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Omfattande (ryska?) 
cyberattacker mot 
valet gör att det 
ställs in i sista stund. 
Politiskt kaos 

Extraval. S+M bildar regering 
för att undvika fortsatt kaos.  
SD största parti. Halvfascistiska 
AFS får 6 %. 

S+M-regeringen håller sig oväntat 
kvar. Rekordlågt valdeltagande. 
Fake news förgiftar debatten. 

Gröna liberaler uppstår ur 
resterna av C, L och MP . 
Oväntat stor framgång men 
SD kan bilda minoritetsrege-
ring. Flera regeringskriser 

Vinterstormar orsakar stora 
översvämningar med skador 
för tiotals miljarder och över 
60 döda i främst Göteborg 
och Malmö. Kastrup skadas 
mycket allvarligt. Klimatde-
batten återupplivas brutalt. 

Grönliberalerna går starkt 
framåt på klimatfrågan, psykisk 
ohälsa och reformering av ar-
betslivet. S+GL bildar minori-
tetsregering. SD och AFS fusion-
eras till de mer hårdföra Nation-
aldemokraterna.  

Vänster-höger –dimensionen har helt 
ersatts av GAL-TAN dimensionen. Ett li-
beralt block bildar minoritetsregering 
med en nationalkonservativ opposition. 

En moderat konservativ allians bildar rege-
ring efter en valrörelse präglad av fabrice-
rade (?) skandaler. De nationella släpper 
fram den men är destruktiva i parlamentet 

GL tar åter makten tillsammans med 
det nya partiet Liberté lett av den nu 
89-årige Alexander Bard. 

L, MP och KD åker ur 
riksdagen. M bildar 
minoritetsregering 

Oroligheter i Europa, öp-
pen rasism och splittring. 
Grekland, Slovakien och 
Ungern förhandlar om 
utträde. 

Hela EU knakar i fo-
garna sedan flera 
stora länder kräver 
förändringar i den 
inre marknaden. 

Sverige och Tyskland 
tar initiativ till NEUE, 
en allians som i prak-
tiken delar EU i syd 
och nord med olika 
regler. 

Global högkonjunktur 
men ökande sociala 
spänningar i många 
delar av världen. In-
bördeskrig i Ryssland. 

Militärkupp i Kina vilket skapar 
stora spänningar i Asien. Börserna 
skakar och räntorna stiger fort. 

Våg efter våg av kli-
matflyktingar möter 
ett syd- och Östeu-
ropa med mycket 
hård attityd. 

Omfattande cyber-
attacker på media 
och demokrati, in-
ställda val, ökad 
osäkerhet och 
mindre intresse för 
politik. 

Sverige lämnar for-
mellt det havererade 
EU för det mycket 
framgångsrika NEUE.  

Det #avkopplade samhällets politiska landskap 



Livsmedel 

Byarna är i stort sett 

självförsörjande. 

Kosthållningen främst 

baserad på vegetabi-

lier och odlade marina 

organismer. Visst in-

slag av kött, ägg och 

mejeri. Produktionen 

är småskalig, kun-

skapsintensiv och ar-

betskraftsintensiv 

men använder också  

modern autonom tek-

nik. Forskning visar att 

näringsinnehållet i den 

#avkopplade produkt-

ionen är avsevärt 

högre, att markens 

produktivitet är mar-

ginellt lägre medan 

arbetsinsatsen är av-

sevärt mycket större. 

Ekonomi 

Digitalt assisterad del-

ningsekonomi. Mone-

tära intäkter från gäs-

ter och viss handel 

med livsmedel. Moms 

betalas på denna. An-

vänds främst för att 

köpa teknikprodukter. 

Mycket hög självför-

sörjandegrad genom 

att anpassa konsumt-

ionen till produktions-

möjligheterna. 

Välfärd 

Alla innevånare ingår i 

familjegrupper som 

har solidariskt ansvar 

för medlemmarnas 

försörjning. Grupper-

na utgår ofta från en 

kärnfamilj eller ett 

syskonpar. Ansvaret 

omfattar inte bara kost 

och logi utan också 

social, kulturell och 

personlig utveckling.  

Familjeliv 

Familjen är utgångspunkten men familjerna kan 
se ut på många sätt. Hetero-, homo-, polyfamiljer 
osv. Kvinnans ställning är stark, erfarenheten vi-
sar att kvinnor är nyckeln till hållbara sociala re-
lationer. Barn ses som rörelsens största till-
gångar och prioriteras i alla lägen. Nativiteten är 
nära dubbelt så hög som i det övriga samhället. 
Barntillsyn är ett gemensamt ansvar. 

Bostäder 

Ofta äldre, renoverade och ombyggda byggna-

der men lika gärna helt moderna byggnader 

som utgår från traditionell teknik och ett hol-

istiskt perspektiv. Ytsnålt, återbruk och låg re-

sursförbrukning över byggnadens livscykel 

präglar tekniken. 

Samhällsbygge 

Enskilda gårdar ger upphov till hela byar vilket 

ger en topografi som påminner om den innan 

1700-talets skiftesreformer. Byarna kan på 

kort tid få hundratals innevånare som ger kri-

tisk massa för att delningsekonomin ska fun-

gera, att arbetsdelningen blir effektiv och att 

tekniska resurser kan utnyttjas fullt ut. 

Sjukvård 

Den kroppsliga och 
själsliga hälsan är ge-
nerellt mycketgod i de 
#avkopplade sam-
hällena. Stressrelate-
rade sjukdomar och 
vällevnadssjukdomar 
ovanliga. Byarna har 
egen sjukvård  med 
tillgång till AI-läkare, 
digital 3D-röntgen, 
exocastteknik, digital 
genterapi etc. Byarna 
samverkar i hög grad. 
Högspecialiserad vård 

måste sökas utanför 

de #avkopplade sam-

hällena vilket ibland 

ger upphov till konflik-

ter men eftersom situ-

ationen är sällsynt vål-

lar det sällan konkreta 

problem. Onödiga 

dödsfall förekommer 

dock. 

Utbildning 

Alla barn går i folk-

skola från den tidpunkt 

deras föräldrar anser 

riktig. Ofta från 4-

årsåldern. Förutom 

basala kunskaper som 

läsa, räkna, ekologi, 

naturvetenskap och 

social interaktion be-

tonas att lära sig be-

härska självständig 

förkovran. Högre ut-

bildning sker genom 

olika former av nätba-

serad utbildning och 

MOOC:s vilket ställer 

höga krav på eget an-

svar och disciplin. 

Kompetensutveckl-

ingssystemet är till-

gängligt för alla inne-

vånare, i alla faser av 

livet. 

Det #avkopplade samhällets funktioner 

Energi 

Solenergi, biobränslen från skog, gödsel och 
odling används för att producera el och värme. 
Genomtänkta lösningar minimerar förlus-
teroch återvinner spillenergi. 


