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  Evigt liv i Blekinge 
 

Bakgrund 
Blekinge stod inför stora utmaningar, urbaniseringens effekter var oerhört påtagliga. Ett stort antal 

unga flyttade till större städer och invånarna i Blekinge blev allt äldre. 

 

 

Från superstater och globalisering 
På 20-talet var världen en orolig plats med globalisering och superstater. Jordens undergång kom 

närmare och vi levde utan att tänka på att resurserna var ändliga.   

 

Tillbaka till naturen 
Idag möter vi Hulda, 59 år, som var en av dem som insåg att vi måste göra något och tidigt gick med i 

Naturpartiet. Ett parti som kämpat för att vi även ska ha en morgondag. På 20-talet startade hon 

tillsammans med två vänner en liten andelsträdgård, som idag har vuxit till ett samhälle. Ekobyn, 

Ekan, är föregångare till byar i hela världen. I Ekan lever man ett harmoniskt liv i naturens närhet. Det 

gäller inte längre att äga mest utan att vem som kan hjälpa sin granne bäst. 

För att utnyttja marken så mycket så möjligt har man startat vertikalodlingar. Odlingsytorna kan 

vändas mot solen, så vi får ut så mycket så möjligt av växtkraften. 



 
Makten till folket 
I början av 2030 brakade det demokratiska systemet som vi haft i Sverige under många år samman 

rejält. Naturpartiet drev att byar skulle drivas genom självstyre. Det blev en direktdemokrati, där alla 

har möjlighet att vara med i alla beslut. När något beslut behöver tas, skickas det ut ett 

grundläggande material om de olika valen invånarna i byn har. I Ekans val- och genomförarnämnd 

roterar befolkningen och varje medborgare ska sitta en månad varje år i nämnden. Detta för alla ska 

känna det gemensamma ansvaret för byn och dess verksamhet. Under den månaden är de med och 

bereder de förslag som skickas ut till varje medborgares chip och alla i byn har en vecka på sig att 

rösta. Röstar man inte registreras ekominusar. Sedan automatgenereras den lösning flest i byn valt 

med hjälp av Artificiell Intelligens. 

 

Leva billigt 
När även Blekinge 2035 började registrera ekominusar, så har människor i regionen börjat tänka till 

rejält och många har nått målet att leva helt gratis. All energi du generar omvandlas till ekoplus t ex 

kan man ta vara på all energi som genereras i gymmet. Genom att vara en god människa och dela 

med dig av din kunskap och din arbetsförmåga kan du skaffa ekoplus. Alla har en grundekoplus varje 

månad och den tar hänsyn till hur mycket du kan bidra med. T ex sjuka, äldre och barn har en högre 

ekoplus att använda än friska människor.  

I Ekan har de mycket energi för 2046 lyckades de äntligen ta vara på blixten och omvandla dess 

energi till ström. Detta föranledes av många års forskning tillsammans med Blekinge Tech University. 

Detta gör att ekominus-systemet nu 2050 är i gungning, då det finns mer energi än vi behöver. 

Byborna är inte längre lika motiverade att spara energi. Systemet ändras nu mer mot att i ännu högre 

grad motivera att leva ekologiskt och det livslånga lärandet. 

Detta gör att man nu lever billigare än någonsin. Självhushållningen i Ekan är nästan 100 %-ig. 

 



 
Barnen i Blekinge 
Barnen i Ekan kan skaffa egen ekoplus genom att höja sin kunskapsnivå i skolan. Kunskapsnivån utgår 

från varje individs ingångsvärde. Alltså om jag på individnivå har lyckats höja min kunskap i 

förhållande till vad jag kunde tidigare. Detta gör det roligare att lära, då barnen hela tiden bara utgår 

från sig själva. Lek och utomhusaktiviteter genererar ekoplus och alla barn som sparat 3000 ekoplus 

när året närmar sig sitt slut (vilket i stort sett alla uppnår) inbjuds till en stor kunskapsgala med 

massor av lek och inspiration.   

Det livslånga lärandet 
Biblioteken har fått en renässans och genom att lära av varandra och via det man tidigare kallade 

MOOCs, dvs onlinekurser, utbildas vi efterhand som vi behöver ny kunskap. Universiteten, som plats 

har lagt ner och har idag bara forskarna knutna till sig. Alla inhämtar kunskap där de är och når 

forskare och lärare när de behöver. Kunskap är makt idag och ju mer kunskap du skaffar ju fler 

ekoplus får även vuxna. 

   



 


