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Uddybede udgaver af alle  

anbefalinger  
 

 

1. Humanistisk forskning til uddybning af, hvad en 

værdig død betyder for nutidens europæere. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Antropologisk forskning (borgerdeltagelse – europæisk perspektiv) af en aldrende 

befolkning i moderne samfund, hvor traditioner og religion spiller en stadig mindre 

rolle. 

  

Dette borgerdeltagelsesprojekt skal også medvirke til at udvikle rum eller steder, 

hvor borgere frit kan diskutere deres tanker om og holdninger til, hvad en værdig 

død vil sige. 

  

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Aktiv dødshjælp* er et nyt begreb i de fleste EU-lande, mens det i en vis 

udstrækning bliver praktiseret i visse EU og ikke-EU lande (henholdsvis 

Holland og Schweiz) 

• Vigtighed 

Emnet er af stor vigtighed i et EU-samfund, der flytter sig mere og mere 

mod værdier, der respekterer selvbestemmelse. Der er behov for at arbejde 

videre mod en harmonisering på området. Europæisk identitet er 

ensbetydende med, at man accepterer visse europæiske værdier. At indføre 

en liberal rammelovgivning i alle medlemslande ville løse problemet med 

dødsturisme. 

• Timing  

Der eksisterer allerede videnskabelige og teknologiske løsninger. 

Mentalitet og regler bør ændres samtidig med en EU 

kommunikationskampagne. Sidstnævnte kan inkluderes i FP8*, da der skal 

nogle ressourcer til, mens regelændringer bør være resultatet af denne 

kampagne. 

Disse ændringer kræver ikke flere ressourcer. Det er op til Parlamentet at tage de 

nødvendige beslutninger.  
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Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Videnskabelige og teknologiske løsninger findes, men rammerne for lovgivning er 

forskellige i EU-medlemslandene. 

En kommunikationskampagne skal iværksættes for at vække borgernes bevidsthed 

om problemerne og konsekvenserne af forskelle i lovgivningen (dødsturisme: De 

rige har råd til at tage til et hospital i Schweiz, hvor aktiv dødshjælp er lovlig). 

Denne kampagne er starten på en diskussion af europæiske værdier, og her har 

borgerne mulighed for at lufte deres holdninger til, hvorvidt det er nødvendigt at 

lave national lovgivning på området. Denne dialogproces er en del af det 

antropologiske forskningsprojekt, som skal afsløre ændrede sociale opfattelser, som 

igen skal danne baggrund for ændringer i rammerne for lovgivningen.  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 7: At få lov til at dø med værdigheden i behold, muligheden for at dø med 

sin familie og andre nære omkring sig. 

Anbefalingen berører også: 

- Vision 11: Dødspas. 
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-  

2. Hjælpemidler til handicappede.  
 

Beskrivelse af anbefalingen 

En politik, der undersøger status på udviklingen inden for hjælpemidler til 

handicappede. 

 

Eksperternes evaluering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt   

Nyhedsaspektet har at gøre med at introducere en tværfaglig tilgang til 

emnet. Der skal inddrages eksperter fra forskellige forskningsområder 

inden for teknologi og socialvidenskab.  

• Vigtighed  

Det er et meget vigtigt emne for handicappede og ældre mennesker i et 

samfund, hvor vi bliver stadigt ældre. 

• Timing  

Emnet bør ligge under det 8.  rammeprogram, og der skal stilles betydelige 

midler til rådighed.  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Politikken bør undersøges i tæt samarbejde med og med hensyntagen til 

samfundsvidenskaben. Der er to opgaver, hvor det er vigtigt at have sociologer og 

psykologer med. Den første er ved design og udformning af hjælpemidlerne, og 

den anden er lovgivning og en garanti for retten til mangfoldighed. Det skal være et 

personlige valg, om man vil tage den nye teknologi til sig eller forkaste den uanset 

ens sociale status.  

Bevidsthedskampagner målrettet samfundsvidenskabelige forskere bør gå forud for 

deres deltagelse i formuleringen af en politik på området og i udviklingen af 

hjælpemidler.  

Hjælpemidlerne skal ikke kun henvende sig til handicappede, men også ældre 

mennesker, netop fordi der bliver flere og flere ældre.  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 9: Handicappede som fuldgyldige medlemmer af samfundet. 
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3. Europæisk TV – ensretning på baggrund af 

mangfoldighed. Et blivende eksperimentarium 

til opbyggelse og formulering af europæisk 

identitet (IdenTVLab).  
 

Beskrivelse af anbefalingen 

TV bidrager med at skabe forskellige europæiske identiteter og gør det muligt for 

forskellige kulturer at samarbejde, især hvis man opretter en eksperimentel 

platform til samarbejdsprojekter udviklet af børn og unge. 

  

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

“IdenTVLab” konceptet kan føres ud i livet, hvis tilgangen og værktøjerne 

til at implementere det kan tilpasses målgruppens alder - børn og unge i alle 

europæiske lande. Nye interaktive kombinationer af medier skal 

skræddersyes formålet.  

• Vigtighed 

Dette interaktive medie skal lære og ruste børn og unge til at forstå 

vigtigheden af en europæisk identitet, således at man hermed bygger 

forudsætningerne op for at udvikle og fastholde denne identitet.  

• Timing  

“IdenTVLab” konceptet skal understøttes af de "socioøkonomiske og 

humanistiske videnskabers" tematiske prioritet i det 8. rammeprogram. 

 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

“IdenTVLab” er baseret på den holdning, at børn og unge i Europa er af europæisk 

afstamning,  men at de skal lære, hvad det vil sige at være europæer. Europæisk 

identitet skal dannes på lige fod med nationale identiteter og ved at inkorporere 

dem. Udformningen af de rette medier og berøringsfladen med seerne er 

omdrejningspunktet for projektets succes (virtuelt rum og moderne 

kommunikationsformer skal anvendes sammen med TV-mediet). 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 10: TV til skabelse af en europæisk identitet. 
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4. "Plug and play" kommunikation: Udvikling af 

standarder for smart gadgets (”smarte dimser”). 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Gennem standardisering at sikre sig, at smart gadgets (som understøtter visionen 

om et smart samfund) kan kommunikere med hinanden uanset mærke eller type. 

Det er vigtigt her at tage højde for sikkerhed og privatliv. At udvikle standarder på 

en proaktiv måde for at undgå spild af tid, penge og kræfter.  

 
Eksperternes vurdering af anbefalingerne 

• Nyhedsaspekt 

Tanken om et smart samfund er ikke ny, men den kræver udvikling af 

standarder. 

• Vigtighed  

Standarder for kommunikation er meget afgørende. 

• Timing  

Kommunikationsstandarder skal udvikles først, fordi de er forudsætningen 

for at realisere et smart samfund. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

En måde at nå visionen om et "smart samfund" er at indhylle samfundet i smarte 

omgivelser. Disse smarte omgivelser kan bestå af en række smart gadgets som 

køleskabe, der selv bestiller varer. Dette vil kræve effektiv maskine-maskine 

kommunikation og vil kunne lade sig gøre vha. plug and play 

kommunikationsstandarder, der inkluderer privatlivs- og sikkerhedsvalg. Det 

forudses, at en rettidig fastsættelse af sådanne kommunikationsstandarder ikke 

alene vil fremskynde brugen af smart gadgets i et smart samfund, men at de også 

vil forhindre spild af penge, tid og ressourcer, idet man undgår ikke-kompatible 

forsøg. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 12: Et smart samfund. 
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5. Fremsyn og forskning, der undersøger 

bæredygtige muligheder for decentrale 

energiproduktionssystemer og løsning på 

energirelaterede konflikter. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At udvikle nye muligheder for en decentraliseret energiproduktion er vigtigt, fordi 

vi er nødsaget til at øge integrationen af alle vedvarende energikilder, også de 

kilder, som ikke kan levere energi hele tiden, og som ikke udnyttes fuldt ud i de 

eksisterende systemer.  

 

Når man undersøger udfordringerne i at styre produktion på forskellige skalaer og 

niveauer, viser det sig, at distribution og besltuningstagning er ligeså vigtige 

delemner. Ligeledes er det vigtigt at henvende sig til den internationale politiske 

verden, der leder energikontrollen, for at få dem til at erkende, at energispørgsmålet 

ikke er et spørgsmål om konkurrence og kontrol, men om at styre ensartet på flere 

niveauer på tværs af europæiske lande. 

 
Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  
På det politiske plan er tanken om at dele energi ny. 

• Vigtighed  
Det er vigtigt hurtigt at implementere vedvarende energi for at opnå en 

stabil og effektiv energiforsyning uden brug af fossile brændstoffer. 

• Timing  
Emner omkring vedvarende energi er vigtige allerede under FP7* og 

fortsætter med at være det under FP8* og i de efterfølgende 

rammeprogrammer i den nærmeste fremtid. 

 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 13: Uudtømmelige energikilder (uafhængige af fossilt brændstof. Lokal og 

miljørigtig produktion af energi). 
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6. Det forestående SSH program* bør indeholde en 

platform* for fremtidens arbejde på lokalt, 

regionalt og globalt niveau. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Denne platform bør undersøge og forske i emner som: en ny definition af hvad 

arbejde er, "flexicurity", grænser mellem betalt og frivilligt arbejde, balance 

mellem arbejde og privatliv, minimumsindkomst, nye jobs og social ansvarlighed. 

Denne platform bør inddrage borgerne i arbejdet. 

Der er behov for forskning, udvikling og sociale eksperimenter omkring 

"flexicurity", som også bør medtage frivilligt arbejde. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt 

Nyhedsaspektet i denne anbefaling drejer sig om at åbne grænserne mellem 

frivilligt og betalt arbejde. 

• Vigtighed 

Det er et vigtigt aspekt at gøre arbejdsmarkedet mere menneskeligt. 

• Timing  

Forsøgsforskning bør starte hurtigst muligt og inddrage arbejdsmarkedets 

parter, herunder fagforeninger og NGOer. Potentialet for denne forskning 

ligger i FP8*. 

Dette aspekt kan medtage økonomisk forskning og undersøge ”bedste 

praksis” med hensyn til at åbne jobmarkedet i Europa. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen  

Grænserne mellem betalt og frivilligt arbejde bør åbnes ved at: 

1) Undersøge/fremme mulighederne for en minimumsbetaling for frivilligt arbejde. 

Herunder indgår måder at "betale" på, som ikke er penge, men også kan være 

nedsættelse af arbejdstiden. Indføre borgerløn (ikke penge), så den enkelte fx kan 

tage sig af familiemedlemmer eller engagere sig i frivillige aktiviteter. Sådanne 

frivillige aktiviteter kunne være inden for omsorgsområdet, naturbeskyttelse, 

samfundstjeneste el.lign. 

