest interessant fra deres eget 

perspektiv (omkring 30 blev valgt). Deltagerne skulle uddybe og afslutte deres 

”favorit” udkast til anbefaling, De skulle vurdere forslaget i lyset af 3 kriterier: 

nyhed, vigtighed og timing. De endelige anbefalinger blev dokumenteret. De er nu 

redigeret og samlet i oplægget med de 30 anbefalinger, som er sendt ud til alle de 

deltagende ”civistiborgere”. 

 

 

Resultater 
Hovedresultatet af ekspert-interessent workshoppen er listen over de 30 uddybede 

anbefalinger. Den fulde liste med 100 udkast af anbefalinger er også tilgængelig 

ved forespørgsel af CIVISTI-personalet.   
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Uddybede udgaver af anbefalinger 

med baggrund i visionerne fra det 

danske borgerpanel. 
 

 
Læsevejledning: i slutningen af hver anbefaling findes en henvisning til den vision, 

som har inspireret anbefalingen. Visionsnumrene genfindes i den tilsendte liste med 

de korte visioner, som kan findes i informationspakke 2 

 

Nogle ord er forsynet med en stjerne (*) det betyder at de kan slås op i 

ordforklaringen bag i denne liste. 

 

 

Aftaler med landbrugsorganisationer om at undgå 

antibiotika og hormoner 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Aftaler om brugen af antibiotika og hormoner bør indgås på lokalt eller regionalt 

niveau, men harmoniseres på europæisk niveau. Dette kan være mere effektivt end 

at ændre nugældende lov, da det skaber ansvarlighed og forhindrer ødelæggelse af 

international handel. Når implementeringen skal ligge på lokalt plan, befinder de 

ansvarlige myndigheder sig tæt på eget ansvarsområde. Ved at indføre 

harmonisering på europæisk plan, kommer alle producenter i Europa til at 

konkurrere på lige fod.  

 

Systemet bør kontrolleres af aktørerne selv, men med overvågning fra private 

myndigheder, der står for kvalitetssikring. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Dette område er ved at blive undersøgt, men det hidrører endnu 

ikke under noget anerkendt forskningsområde. 

• Vigtighed 

Denne anbefaling ligger på middel niveau mht. betydning i 

europæisk politik. 

• Timing  

Grundarbejdet bør starte under FP8*. Denne forskning bør 

fokusere på den etiske, lovgivningsmæssige og filosofiske status 

for dyr. 
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Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Der er et etisk element i, hvordan vi behandler vores dyr. Der er en ramme at bygge 

emnet op i, som kigger på vores holdninger til, hvilken status vores dyr har. 

Når vi udvikler et etisk svar på dyrerettigheder og behandlingen af dyr, bør vi 

måske bevæge os tættere på et etisk baseret paradigme end et økonomisk 

paradigme alene. Her kan man fx se på eksemplet med vores opfattelse af, at 

mennesket er over dyret på det eksistentielle niveau. 

Vi kunne starte med at udvikle et program (filosofisk, etisk, videnskabeligt, 

lovmæssigt), der undersøger og sætter udgangspunktet for den ide, at dyr ikke bare 

er produkter, men at de har eller ikke har lovmæssige rettigheder. Dette vil give os 

muligheden for at se, hvad den nuværende status er for forskellige dyr og dermed 

tage emnet op. 

På denne måde må vi igen kigge på, hvordan vi passer, behandler og dræber dyr, og 

hvordan vi nu ser på dem, som ting mere end som sansende væsener. Dette baserer 

sig på den ide, at adskillelsen af mennesker og dyr på nogle områder er en illusion.  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 31: Ansvarlig dyreproduktion i EU. 
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Nye metoder til borgerdeltagelse. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Omfattende aktionsforskning (action research*) baseret på at afprøve nye metoder 

og  nye kommunikationsteknologier, som kan anvendes til politisk debat og 

kommunikation mellem borgere. Dette handler om politiske kultur. Et 

undersøgelsesområde består i, hvordan nye metoder til borgerdeltagelse påvirker 

det politiske system* og de folk, der deltager i det. 

Dette omhandler også udvikling af nye deltagelsesmetoder, der fremmer de 

demokratiske processer. 

De nye metoder bør udvikles med lokalpolitisk sammenhæng for øje. En metode, 

som er god i én lokal sammenhæng,  kan måske ikke helt anvendes i andre lokale 

sammenhænge. Europæisk identitet skal fæstnes i en mere lokal identitet. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Nyheden: Denne ide er stadig ikke faststøbt i forskningsstrukturen, men har 

stort vækstpotentiale i central- og østeuropæiske lande. 

• Vigtighed 

Sådanne tiltag kan sættes i forbindelse med og inkluderes i forståelsen af 

fælles social ansvarlighed. Tilgangen er vigtig, fordi den har dobbelt 

anvendelse af inddragelsesdemokrati samtidig med, at den forhøjer 

samfundseffekten af forskningsresultaterne. Erfaringen viser, at dette emne 

ikke er så velset i nye medlemslande, der har en fortid som socialistiske 

lande. 

• Timing  

Sådanne tiltag bør implementeres straks, fordi et sådant forslag medfører 

forandring i de processer, der fører til udvikling af prioriteter og 

programmer. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Aktionsforskning* bør indeholde: 

En undersøgelse, der kortlægger, hvilke tiltag og strukturer der allerede findes for 

borgerinddragelse i Europa. Og nogle af de tiltag, der allerede eksisterer, skal 

måske styrkes. Tilgange til teknologivurdering kunne styrkes fx gennem EPTA-

netværket (the European Parliamentary Technology Assessment (EPTA) network*. 

