
Finnország 
 
1. jövőkép 
A nyelv és a kultúra megerősítése 
Sok bevándorló jön Európába az elöregedő népesség és csökkenő születés miatt. Az EU-ban 
meg kell határozni az asszimiláció egy minimális szintjét, főleg a nyelvtudás esetében, hogy 
ők is dolgozni, tanulni tudjanak, és érvényesíthessék a jogaikat. Megszűnik az EU-ban a 
filmek szinkronizálása, a feliratozás segíti a nyelvtudást és az olvasási készséget. Fejlődik a 
nyelvtanítás, például intelligens toll segíti a tanulót, ami felolvassa neki a szöveget. A kis 
nyelvek irodalmát lefordítják a nagy nyelvekre is. 
 
2. jövőkép 
Az ökológiai életstílus támogatása 
A társadalom környezetbarát módon él, hogy megőrizzük az erőforrásokat a jövő 
generációknak. Fontos a fokozatos szemléletváltás, ebben segít az iskola, a marketing és a 
törvényi szabályozás. A mindent könnyen eldobó túlzott fogyasztás és a túlzott termelés 
megakadályozására bevezetik a „felesleg-adót”. 
 
3. jövőkép 
Európa tévé 
Létrejön ez közös európai közszolgálati adó, amin európai szempontból mutatják be a világ 
híreit. A hírműsorok mellett könnyebb témák is vannak, például utazási, zenei és kulturális 
műsorok, amelyekben a különböző európai országok mutatkoznak be. Az EU polgárai 
megtudhatják, hogy pontosan mit is csinálnak ott Brüsszelben, az interaktív közvélemény-
kutatásoknak köszönhetően az EU-ban egyből megtudhatják, mit gondolnak a döntéseikről az 
emberek. 
 
4. jövőkép 
Közös állampolgári tevékenység – vágjunk bele! 
Mindenkinek van valamilyen, a társadalom számára hasznos tevékenysége. A fizetett munka 
és az önkéntes munka mellett megjelenik az „ösztönzött” munka a valamilyen szempontból 
hátrányos helyzetű embereknek. Így nincsenek marginalizált csoportok és az erőforrások 
igazságosabban oszlanak meg a társadalomban. 
 
5. jövőkép 
Legyőztük a legrosszabb környezeti veszélyeket 
A globális felmelegedést korlátozni tudjuk és fenntartható marad a fejlődés az új közlekedési 
módoknak és az új technológiáknak köszönhetően. Csak olyan mérgező anyagokat szabad 
használni, amik biológiai úton lebomlanak. Mindenki egészségesebb, nem kerül olyan sokba 
az egészségügyi ellátórendszer 
 
6. jövőkép 
Finnország úttörő az innovációban 
Finnország az egyik legelismertebb az innovációk, az új fejlesztések területén. Ehhez komoly 
támogatást kap az oktatás, különösen az orvostudomány, a technika, a környezetvédelem 
esetében. Az új fejlesztésekhez egyenlően hozzáférnek a fejlett és a szegényebb országok. A 
találmányok fejlesztéséhez megbeszéléseket tartanak képzett és iskolázatlan emberek 
részvételével. 



7. jövőkép 
A technológia (az e-szolgáltatások) csökkentik a bürokráciát 
Az adatbázisok összekapcsolásával ugyanannál az ügyintézőnél vagy interneten keresztül 
lehet intézni minden ügyet. Helytől és időtől független az ügyintézés, és csökken a 
bürokrácia. 
 
8. jövőkép 
A tudományos világkép győzelme 
A tudomány sokkal fontosabb szerepet játszik a társadalom életében, mint most. Több forrást 
kap, hatékonyabban működik és népszerűbbé válik. Így a társadalom jobban tudja használni a 
tudást, jobb döntéseket hoz és ellenáll az áltudományos nézeteknek vagy a vallási 
fundamentalizmusnak. 
 
9. jövőkép 
Harmóniában a természet és a modern társadalom 
A törvények a környezet és a fenntarthatóság érdekét tartják szem előtt és ezt segíti a 
technológia is. Így helyre lehet hozni az ember okozta károkat a természeti környezetben, nem 
lesznek természeti katasztrófák a globális felmelegedés miatt. A polgárokat ösztönözni kell 
(például anyagilag) a környezettudatosságra, a nem együttműködő államokat pedig 
nemzetközileg el kell szigetelni. 
 
10. jövőkép 
Menjünk vidékre! 
Újra sok ember vidékre költözik, ahol egészségesebb az élet, több idő jut a személyes 
kapcsolatokra. A generációk együtt élnek és segítik egymást a mindennapokban. Jó a 
tömegközlekedés, de a technika lehetővé teszi a távmunkát is. Bizonyos szolgáltatások, 
például könyvtár, orvos, iskola „keréken gurul” a polgárokhoz, településről településre. 
 