2) Forbedre mulighederne for at åbne op for arbejdstidsnedsættelse for folk med 

nedsat arbejdsevne (mentalt eller fysisk).  

3) Undersøge/fremme mulighederne for, at den enkelte kan ernære sig ved ikke-

betalt arbejde. Dette kunne fx være at stille midler til rådighed for dem, der tager 

sig af handicappede. 

  

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 17: Hvor der er vilje, er der arbejde (arbejde til alle. En vision omkring 

balancen mellem arbejde og privatliv, frivilligt arbejde og fuldtidsbeskæftigelse). 
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7. Understøtte forskning til forbedring/udvidelse af 

det menneskelige sanseapparat. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Et menneske kan fx skelne mellem mange slags hvid, fordi dets naturlige 

sanseapparat kombineres med en maskine-hjerne interface (brugerflade). 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Der forskes i nye muligheder inden for bionik og maskine-menneske 

interface. De nye tiltag bør koncentrere sig om de psykologiske, etiske og 

filosofiske aspekter af emnet.   

• Vigtighed 

Forskning i dette område er vigtigt både for handicappede og raske 

mennesker (når man medtænker en udvidelse af deres evner).   

• Timing  

Forskning i dette emne bør ske hurtigst muligt, da det er vigtigt for nogle 

store sociale grupper - handicappede og ældre.  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen  

At udvide det menneskelige sanseapparat beskæftiger man sig med i den førende 

forskning inden for bionik og maskine-menneske interface. Hovedfokus er på de 

teknologiske muligheder og de relevante samarbejdspartnere på dette område på 

tværs af studier. Der er behov for at sammenstille den viden, der er fremkommet 

ved nylig forskning inden for psykologi, etik og filosofi, således at den nye 

teknologiske viden ikke bliver misbrugt fx til militære formål eller til at overtræde 

menneskerettighederne eller ligestilling. 

  

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 19: Gør mig til et menneske! (En drøm om sundhed og velvære, teknologi 

og etik). 
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8. Udvide de etiske overvejelser omkring 

videnskabsbaseret organisk og "bionisk" 

produktion. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Radikalt nye genetiske og teknologiske behandlinger eksisterer i 2050. Etiske 

forskningsråd og tænketanke på europæisk plan bør systematisk vurdere de etiske 

aspekter af udviklingen. Den etiske vurdering bør tage følgende emner i 

betragtning:  

- Innovationspotentialet i at bruge robotter og bionik-maskiner 

(interface mellem teknisk og organisk verden) til at supplere og 

forbedre menneskelige kontakter 

- Måder at fremme videnskabsbaseret produktion af organiske 

produkter, der respekterer naturens orden. 

-   

Eksperternes vurdering af anbefalingerne   

• Nyhedsaspekt  

Oprettelsen af en global, etisk ramme og af etiske forskningsråd 

inden for organisk og bionisk produktion, der skal tage sig af 

problematikken omkring "supermennesket", er en helt ny tilgang til 

emnet. 

• Vigtighed 

Emnet er af stor betydning for både eksperter (hvad angår nye samarbejder 

mellem forskning inden for sociologi og liv) og for borgerne (hvad angår 

ændret livsstil og etiske opfattelser/begreber).  

• Timing  

Den teknologiske udvikling inden for dette felt går så hurtigt, at vi allerede 

er for sent ude med vores etiske vurdering! 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Samfundsvidenskabelig forskning bør involveres aktivt i udviklingen og 

implementeringen af disse teknologier. De udgør et tværfagligt etisk 

forskningshold, der består af eksperter i biovidenskab og samfundsvidenskab, der 

skal definere rammer for dette område og dets opbygning og implementering. Dette 

samarbejde skal gøres til almen praksis ved systematisk at oprette et vurderingsråd, 

der skal fastsætte evalueringskriterier og protokoller omkring teknologiske emner 

med etiske aspekter. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 19: Gør mig til et menneske! (En drøm om sundhed og velvære, teknologi 

og etik). 
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9. Optimering af byområder: Vi går mod tæt 

befolkede europæiske økobyer. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Problemet med den nuværende byudvikling er, at hvis byerne fik lov at vokse frit, 

ville de vokse konstant. Derfor skal vi beskæftige os med rumdesign og 

rumoptimering, integreret viden og politik, således at vi opnår en afbalanceret 

byudvikling. En sådan viden og sådanne politikker bør tage nuværende og 

fremtidige klimaforandringer med i overvejelserne og forbedre bykulturen, som 

den opleves i befolkningen. At introducere en tæt befolket økoby i europæisk 

sammenhæng ville give os ny viden om, hvordan vi styrer byplanlægning på en 

mere bæredygtig måde, hvad angår effektiv udnyttelse af jorden. Borgerne bør 

inddrages i hele processen med at planlægge og udføre en sådan tæt befolket 

europæisk økoby. Flere spørgsmål skal stilles til forskningen, når vi konstruerer 

den tæt befolkede økoby. Disse spørgsmål går blandt andet på 

• Hvordan vi håndterer affald, når området er tæt befolket (muligheder 

for lukkede systemer* skal undersøges).  

• Velafbalanceret styring af byområdet 1) ved at beslutte sig for at 

begrænse brugen af jord og energi og 2) ved at forbedre livskvaliteten 

(som den opfattes) i byområderne.  

• At udvikle et effektivt transportsystem forudsætter, at de afstande, folk 

skal bevæge sig over, bliver kortere. Derfor skal der forskes i nye 

teknologier som højhastighedsbaseret offentlig transport.  

Sidst skal nævnes, at en teknisk drevet økoby er en top-down beslutning, og for at 

inddrage borgernes syn på problemstillingerne skal man indlede en proces, hvor de 

inddrages i udviklingen. Det er vigtigt at fare frem med lempe, hvad angår 

byområder, da udvikling og planlægning af infrastruktur er en langsommelig 

proces, som ikke kan ændres fra den ene dag til den anden. At være fleksibel 

hjælper på forsigtighedsprincippet. Bæredygtighed kræver stor bevågenhed, når 

man taler om byplanlægning og anvendelse af jord. Derfor er det nødvendigt at 

komme omkring mange forskellige politiske områder, før problemstillingerne kan 

siges at være blevet vendt tilstrækkeligt. Det kræver effektiv koordinering mellem 

flere politiske sektorer med fokus på byudvikling. At udvikle nye visioner for byer 

skal forankres i fremsynet viden for at opnå det ønskede. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  
Der foregår megen byplanlægning og forskning i bymiljøer, men der 

eksisterer endnu ingen modeller for økobyer. 

• Vigtighed 

At udvikle et økologisk byliv er nødvendigt for fremtidens Europa 

(problemet med megabyer vil fortsat eksistere og kræve nye løsninger). 

• Timing  
Det er en langsigtet proces. 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 20: En moderne europæisk by i år 2050. 
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10. Fra CAP* til en europæisk 

landbrugspolitik: Tilbage til en 

jordbrugstradition. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Fremsynsforskning* og komparative analyser af jordbrugsmuligheder i forskellige 

europæiske regioner.  At udvikle politikker, der genindfører en jordbrugstradition i 

Europa, der kan levere landbrugsprodukter af høj kvalitet, heriblandt politikker, der 

højner stoltheden hos landmændene som et videnstungt arbejdsområde. EU bør 

hjælpe Bulgarien og andre med at tiltrække landbrugseksperter ved at oprette 

landbrugsinstitutter og indføre fordelagtig landbrugspolitik.  

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Der skal sættes fokus på landbrug  frem for industrien, som der i 

øjeblikket er mest  vægt på  i forsknings- og udviklings-

programmerne. 

En forsknings- og innovationspolitik baseret på videnstung og 

økologisk landbrug. 

Forskning i nye måder at organisere landbrugsarbejdet på. 

• Vigtighed  

Det er en ny måde at løse arbejdsløshedsproblemet på, idet ideen 

endnu ikke er helt accepteret. 

Der er udsigt til i den kommende periode, at der bliver knaphed i 

fødevareproduktion og andre landbrugsprodukter, og derfor er det 

især vigtigt for EU at blive en af de markedsførende i verden på dette 

område. 

Landbrug kan udvikle sig til et førende markedsområde for mange 

andre teknologier som ICT, bioteknologi*, ekspertsystemer* og 

levende laboratorier (living labs*). 

Denne langbrugspolitik vil fastholde værdifulde gamle systemer, 

hvor vi bor samme sted og fornyer traditionen vha. moderne 

teknologi. 

• Timing  

Det bør være en del af første runde af FP8*. 

Fremtidsanalysen af de nye jordbrug bør være en del af SSH*. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 21: Bulgarien, Europas have. 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Forskning, der skal løse konflikten mellem 

brug af meget komplekse materialer i produkter 

og deres mulighed for at blive genbrugt. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Understøtte opgradering af produkter som fx computere. 

Udvikle måder at kombinere genbrug af produkter med høj effektivitet. 

Investere i materialeforskning, der går på at udvikle effektive produkter af 100% 

genbrugsmateriale. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  

Principper for genbrug er på plads, men ikke så meget, at 

visionen kan realiseres. 

Et nyt paradigme bør besluttes for udvikling af materialer. 

Introduktionen af dette paradigme bør være økonomisk attraktivt 

for alle producenter og for kunden. Økonomiske håndsrækninger 

og regeringsindgreb er nødvendige. 

• Vigtighed 

At redde planeten. 

• Timing  

Effektiv brug af alle ressourcer står på spil for at redde planeten. 

Bæredygtighed er et politisk fokusområde.  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

I de senere år er de fleste materialer, der bliver brugt i tekniske eller 

forbrugsprodukter lavet til formålet. Det betyder, at materialerne er højt 

specialiserede og består af sammensatte materialer eller materialer med unikke 

egenskaber. 

Mens denne proces giver plads til teknisk, økonomisk og økologisk effektivitet, 

udfordrer den samtidig vores evne til at genbruge eller genanvende disse materialer 

til lignende eller andre formål.  

Dette problem kan løses på 2 måder: 

Enten udvikles der nye materialer, der teknisk set kan det samme, men som 

samtidig er lette at genanvende eller genbruge, eller der skal udvikles nye 

processer, som gør genanvendelse eller genbrug mulig for materialer af 

højydelsesmaterialer. Der skal tænkes i forskellige tekniske og økonomiske 

udfordringer. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 22: En økoteknisk fremtid. 
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12.  Støt direkte demokrati med flere e-

afstemning. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Elektroniske afstemninger kan ikke kun bruges til parlamentsvalg, men også til 

beslutninger af generel interesse, hvor emnet berører samfundets udvikling. Spørg 

borgerne til råds i forbindelse med flere beslutninger. Brug det ikke til alle mulige 

detailbeslutninger. Men udvælg beslutninger som egner sig til denne 

beslutningsprocedure.  

