
 

 

 

I ett Sverige som lidit av 30 års politisk instabilitet, i en värld präglad av ännu större instabilitet och fortsatta miljöproblem har ett 
förvånansvärt stort antal människor tröttnat och brutit sig loss i ett självvalt utanförskap. Vad som började på 2030-talet som några 
få aktivister som gick off-grid har efter 20 års experimenterande och metodutveckling blivit en stor global rörelse av välfungerande 
och sammankopplade ekologiska lokalsamhällen, i stort sett självförsörjande och med sin egen välfärdsproduktion.  

I Sverige har flera hundratusen människor valt den #avkopplade livsstilen utan att samhället tagit någon större notis. Man har be-
traktat det som ett ytterst marginellt fenomen. Nu, 2050, har myndigheterna plötsligt insett vidden av den samhällsförändring 
#avkoppladrörelsen innehåller. Den visar vägen mot ett ekologiskt välfärdssamhälle men det skapar naturligtvis en hel del friktion 
mot den omgivande världen... 

Scandinavian Republic bildades någon gång på 2030-talet av Sverige, Norge och Danmark i syftet att skapa ett hållbart samhälle 
som skulle klara utmaningarna i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det är en planstyrd värld med ganska begränsad frihet. I stark 
kontrast mot 1900-talets planekonomiska experiment har näringslivet getts en central position att styra samhällsutvecklingen. Även 
demokratin är marknadsstyrd. Medborgarna har gett upp en stor del av både sin frihet och sitt medbestämmande för att nå håll-
barhetsmålen. Att ge näringslivet ett avgörande inflytande var ett nödvändigt offer för att kunna styra samhällsekonomin i hållbar 
riktning.   
Scandinavian Republic är indelad i fyra regioner med var sin uppgift. De hänger inte ihop geografiskt utan funktionellt. Rural 
Scandinavia som vårt scenario kretsar kring är en högproduktiv landsbygdsregion som fokuserar på att producera livsmedel, bio-
material och ekosystemtjänster.  
Republiken har en hög levnadsstandard och mycket god välfärd. Det är dock en tämligen fyrkantig och ganska obehaglig värld där 
allt beräknas, indexeras, kontrolleras och granskas, även människors privatliv. Men onekligen hållbar. 

#avkopplad 
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