Indføre ideen om det levende laboratorium* til at fastsætte forskning og 

prioritering. 

Nogle inddragelsestiltag er blevet anvendt i nanoteknologi og bioteknologi*. 

Sådanne tiltag har et stort potentiale til forbedring af den politiske 

gennemskuelighed i de central- og østeuropæiske lande.  
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Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 32: EU for folket. 

Anbefalingen drejer sig også om: 

- Vision 36: Massekommunikation (til masserne) erstattet af 

kommunikation fra masserne (ved at stille 

kommunikationsteknologier til rådighed for at muliggøre 

inddragelsesstrukturerne).  

- Vision 42: Europa TV (ved at stille et medie til rådighed for 

disse metoder). 
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Social innovation (nytænkning eller sociale 

opfindelser) er nødvendig i et samfund, hvor vi bliver 

stadigt ældre. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Det skal undersøges, hvad det ville betyder for arbejdsmarkedet,  hvis vi indførte en 

overgangsperiode mellem fuldtidsarbejde til fuldtidspension. Målet med denne 

forskning er at genvurdere den/det stramme pensionsalder/pensionssystem, som 

kendetegner den nuværende pensionspolitik. 

Dette vil inkludere indførelsen af nem adgang til nye frivillige aktiviteter for 

personer i denne forlængede overgangsperiode. 

Her skal der medtænkes bedste praksis* og de erfaringer, man allerede har gjort sig 

mht. overgangsperioden mellem arbejde og pension. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt 

Det er nyt i nogle EU-medlemslande, mens andre lande som Sverige og 

andre skandinaviske lande allerede har en form for overgangsperiode. 

• Vigtighed  

Det er vigtigt i vidensøkonomier, hvor arbejde og fritidsaktiviteter hænger 

sammen, og hvor borgerne ikke ønsker at stoppe med at arbejde i en vis 

alder. Det er vigtigt i et Europa, hvor vi bliver ældre, da det kan hjælpe til 

med at løse nogle af de alvorlige problemer i pensionssystemet. Det gør 

den individuelle frihed større sammen med muligheden for at planlægge sin 

karriere, og det giver også mulighed for at foretage sig noget, som man 

altid har ønsket at lave. 

• Timing  

Den mentale ramme er der, og det bør gøres straks. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Det er nødvendigt med forandringer i pensionslovgivningen i et samfund, der bliver 

ældre og i vidensøkonomier, hvor det professionelle liv og fritid kører mere og 

mere sammen, således at folk har mulighed for at vælge, om de vil fortsætte med at 

arbejde efter pensionsalderen. Dette kan løses med frivillige såvel som betalte 

ordninger for overgangsperioden. I nogle EU-lande er det ikke lovpligtigt at gå på 

pension, når pensionsalderen nås, mens det i andre EU-lande er lovpligtigt og fører 

til psykiske problemer for mange ansatte inden for vidensarbejde. 

 

Den nye plan/lovgivning, som anbefales her, kræver ikke mange penge fra landene, 

men mere en ny mentalitet og ny lovgivning. Selvfølgelig vil der være nogle 

områder, hvor der skal løses nogle arbejdsløshedsproblemer (hvis ingen går på 

pension, bliver der ingen jobmuligheder for andre). Men i en alder af 60, når folk 

ikke længere behøver at tage sig af deres børn og har mere fritid, har de stadig et 

stort potentiale på arbejdsmarkedet. De har erfaringen, rutinen og de gode 

arbejdsvaner. Hvorfor ”smide dem ud”, hvis de hellere vil blive ? 
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Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 33: Den aldrende mand/kvinde er en ressource. 

 

Anbefalingen berører også: 

- Vision 17: Er der vilje, er der arbejde. 

- Vision 50: Hjælp til at stifte og holde sammen på sin familie -     

og EU. 
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Understøtte tekniske og sociale tiltag, der giver folk 

lettere adgang til offentlig transport. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

At understøtte tiltag til miljørigtig og fornuftig offentlig transport, der giver den 

enkelte mulighed for at bruge offentligt ejet og fælles transportnet og 

transportmidler. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Ideen er helt ny, da den inkluderer brugen af kunstig intelligens i 

udviklingen af en teknisk og social infrastruktur, der fokuserer på at 

understøtte miljørigtig og fornuftig offentlig transport. 

• Vigtighed 

Af afgørende betydning. Vil løse nogle trafikproblemer og udvide 

forskning i miljørigtige transportmidler, da det skaber et behov for 

teknologi. Det løser også sociale problemer for de mennesker, der har 

dårlig adgang, fx i nødstilfælde. Hurtigere transport betyder forbedret 

produktivitet. Det forventes, at dette vil medføre større social integration 

for  ressourcesvage grupper, idet de får forbedrede muligheder for mobilitet 

og lettere adgang til jobs. 

• Timing  

Meget relevant. Dette bør startes op med det samme. Den mentale ramme 

er allerede på plads. Videnskabelige og teknologiske løsninger findes.  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

At understøtte tekniske og sociale tiltag for at forbedre folks adgang til transportnet 

gennem et intelligent og interaktivt netværk. Et sådant netværk vil understøtte folks 

brug af både traditionelle offentlige transportmidler og individuel adgang til 

deleordninger (fx private delebiler). Et sådant organisk, intelligent og levende 

(tilpasset den enkelte) netværk* skal dække og integrere både lokale og 

transnationale rejser på en fleksibel, brugervenlig og miljørigtig, fornuftig måde. 