 
Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Teknologierne til e-afstemning eksisterer, men de bliver ikke brugt i stor 

udstrækning endnu. 

• Vigtighed 

E-afstemning er et vigtigt punkt, fordi det fremmer den demokratiske 

proces. 

Det gør deltagelse bredere og lettere. 

Dens betydning skal måles. 

• Timing  

E-afstemning bør introduceres lidt efter lidt, fordi det politiske system og 

borgerne skal vænne sig til processen. 

Ved udviklingen af dette system kan der udvikles og anvendes metoder for 

borgerinddragelse, således at borgerne får mulighed for at diskutere for og 

imod og dermed drage fornuftige konklusioner. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Den grundlæggende ide bag er at involvere borgerne mere i de politiske 

beslutninger. 

Det er vigtigt med løbende afstemninger. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 25: Forbindelsen mellem generationerne, tid og rum. 
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13. Anerkendelsespolitik. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Udvikling af et nyt forskningsområde, der kaldes "anerkendelsespolitik", og som 

fokuserer på at fremme en særegenhed i et område, land, region, værdier, 

traditioner osv. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Da dette forskningsområde endnu ikke eksisterer i EU (eller andre steder, 

så vidt vi ved), er denne anbefaling helt ny. 

• Vigtighed 

Denne type forskning er vigtig for at imødekomme uligheder i et område 

med stigende diversitet og kan give nogle værktøjer til at vende denne 

tendens. 

• Timing  

Startes hurtigst muligt som forskningsprogram. Hvis det ikke er muligt 

under FP8*, kan emnet lægges ind under FP9. 

 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

En mulig definition af konceptet "anerkendelsespolitik": "En samfundsafhandling 

om et samfund, en region eller en nation". 

Der er to måder at udvikle forskningen på: 

 

1) Den første kan udvikles via kritisk forskning af forløb/anerkendelsespolitik 

på EU-niveau eller nationalt niveau. Dette kunne vedrøre både regional udvikling 

og turismepolitik. Det kunne fx indbefatte turismepolitik, hvor det brandes, hvad 

borgerne i et bestemt område ønsker at blive opfattet som. 

2) Den anden måde kan være at udvikle borger-workshops om, hvordan de 

gerne vil opfattes. Dette kunne munde ud i formulering af strategier for fremtiden i 

deres samfund/region/nation/Europa. 

En del af forskningen kunne medtage en vurdering af, hvad effekterne af 

manglende fokus på turisme eller regional udviklingspolitik ville være. Fokus 

kunne også gælde områder uden for EU, fx i relation til Afrika. Forskningen skulle 

inddrage borgerne i processen og/eller foregå som aktionsforskning. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 26: Ét Bulgarien, ét Europa, én verden - én helhed. 

 

Anbefalingen berører også: 

- Vision 30: EU-formandsskabets rejse gennem Afrika. 
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14. At udvikle Sofia til en økomodel for 

europæiske hovedstæder. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At etablere et program for en europæisk "økoby" med betydelige midler til at 

understøtte forvandlingen af europæiske byer hen imod økomodeller og udveksling 

af god praksis. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Ideens nyhed ligger i dens kompleksitet, dens spredning over flere 

forskningsområder og det, at den udvikler en model for europæiske byer. 

• Vigtighed  

Et program for en økoby kan være model for en kompleks byudvikling, 

som bruger naturressourcer, forbedrer livskvaliteten, og som er 

inkluderende, da målgruppen udgør hele samfundet. 

• Timing  

Dette punkt kan straks medtages i EU udviklingsprogrammerne, både i 

FP8* og andre relaterede programmer. Det berører forskellige 

videnskabsbaserede programmer og forudsætter en række regelændringer 

(udnyttelse af jord osv.). 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Et EU-omspændende program om en økoby model går på tværs af 

forskningsretninger, da det berører mange forskellige forskningsområder. Det vil 

hjælpe med at løse store sociale og miljømæssige problemer og samtidig forbedre 

den globale livskvalitet og giver forøget borgerinddragelse. 

Licitationer og kontrakter bør medtage og belyse løsninger på styring af luft- og 

vandforbrug, planer om nye grønne områder samt nytænkende løsninger på 

eksisterende miljøproblemer. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 27: Sofia – den grønne hovedstad. 
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15. 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. 

 

 

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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16.  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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

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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17. 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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18. 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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19. 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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20. 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.  
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21. Politik som skal få samfundet til at 

værdsætte immigranter og flygtninge. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Europæisk politik på immigrant- og flygtningeområdet er på nuværende tidspunkt 

for trusselsfokuseret. Hvis vi indtager et mere forstående syn på det at migrere, vil 

det gøre det lettere for europæerne at se immigration som en berigelse i stedet for 

som en trussel.  

Det forudsætter koordinering af uddannelses-, kultur-, indvandrings- og 

mediepolitik. Det drejer sig om at ændre opfattelser i befolkningen og hos 

myndighederne og få os til at se immigranter som mennesker. Og det forudsætter 

bedre forståelse af migrationsprocesserne (gælder også folk, der udvandrer fra 

Europa).  Et transeuropæisk forskningsprogram, der belyser migrationsprocesserne 

til opbygning af europæiske samfund i fortiden og nutiden kunne give en ny 

forståelse af migrationsproblematikkerne. Der skal være en bedre forståelse af de 

værdier, der ligger i en flersproget kultur og af det potentiale, der ligger i flere 

europæiske politikker på området. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

At opfatte immigration som en positiv politisk proces er helt nyt (Schengen-

aftalen osv. indeholder kun kontrolforanstaltninger) 

• Vigtighed  
At støtte et multikulturelt samfund er nødvendigt for at have et 

sammenhængende Europa. 

• Timing  
Dette er en langsom og historisk proces, som bør påbegyndes nu for at 

opnå en effekt i de kommende år. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 40: Styrkelse af sprog og kultur. 
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22. Støtte anvendelse af bioraffinaderier*. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At bruge bioraffinaderier til at producere kemikalier, som er baseret på naturlige og 

nedbrydelige materialer og at erstatte fossile kemikalier. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Bioraffinaderier er ikke noget nyt. Der arbejdes indledende med 

problemstillingen. 

• Vigtighed  

Denne anbefaling er af største vigtighed, da verden er ved at løbe tør for 

fossile ressourcer. Og brugen af vedvarende ressourcer kan nedsætte 

graden af global opvarmning. 

• Timing  

Bioraffinaderier ligger under FP7* og i U.S. forskningsprogrammerne. De 

skal rodfæstes i FP8* og også i de europæiske forskningsprogrammer. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Mangel på fossilt brændstof er ikke kun et spørgsmål om energiressourcer, men 

også om mangel på råmateriale til produktionen af kemikalier som næringsstoffer, 

emballage, dæk til cykler og biler, diverse medicin osv. Vi har brug for 

genbrugsmaterialer til erstatning af fossile råvarer. Vi bør også udvikle en 

teknologi til at producere de nødvendige materialer i bæredygtig og biologisk 

nedbrydelig form. Teknologien hedder bioraffinaderi. Det skal implementeres som 

et forskningsprogram på europæisk og nationalt plan. For at reducere transporten af 

bioaffald kan bioraffinaderier være af forskellig størrelse. Så bioraffinaderier i 

første stadie af processen med bioaffald kan placeres lokalt, hvor affaldet 

produceres, og så kan basiskemikalierne blive transporteret til procesfabrikkerne, 

hvor de bliver videreudviklet til de ønskede produkter (fx dæk eller emballage). 

Lokale bioraffinaderier kan producere bioenergi*, som kan lagres og bruges lokalt 

for at nedbringe behovet for eksterne energikilder i landbrug eller agerbrug og 

fungere som en buffer*, når der er mangel på andre vedvarende energikilder som fx 

vind- eller solenergi. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 44: De værste trusler mod miljøet er overvundet. 
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23. Projekt med at udbrede og anvende 

Finlands bedste praksis i andre lande. 
 

Beskrivelse af anbefalingen  

Politiske beslutningstagere indenfor forskning og udvikling i Finland skal 

præsentere deres politiske metode overfor beslutningstagere fra andre EU-lande, 

som så skal  kommentere den, finde de svage punker og komme med uddybende 

og/eller alternative løsninger.  

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  

Det nye i anbefalingen er, at det sætter fokus på at gå efter delvis 

efterligning af den finske praksis som bedste praksis. 

• Vigtighed  

Økonomiske og sociale systemer bliver mere og mere afhængige af 

forskning og udvikling. Det at tage ved lære af ”pionerernes” ideer og 

praksis er derfor en basal forudsætning for at holde trit med EUs 

konkurrenter på forskningsområdet. 

Det udbreder kendskabet og sikrer samtidig europæisk merværdi. 

 

Denne form for interaktiv dialog stimulerer nytænkende ideer blandt de 

beslutningstagere, der udvikler et lands innovationspolitik. 

• Timing  

Straks (relevant i FP8*)  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Finlands innovationssucces skal kommunikeres ud og kommenteres af andre EU-

lande som muligt eksempel på bedste praksis. Ideudveksling forbedrer den politiske 

fleksibilitet, når beslutninger skal tages. Da teknologien hele tiden ændrer sig, 

fordrer dette løbende forandringer i de politiske organer samt i innovative 

virksomheder og organisationer. Derfor bør formidlingen af Finlands bedste praksis 

følges op af tilbagemeldinger fra beslutningstagerne i andre EU-medlemslande, der 

tager sig af innovationspolitik i deres respektive lande. Denne proces kan blotlægge 

evt. utilstrækkeligheder i finsk politik. Ideudveksling vil bidrage til dannelse af nye 

ideer og til afsløring af andre eksempler på bedste praksis.  

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 45: Finland som innovationens foregangsland. 
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24. Tag ud på landet og ”tag det til dig” igen 

evt. ”erober det tilbage”!  
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Livet på landet i vores samtid repræsenterer et vigtigt sted for forskellige 

oplevelser, praktisk uddannelse og fjernarbejde. Alligevel flytter folk væk fra 

landet til byområder, og der er ikke tilstrækkeligt fokus på de udfordringer i 

fødevareproduktionen, der ligger i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at gøre livet 

på landet mere attraktivt, især for unge mennesker og at stille en infrastruktur til 

rådighed, der også tager hensyn til ældre mennesker. 

 

Fremsynsprojekter kan etableres til at udvikle en ny fremtidsvision til planlægning 

af livet på landet, som giver nye syn på det landlige liv og dets rolle i vores samtid. 

