
Bulgarien. 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 
 

5. 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. 
 
 



 

6. 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 
 
 

7. Et Bulgarien, Et Europa, En verden - et 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. 
 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 
 

10. Mennesket i 2050 - harmonisk bygget personlighe d 
 
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. 
 
 


