
Ungarn. 
 

1. Støtte til at starte og vedligeholde en familie.  
 
Samfundet skal skabe nyttige borgere og glade mennesker, der ikke bliver tabt til sygdomme, der 
ikke starter  en kriminel karriere, der ikke bliver en "social sag", og som ikke vil blive fristet af 
sekter, ekstremistiske politiske bevægelser osv. I stedet skal borgene være sociale (have mange 
venner) og deltage i det offentlige liv. Anbefaler en lang række tiltag , der skal virke i den retning. 
 
 

2. Livet er værdi. 
 
En fredelig ældre periode med hensyn til sundhed og materielle omstændigheder. Sundhedspleje og  
sociale tjenester som menneskerettigheder og borgerrettigheder – disse rettigheder indbefatter  
bolig, tøj og fødevare. Logistiske løsninger til personlige transportmidler sikre mobilitet uden 
ulykker. 
 
 

3. Vedvarende skønhed og nytte. 
 
Omfattende udnyttelse af vedvarende energikilder. Anvendelse af miljøvenlige teknologier, der 
producerer miljøvenlige produkter.  Forebyggelse programmer og støtte til selektiv indsamling af 
affald og behandling af farligt affald. 
 
 

4. En glad dag - tirsdag 16 april, 2045. 
 
Den aldrende tendens i Europa er vendt til det modsatte. Flere børn fødes ved hjælp af social, 
økonomisk og uddannelsesmæssig støtte, og bedre brug af arbejdstid og fritid. Banker prioritere 
støtte til familier, der har eller planlægger et barn. Trebørnsfamilie modellen er blevet dominerende.  
Medicinske teknologi udvikler sig og er blevet harmoniseret i EU. Den forventede levetid er 120-
130 år. Affald bliver genbrugt.. 
 

5. Afskaffelse af energispild; energibesparelser. 
 
Fusion energi er næsten uudtømmelige og forurener ikke miljøet. Den erstatter alle kraftværker  
udleder kuldioxid. Biler fungerer med brint, andre maskiner arbejder med  
elektricitet. Energiforbrug i fabrikker, husholdninger, og industrianlæg er optimeret.  
Sanktioner og straf skal være indført mod dem, der bruger den gamle type energi;  
og energi spild bliver nødt til at blive straffet. 
 
 



 

6. En blanding af det lokale og det globale som vil  reducere de negative 
virkninger af  
globalisering. 
 
Ifølge vores vision, skal vores forsvarsløshed over for multinationale profitorienterede selskaber 
imødegås. Værdier er nødt til at forblive på det lokale plan. Den større og større profit skal i 
stigende grad tjene interesser i lokalsamfundet. For at nå dette mål, er der et behov for en fastere og 
mere effektiv social kontrol, som skal sikre at lokalsamfund får del i gevinsterne. 
 

7. Traditionelle, multigenerational familie model i  Unionen. 
 
Støtte til den traditionelle familie model, hvor flere generationer lever sammen. Den levedygtige 
familie, som bliver støttet på mikro-og makro-miljø. Takket være dette, er en ny socialstruktur 
blevet til. EU har et program for ”social innovation” som støtter udvekslingsrejser for familier m.m. 
 

8. At være et lykkelig ungarsk barn og studerende i  Unionen. 
 

• familien er ramme om god uddannelse 
• minoritetsgrupper har kulturelt samarbejde 
• flersproget uddannelse til 18 år 
• frit valg mellem skoler i EU lande 
• der er sket en harmonisering mellem teoretisk og praktisk uddannelse. 

Tilsyneladende mest virtuelt uddannelsesforløb/distanceuddannelse, som formodes at skabe mere 
lige vilkår. 
 

9. Betingelse for at være i live: Drikkevand. 
Kemikaliefrit drikkevand. Pesticider og rengøringsmateriel er testet i laboratorier og  
forgiftning materialer er filtreret fra. Mængden af drikkevand er steget, og kvaliteten er  
forbedret. Vi skal værdsætte de ting, vi har rigeligt af 
 

10. En rolig ældre periode med muligheden for aktiv itet. 
 
Efter et travlt arbejdsliv, er han/hun nået pensionsalderen, som er 65 år for både mænd og  
kvinder. Da han/hun var 40, deltog han/hun i den obligatoriske forebyggende helbredsundersøgelse  
der dækker alt. Hans / hendes pension består af to dele: 50 procent statslig pension og 50  
procent af private pensionsopsparing. Han/hun er ikke bange for at miste sin pension eller pensions 
godtgørelse, fordi EU-landene har opretter en fælles pensionsfond, som bruges til at supplere 
mindre udviklede landes pensionsmidler. 
 
 
 
 