Forskningen kunne gå ud på at finde økonomiske og kulturelle styrker, som kan 

give folk beskæftigelsesmuligheder inden for produktion, industri, forretning og 

service. Specielle forskningsspørgsmål vedrører: 

  

- Transportsystemer til individuel mobilitet 

- Kultur og politik på landet 

- Nye beskæftigelsesmuligheder  

- Bibeholde balancen mellem produktionsorienterede værdier og 

rekreation 

Miljømæssige aspekter i udviklingen af landbrugsproduktion bør inkludere 

muligheder for lukkede systemer*, balanceret styring af naturressourcer på lokalt 

plan, brug af kunstgødning, energistyring og små lokale produktionsenheder så som 

bioraffinaderier.  

Der er også vigtige rekreative/fritidsrelaterede aspekter forbundet med tankerne 

omkring, hvad der kan lokke unge mennesker til at bo på landet. 

Eksperternes evaluering af anbefalingerne 

• Nyhedsaspekt  
Der findes allerede programmer, der støtter livet på landet, og som yder 

støtte til økonomisk overlevelse, men de eksisterende programmer 

fokuserer hovedsageligt på det lokale niveau, hvorimod sådanne 

programmer også bør eksistere på nationalt og europæisk plan. 

• Vigtighed  
At støtte livet på landet er vigtigt for alle europæiske borgere. Det er vigtigt 

at sikre, at en stigende befolkning kan brødfødes. 

• Timing  
FP8*danner en god ramme for denne type foranstaltninger og 

fremsynsaktiviteter. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 49: Flyt på landet! 
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25. Europæisk integreret politik om at dele 

arbejde. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Et stigende befolkningstal, en ældre befolkning og øget produktivitet forøger 

risikoen for, at arbejde skal deles på nye og radikalt anderledes måder i fremtiden. 

Til dette formål har vi brug for nye definitioner og modeller for arbejde og 

indkomst, integreret politik på europæisk niveau og forskning i nye 

arbejdsmodeller, beskæftigelse, indtjening og livsstil. De eksisterende modeller 

skal undersøges og sammenlignes som fx det japanske kvinde-kooperativ, hvor én 

million kvinder hjælper hinanden (fx børnepasning) og danner et nyt system til 

gensidig støtte og samarbejde. 

Der skal udføres sociologisk, filosofisk og økonomisk forskning og udvikles en 

forklaring på, hvordan vi reviderer den fremtidige europæiske måde at arbejde og 

leve på på en måde, som karakteriseres ved at afkoble det at arbejde og det at tjene 

penge. Denne forskning bør medtage forskellige dimensioner af livet: Arbejde, 

familie, fritid, afslapning, værdier, åndelig udvikling og teknologisk 

kommunikation og interaktion. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  
Der eksisterer studier af arbejde og beskæftigelse, men på europæisk plan 

mangler sådanne modeller. 

• Vigtighed  
For at styre de stadigt vanskeligere forhold omkring balancen mellem 

arbejde, fritid og livslang læring er det vigtigt at studere nye 

beskæftigelsesmodeller. 

• Timing 
At ændre på vores tilgang til arbejde, fritid og strukturelle tendenser er en 

gradvis proces, men det er vigtigt at gribe ind, før problemerne kommer 

uden for rækkevidde. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 53: En lykkelig dag – tirsdag den 16. april 2045. 
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26. At udvikle en effektiv infrastruktur i byerne 

for at understøtte en livsstil på tværs af 

generationer. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At sikre, at det vil være muligt at føre et traditionelt familieliv også i fremtiden. At 

støtte udviklingen af kommunikation og mobile teknologier, som skal hjælpe til 

med at fastholde strukturerne omkring familieværdier. At støtte bydesign og 

infrastrukturel udvikling, som giver et venligt miljø for store familier og deres 

skiftende behov gennem familielivets cyklus. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

At give svar på de fremtidige udfordringer, der vil komme i takt med vores 

forventninger til højere gennemsnitslevealder og behovet for at bibeholde 

familiestrukturen. 

• Vigtighed  

Fordi vores befolkning bliver stadigt ældre, stiger omkostningerne kraftigt. 

Det betyder, at vi skal kombinere det at styre omkostningerne mere 

effektivt med den humanistiske ide om at beholde familiestrukturen i en 

æra med familier på tværs af alle aldre. 

• Timing  

SSH* forskning, IT- forskning og økonomi bør medtage disse ønsker i 

FP8*. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Tanken om et levende laboratorium* kan hjælpe til med at fastholde og styrke 

forbindelserne i en familie med mange generationer. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 56: Model for en traditionel familie med mange generationer i EU. 
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27. Understøtte alumni arbejde i 

virksomhedsledelse*. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At understøtte alumni råd og netværk inden for virksomhedsledelse. At gøre det til 

en del af virksomhedenes regler for samarbejde at rapportere om samarbejdsformer 

mellem   alumni arbejdere og formelt ansatte.  

Alumni arbejde (tidligere ansatte, som er gået på pension) 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne 

• Nyhedsaspekt 

Der har været indledende diskussioner omkring dette emne. Alumni 

arbejde (tidligere ansatte, som er gået på pension) finder sted i 

virksomhedsledelse (corporate governance1), men ikke på nogen 

organiseret måde. 

• Vigtighed 

Med øje for vores stadigt ældre befolkning går der enorme mængder viden 

tabt, når folk forlader firmaet for at gå på pension. En konkurrencepræget 

vidensbaseret økonomi har ikke råd til et sådant tab.  

• Timing  

Bør indgå og prioriteres i 8. rammeprogram*. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Europæiske virksomheder skal opfordres til at danne ældreråd for at udnytte den 

viden og know-how, som tidligere medarbejdere kan levere. Vidensakkumulering 

bør prioriteres i virksomhedsledelse. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 59: Stille alderdom - aktivt liv. 

Kunne også referere til den danske vision om det aldrende menneske 

 

 

 

 



 34 

28. Verdensomspændende samarbejde om 

rumteknologi. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Transport i rummet (i kredsløb eller andre planeter). 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne 

• Nyhedsaspekt  

Dette er et nyt program, som tilsyneladende ikke eksisterer p.t. Det kan 

bygges op omkring eksisterende samarbejdsstrukturer så som ISS 

(International Space Station), men som går langt videre end nogen 

nuværende aktive organisation. 

• Vigtighed 

Dette har højeste prioritet. Hvis vi ikke handler globalt nu, forventes det, at 

vi på længere sigt får en elite (måske privat finansieret, meget velhavende 

og meget indflydelsesrig elite), som forbereder sig på fremtiden på 

bekostning af den brede befolkning. På den måde vil det ikke komme 

menneskeheden til gode. 

• Timing  

Vi skal handle nu for at sikre os, at græsrodsbeslutninger tager del 

allerede i de tidlige faser af planlægningen af den uundgåelige, 

fremtidige forflyttelse til et liv uden for Jorden og i at definere den 

form, som denne fremtid skal tage. Der skal tages initiativer nu. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Titel: Vi er her for at tage videre! 

Dette punkt med at undersøge rummet er for stort, komplekst og omfattende et 

punkt til, at det kun er et enkelt land eller en enkelt gruppe af samarbejdslande så 

som EU, der skal tage sig af det. Det er per definition et globalt samarbejde. Det er 

også et globalt problem på et andet og afgørende område: Truslen om at måtte 

forlade Jorden for at overleve på langt sigt er os alle bekendt, og vi har brug for en 

fælles global reaktion på, at vi kan blive nødt til at forlade Jorden til sidst.  

Vi skal skabe en god støtte til at starte et nyt og internationalt støttet megaprogram 

op på linje med rumprogrammet i 1960erne med det overordnede mål at sikre 

menneskehedens overlevelse på langt sigt, når verden brænder op. 

Det globale forskningssamarbejde skal sikre, at globale samfund deler resultaterne 

af processerne, som vi forventer vil være ligeså gavnlige som rumprogrammet i 

1960erne, til vores alles gavn. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 60: Udforskning af det ydre rum som fremtidig løsning. 
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29. Projekt, der undersøger global regering.  
 

Beskrivelse af anbefalingen 

At undersøge forudsætninger for en verdensomspændende regering, der arbejder 

for global retfærdighed og fred. 

Vi skal begynde med at kigge på EU-institutionerne først. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsaspekt  

Begrebet er centralt i den vestlige tradition. 

• Vigtighed 

Ifølge alle regeringer er verdensfreden det vigtigste emne for 

menneskeheden. 

• Timing  

Studier af emnet bør starte hurtigst muligt.  

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

Det 8. rammeprogram* bør starte med programmer for uddannelse og udveksling 

for at skabe en identitet som verdensborger med udarbejdelse af et katalog, der 

beskriver de eksisterende juridiske rammer. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 63: En lysere fremtid - eller blot en drøm? 
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30. Tilskynde til forskning i menneske-maskine 

interface. 
 

Beskrivelse af anbefalingen 

Naturlig adgang til IT-tjenester fra alle naturlige, menneskebaserede 

kommunikationskanaler og hjerne interface. Først og fremmest skal ustrukturerede 

data (bevægelser, video, sprog) behandles og så overføres til hjernen via hjerne 

interface, der understøtter fortolkningen af den oprindelige information, men som 

ikke erstatter den. 

 

Eksperternes vurdering af anbefalingerne  

• Nyhedsværdi  

Vores nuværende forskning i interface med den menneskelige hjerne 

fokuserer på implantater. 

Det ville være nyt at udvikle ideer til at overføre sanseinformation til 

hjernen uden brug af implantater. 

• Vigtighed 

Denne forskning åbner op for nye muligheder for IT tjenester, men også for 

terapeutisk innovation og en bedre forståelse af det menneskelige 

sanseapparat.  

Det er vigtigt, fordi det forbedrer vores IT-muligheder og forøger den 

mængde information, som hjernen kan opfatte.  

• Timing  

Dette er et langsigtet emne, men for at realisere det i 2050 skal forskningen 

starte nu. Denne forskning er adgangsbilletten til at opnå mange af de IT-

relaterede visioner, som borgerne har fremlagt. 

 

Flere kommentarer fra eksperterne til anbefalingen 

I dag er adgangen til IT tjenester begrænset af, hvordan det menneskelige 

sanseapparat kan håndtere det omfattende informationsflow. Menneske-maskine 

interface kan opfattes som en opgradering af kommunikationskanalen til hjernen. 

