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1. jövőkép 

Afrikai körúton az EU elnöke 
Afrika iparosodott, tudásalapú társadalommá vált, kiterjedt oktatási rendszerrel az alapfokútól 

az egyetemi képzésig. A népesség egészségügyi helyzete eléri az európai szintet, minden 

faluban vannak védőoltások. A népességgyarapodás megállt. Demokratikus rendszer van 

minden afrikai országban, jó a közlekedés is. A napenergiával működő gyorsvasúttal az EU 

elnöke útja során sok országba ellátogathat. A föld mélyéről felpumpálják a vizet, később 

újrahasznosítják.  

 

2. jövőkép 

Felelős állattenyésztés az EU-ban 
Az állattartás során tiszteletben tartják az állatok természetes életmódját és szokásait. Nem 

tartják őket kis helyre bezárva, nem adnak nekik hormonokat és betegeség-megelőző szereket. 

Nem szállítják őket feleslegesen, mindig helyben vágják le őket. Az emberek kevesebb, de 

jobb minőségű húst fogyasztanak, az állattartók külön képzést kapnak és támogatást az EU-tól 

az ökológiailag és erkölcsileg tudatosabb állattartás érdekében. 

 

3. jövőkép 

Az EU az emberekért 
Szoros párbeszéd van az EU és polgárai között, az emberek úgy érzik, hogy az EU odafigyel 

rájuk és meghallgatja a véleményüket. Továbbra is a nemzetállamhoz való kötődés a 

legerősebb, de van egy közös alapértékeken nyugvó európai közösségi érzés is. Néhány 

dologban egységesen lép fel az EU, mert hatékonyabb, mint ha minden ország külön küzdene 

polgárai jólétéért. 

 

4. jövőkép 

Az idős ember egy erőforrás 
Az idős, nyugdíjas emberek nem ülnek otthon tétlenül, nem jelentenek terhet a társadalomnak, 

hanem éppen ellenkezőleg, fontos segítséget nyújtanak a családjuknak és az egész 

társadalomnak. A nagypapa például a munkahelyén a részmunkaidős rendszert irányítja, a 

nagymama az unokák nevelésében segít és tévétornát tart reggelenként. Az időskori 

betegségek gyógyítása sokat fejlődött, és mivel mindenki aktív, javult Európában az 

életminőség és az emberek hangulata. 

 

5. jövőkép 

Egy háború nélküli világ. Béke a fegyverek ellenőrzésének köszönhetően 
2045-ben az országok közötti konfliktusokat csak békés úton, egy egységes tanács 

segítségével rendezik, ahol minden ország és régió képviselteti magát. A megbeszéléseket 

virtuális termekben, fordítótechnikával tartják, így zökkenőmentesek. Minden fegyvert 

regisztrálnak és nyilvántartják a helyüket, a fegyverkezésre költött pénzt átcsoportosítják az 

egészségügyre és a háború sújtotta területek helyreállítására. 

 

6. jövőkép 

Környezetvédelmi szempontból megbízható közlekedés egész Európában 
2040-re környezettudatosan fogunk közlekedni Európában: biciklivel, elektromos autóval, 

elektromos busszal, villamossal és metróval. A tömegközlekedés a legvonzóbb választás, ezt 

használják a legtöbben, mert gyors, mindenhol elérhető és éjjel-nappal használható. 

 



7. jövőkép 

A tömegtájékoztatás szerepét átveszik a tájékozódó tömegek 
A multimédiás eszközök annyira fejlettek, hogy semmilyen gazdasági, politikai vagy más 

érdek nem befolyásolja a médiát. Megmarad a nyelvi sokszínűség, fordítás segíti a 

kommunikációt. Egy krétai és egy norvég állattenyésztő meg tudja beszélni egymással a 

dolgait és tud segíteni egymásnak, és mivel a párbeszédük nyilvános, egy bolgár tudós is 

hozzá tud szólni. 

 

8. jövőkép 

Megújuló és szén-dioxid-mentes energia 
2049-re olyan fejlett a megújuló energiák felhasználása, hogy bezárták az utolsó 

hagyományos erőművet is. A viharos tengereken úszó vízerőművek, a szeles városokban 

szélerőművek, a sivatagokban napkollektorok Izlandon például termálvíz szolgáltatja az 

energiát. A házak ablakai 25 cm vastagok, a falak jól szigeteltek, és a háztető az ablakokkal 

együtt egyben napkollektor is. Nyáron a fel nem használt hőt a ház alatti hőtároló rendszerben 

tárolják, és télen ezt használják. A járműveket áram és hidrogén hajtja. 

 

9. jövőkép 

Vállaljuk a személyes felelősséget – vállaljuk a közös felelősséget 
Mindenki hozzájut az egészséges és környezetbarát dolgokhoz, és az idős vagy beteg emberek 

is dolgoznak: közösségi munkát végeznek. Az idősek például gyerekcsoportoknak mesélnek, 

hogy milyen volt a világ az ő gyerekkorukban. Az emberek tiszteletben tartják a természetet 

és a többi embert. A „felelős polgárság” kötelező tárgy az óvodától, a nagyobb iskolások 

diákcsereprogramokban vesznek részt, hogy megismerjenek és tiszteljenek más kultúrákat és 

szokásokat. 

 

10. jövőkép 

Fenntartható az élelmiszer-termelés az EU-ban 
A mezőgazdasági termelésben szabályos körforgás van: annyit termelnek, amennyit el is 

fogyasztanak. Nem használnak többé vegyszereket, irtószereket, mert a génmódosított 

növények ellenállnak a kártevőknek. A zöldséget, gyümölcsöt vagy akár a trágyát helyben 

szerezzük be, nem szennyezi a mezőgazdaság a környezetet, és nagy nemzeti parkok vannak. 

Az EU nem támogatja a pazarló, nem gazdaságos termelést. 

 