Disse tiltag vil forbedre økonomisk produktivitet ved at nedbringe hjem-til-arbejde 

rejsetid og give forbedret social integration, idet de gør det lettere for 

ressourcesvage grupper at flytte sig fra A til B.  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 35: Miljørigtig og fornuftig transport gennem hele Europa. 
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Udvikling af en avatar, der opfører sig som en fjern 

fysisk gengivelse af mig selv. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

En avatar tager sig fx at mit hus, mine får osv., når jeg er på ferie. Eller den 

bestiger Mount Everest for at samle indtryk af, hvordan der dufter og for at skabe 

en følelse af at være i bjergene. En sådan avatar involverer hjerne-maskine 

interface mht. dufte, smag. 

  

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  

Dette er ret nyt. 

•     Vigtighed  

Lige nu er det vigtigt. 

Det kan erstatte rejser og forhindre folk i at komme i farlige situationer. 

• Timing  

Forskerne har mange spørgsmål, som ikke kun er af teknisk karakter 

(ægthed), men også af juridisk karakter (fx tyveri af identitet), forsikring og 

sociale hensyn (menneskelig kontakt). Får vi brug for avatar etik og 

lovgivning omkring forbrydelser begået af avatars? 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 36: Massekommunikation (til masserne) erstattet af kommunikation fra 

masserne. 
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Udpege og udvikle planter og teknikker for områder 

med ekstreme klimaforhold. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Vi har brug for planter til lokal produktion i våde og tørre områder. De skal være i 

stand til at modstå ekstreme klimaforhold og bl.a. være sygdomsresistente. Dette 

betyder, at vi har brug for genmodificerede planter for at undgå brugen af kemiske 

midler på markerne. Vi har også brug for teknologi, der kan nedbringe behovet for 

ressourcer, samt styringsværktøjer der gør det muligt at bruge lukkede 

systemer*/recirkulationssystemer. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  

Dette er ikke nyt. Koncepterne er under udarbejdelse, men der 

skal mere fokus og flere ressourcer til. 

• Vigtighed 

Dette er nødvendigt for at nedbringe den globale opvarmning og brødføde 

en stigende befolkning. 

• Timing  

Dette er allerede indarbejdet i FP7*, men på for lavt niveau. 

Emnet vil være et punkt i de fælles programaktiviteter og bør 

blive et betydeligt punkt i FP8* 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Problem 

Bæredygtighed skal forbedres sideløbende med udvikling af værktøjer til at 

brødføde det stigende befolkningstal i verden, som forventes at fordobles inden 

2050. Derfor skal forskningen intensiveres, så der kan skabes nye planter og nye 

produktionsmetoder, der nedbringer behovet for ressourcer, kunstgødning og 

skadedyrsbekæmpelse, stopper ørkendannelser, genopliver ørkenland og forbedrer 

planteproduktionen i vådområder. 

  

Planter og teknologier, der skal udvikles 

1. Resistente planter eller kulturer for at undgå brugen af 

sprøjtegifte, enten resistente planter eller planter, der kan beskytte 

produktionskulturen 

2. Planter, der kan gro i varme og tørre områder, så man undgår 

kunstvanding 

3. Planter, der kan modstå kraftig regn 

4. Teknologier, der nedbringer energiforbruget som fx robotter, 

der luger ukrudt 

5. Bioraffinaderier, der skal bringe mineralerne tilbage til jorden 

og genbruge energien  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 39: Bæredygtig fødevareproduktion i EU.Politik som skal få samfundet til at 

værdsætte immigranter og flygtninge. 
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Ordliste 
 

Aktionsforskning: 

"Aktionsforskning ... har til formål at bidrage både med praktiske hensyn til 

folk i en akut opstået problematisk situation og til at fremme målene for 

samfundsvidenskaben på samme tid. Den består således af en dobbelt 

forpligtelse til at studere et system og samtidig at samarbejde med 

medlemmerne af systemet for at ændre det i en retning, der totalt set anses 

for ønskelig.  At opnå dette dobbelte mål kræver aktivt samarbejde mellem 

forsker og kunde og understreger således vigtigheden af sam-læring som et 

primært område af forskningsprocessen. " O’Brian, Rory, An Overview of 

the Methodological Approach of Action Research." 

 

Bedste praksis (Best practices): 

Metoder og teknikker, der gang på gang har vist resultater, der er bedre end 

dem, der er opnået på andre måder, og som anvendes som fikspunkter at 

stræbe efter. Det skal dog siges, at der ikke findes nogen praksis, som er 

bedst for alle i enhver situation, og ingen bedste praksis vil være det i særlig 

lang tid, da vi bliver ved med at opfinde nye og bedre måder at gøre tingene 

på. http://www.businessdictionary.com/definition/best-practice.html. 

 

Bioenergi 

Energi, som stammer fra biobrændsel eller biologisk nedbrydelige 

materialer så som planter eller affald. Det giver vedvarende energi.  

 

Bioraffinaderi 

Teknologien bag et bioraffinaderi ligner et olie- eller råolieraffinaderi, men 

det producerer brændstof, kemikalier eller varme fra biomasse, fx træ eller 

sukkerrør. Det nedbringer affaldsmængden og gør landbrug og industri 

bæredygtigt. Det bidrager også til erstatning af fossilt brændstof og energi, 

som er begrænset/udtømmelig. http://en.wikipedia.org/wiki/Biorefinery)  

 

Bioteknologi 

Bioteknologi er en underdisciplin af biologi, som beskæftiger sig med 

ændring af levende organismer og det, der udledes af dem, til specielle 

menneskelige formål eller til teknologiske muligheder, fx hybride planter, 

GMO osv. 