Ved at anvende en interface bestående af en menneskehjerne kan hjernen samle og 

analysere mere information, end den kan nu. For at realisere dette er der behov for 

en tilstrækkelig mængde sensorer til, vha. en computer, at behandle de 

ustrukturerede data (bevægelser, video, sprog) 

De nuværende tekniske hjælpemidler til at overføre data er i det store og hele 

begrænset til høre- og synsinformation, da anden sanseinformation endnu ikke kan 

overføres. For at gøre det muligt at opfange brede sanseinformationer, som det 

foreslås i mange IT visioner, skal der udvikles nye interface mellem mennesker og 

maskiner. Det ideelle ville være at tilslutte dem til hjernen - og ikke implantere 

dem. Dette rejser mange tekniske, men også samfundsmæssige og etiske (sundhed 

og sikkerhed) spørgsmål, som skal undersøges nærmere. Menneske-maskine 

interface har til hensigt at stimulere fortolkningen af information og at øge 

effektiviteten af kommunikation, men vil ikke erstatte de analytiske og 

fortolkningsmæssige evner i hjernen. Interface til hjernen kan ske via elektrode-

baseret kommunikation til at starte med, men vil sidenhen blive elektrodefri. 

 

Visionen, som anbefalingen tager udgangspunkt i 

Vision 69: Naturlig adgang til IT tjenester overalt! 
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Kort udgave af alle anbefalingerne 
 
Nedenfor er der en forkortet udgave af de 30 udarbejdede anbefalinger, der hver 

fylder 2-3 linjer for at give et overblik over anbefalingerne. For yderligere 

oplysninger om det fulde indhold af anbefalingerne kan de læses i deres fulde 

længde i oversigten.  

 

1. Humanistisk forskning til uddybning af, hvad en værdig død betyder for 

nutidens europæer. 

Antropologisk forskning (borgerdeltagelse) af en befolkning i det moderne 

samfund, der bliver stadigt ældre, for at skabe bedre muligheder for , at borgere kan 

tale om emnet og udvikle et fællesskab, hvor man beskæftiger sig med holdninger 

til værdighed i forbindelse med det at dø. 

Tilhørende vision: 7. : At få lov til at dø med værdighed i selskab med sin familie 

og venner. 

Anbefalingen drejer sig også om: 

Vision 11: Dødspas. 

 

2. Hjælpemidler til handicappede. 
At undersøge status på udviklingen inden for hjælpemidler til handicappede og 

ældre mennesker. Undersøgelsen bør være tværfaglig og inddrage eksperter fra den 

teknologiske videnskab og samfundsvidenskaben.  

Tilhørende vision: 9. Handicappede som fuldgyldige medlemmer af samfundet. 

 

3. Europæisk TV – ensretning på baggrund af mangfoldighed. Et blivende 

eksperimentarium til opbyggelse og formulering af identitet (IdenTVLab). 
At skabe et TV, som er med til at danne forskellige former for europæisk 

identitet og samarbejde på tværs af kulturer. 
Tilhørende vision: 10. TV til skabelse af en europæisk identitet. 

 

4. "Plug and play" kommunikation: Udvikling af standarder for smart 

gadgets. 
For at understøtte visionen om et smart samfund og nedbringe risikoen for 

ressourcespild er det nødvendigt at standardisere smart gadgets. En standardisering 

sikrer et minimum af sikkerhedsstandard og beskyttelse af privatlivet. Smart 

gadgets skal kunne kommunikere med hinanden uanset mærke eller type. 

Tilhørende vision: 12: Et smart samfund. 

 

5. Fremsyn og forskning, der undersøger bæredygtige muligheder for 

decentrale energiproduktionssystemer og løsning på energirelaterede 

konflikter. 
At implementere fremsynsforskning* og forskning i de udfordringer, der ligger i at 

styre på forskellige skalaer og niveauer af energiproduktionen og distributionen 

med det mål at udvikle nye muligheder for decentral, bæredygtig energiproduktion 

og undgå konflikter i fremtiden.  

Tilhørende vision: 13. Uudtømmelige energikilder (uafhængige af fossilt 

brændstof. Lokal og miljørigtig produktion af energi). 
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6. Det forestående SSH program* bør indeholde en platform* for fremtidens 

arbejde på lokalt, regionalt og globalt niveau. 

At etablere en platform for de kommende udfordringer i SSH programmet* 

omkring arbejde på lokalt, regionalt og globalt niveau. Heri skal indgå 

forskning omkring at redefinere arbejde, "flexicurity", balance mellem 

arbejde og privatliv, bistandshjælp, nye jobs og social ansvarlighed. Denne 

platform bør inddrage borgerne i arbejdet.  
Tilhørende vision: 17. Er der vilje, er der arbejde (arbejde til alle. En vision 

omkring balancen mellem arbejde og privatliv, frivilligt arbejde og 

fuldtidsbeskæftigelse). 

 

7. Understøt forskning til forbedring/udvidelse af det menneskelige 

sanseapparat. 

At understøtte førende forskning inden for bionik og maskine-menneske interface 

for at udvide det menneskelige sanseapparat. Hovedfokus skal være på de 

teknologiske muligheder, men også på den viden, der er fremkommet under nylige 

studier på tværs af forskningsdiscipliner i psykologi, etik og filosofi. 

Tilhørende vision: 19: Gør mig til et menneske! (En drøm om sundhed og velvære, 

teknologi og etik). 

 

8. Udvide de etiske overvejelser omkring videnskabsbaseret organisk og 

"bionisk" produktion. 

De etiske aspekter i udviklingen af radikalt nye genetiske og teknologiske 

behandlinger skal gennemgås systematisk af etiske forskningsråd og rådgivende 

instanser på europæisk plan. Der skal dannes forskningsprogrammer på tværs af 

discipliner. 

Tilhørende vision: 19. Gør mig til et menneske! (En drøm om sundhed og velvære, 

teknologi og etik). 

 

9. Optimering af byområder: Vi går mod tæt befolkede europæiske økobyer. 

At starte pilotprojekter op, der skaber økobyer i Europa med fokus på bæredygtig 

affaldshåndtering, transport, udnyttelse af byrummet og energiforbrug. Borgerne 

skal inddrages i arbejdet. 

Tilhørende vision: 20. En moderne europæisk by i år 2050. 

 

10. Fra CAP* til en europæisk landbrugspolitik: Tilbage til en 

jordbrugstradition. 

At opstarte fremsynsstudier og komparative analyser af landbrugets potentiale i 

forskellige europæiske regioner med det formål at udvikle nogle politikker, der 

støtter genoprettelse af en jordbrugstradition i Europa, som kan levere 

landbrugsprodukter af høj kvalitet.  

Tilhørende vision: 21. Bulgarien - Europas have. 

 

11. Forskning, der skal løse konflikten mellem brug af meget komplekse 

materialer i produkter og deres genbrugsevne. 

At opstarte forskning i nye materialer med teknisk formåen, som samtidig er lette at 

genbruge samt forskning i nye processer, der muliggør genbrug og genanvendelse 

af højydelsesmaterialer. 

Tilhørende vision: 22. En økoteknisk fremtid. 
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12. Støt direkte demokrati med flere e-afstemninger. 
Borgerne skal oftere og lettere inddrages i parlamentsvalg såvel som andre 

beslutninger, der vedrører udviklingen i samfundet gennem e-afstemning.  

Tilhørende vision: 25. Forbindelsen mellem generationerne, tid og rum.  

 

13. Anerkendelsespolitik. 

Udvikling af et nyt forskningsområde, der kaldes "anerkendelsespolitik", og som 

fokuserer på at fremme en særegenhed i et område, land, region, værdier, 

traditioner osv. Forskningen skal inddrage borgerne i processen/aktionsforskning*. 

Tilhørende vision: 26. Et Bulgarien, ét Europa, én verden - én helhed!. 

 

14. At udvikle Sofia til en økomodel for europæiske hovedstæder. 

At oprette et europæisk program for en økoby på tværs af forskningsdiscipliner 

med betydelige midler til støtte af forvandlingen af europæiske byer til 

økomodeller og udveksling af god praksis *. 

Tilhørende vision: 27. Sofia – den grønne hovedstad. 

 

15. Aftaler med landbrugsorganisationer om at undgå antibiotika og 

hormoner. 
At opstarte forskning i den etiske, juridiske og filosofiske status for dyr i FP8*. At 

udvikle aftaler om at undgå antibiotika og hormoner til implementering på lokalt 

eller regionalt niveau, men med aftaler om harmonisering på europæisk niveau. 

Tilhørende vision: 31. Ansvarlig dyreproduktion i EU. 

 

16. Nye metoder til borgerdeltagelse. 
Lav forsøg med borgerinddragelse. Omfattende og undersøgende aktionsforskning* 

baseret på nye metoder og nye kommunikationsteknologier til borgernes politiske 

kommunikationsdebatter. 

Tilhørende 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). 

 

17. Nytænkning er nødvendig i et samfund, hvor vi bliver stadigt ældre. 
Der skal forskes i den effekt, det har på arbejdsmarkedet, at vi går direkte fra 

fuldtidsarbejde til fuldtidspension. Målet med denne forskning er at genvurdere 

den/det stramme pensionsalder/pensionssystem, som kendetegner den nuværende 

pensionspolitik. Der ønskes en overgangsperiode. 

Tilhørende vision: 33. Den aldrende mand/kvinde er en ressource. 

Anbefalingen drejer sig også om: 

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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18. Understøtte tekniske og sociale tiltag, der giver folk lettere adgang til 

offentlig transport. 

At fremme tekniske og sociale innovationer, der forbedrer folks adgang til 

transportmuligheder gennem et intelligent og interaktivt netværk*. Dette netværk 

skal dække og integrere både lokale og transnationale rejser på en fleksibel, 

brugervenlig og miljørigtig måde. 

Tilhørende vision: 35. Miljørigtig og fornuftig transport gennem hele Europa. 

 

19. Udvikling af en avatar, der opfører sig som en fjern fysisk gengivelse af 

mig selv. 
At påbegynde forskning i de mange aspekter af skabelsen af en avatar, deriblandt 

forskning i hjerne-maskine interface, teknisk forskning, forskning i juridiske og 

forsikringsforhold og forskning i sociale konsekvenser. 

Tilhørende vision: 36. Massekommunikation (til masserne) erstattet af 

kommunikation fra masserne. 

 

20. Udvælge og udvikle planter og teknikker for områder med ekstreme 

klimaforhold. 
At intensivere forskning, udvikling og brugen af planter, der er tilpasset ekstremt 

våde eller tørre områder, og som er i stand til at modstå ekstreme klimaforhold. 

Tilhørende vision: 39. Bæredygtig fødevareproduktion i EU. 

 

21. Politikker som skal få samfundet til at værdsætte immigranter og 

flygtninge. 

Politikker overfor immigranter og flygtninge bør være mindre trusselsfokuserede. 

