
Ausztria 
 
1. jövőkép 
Egyéni és virtuális oktatási rendszer. Az oktatási rendszer elektronikusan 

programozható virtuális médiát használ az egyéni oktatáshoz/képzéshez 
A gyerekeket tanárok helyett gépek tanítják – köszönhetően a technológia és az oktatási 
módszerek fejlődésének. A félelem és a kényszer helyett a hála és a megbecsülés jellemzi az 
oktatást. A gyerekek egyénileg, a maguk tempójában tanulnak, nincs társas nyomás az 
osztálytársaktól. 
 
2. jövőkép 
Egyesült Európa valódi kulturális csere által 
A tolerancia és a kölcsönös elfogadás érdekében nyelveket tanulnak az emberek és együtt 
élnek más országok lakóival. Az általános iskola 3. osztályától a szakmai tudás és gyakorlat 
megszerzéséig a tanulók különböző európai országokban végzik az iskoláikat. Például a 
jövőkép szereplője az általánost Írországban, a középiskolát Svédországban járja ki, a 
szakmáját Ausztriában tanulja és Magyarországon szerez gyakorlatot. 
 
3. jövőkép 
Több tisztelet és megértés a társadalmilag hátrányos helyzetű embereknek 
A beteg vagy más nehézségekkel küzdő embereket jól képzett szociális munkások segítik az 
ügyeik intézésében, nincsenek hosszú és bonyolult bürokratikus ügyintézések. A gyerekek 
már az iskolában tanulnak a szociális problémák felismeréséről és megoldásáról, és az 
emberek segítik egymást. 
 
4. jövőkép 
Hullámokkal a környezetbarát közlekedésért 
A technológia fejlődésével eltűnnek az autók és más közlekedési eszközök, nincs annyi 
környezetszennyezés, mint korábban. A hullámokkal a világ bármelyik pontja másodpercek 
alatt elérhető, a szervátültetéseknél nem kell várniuk a betegeknek az új szervre.  
 
5. jövőkép 
Az elektronikus szimultán fordító személyi chipünk 
Mindenkit munkát tud vállalni a világ bármely országában, mert egy csuklón hordható 
szimultán fordító chippel mindent le tudunk fordítani, eltűnnek a nyelvi határok. És mindenki 
ingyen, feltételek nélkül hozzájuthat. 
 
6. jövőkép 
Multikulturális és integráló oktatás a több toleranciáért 
Egészséges és fogyatékos gyerekek együtt tanulnak nemzetközi óvodákban és iskolákban, 
hogy egymást és egymás kultúráját jobban megismerve elfogadóbbak és toleránsabbak 
legyenek egymással az emberek. A nyelvtanulást iskolai tanulmányút egészíti ki, amelynek 
során a tanulók családoknál laknak, megismerik a szokásaikat, ünnepeiket is.  
 
7. jövőkép 
Méltósággal lehessen meghalni egy segítővel, a család és a rokonok körében 
Az elöregedő társadalomban nagyon fontos az elmúlás folyamata. A haldoklókba beültetnek 
egy chip implantátumot, hogy kövessék a meghalás folyamatát és vizsgálni tudják a 
szakemberek. Mindenki kérheti a hospice munkatársainak segítségét, a gyászolók megosztják 
egymással a tapasztalataikat. 



 
8. jövőkép 
Európa: egy jóléti állam? 
Mindenki kap egy alapnyugdíjat, amihez egy bizonyos szint fölött minden jövedelem adózik. 
Nagyon jelentős a társadalmi újraelosztás. Az átlagfizetésnél többet keresőknek magán 
egészségbiztosítást kell fizetniük. Már óvodás kortól végeznek önkéntes munkát. 
 
9. jövőkép 
A fogyatékos emberek teljes értékű tagjai a társadalomnak 
A fogyatékos embereknek könnyű a közlekedés, minden akadálymentes és hozzájutnak a 
szükséges eszközökhöz. Fogyatékos és ép emberek együtt dolgoznak a munkahelyeken. Az 
orvostudomány csökkenteni vagy megelőzni tudja a fogyatékosságot már az embrióknál. 
 
10. jövőkép 
Tévével az európai identitás megteremtéséért 
A független, hirdetésmentes EU-s köztévé erősíti az uniós polgárok összetartozás-érzését. 
Mindig máshonnan sugározzák a műsort az EU összes nyelvén, és bemutatják a helyi 
sajátosságokat. A tévés fórumokon beszélgethetnek egymással az emberek, például a főzős 
műsorok alatt webkamerával mutathatják meg egymásnak, hogy hogy sikerült az étel. 
 
11. jövőkép 
Halálútlevél 
Egy tíz évre szóló útlevéllel mindenki maga dönthet a saját haláláról passzív eutanázia 
formájában. Ingyen és egyszerűen meg lehet hosszabbítani, ha lejárt, és benne van, hogy 
milyen feltételek esetén szabad alkalmazni. 
 