 

Buffer (i forbindelse med vedvarende energi) 

Den producerede energi lagres i systemet og bliver kun brugt, når andre 

energikilder som fx vind- eller solenergi er lave. Det sikrer 

forsyningssikkerhed til husholdninger eller industrien og nedsætter 

energiforbruget. 

http://www.businessdictionary.com/definition/best-practice.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Biorefinery
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Lukkede systemer 

Et lukket system betyder, at systemet er selvbærende og genbruger alt eller 

de fleste af de ting, det producerer. Inden for landbrug refererer det til den 

proces, hvor affald (plante- og dyreslam) bliver genbrugt i landbruget for at 

nedbringe eller helt undgå produktionen af affald, energiforbrug og brugen 

af pesticider. 

 

Virksomhedsledelse 

Virksomhedsledelse er et sæt processer, vaner, politikker, regler og 

institutioner, der påvirker den måde, en virksomhed bliver ledet, 

administreret eller kontrolleret på. Virksomhedsledelse indeholder også 

forholdet mellem de mange involverede parter og de mål, som 

virksomheden bliver styret imod. De primære parter er aktionærer, 

bestyrelsesmedlemmerne, de ansatte, kunder, kreditorer, leverandører og 

samfundet som helhed. 

 

Virksomhedernes sociale medansvar: 

“Virksomhedernes sociale medansvar er en fortsat forpligtelse fra et firma 

om at opføre sig etisk korrekt og at bidrage til en økonomisk udvikling, mens 

de forbedrer livskvaliteten for medarbejderne, deres familier, det lokale 

samfund og samfundet som helhed.” 

Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense 

http://www.wbcsd.org/DocRoot/IunSPdIKvmYH5HjbN4XC/csr2000.pd

f    

 

EPTA netværket: 

Dette er et europæisk netværk af organisationer, der rådgiver regeringer om 

mulige sociale, økonomiske og miljømæssige følger af nye videnskaber og 

teknologier. Technology Assessment (TA) er en videnskabelig, interaktiv og 

kommunikativ proces, der har til mål at bidrage med at forme den offentlige 

og politiske mening om samfundsforhold i videnskaben og teknologien. 

http://www.eptanetwork.org/ 

 

Aktiv dødshjælp 

Aktiv dødshjælp er bevidst intervention, der udføres med det specifikke 

formål at ende et liv for at spare den døende for uudholdelige smerter 

(Wikipedia). 

 

Ekspertsystemer 

Et ekspertsystem er et computerprogram, en applikation med kunstig 

intelligens. Det består af en vidensbase og nogle regler for at arbejde med 

denne viden og de indkomne data. Målet er at hjælpe menneskelige 

eksperter med at løse problemer, men effektiviteten afhænger af kvaliteten 

af data og regler. Ekspertsystemer bliver fx brugt til at stille medicinske 

diagnoser, ruteplanlægning for køretøjer og forsikringsplanlægning. 

 

http://www.wbcsd.org/DocRoot/IunSPdIKvmYH5HjbN4XC/csr2000.pdf
http://www.wbcsd.org/DocRoot/IunSPdIKvmYH5HjbN4XC/csr2000.pdf
http://www.eptanetwork.org/
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Flexicurity 
Flexicurity er en sammenskrivning af de to engelske ord; flexibility og security. 

Begrebet referer til en arbejdsmarkedsmodel i stil med den såkaldt danske model, 

der kombinerer fleksibilitet for arbejdsgivere med flere former for sikkerhed for 

medarbejdere. Via en proaktiv arbejdsmarkedspolitik skabes en lettere tilgang til 

ansættelser og afskedigelser, hvilket giver en høj fleksibilitet for arbejdsgiverne, så 

de ikke behøver at være fleksible i deres virksomhed, men kan fyre medarbejdere, 

når de har lyst. For lønmodtageren giver modellen større sikkerhed for 

beskæftigelse - dog ikke nødvendigvis i samme job - og sikkerhed for at kunne 

opretholde et vist indkomstniveau, takket være ydelser som dagpenge og 

kontanthjælp, som dog ligger langt under lønniveauet. (kilde:Wikipedia) 

 

 

Fremsynsanalyse 

En fremsynsanalyse er en metode til at forsøge at beskrive, hvad der sker i 

fremtiden ved at begrænse usikkerhedsfaktorerne. Datids- og 

nutidstendenser bliver fremsyns-analyseret og ikke kun på det overordnede 

plan, men også de spirende forandringer, de svage signaler.  

 

FP7, FP8 

Rammeprogrammerne (The Framework programmes (FP)) er EUs vigtigste 

fondsprogram/redskab til at støtte forskning og teknologisk udvikling med 

det mål at øge vækst, konkurrencedygtighed og beskæftigelse i Europa. Alle 

forskningsbaserede aktiviteter i EU bliver indskrevet i 

rammeprogrammerne. Der er forskellige emner og områder i et 

rammeprogram, og både forskningsgrupper og individuelle forskere kan 

søge midler fra rammeprogrammernes budget. FP7 dækker perioden 2007 til 

2013, mens FP8 dækker den følgende periode.  