Vi har brug for en ny og positiv indstilling til immigranter inden for uddannelse, 

kultur, immigration og mediepolitik. Det drejer sig om at ændre opfattelser hos 

borgere såvel som hos myndigheder. Det skal være lettere  være immigrant. 

Tilhørende vision: 40. Styrkelse af sprog og kultur. 

 

22. Støtte anvendelse af bioraffinaderier*. 
At støtte et forskningsprogram for bioraffinaderier, der er i stand til at producere 

naturlige og nedbrydelige kemikalier, som kan erstatte fossile kemikalier både på 

europæisk og nationalt plan med fokus på samspillet mellem lokale og 

internationale bioraffinaderier. 

Tilhørende vision: 44. De værste trusler mod miljøet er overvundet. 

 

23. Projekt med at udbrede og anvende Finlands bedste praksis i andre 

lande. 

Finlands innovationssucces præsenteres af finske forskere og beslutningstagerne på 

det teknologiske område, mens andre EU-lande kommenterer den, finder de svage 

punker og kommer med uddybende og/eller alternative løsninger.  

Tilhørende vision: 45. Finland som innovationens foregangsland. 
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24. Tag ud på landet og og ”tag det til dig igen”! 

Fremsynsstudier* skal gennemføres for at udvikle nye visioner for fremtidens 

attraktive liv på landet. Fremsynsstudierne skal fokusere på mobilitet, kulturelt og 

politisk liv, beskæftigelse og balance mellem produktion og rekreation på landet. 

Tilhørende vision: 49. Flyt på landet! 

 

25. Europæisk integreret politik om at dele arbejde. 
Behovet for nye måder at arbejde på forudsætter integreret politik på europæisk 

plan omkring nye modeller for arbejde og beskæftigelse. Nye, integrerede 

europæiske modeller for arbejde skal baseres på tværgående forskning og overblik 

over eksisterende internationale studier af forskellige arbejdsmodeller. 

Tilhørende vision: 53. En lykkelig dag – tirsdag den 16. april 2045. 

 

26. At udvikle en effektiv infrastruktur i byerne for at understøtte en livsstil 

på tværs af generationer. 

At støtte udviklingen af kommunikation og mobile teknologier, som hjælper 

familier med mange generationer. At støtte bydesign og infrastrukturel udvikling, 

som giver et venligt miljø for store familier og deres ændrede behov gennem deres 

familielivs cyklus. 

Tilhørende vision: 56. Model for en traditionel EU-familie med mange 

generationer. 

 

27. Understøtte alumni arbejde i virksomhedsledelse*. 

Europæiske virksomheder skal opfordres til at nedsætte ældreråd som konsulenter 

for at trække på den viden og knowhow, som tidligere medarbejdere har opnået i 

virksomheden.  

Tilhørende vision: 59. Stille alderdom - aktivt liv. 

 

28. Verdensomspændende samarbejde om rumteknologi. 

At skabe generel støtte til et verdensomspændende forskningssamarbejde i form af 

nye megaprogrammer på linje med rumprogrammet i 1960erne og at sikre, at det 

foregår på en demokratisk måde. Midlerne skal findes på internationalt plan med 

det overordnede mål at sikre menneskets og vores kulturs langsigtede overlevelse, 

når verden brænder op. 

Tilhørende vision: 60. Udforskning af det ydre rum som fremtidig løsning. 

 

29. Projekt, der undersøger global styring. 
At undersøge forudsætninger for transnational styring, der arbejder for global 

retfærdighed og fred. Det 8. rammeprogram* bør starte med programmer for 

uddannelse og udveksling for at skabe en identitet som verdensborger. 

Tilhørende vision: 63. En lysere fremtid - eller blot en drøm? 

 

30. Tilskynde til forskning i menneske-maskine interface. 
Nye interface-muligheder mellem menneske og maskine skal udvikles for at give 

adgang til en bredere opfattelse af sanseinformation. Dette rejser mange tekniske, 

men også samfundsmæssige og etiske (sundhed og sikkerhed) spørgsmål, der skal 

undersøges. 

Tilhørende vision: 69. Naturlig adgang til ICT funktioner overalt! 
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Kort version af alle 69 visioner 
 
 
Østrig 

 
 
01: Individuelle og virtuelle uddannelsessystemer. 
 

Uddannelsessystemet benytter elektronisk programmerbare virtuelle medier i den 

enkelte uddannelse. 

Uddannelsessystemet er blevet radikalt fornyet og reformeret. Maskiner, der 

fungerer som virtuelle lærere bruges til individuel undervisning af børn. Dette 

opnås gennem innovative energi-teknologier og moderne uddannelses tilgange, der 

er baseret på taknemmelighed og påskønnelse snarere end frygt og pres. 

 

 

02: Et forenet Europa gennem reelle kulturelle udveksling. 
 

Europæiske folk vil blive forenet gennem læring og sammeneksistens i familier 

med andre sprog. Visionen er udvekslingsophold, især for børn og unge som led i 

uddannelsen. Det antages at fremme multikulturalisme og forståelse for folk med 

anden baggrund. 

 

 

03: Mere respekt og forståelse for socialt dårligt stillede 

mennesker. 
 

Mennesker tager sig af hinanden, og alle hjælper hinanden umiddelbart. 

Der er nok personale i den offentlige sektor til at bistå med at løse problemer i 

dagligdagen. På særlige kurser i skolen lærer børnene på et tidligt tidspunkt at 

forstå sociale problemer og forsøge at finde løsninger i stedet for at nægte dem. 

 

 

04: Miljø venlig transport gennem teleportering. 
 

Teleportering er den nye løsning til den tidligere miljøforurening som følge af 

transport af mennesker og varer. Teleportering kan også forbedre livskvaliteten, 

fordi alle destinationer i verden kan nås på få sekunder. Biler og andre 

transportmidler er elimineret. Den plads, der plejede at være besat af veje, 

jernbaner og lufthavne vil være til rådighed for andre formål. 

(Teleportation er en proces hvori et objekt eller en person tilbagelægger en 

afstand, uden egentlig 

at have passeret selve distancen fysisk. Der eksperimenteres i udførsel af 

teleportation, men det er 

overvejende kendt fra science-fiction-værker., Wikipedia) 
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05: En personlig elektronisk simultantolker. 
 

Med hjælp fra en simultantolkning chip som vi bærer på håndleddet, kan vi arbejde 

på verdensplan. Sproglige barrierer fjernes, og vi er i stand til at arbejde i alle lande 

i verden. Alle kan uden forbehold bruge chippen gratis. 

 

06: Multikulturel og integrerende uddannelse for mere 

tolerance. 
 

Den nye, statsfinansierede børnehave og skole har til formål at give børn og unge 

fra forskellige kulturer og med handicap en mulighed for at vokse op og lære 

sammen. Målet er at opnå en større forståelse og tolerance mellem alle mennesker. 

 

 

07: At få lov til at dø med værdighed, ledsaget i døden gennem 

netværk med familie og slægtninge. 
 

I et aldrende samfund, kan processen med døende ses som en central erfaring. En 

chip bruges til at dokumentere og overvåge dødsprocessen og oplysningerne sendes 

til en social-psykologisk hospice. On-demand, vil den døende og de pårørende få 

hjælp fra en supervisor. Supervisoren fungerer som ledsager til den døende. 

Han/hun følger dødsprocessen som coach for den døende, og hjælper familien 

gennem den svære periode. 

 

 

08: Europa, en velfærdsstat? 
 

Denne vision omhandler retningen og muligheden for pension og sygeforsikring. 

Der burde laves betydelige ændringer i pensionernes sociale reguleringer, men 

sygeforsikringer skal bibeholdes. Visionen er social lighed i forbindelse med 

pension. Værdig, tryg og sikker aldring. 

 

 

09: Handicappede er fuldt værdifulde medlemmer af vores 

samfund. 
 

Dette er en vision for et handicapvenligt Europa:: 

• økonomisk overkommelig hjælpemidler til handicappede 

• inddragelse af handicappede i hverdagen 

• mere forskning i behandling og forebyggelse af invaliditet. 
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10: TV bidrager til at skabe af en europæisk identitet (og 

europæisk offentlighed). 
 

Programmerne har til formål at bidrage til den kulturelle forståelse mellem 

befolkningerne i Europa og styrke følelsen af samhørighed. Regionale kulturelle 

forskelle skal bevares og ikke standardiseret. Der skal være mulighed for 

demokratisk inddragelse af borgerne, og sprog må ikke være en forhindring. 

 

 

11: Dødspas. 
 

Frivillige personlige dødspas til passiv dødshjælp på grundlag af lægeundersøgelse 

(kombineret med tilvejebringelse af sociale oplysninger), Varigheden er 10 år. 

Passet kan nemt og gratis forlænges med et minimum af bureaukrati. Individuelle 

dødspas inkluderer den enkeltes betingelser for dødshjælpen. 
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Belgien 
 

 

12: Et Smart samfund (digitalisering af verden, smarte 

omgivelse). 
 

I et Smart samfund vil mange flere problemer kunne løses elektronisk. Alt lige fra 

kommunikation med de offentlige myndigheder til anvendelse af hjemmets 

apparater skal kunne styres gennem teknologi. 

Ved at skabe mere brugervenlig komfort, giver de smarte omgivelser mere fritid og 

støtte.. Et liv uden stress vil være resultatet! 

 

 

13: Ubegrænset energi (uafhængighed af fossile brændstoffer. 

Lokal og miljøvenlig produktion af energi). 
 

Hvert hjem har sin egen energiproduktion, der gør det lettere at bruge solceller, en 

vindmølle eller måske endda hjemmet motionscykel. Biler er elektriske og deres 

batterier oplades derhjemme. Vi får adgang til al den energi vi ønsker. 

 

 

14: Grå er ok i senior byen. 
 

Medicinske fremskridt gør det muligt for folk at blive ældre med godt helbred. De 

skal stadig yde et aktivt bidrag og nyde livet. Pensionister forbliver uafhængige og i 

god form mentalt såvel som fysisk. De ældre vil bidrage til lokalsamfundet på deres 

egne præmisser. 

 

 

15: Forenkling. Nemmere strukturer 2040 (mindre love og 

regler). 
 

Parlamenter og regeringer eksisterer ikke længere, som de findes i 2009. Alle 

politiske niveauer, fra det regionale til det europæiske, har sit tekniske udvalg til at 

designe løsninger og sender dem til deres borgere. IT-løsninger gør det muligt for 

borgerne at udøve en direkte, demokratisk kontrol. 

 

 

16: H2O - II (Vandrensning for at imødegå global mangel på 

drikkevand). 
 

