
SAMHÄLLS-
BYGGARNA
Vägen tillbaka till naturen
Från små furstendömen till nationalstaten, statsstaten och 

imperierna. Vi trodde kanske att globaliseringen och super-

staterna var sista anhalten, men inte. Efter oroligheterna på 

2020-talet tar utvecklingen en ny vändning: nya lokalsamhällen 

växer fram. I dessa samhälligheter har humanistiska värderingar ett 

större värde än materiella ting och traditionell ekonomisk tillväxt. 

Rörelsen har nu spridit sig till världens alla hörn. I den här världen 

är det oacceptabelt att lämna ekologiska fotavtryck och 

anpassning till naturen är modellen.



DETTA HAR HÄNT
Klimatkatastroferna avlöser varandra

Klimathotet blir allt mer påtagligt under 2020-talet 
med stora översvämningar, tsunamis, issmältning 
och havshöjning. Katastroferna krossar tron på 
det kortsiktiga kapitalistiska samhället. Uppropet 
#thisistheend blir en vändpunkt som gör att ledare 
från hela världen samlas och beslutar sig för att 
samarbeta för ett bättre samhälle. Men det går trögt, 
i stället börjar saker hända på lokal nivå. Invånare i 
Rotterdam och Köpenhamn går samman och skapar 
de första samhälligheterna

Från materialism till nyhumanism

I de nya nätverkssamhällena som tar form på 2030-talet har 
humanistiska värderingar, mänskliga rättigheter och livskvalitet 
högre status än materiellt ägande och traditionell ekonomisk 
tillväxt. Den nya rörelsen är kraftfull och sprider sig globalt under 
en tioårsperiod. Förändringen drivs fram av folkomröstningar, 
nationalstaterna försvagas och allt mer förändringskraft 
koncentreras kring de lokala samhälligheterna. Många upprörda 
debattörer hävdar att samhälligheterna är olagliga. Men i ett 
beslut 2033 rekommenderar FN att världens nationer erkänner 
nätverkssamhällena som samhällsformer med rätt till visst 
självstyre.

Samhälligheterna – en för varje smak

Stora delar av världen styrs av lokala och regionala samhälligheter. 
De nationella och internationella nivåerna har allt mindre att säga till 
om. Kännetecknande för de nya samhälligheterna är cirkulär ekonomi, 
samtalsdemokrati, småskalighet och fokus på mänskliga rättigheter. Det 
finns många olika typer av samhälligheter, med olika inriktning. Många 
samhälligheter har stark gemensam religiös grundsyn. Både i Texas och 
Sydamerika finns samhälligheter som hävdar nyttan av vapen. Om man 
inte trivs, eller är nöjd med besluten i sin samhällighet, flyttar man till en 
annan som passar bättre - eller skapar en ny. Det är inte ovanligt med 
konflikter mellan växande och krympande samhälligheter.