 

Fælles programsætning 

Fælles programsætning er et ret nyt redskab i EU, som er udformet til at 

udvikle og styrke europæiske forskningsaktiviteter. Ideen er, er visse 

forskningsemner berører hele samfundet, fx et samfund, der bliver stadigt 

ældre, og at nogle områder er for komplekse og dyre til at få undersøgt på 

nationalt plan i medlemslandene. Derfor lægger medlemslandene frivilligt 

deres forskningsideer, metoder og resultater sammen, så alle parter kan få 

fordel af de andres viden og erfaring. Omkring 3-5 emner bliver defineret 

hvert år. I 2009 drejede det sig om 1) landbrug, fødevaresikkerhed og 

klimaforandringer; 2) sund kost til et sundt liv; og 3) kulturel arv, global 

forandring. Alligevel er fælles programsætning et svagt redskab, da 

deltagelse er frivillig og ikke støttet af EU-midler. 
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Levende laboratorier, levende laboratorium tilgang 

Levende laboratorium tilgang er en forskningsmetode til udvikling af nye 

teknologier eller politikker med aktiv deltagelse fra kunder eller borgere. 

Den benytter sig af arbejdsmetoder, der integrerer folk i hele 

udviklingsprocessen som brugere og medskabere og anerkender brugernes 

behov og de arbejdsforhold, som serviceyderne arbejder under. For det 

meste beskæftiger levende laboratorier sig med teknologisk udvikling, når 

de nye, endnu ikke eksisterende teknologiske løsninger eller apparater gives 

til kunder og borgere for at vurdere de forventede teknologiske løsninger. I 

dette tilfælde arbejder udbyderen eller den politiske beslutningstager og 

kunden eller borgeren sammen om at planlægge den fremtidige udvikling. 

http://www.lilan.org/en/Living-labs-description/   

 

Organisk, intelligent og levende (tilpasset den enkelte) netværk 

I de fleste tilfælde er det et netværk tilpasset den enkelte i et tilpasset 

system, der ændrer struktur baseret på ekstern eller intern information, som 

løber gennem netværket gennem en oplæringsfase. (Wikipedia) 

 

Politisk kultur:  

Borgernes holdning til politik i deres land og deres opfattelse af politisk 

berettigelse og de politiske traditioner.  

 

SSH 

SSH står for ‘social sciences and humanities’ (samfundsvidenskab og 

humaniora) og udgør en tematisk del af FP7*. SSH stræber efter at støtte 

almen europæisk forskning inden for områderne samfundsvidenskab og 

humaniora. Disse forskningsaktiviteter betales af EU, og nogle 

nøgleområder af forskningen defineres på forhånd for at understøtte fælles 

europæiske løsninger på fælles udfordringer. Det gør den europæiske 

forsknings infrastruktur billigere og mere effektiv, da ressourcernes 

ensrettes, og forskerne deler viden omkring forskningskulturen i andre 

medlemslande. 

 
 

 

http://www.lilan.org/en/Living-labs-description/
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Visionerne fra det danske 

borgerpanel som ligger til grund 

for anbefalinger. 
 

Ansvarlig dyreproduktion i EU 
 

 

Den korte beskrivelse (max. 10-15 linier)  
Dyr holdes under forhold der respekterer deres naturlige adfærd, og levende dyr 

transporteres ikke unødigt, og slagtes altid lokalt. 

Infektionssygdomme der spredes fra dyr til mennesker er udryddet gennem 

forbedret dyrevelfærd og ansvarlig omgang med dyr. 

 

 

Den lange beskrivelse 
Det er vores vision at, produktion af kød i EU er baseret på dyrevelfærd og 

forståelse for dyrenes naturlige behov.  

Befolkningen  i Europa spiser minder kød, men til gengæld kød af en langt højere 

kvalitet. Indtaget af animalsk fedt er stærkt reduceret, hvilket medfører forbedret 

folkesundhed.  

Landmænd der holder dyr, og andre erhvervsgrupper, som arbejder 

erhvervsmæssigt med dyr, skal gennemføre uddannelse i dyreadfærd, 

dyrepsykologi og mikrobiologi og eksamineres i disse fag. 

Dyr er aldrig fikserede, men alle dyr har adgang til udendørsarealer i passende 

størrelse og kan udfolde deres naturlige adfærd. Dyrene fodres i overensstemmelse 

med deres naturlige føde og får ikke hormoner eller forebyggende medicin. 

Levende dyr transporteres ikke unødigt, og slagtning foregår lokalt og med 

minimal lidelse for dyret. Alle landmænd omgås deres etisk forsvarligt. 

EU understøtter landbruget politisk, så den bæredygtige produktion sikres. Den nye 

økologiske model hedder ”ØKO 2” og er videnskabelig underbygget økologi, der 

ikke er baseret på ”alt eller intet” princippet, som det er tilfældet men den klassiske 

økologiske model. Den nye produktionsmodel er økonomisk bæredygtig, og 

udbyttet maksimeres gennem ansvarlig og forsigtig udnyttelse af videnskabelige 

gennembrud som for eksempel genmodifikation og planteforædling. Det dårlige 

alternativ findes ikke længere i køledisken! 

Sundheden hos dyr i landbruget er væsentligt forbedret og smitte fra dyr til 

mennesker forekommer ikke længere. 
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Vi mener denne vision er væsentlig fordi: 

Øget sundhed blandt dyr i Europa medfører øget sundhed i befolkningen, og 

formindsker risikoen for at sygdomme overføres fra dyr til mennesker samt 

risikoen for pandemisk spredning af disse infektionssygdomme. Desuden er 

animalske produkter af højere kvalitet nødvendige for folkesundheden i 

almindelighed. 

Etisk forsvarlig omgang med dyr bør være en målsætning for fremtiden. 

 

Alle borgere i EU vil kunne profitere af denne udvikling i form af øget sundhed og 

varetagelse af vores moralske ansvar. 

 

Det traditionelle landbrug må omstille sig radikalt og landbruget må underlægge sig 

mere kontrol og regulering. 