Visionen tager udgangspunkt i en bekymring for at jagten på vand kan blive som 

jagten på guld var (eller værre!). Der skal udvikles teknologi til at filtre vand til 

drikkevand, så vand ikke bliver en sparsom ressource. Der skal være vand nok til 

alle mennesker – alle steder. Beriget vand (med vitaminer) f.eks. til 3. verdens 

lande. 
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17: Jobs til alle – alle nødvendige arbejdsopgaver bliver løst. 
 

Der er arbejde til alle på grund af en bedre fordeling af arbejdet. Arbejdstiden 

planlægges i henhold til individuelle præferencer og den familiemæssige situation. 

Der betales delvist for frivilligt arbejde f.eks. gennem gode forsikringer og støtte til 

rejseudgifter. Der er borgerløn, f.eks. for at passe egne børn. 

 

 

18: Ubegrænset kommunikation. 
 

Alle kan kommunikere med alle andre. Folk er forbundet til hinanden. 

Simultantolkning eller undertekster er til rådighed i enhver 

kommunikation. Ovenpå det eksisterende sprog, er der også en ensartet sprog for 

alle. 

 

 

19: Vision: Gør mig menneskelige! (En drøm om sundhed og 

velvære, 

teknologi og etik). 
 

Teknologi udvikles med et stærkt fokus på sundhed, med forskning i genetik, 

stamceller, kloning osv. Der er mere og mere interesse for sjældne medicinske 

lidelser. Der tages hensyn til de etiske aspekter af medicinsk teknologi. Teknologi 

truer ikke friheden eller personligheden. Alle mennesker har stadig mulighed for 

indflydelse og valgfrihed og kontrol over sit eget liv. 
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Bulgarien 
 

 

20: En by der passer til 2050. 
 

Bygningsmassen er udviklet i højden for at spare plads. Der er kæmpe skyskrabere, 

som har de nødvendige terrasser med grønt og blomster. Der er sørget for 

infrastrukturelle zoner med handel, underholdning og kulturelle funktioner. 

Gågader og oaser fra fortiden er ikke blevet glemt. Ramme om en bylivsstil, som 

tager hensyn til klima og transport, og til alle befolkningsgruppers behov. 

 

 

21: Bulgarien – Europas have. 
 

Genskabte traditioner og vellykket omdannelse af Bulgarien til et større 

økologiske og bio-ressource center i Europa. Baseret på den unikke klima og 

geografiske placering af vores land såvel som på det videnskabelige potentiale på 

dette område. 

 

 

22: Øko-Tekno Fremtid. 
 

I 2050 er anvendte materialer til fremstilling af højteknologiske produkter uden 

restkoncentrationer for miljøet og kan genbruges fuldstændigt. 

Der er mere frisk luft, vand og ren jord. Maden er uforurenet og sundere. 

Konsekvenserne af den globale opvarmning, klimaændringer, som forårsager 

forskellige ulykker er begrænset. 

 

 

23: Befri informationen! 
 

Dette er en vision om et samlet system til at offentliggøre alle oplysninger om alle 

produkter og serviceydelser , som er fremstillet i stor skala. Udtrykket "produkt" er 

anvendt i bredeste forstand! 

Et sådant system omfatter – naturligvis - vedtagelsen af en ensartet 

lovgivningsramme, der skal sikre eksistensen og ægthed af oplysningerne. Visionen 

er at det skal være nemt at gennemskue for forbrugeren. 

 

 

24: Holistisk uddannelse. 
 

Uddannelse bidrager til udvikling af komplette, iværksættende, fysisk og 

psykologisk sunde personligheder. Det giver mulighed for den mest gunstige 

udvikling af personlige talenter. Den, som færdiggør 9. klasse er en frisindet 

personlighed med en klar vision af verden, åbne for innovation, klar til at arbejde i 

et team, til at samarbejde og tage ansvar for sit beslutninger. Uddannelse skal skabe 

kreativitet i alle aspekter af kunst, sport og videnskab. 
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25: Sammenhæng mellem generationerne, rum og tid. 
 

Visionen præsenterer et lykkeligt liv i en mellemstor europæiske familie i 2049. 

Sundhed, levetid, harmoni med sig selv og Omverdenen. Familieværdier er bevaret 

på grund af de nye transport- og kommunikationsteknologier. Familiebånd holdes 

uanset i hvilken del af verden familiemedlemmerne lever i. 

Våben og narkotika-producenter i hele verden vil gå konkurs 

 

 

26: Ét Bulgarien, Ét Europa, Én verden - Ét hele. 
 

Bulgarien har været igennem en masse ændringer i de sidste 50 år og opnåede sin 

ideelle tilstand. Ikke blot som en forenet nation, ikke kun som en del af Europa og 

verden, men som en helhed. Fordelen er for menneskeheden som helhed. Vi lever i 

en forenet verden, hvor Bulgarien passer perfekt, i en verden, der bygger på idéen 

om samarbejde og lighed. 

 

 

27: Sofia – den grønne hovedstad. 
 

Der er ingen termoelektrisk og atomanlæg. I stedet er der sol tårne som omdanner 

solenergi til elektricitet. Træerne vokser på tværs af alle Sofias boulevarder og det 

har malet vores by frisk og grøn. På den måde er vores hovedstad et eksempel for 

resten af Europa på, hvordan en moderne grøn europæisk by skal udvikle sig. 

 

 

28: Menneskelige værdier. 
 

Visionen for "menneskelige værdier" definerer de regler og principper, som baseret 

på menneskelige etik, kan anvendes som grundlæggende kriterier for lovgivning og 

socio-politiske forhold. Ret til en lige start i livet, retten til uddannelse, retten til 

selvbestemmelse, kulturelle og religiøse værdier, ret til arbejde, ret til social 

beskyttelse på grund af invaliditet og alderdom og et værdigt liv i de forskellige 

samarbejds-samfundsgrupper. 

 

 

29: Mennesket i 2050 - harmonisk bygget personlighed 
 

Læger, forældre og lærere gøre en fælles indsats for at skabe og danne det enkelte 

menneske som en harmonisk personlighed. Kommende forældre får rådgivning fra 

læger til den rigtige tilgang til den primære opdragelse, afhængigt af fosterets 

særlige kendetegn samme karakter, fysisk tilstand, talent, osv. Barnet følges 

løbende. Oplysninger behandles af et edb-program, som lagrer barnets 

data i løbet af hans eller hendes udvikling. 
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Danmark 
 

 

30: EU-præsidenten på rundtur i Afrika. 
 

Afrika er forandret fra udviklingsland til industri- og videnssamfund funderet på et 

fuldt udbygget uddannelsessystem fra skolestart til universitetsuddannelser. 

Befolkningerne har opnået en sundhedstilstand svarende til europæisk standard. 

Befolkningstilvæksten er under kontrol. Landene har opnået at få demokratiske 

regeringer og en velfungerende offentlig administration, og har fået opbygget 

tilstrækkelig infrastruktur. 

 

 

31: Ansvarlig dyreproduktion i EU. 
 

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

forståelse for dyrenes naturlige behov. 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. 

 

 

32: EU for folket. 
 

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. 

 

 

33: Det aldrende menneske er en ressource. 
 

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. 
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34: En verden uden krig. Fred via våbenkontrol 
 

År 2045: Verdens konflikter løses nu uden brug af våben. Samtlige lande og 

regioner er repræsenteret i et fælles råd, hvor landekonflikter løses ved 

forhandlingsbordet. Lande og regioner, som ikke tidligere var repræsenteret, er i 

dag med i rådet. Verdens våbenarsenal er væsentligt reduceret, og man ved, hvor 

alle våben befinder sig. 

 

 

35: Miljørigtig transport i hele Europa. 
 

Vores vision er, at i 2040 er al transport i hele Europa miljørigtig og der er mange 

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 og det 

mest benyttede transportmiddel i de enkelte lande og over landegrænserne – også 

hvis man har cykel, barnevogn eller kuffert med og skal på tværs af trafikårerne. 

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. 

 

 

36: Massekommunikation afløst af massernes kommunikation. 
 

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. 

Kommunikationsstrukturen skaber en bevidsthedsmæssig fleksibilitet; en 

dynamisk, udogmatisk tilgang til alle problemer. 

 

 

37: Vedvarende og CO2-neutral energi. 
 

Året er 2049, den vedvarende energiproduktion er udbygget over de sidste dekader. 

Sidste år blev det sidste konventionelle kraftværk lukket; jordens energiproduktion 

er nu CO2 neutral. Al energiproduktion er baseret på vedvarende energikilder. 

Energien oplagres og distribueres ved hjælp af sikre, enkle og billige medier hvor 

transformationsstabene er minimale – f. eks. brint. I forbrugsleddet er behovet for 

energi minimeret gennem valg af optimale teknologier og metoder. Dette gælder 

for eksempel indenfor byggeri, produktion og transport. 
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38: Tag personligt ansvar – tag fælles ansvar. 
 

Alle borgere tager et personligt ansvar for en ansvarlig levevis. Det vil sige, at det 

enkelte menneskei hele sin hverdag og i alle sine beslutninger og valg handler 

ansvarligt i forhold til miljø, bæredygtighed og mellemmenneskelig respekt. Viden 

og uddannelse er nøgleord. I skolen undervises alle børn i EU i dannelsesfaget 

”Borgeransvarlighed”. Samfundet er indrettet, så de sundeste og mest miljørigtige 

løsninger er tilgængelige for alle. 

 

 

39: Fødevareproduktion i EU er bæredygtig. 
 

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. 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. 
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Finland 
 

 

40: Styrkelse af sprog og kultur. 
 

Visionen er tiltænkt alle europæere. Den drejer sig om en positiv styrkelse af 

sproglig og kulturel identitet gennem sproglig og kulturel assimilering, idet sprog 

er nøglen til kommunikation, uddannelse, arbejde mv. Sprog og kulturel identitet er 

derfor vigtige faktorer i en god integrationsproces. 

 

 

41: Begunstigelse af økologiske livsstil. 
 

Formålet med visionen er at få folk til at leve på en miljøvenlig måde og til at gå 

ind for en økologisk og bæredygtig livsstil. Bedre marketing og lovgivning skal 

guide folk og reklamens magt skal stækkes. 

 

 

42: Europa TV. 
 

Europa TV skal rapportere om politiske beslutninger og processer, samt 

programmer om kultur, skikke og begivenheder i de forskellige lande. Fokus er på 

EU og oplysning til alle borgere om, hvad der foregår i EU og omegn. 

 

 

43: Fælles borger aktion – lad os komme i gang. 
 

Der er mange uudnyttede ressourcer i de lokale miljøer. Hvis borgerne hjalp 

hinanden mere ville alle få det bedre. Eksempelvis kan man give gamle og 

handicappede en mulighed for bidrage mere til samfundet. Alle skal have mulighed 

for at bidrage efter evne. Det vil give alle borgere et bedre liv, samt skabe bedre 

lokalsamfund. 

