
Østrig. 
 

1. Individuelle og virtuelle uddannelsessystemet.  
 
Uddannelsessystemet benytter elektronisk programmerbare virtuelle medier i den enkelte  
uddannelse. 
Uddannelsessystemet er blevet radikalt fornyet og reformeret. Maskiner, der fungerer som virtuelle  
lærere bruges til individuel undervisning af børn. Dette opnås gennem innovative energi-teknologier 
og moderne uddannelses tilgange, der er baseret på taknemmelighed og påskønnelse snarere end 
frygt og pres. 
 

2. Et forenet Europa gennem reelle kulturelle udvek sling. 
 
Europæiske folk vil blive forenet gennem læring og sammeneksistens i familier med andre  
sprog. Visionen er udvekslingsophold, især for børn og unge som led i uddannelsen. Det antages at 
fremme multikulturalisme og forståelse for folk med anden baggrund. 
 
 

3. Mere respekt og forståelse for socialt dårligt s tillede mennesker. 
 
Mennesker tager sig af hinanden, og alle hjælper hinanden umiddelbart.  
Der er nok personale i den offentlige sektor til at bistå med at løse problemer i dagligdagen. På 
særlige kurser i skolen lærer børnene på et tidligt tidspunkt at forstå sociale problemer og forsøge at  
finde løsninger i stedet for at nægte dem. 
 

4. Miljø venlig transport gennem teleportering. 
 
Teleportering er den nye løsning til den tidligere miljøforurening som følge af transport af  
mennesker og varer. Teleportering kan også forbedre livskvaliteten, fordi alle destinationer i verden  
kan nås på få sekunder. Biler og andre transportmidler er elimineret. Den plads, der plejede at være 
besat af veje, jernbaner og lufthavne vil være til rådighed for andre formål. 
(Teleportation er en proces hvori et objekt eller en person tilbagelægger en afstand, uden egentlig 
at have passeret selve distancen fysisk. Der eksperimenteres i udførsel af teleportation, men det er 
overvejende kendt fra science-fiction-værker., Wikipedia) 
 
 

5. En personlig elektronisk simultantolker. 
 
Med hjælp fra en simultantolkning chip som vi bærer på håndleddet, kan vi arbejde på verdensplan. 
Sproglige barrierer fjernes, og vi er i stand til at arbejde i alle lande i verden.  
Alle kan uden forbehold bruge chippen gratis. 



6. Multikulturel og integrerende uddannelse for mer e tolerance. 
 
Den nye, statsfinansierede børnehave og skole har til formål at give børn og unge fra  
forskellige kulturer og med handicap en mulighed for at vokse op og lære sammen. Målet er at opnå 
en større forståelse og tolerance mellem alle mennesker. 
 

7. At få lov til at dø med værdighed, ledsaget i dø den gennem netværk 
med familie og slægtninge. 
 
I et aldrende samfund, kan processen med døende ses som en central erfaring. En chip bruges til at 
dokumentere og overvåge dødsprocessen og oplysningerne sendes til en social-psykologisk  
hospice. On-demand, vil den døende og de pårørende få hjælp fra en supervisor.  
Supervisoren fungerer som ledsager til den døende. Han/hun følger dødsprocessen som coach  
for den døende, og hjælper familien gennem den svære periode. 
 
 

8. Europa, en velfærdsstat?  
 
Denne vision omhandler retningen og muligheden for pension og sygeforsikring. Der burde laves 
betydelige ændringer i pensionernes sociale reguleringer, men sygeforsikringer skal bibeholdes.   
Visionen er social lighed i forbindelse med pension. Værdig, tryg og sikker aldring. 
 

9. Handicappede er fuldt værdifulde medlemmer af vo res samfund. 
 
Dette er en vision for et handicapvenligt Europa:: 

• økonomisk overkommelig hjælpemidler til handicappede 
• inddragelse af handicappede i hverdagen  
• mere forskning i behandling og forebyggelse af invaliditet.  

 
 

10. TV bidrager til at skabe af en europæisk identi tet (og europæisk 
offentlighed). 
 
Programmerne har til formål at bidrage til den kulturelle forståelse mellem befolkningerne i Europa 
og styrke følelsen af samhørighed. Regionale kulturelle forskelle skal bevares og ikke  
standardiseret. Der skal være mulighed for demokratisk inddragelse af borgerne, og sprog må ikke 
være en forhindring. 
 
 



 

11. Dødspas.  
 
Frivillige personlige dødspas til passiv dødshjælp på grundlag af lægeundersøgelse (kombineret 
med tilvejebringelse af sociale oplysninger),  
Varigheden er 10 år. Passet kan nemt og gratis forlænges med et minimum af bureaukrati. 
Individuelle dødspas inkluderer den enkeltes betingelser for dødshjælpen. 
 
 
 
 
 