Visionen forudsætter øget viden og forskning på disse områder, evt. andre former 

for dyrehold end tidligere set. Desuden må lovgivning og regulering understøtte 

denne produktionsform. 
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EU for folket 
 

 
Den Korte beskrivelse: 
Gennem tæt dialog hvor borgerne har en følelse af at de bliver lyttet til og de har 

medbestemmelse på den demokratiske proces og den fælles vision, føles EU som 

en institution som er nær folket. Borgerne føler nærheden gennem en fælles 

identitet og ønsket om en fælles vision for borgerne og institutionen. 

Tilhørsforholdet til suverænstaten er stadig den stærkeste, men EU har 

veldefinerede og nødvendige områder tæt på den enkelte borger, som de nyder tillid 

til at forvalte. Lysten og entusiasmen ved valget af EU-parlamentarikere er 

tilnærmelsesvis lige så stor som ved valg af regering i suverænstaten.  

 

Den Lange beskrivelse 
Vi lever som EU-borgere i tryghed tillid og forståelse for den fælles vision. Det er 

visionen som borgerne støtter, men de er ikke nødvendigvis enige om hvordan den 

skal opfyldes. Visionen bygger på et værdifællesskab som også tilgodeser de 

individuelle værdier som hvert land måtte have. Det har resulteret i en livlig debat 

til det forestående valg af EU-parlamentarikere. Folk har fulgt TV debatter mellem 

deres egne politikere og er nu i gang med at finde de kandidater som de har mest til 

fælles med. Valget er vigtigt fordi at tiderne er svære og temaer som har indflydelse 

på folks job, sundhed og sociale sikkerhed skal behandles og politiske løsninger 

skal  findes i EU parlamentet. Vi ser EU som en institution som komplementerer 

suverænstaten på de punkter, hvor fælles værdier deles i unionen og hvor en fælles 

vision for fremtiden er blevet udformet. Vi kan gennem det nære forhold, se 

meningen og formålet i EU’s arbejde hvilket giver os et grundlag for at tage stilling 

til politikkernes ideer. 

 

Fordelene ved denne vision ligger i det stærke mandat som EU vil have til at kunne 

træffe de nødvendige beslutninger og til at være en effektiv. Det bliver realiseret 

gennem den fælles vision som skal agere som et fyrtårn for alle medlemmer, når 

visionen skal udfyldes. Uden en fælles vision vil landene modarbejde hinanden, da 

de hver sigter mod deres eget fyrtårn.. Desuden vil det bibringe en indsigt og 

gennemskuelighed i processen som er essentielt for at kunne have tillid til EU. 

 
Visionen er vigtig fordi borgerne har brug for at være tæt på EU, således at den 

enkelte føler at samarbejdet er meningsfyldt i forhold til at være en del af 

fællesskabet. På mange områder kan vi stå stærkere i fællesskab end man kan som 

individuelle lande. Men hvis den enkelte borger ikke føler nogen medindflydelse på 

disse områder så mister borgeren følelsen af nærhed til systemet. 



 22 

Det aldrende menneske er en ressource 
 

Den korte beskrivelse 
Europa har fået en større andel af ældre. Det ældre menneske er en ressource i 

stedet for en belastning. Uanset om ressourcen kommer familie, samfund eller den 

enkelte ældre til gode opnås en samfundsmæssig økonomisk gevinst. Den 

tilgodeser den formindskede yngre population og højner livskvaliteten for det 

aldrende menneske. 

 

 

Den lange beskrivelse  
Sydney 25- 05-2044 

 

Europas aldrende ressource 

 

På baggrund af de lange parlamentsdrøftelser der det sidste stykke tid har været ført 

om ældres forhold her i landet har Sydney Times send mig til Europa med det 

formål at undersøge de tiltag man der  iværksatte i begyndelsen af årtusindet da 

ældre dengang var ved at blive en byrde for samfundet. Sagen var nemlig den at 

man så en voksende ældre befolkningspopulation og en mindskende yngre.  

 

Jeg genoptog kontakten til det ægtepar jeg logerede hos da jeg var 

udvekslingsstudent i Staten Danmark for 35 år siden i 2009. Hr. og fru Mortensen 

er nu begge i 70’erne. Kontakten med dem har været ved at glippe da jeg vidste at 

de begge i de mellemliggende år har været alvorligt syge. Men deres datter skrev i 

sin julehilsen at de til min glædelige overraskelse begge var i bedring. Hr. 

Mortensen havde lidt af en slem Parkinson der takket være stamceller fra hans 

barnebarn nu er stærkt på retur. Han har fået nyt livsmod hvilket har haft en enorm 

effekt på fru Mortensens til tider svære depression. Den grundede uden tvivl i stress 

og slitage i forbindelse med hr. Mortensens sygdom.     

 

Under en frokost i families dagligstue hvor også familiens datter og barnebarn 

deltager fortæller hr. Mortensen om sit nye liv. Han er tilbage på arbejdspladsen. 

Han administrerer selv den fleksible deltidsordning, der er almindelig udbred 

blandt seniorer i hele Europa. Han siger han såmænd gerne ville arbejde på fuld tid, 

men fritidsinteresserne skal jo også plejes. Der er turneringsdans for seniorer med 

fru Mortensen, udenlandsrejser samt skak hos naboen.  

Datteren Louise fortæller hvor stor en hjælp moren atter er blevet for hendes 

familien. Hun hjælper dem med børnepasning i deres travle hverdag. Louise fik 

dermed frigjort tid til at deltage i den halvårlige aktivitetsferie med sin 

arbejdsplads.  