 

 

44: De værste trusler mod miljøet er blevet klaret. 
 

Global opvarmning er bragt under kontrol. Bæredygtig udvikling. Nye 

transportløsninger. Nedsat brug af giftige stoffer. Udvikling af teknologier med 

mindre belastning af miljøet. 
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45: Finland som innovationspioner. 
 

Finland er førende indenfor innovation og globalt anerkendt som top ekspert. 

For at øge innovationen skal der gives støtte til uddannelse og forskning indenfor 

teknologi, medicin og til en vis udstrækning miljø. 

 

Gevinster fordeles ligeligt mellem I- og U-lande. Der findes innovationsværksteder, 

som støtter borgerne i kreativ problemløsning og støtter udvikling af nye 

kompetencer. 

 

 

46: Teknologi (eServices) reducerer bureaukrati. 
 

Teknologi kan reducere bureaukratiet. Autoriteterne vil kunne give borgerne 

mulighed for at løse mange problemer ved samme skranke. Men alt kan 

selvfølgeligt ikke løses under et tag. Teknologien er så ”instruktiv” at der opstår 

unødvendige spørgsmål eller kommunikation for at bruge den. Systemet ved selv 

hvad folk har brug for. 

 

 

47: Det videnskabelige verdensbilledes triumf. 
 

I denne vision er videnskaben avanceret ved at øge ressourcer, produktivitet og 

udbredelse. Samfundet vil bedre kunne anvende oplysninger til at foretage vigtige 

beslutninger og til at modstå pseudovidenskabelige manipulation. Visionen er at 

både beslutningstagere og borgere har en realistisk opfattelse af hvad viden kan 

bruges til og de er også bedre til at bruge videnskabelig viden. 

 

 

48: Natur og moderne samfund i harmoni. 
 

Idéen i denne vision er vi bevæger os i retning af en fremtid, hvor mennesker og 

natur er i harmoni. Lad os ikke give vores børn en ødelagt verden. Brug den viden 

vi har. Sæt en stopper for anvendelse af teknologi, der fører i den forkerte retning – 

og støt en teknologisk udvikling, der ”heler sår” i natur og samfund. 

 

 

49: Tag på landet! 
 

Det bliver hårdere at bo i byerne hvert år. Indadvendthed og åndelige 

individualisering skal bringes til ophør. Ændringen opnås ved at gennemføre 

foranstaltninger, der muliggør en tilbagevenden til landet. Det vil hjælpe folk til 

fysisk, psykisk og socialt velvære. 



 54 

Ungarn 
 

 

50: Støtte til at starte og vedligeholde en familie. 
 

Samfundet skal skabe nyttige borgere og glade mennesker, der ikke bliver tabt til 

sygdomme, der ikke starter en kriminel karriere, der ikke bliver en "social sag", og 

som ikke vil blive fristet af sekter, ekstremistiske politiske bevægelser osv. I stedet 

skal borgene være sociale (have mange venner) og deltage i det offentlige liv. 

Anbefaler en lang række tiltag , der skal virke i den retning. 

 

 

51: Livet er værdi. 
 

En fredelig ældre periode med hensyn til sundhed og materielle omstændigheder. 

Sundhedspleje og sociale tjenester som menneskerettigheder og borgerrettigheder – 

disse rettigheder indbefatter bolig, tøj og fødevare. Logistiske løsninger til 

personlige transportmidler sikre mobilitet uden ulykker. 

 

 

52: Vedvarende skønhed og nytte. 
 

Omfattende udnyttelse af vedvarende energikilder. Anvendelse af miljøvenlige 

teknologier, der producerer miljøvenlige produkter. Forebyggelse programmer og 

støtte til selektiv indsamling af affald og behandling af farligt affald. 

 

 

53: En glad dag - tirsdag 16 april, 2045. 
 

Den aldrende tendens i Europa er vendt til det modsatte. Flere børn fødes ved hjælp 

af social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte, og bedre brug af arbejdstid og 

fritid. Banker prioritere støtte til familier, der har eller planlægger et barn. 

Trebørnsfamilie modellen er blevet dominerende. Medicinske teknologi udvikler 

sig og er blevet harmoniseret i EU. Den forventede levetid er 120-130 år. Affald 

bliver genbrugt.. 

 

 

54: Afskaffelse af energispild; energibesparelser. 
 

Fusion energi er næsten uudtømmelige og forurener ikke miljøet. Den erstatter alle 

kraftværker udleder kuldioxid. Biler fungerer med brint, andre maskiner arbejder 

med elektricitet. Energiforbrug i fabrikker, husholdninger, og industrianlæg er 

optimeret. Sanktioner og straf skal være indført mod dem, der bruger den gamle 

type energi; og energi spild bliver nødt til at blive straffet. 
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55: En blanding af det lokale og det globale som vil reducere de 

negative virkninger af globalisering. 
 

Ifølge vores vision, skal vores forsvarsløshed over for multinationale 

profitorienterede selskaber imødegås. Værdier er nødt til at forblive på det lokale 

plan. Den større og større profit skal i stigende grad tjene interesser i 

lokalsamfundet. For at nå dette mål, er der et behov for en fastere og mere effektiv 

social kontrol, som skal sikre at lokalsamfund får del i gevinsterne. 

 

 

56: Traditionel, multigenerational familie model i Unionen. 
 

Støtte til den traditionelle familie model, hvor flere generationer lever sammen. 

Den levedygtige familie, som bliver støttet på mikro-og makro-miljø. Takket være 

dette, er en ny socialstruktur blevet til. EU har et program for ”social innovation” 

som støtter udvekslingsrejser for familier m.m. 

 

 

57: At være et lykkelig ungarsk barn og studerende i Unionen. 
 

• familien er ramme om god uddannelse 

• minoritetsgrupper har kulturelt samarbejde 

• flersproget uddannelse til 18 år 

• frit valg mellem skoler i EU lande 

• der er sket en harmonisering mellem teoretisk og praktisk uddannelse. 

Tilsyneladende mest virtuelt uddannelsesforløb/distanceuddannelse, som formodes 

at skabe mere 

lige vilkår. 

 

 

58: Betingelse for at være i live: Drikkevand. 
 

Kemikaliefrit drikkevand. Pesticider og rengøringsmateriel er testet i laboratorier 

og forgiftning materialer er filtreret fra. Mængden af drikkevand er steget, og 

kvaliteten er forbedret. Vi skal værdsætte de ting, vi har rigeligt af 

 

59: En rolig ældre periode med muligheden for aktivitet. 
 

Efter et travlt arbejdsliv, er han/hun nået pensionsalderen, som er 65 år for både 

mænd og kvinder. Da han/hun var 40, deltog han/hun i den obligatoriske 

forebyggende helbredsundersøgelse der dækker alt. Hans / hendes pension består af 

to dele: 50 procent statslig pension og 50 procent af private pensionsopsparing. 

Han/hun er ikke bange for at miste sin pension eller pensionsgodtgørelse, fordi EU-

landene har opretter en fælles pensionsfond, som bruges til at suppleremindre 

udviklede landes pensionsmidler. 
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Malta 
 

 

60: Udforskning af det ydre rum efter fremtidens løsninger. 
 

Vi mener at der findes mennesker eller en form for levende organismer, som vi kan 

kommunikerer med i forhold til gensidige fordele som f.eks. plads til 

”overskudsbefolkning”, nye tilgange til ressourcer, kort sagt udvide livsformen og 

forlænge livet på andre planeter. 

 

 

61: De 3 R´ for en grøn fremtid. 
 

Reduce (reducer), Reuse (genanvend) Recycle (genbrug) 

Vi skal kombinere bruge materialer og naturlige resurser til at skabe nye materialer. 

 

 

62: Vores vej fremad kommer fra vores rødder. 
 

Vi deler en hurtig og dynamisk livsstil, hvor alt og alle bliver taget for givet. Vi 

mener, at den eneste måde fremad er at skabe et mere tolerant økosystem. 

Som samfund skal vi derfor gentænke og redesigne alle produktions- og 

distributionsprocesser. 

 

 

63: En lysere fremtid – eller bare en drøm? 
 

Et sandt samarbejde mellem personer og nationer med det ene formål for øje at 

opnå retfærdighed, fred og klarhed. En tilsidesættelse af egoisme og en ægte følt 

respekt. 

 

 

64: Grøn bæredygtig livsform. 
 

Vores vision er grønnere byer i nutiden og i fremtidige generationer gennem brug 

af bæredygtig produktion og mindre udledning af forurening. Dette kræver større 

politisk vilje, dygtigere planlægning, bedre uddannelse og et ansvarsfuldt 

samarbejde. Visionen er at skabe fundamentale ændringer gennem vores tilgang til 

livet i byerne. 
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65: Global Orienteret Informations-base tilgængelig for alle. 
 

Visionen er, på globalt plan, at have en fælles vidensbase for forskellige 

organisationer indenfor samme emne- eller arbejdsområde. Hermed kan de dele 

informationer, arbejde sammen og hjælpe hinanden. F.eks. kan læger i u-lande 

trække på resultater og viden fra den internationale medicinalindustri. 

 

 

66: Udryddelse af fossile brændstoffer. 
 

Udskiftning af fossile brændstoffer til naturlig energi. Brug den energi ressource 

der er mest tilgængelig. Vanddrevne biler (hydrogen brændstofcelle). Vindturbiner. 

Fusions energi. Geotermisk energi. 

 

 

67: Fejring af diversitet gennem inklusion. 
 

Man kan fejre diversitet gennem inklusion af alle. Inklusion betyder anerkendelse 

af menneskers forskellighed. Visionens mål er at erkende menneskers forskellighed 

og bruge disse forskelligheder til at forbedre læringsmuligheder og fremme 

inklusion. 

 

 

68: APPARATUR til omdannelse af energi - ved hjælp af 

vandtryk. 
 

Ved hjælp af to kraftige enheder arrangeret i en ramme under vand, er det muligt at 

overføre Vandenergi. Visionen er at lette brugen af vandkraft i hele verden, også 

hvor der ikke er nogen vandfald eller løber floder. Det ultimative salgsargument er, 

at elektriciteten er produceret til en meget lav pris pr. kWh. Det er beregnet, at det 

er billigere end vindkraft. 

 

 

69: Naturlig adgang til Information- og Kommunikations 

Teknologisk Service Overalt! 
 

Vision er, at teknologien i form af en stemme interface eller neurale systemer lader 

ens data flyde frit og sikkert, så det altid er der, når du har brug for det. 

Teknologien er usynlig og bruges kun i det omfang, hvor det giver mening i en 

holistiske forståelse af forbedret livskvalitet. 

 


