
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 medborgarskap. Det vi alla ger i gengäld är 
data om oss själva och energi, en ge-och-ta-överens-
kommelse som fungerat sedan lanseringen i början av 
2020-talet. De flesta människor världen runt verkar
nöjda med att vara en del av globaliseringen 2.0. 

GLOBASE
Det globala medborgarskapet



Det är tidig morgon, klockan är 07.14. En drönare 
levererar dagens frukost till Andy Johnsons ytter-
dörr. Hans energikvot räcker till meny 3: ekologisk 
müsli. En liten jingel förkunnar att en välkänd 
snabbmatskedja är ”dagens leverantör”. 

I mitt samhälle är allt automatiserat. Små sen-
sorer är inbyggda i alla prylar, rum, kläder – och i 
mig. Varje sekund skickas information om mig 
vidare till någon av alla digitala
insamlingsnoder. 

Det började med gratis facebook och google-mejl, 
två årtionden senare har techgiganterna skapat 
en komplett lösning för de flesta människors bas-
behov: bostad, meningsfull sysselsättning, mat 
och kollektivtrafik. 

•  Airbnb tillhandahåller min bostad.
•  Innocent food levererar mat.
•  Amazon sköter all logistik och transport.
•  Tesla och Hyperloop kör kollektivtrafiken globalt. 
•  PurePower distribuerar den förnyelsebara energi  
   jag är med och producerar.
•  Genom Facebooks aktivitetsförmedling får jag
    tips på meningsfull sysselsättning.

Att leva i min stad är enkelt och smidigt, bara man 
har access, dvs full tillgång till alla tjänster.
Accessen beror på ens energikvot – vad man 
levererar till den gemensamma energipoolen.
De flesta av oss är delägare i någon form av 
energifarm. I mitt hus har vi en solenergifarm på 
tomten som levererar bra kvoter, men min syster 
brukar projektjobba på vågfarmen.
Det får hon 14 coins för.

Globase-aktörerna har enats med GU, Globala 
unionen, om en monetär standard: e-coin, en 

valuta som är direkt kopplad till all energiproduktion. 
Att världen har en och samma valuta är smidigt, 
tycker jag.

Jag gick nyligen i kurs i energiutvinning 
arrangerad av PurePower, det gäller att bygga 
på sina färdigheter. Arbetslösheten är väldigt hög, 
44 %, och den lär knappast sjunka.

De senaste åren har rapporterna om branscher 
som försvinner på grund av automatiseringen 
varit vardagsmat.

Själv började jag som busschaufför, men vi var de 
första som blev av med jobben när bilarna
automatiserades. I dag är det inte ens tillåtet att 
köra manuellt. Amazon transporterar allt ‒ både 
gods och människor ‒ i sina fordon: i luften, i 
tuberna och i spåren. Jag hade verkligen tur, som 
klarade att uppgradera mina färdigheter till en ny 
nivå och börja inom energifarming. I dag har jag 
en bra färdighetsportfölj.

Alla boende har en digital
databank där allt lagras. 
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Globase och GU har enats om en global färdig-
hetsstandard, och är man smart ser man till att
ha ett global community-certifikat.
Certifiktatet mäter och validerar kunskaper, färdig-
heter och värderingar. Det är inte svårt att få ‒ du 
gör några tester, lovar att dela personliga data 
och får din färdighetsportfölj godkänd. Man kan 
se det som ett kontrakt mellan mig och Globase. 

Om jag är nöjd med mitt liv? Det är jag. Som de 
allra flesta här, tycker jag att trygghet och säker-
het är värt mer, än att själv kunna bestämma allt. 
Dessutom är det skönt att slippa fixa elen, bosta-
den och försörjningen själv.

Men jag vet att det finns de som börjat tvivla. 
Några kritiker menar att det här samhället är för 
sårbart, eftersom allt är byggt på samma
standarder och hänger ihop i ett stort världsom-
spännande nät. Det pratas om “skuggnationer”, 
som inte samarbetar med Globase. Till exempel 
Venezuela, som kollapsade när oljan inte 
längre gav några inkomster och har satsat på 
illegal hälsoturism. Där kan man göra operationer 
som ökar muskelstyrkan eller höjer hjärn-
kapaciteten. Det är så klart olagligt ‒ och om man 
gör en intellektboost och blir avslöjad, blir man 
automatiskt utesluten från Globase. Det är inte 
värt risken, inte om du frågar mig.

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.

2022Detta har hänt:
Massarbetslöshet och misstro mot 
etablissemanget
På grund av automatisering ökar mass-
arbetslöshet i stora delar av världen på 
30-talet. När den nationella politiken 
misslyckas med att möta den sociala 
oron, massarbetslösheten och brotts-
ligheten 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.

2030

Istanbul

Senaste nyheterna dyker upp 
där du själv  bestämmer. 

Styrningsnivå

Drivande aktörer

Livsstil

Ekonomi 

Energiförsörjning

Utbildning

Kännetecken

Scenariet Globase

Globalt samarbete

Storföretag

Global basic asset tar hand om individen

Energimyntfot, e-coin

Globala nät, alla deltar i energiproduktionen

Färdighetsportfölj, globalt certifikat

Global standardisering
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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. 

2037
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 handlingskraftigt 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.

2040
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 välfärdspaket för den 
globala medborgaren: bostad, menings-
full sysselsättning, mat och kollektiva 
transporter.

2045

Umeå

Vägra medborgarskapet! 
Runt 2040 börjar ilskan mot storföretagen och deras 
makt att växa och det uppstår motståndsrörelser över 
hela världen. En av de argaste är Kim, som tidigare 
arbetade som färdighetskoordinator i Globase-systemet. 
Hon ansluter sig till en grupp hackare som utvecklar en 
ny digital plattform, POPULUS, som är mer demokratisk 
än Globase. Kim är 50 år när hon deltar i det legendariska 
Istanbulmötet 2050, där storföretagens dominans på 
allvar ifrågasätts och ropen skalla: Vägra Globase! Vägra 
medborgarskapet!

KIM AZAR, 50

Digital dissident