Fru Mortensen siger midt i silden at hun snart må smutte da hun har en deadline 

hun skal nå. Et program med morgengymnastik for ældre der skal sendes fra den 

lokale tv-station næste dag, skal i hus. Barnebarnet Mathilde bryder glad ind og 

fortæller at de også laver gymnastik hver morgen i skole, og det til trods for at hun 

ikke engang går på en af de populære idrætsskoler.  

 

Jeg er forundret over det høje aktivitetsniveau familien holder. Det er så langt fra 

den hverdag familien havde i da jeg sidst så dem i 2009. Og sikke positive effekter 

deres fornyede energi har haft på hinanden.  
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Datteren Louise fortæller mig da vi bærer porcelænet ud i køkkenet om den frygt 

hun havde haft dengang forældrene gik på pension på grund af faderens sygdom. 

Hun frygtede at de ville gå i stå og komme på plejehjem, men nu er de i stand til at 

blive i deres hjem. Hun tilføjer at det var en generel tendens i landet og at antallet 

af plejehjem i landet og Europa generelt var stærkt reduceret.    

 

Jeg er målløs over den mærkbare effekt den sygdomsforskning og aktivitetspolitik 

man har ført i Europa i de sidste 30 år har haft. De økonomiske udgifter denne 

indsats har kostet er i virkeligheden en investering der gives igen af den ældre 

ressource. Jeg håber inderligt at man også i Australien og rasten af verden vil lade 

sig inspirere af det gode eksempel og forgangsland Europa er. Det er min vision… 

 

Susan Mcfly for Sidney Times 

 

 

•Vi mener denne vision er væsentlig fordi: 

… de positive gevinster og fordele ved den er at … 

 

 

… og det er det især for (hvem?) … 

•Man skal være opmærksom på ”omkostninger” eller mulige negative 

konsekvenser som … 

 

… og det kan især have betydning for (hvem?) … 

•Vi kan se, at realisering af visionen nok vil forudsætte at …  

Kun de væsentligste og mest åbenbare forudsætninger f.eks. Mht. viden, lovgivning, 

ressourcer eller andet. 
 

 

 

 



 24 

Miljørigtig transport i hele Europa 
 

Den korte beskrivelse: 
Vores vision er, at i 2040 er al transport i hele Europa miljørigtig og der er mange 

alternativer til miljørigtige transportmidler, som kan passes ind i land og by, f.eks. 

cykler, elbiler, elbusser, sporvogne og metro. Offentlig transport er det mest 

attraktive valg – også hvis man har cykel, barnevogn eller kuffert med og skal på 

tværs af trafikårene- og det mest benyttede transportmiddel  i de enkelte lande og 

over landegrænserne. Den offentlige transport er hurtig og nem at komme til hele 

døgnet på både korte og lange distancer og det er ikke nødvendigt at benytte privat 

transport i byerne. 

 

Den lange beskrivelse: 
Vores vision visualiseres af kvinden, der bor udenfor byen og skal på arbejde. Hun 

følger sit barn til skolebussen. Det er nemt og sikkert og han tager også selv bussen 

hjem. Hun stiger op på sin cykel og cykler ned til stationen, hvor hun parkerer 

cyklen. Hun glæder sig over, at den kan parkeres så tæt på stationen og at hun ikke 

skal bekymre sig over, at den bliver stjålet eller bliver våd, hvis det regner. Selvom 

hun bor udenfor byen, er det nemt at tage toget, da det går på tværs af trafikårerne 

og hun skal ikke tænke på, hvornår toget kører, da det kører meget ofte. Hun 

betaler billetten til eltoget med sin borgerchip. Fra toget kan hun se motorvejen, 

hvor der er langt mellem bilerne og der er mange busser, der nemt og hurtigt 

kommer frem. Hun benytter det gratis internet og arbejder i toget. På stationen 

vælger hun sig hurtigt en bycykel. Hun sætter i gang på den brede cykelsti med 

mange cykler. Det er en klar vintermorgen og cykelstien er allerede ryddet, så der 

ikke er glat. På vejen bliver hun passeret af elbusser og sporvogne og der kommer 

kun elarbejdsbiler kørende forbi. Der er ingen støj og uro og luften føles ren og 

frisk. Hun ser en mor med en barnevogn og reflekterer over, hvor nemt det også er 

for hende at komme rundt, da der er god plads til barnevogne i busser og 

sporvogne. Da hun ankommer til arbejdet, sætter hun cyklen på 

bycykelparkeringspladsen og hilser på nogle kollegaer. De er alle kommet med 

cykel, sporvogn, elbus eller metro. Kvinden bruger stort set kun offentlig transport i 

sin hverdag. Der er nemt, fordi der er stoppesteder tæt på bl.a. institutioner og 

indkøbssteder. Kun når hun skal besøge sine forældre, der bor på et meget øde sted, 

benytter hun familiens egen elbil, der kan lades op på vejen på 

eloptankningsstationen. 

 

Der er mange fordelene ved dette fremtidsbillede: mindre forurening, færre 

sygedomsomkostninger, mindre stress, færre bilulykker og byerne bliver ikke så 

nemt overbefolkede, da det er nemmere og mere attraktivt at bo udenfor byen. 

For at denne vision skal kunne opfyldes kræver det en holdningsændring omkring 

transport og transportmidler. F.eks. skal cyklen promoveres som transportmiddel 

og alle lande skal dele viden og erfaring i Europa. Løsninger for betaling af 

bycykler skal overvejes og der skal arbejds frem imod billigere offentlig transport. 

