
Belgien. 
 

1.Et Smart samfund (digitalisering af verden, smart e 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! 
 
 
 

2. Ubegrænset energi (uafhængighed af fossile brænd stoffer. 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. 
 
 
 

3. 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. 
 
 
 

4. 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. 
 
 
 



 

5. H2O - II (Vandrensning for at imødegå global mangel p å 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. 
 
 

6. Jobs til alle – alle nødvendige arbejdsopgaver b liver 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.   
 
 
 

7. 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. 
 
 

8. Vision: Gør mig menneskelige! (En drøm om sundhe d 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


