
Finland. 
 

1. 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. 
 
 

2. 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. 
 
  

3. 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. 
 
 
 

4. 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. 
 
 

5. 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. 
 
 



6. 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 kompetancer. 
 
 
 

7. 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. 
 
 
 

8. 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. 
 

9. 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. 
 
 

10. 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. 
 
 