Elbiler skal køre langt uden at tankes op og det skal ikke taget lang tid at tanke dem 

op. Herudover skal infrastruktur for offentlig transport skal blive meget bedre. 
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MASSEKOMMUNIKATION AFLØST AF 

MASSERNES KOMMUNIKATION 
 

Den korte beskrivelse  
 Det flermedielle miljø er så udviklet at ingen økonomiske, politiske eller andre 

magtinteresser kontrollerer det.  Massemennesket bruger det frit og problemløst i 

egen og modtagernes interesse. 

Private og offentlige ”kommunikationsdroner” er virkelighed – privat kan forblive  

privat – offentlig er alment tilgængelig. 

 

Den lange beskrivelse 
MORGEN 

Den kretensiske bonde går ud for at se til sine får – han er på arbejde – men han 

taler med sin kollega i Norge – han taler højt, ikke til sig selv, men her på den 

solbeskinnede gårdsplads taler han med den norske bonde der er på lien hvor det 

blæser koldt. 

Fjernt fra hinanden fysisk – nær på hinanden i fælles interesse for røgten af dyrene. 

Snakken er problemløs i den forstand at oversættelse foregår underliggende... 

Underliggende foregår indeksering – dvs indholdsfortegnelse over alle ord der er 

relevante for kommunikationen – tid og sted –    samt konvertering, dvs ingen 

grænseflade-problemer (ingen krav til brugers uddannelse, teknologiforståelse og 

økonomiske formåen). 

Den kretensiske bonde skelner ikke mellem arbejdstid og fritid – eller mellem 

underholdning, undervisning  og læring. Han er sig selv , men i en ny form for 

menneskeligt fællesskab. Hans samtale er en ny form for læringsobjekt. Det er altså 

videndeling på rodniveau. 

Der er tale om videndeling, men en videndeling i bredden, sat uden for system. 

Vi ser altså virkeligheden 2049 i den ”magiske realismes spejl”: Der er et ”spring” 

fra den genkendelige fysiske verden – den kretensiske bonde – og hans evige on-

line tilværelse. Hans virtuelle og hans fysiske univers flyder sammen - uden at han 

mister sansen for forskellen mellem de to. Vi besværger risikoen for at utopien 

bliver en dystopi. 

Der er stadig mange sprog – dette er det endelige opgør med den falske utopi om en 

monosprogkultur.... 

Vi ser det som en interkulturel ”byggen bro” - alle er fremmede, og derfor er ingen 

”fremmed”. 

Lokalsamfund har udvidet mulighed for at definere den hjælp de selv mener de har 

brug for. 

Vi ser en radikal ændring i vores kunst- og kulturliv, i vores politiske debatkultur 

og i demokratibegreberne med fjernelsen af alle mediemonopoler. Denne nye 

kommunikationsstruktur ændrer radikalt kendte eksisterende magtstrukturer. Det 
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danske folketings endeløse spørgetid til ministrene, præget af partipolitisk ævl og 

kævl, er f.eks. en saga blot. Ligesom den tro ”partisoldat” - 

kommunikationsstrukturen skaber en bevidsthedsmæssig fleksibilitet; en dynamisk, 

udogmatisk tilgang til alle problemer. 

AFTEN 

En bulgarsk dyrevelfærdsforsker søger på ordet ”får” - sammen med sin kone ser 

og læser han morgenens fagsnak... 

Inden han går i seng, siger han til sin kone: Husk mig på at jeg skal snakke med den 

norske bonde i morgen om hans fodring. 

Den kretensiske bonde pakker kuffert – han skal til hovedlandet. Den norske bonde 

har lovet at klare fodringen af hans dyr mens han er væk.. 
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Fødevareproduktion i EU er bæredygtig 
 

Den korte beskrivelse   
Europas landbrugsproduktion foregår i et lukket kredsløb, så der tilføres netop så 

mange næringsstoffer, som der fjernes ved produktion. Landbruget forurener ikke 

miljøet, fx anvendes  pesticider ikke og udvaskning af næringsstoffer finder ikke 

sted. Udbytte af jorden er optimal. 

 

Den lange beskrivelse  
Markerne er i balance så de har samme næringsindhold efter høst, som før såning. 

Dette opnås bl.a. ved at udnytte gødning fra husdyrgylle, husholdningsaffald og 

lignende.  

Genmodificerede planter anvendes også og vi kender konsekvenserne af brug deraf 

for miljø og for andre organismer. Afgrøder er resistente, så sprøjtning er 

unødvendig. 

Produktion er inddelt i mikrokredsløb, så man så vidt muligt udnytter ressourcerne 

lokalt, fx dyrefoder dyrkes lokalt og gyllen udnyttes lokalt, så den energi der 

borttages er minimeret, da det kun er det endelige produkt, der fjernes.  

Vi spiser balanceret; kød udgør en mindre del af kosten og frugt og grønt kommer 

fra lokale producenter. 

Landbrugsproduktion er økonomisk bæredygtigt dvs. der er ikke støtteordninger. 

Man holder ikke kunstigt liv i produktion, der ikke er rentabel. 

Der er også plads til vild natur, fx i form af sammenhængende naturparker. Der er 

plads til store vilde dyr som ulve og bisonokser og områder der er helt uden for 

menneskelig kontrol. 

 

•Vi mener denne vision er væsentlig fordi: 

Jordens efterlades med de samme ressourcer og muligheder for dyrkning til 

de næste generationer.  

  
•Vi kan se, at realisering af visionen nok vil forudsætte at …  

 

Det vil forudsætte en væsentlig ændring af EU-lovgivning på landbrugsområdet 

væk fra støtteordninger.  

Der er sket et holdningsskift i befolkningen, hvor sundhed og velfærd er i fokus. 

 

 


