
GLOBASE
Det globala medborgarskapet
För ett par decennier sedan var vi beroende av nationer för vårt 

välstånd. Men nu är det storföretagens Globase, Global Basic Asset, 

som ser till att miljoner människor får sina basbehov tillgodosedda: 

bostad, arbete, mat och hälsovård. De globala jättarna gav världen en 

paketlösning, och kallar den Globase – en form av globalt medbor-

garskap. Det vi alla ger i gengäld är data om oss själva och energi, en 

ge-och-ta-överenskommelse som fungerat sedan lanseringen i 

början av 2020-talet. De fl esta människor världen runt verkar nöjda 

med att vara en del av globaliseringen 2.0.



DETTA HAR HÄNT
Extremväder och Elon-talet

Extremvädret skördar allt fler offer i början 
av 2020-talet. Två orkaner drabbar på kort 
tid Skottland julen 2022; tusentals dör och 
hundratusentals blir utan tak över huvudet. På 
nyårsdagen 2023 flög Elon Musk in över det 
skotska höglandet med sin privathelikopter och 
höll ett tal på torget i Edinburgh där han lovade 
att hjälpa de drabbade med mat, bostäder och 
el. Den eftermiddagen förändrade världen.

Massarbetslöshet och misstro 
mot etablissemanget 

På grund av automatisering ökar 
massarbetslöshet i stora delar 
av världen på 30-talet. När den 
nationella politiken misslyckas 
med att möta den sociala 
oron, massarbetslösheten och 
brottsligheten ökar misstron mot 
eliten och de politiska partierna. 
I stället för nya politiska rörelser 
fyller storföretagen gapet efter 
politiken. De äger den digitala, 
globala infrastrukturen och de har 
under många år byggt upp stora 
kassor.

Basic Asset - en paketlösning

Storföretagen driver på mot en basic 
asset – en paketlösning som tillgodoser 
människors basbehov. Så småningom 
fattar allt fler länder beslut om att bli en 
del av basic asset-lösningen, som blir en 
global standard. 2037 skapas Globase, 
som av många upplevs som den ultimata 
välfärdslösningen.

GU, den globala unionen

När förtroendet för politiker på lokal 
och nationell nivå sviktar får det globala 
samarbetet nytt syre. Krisen leder 
till ett förändrat och mer handlings-
kraftigt FN, som döps om till Global 
Union. I GU är även de multinationella 
storföretagen involverade. De har inte 
formell makt och rösträtt, men med 
sitt starka folkliga stöd har de ett stort 
inflytande.

Globase = globaliseringen 2.0

I slutet av 2045 utnämns Globase 
av världspressen till ”århundradets 
innovation för mänskligheten”. Det 
som började som katastrofhjälp på 
2020-talet är nu ett komplett välfärd-
spaket för den globala medborgaren: 
bostad, meningsfull sysselsättning, 
mat och kollektiva transporter.


