
Danmark, Verden og 

Rotary 

Jesper Bo Jensen, ph.d.

Fremtidsforsker

www.fremforsk.dk

http://www.google.dk/search?q=Large+Hadron+Collider&hl=da
http://www.google.dk/search?q=Large+Hadron+Collider&hl=da


Byer

i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



En Verden med 7 mia. 

mennesker

Vi topper mellem 9 
og 10 mia. 
(måske)

Middelklassen 
vokser dramatisk



Befolkningstilvækst

Afrika

Sydamerika

USA

Indien

EU



Samfundet for 100 år 

siden

Hierarki

Magtstruktur – borgerskab, adel og det almene

Uddannelse forbeholdt de få

Traditionelle kønsroller og fordeling af 

arbejdsopgaver – patriarki

Ret ulige fordeling af indkomsterne – de rige 

betød noget i samfundet

Små, lokale cirkler i forretningslivet



Demokratisering af 

samfundet

Men siden er samfundet gennemgået en 

grundlæggende demokratisering

Nogle ville sige forfladigelse

….Andre udvikling

Dertil kommer ny teknologi og globalisering

Lad os se på det
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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 
mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud





India’s high-tech centre



Den nye middelklasse

Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker og har et kraftigt 
voksende forbrugspotentiale

Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året 

Vækst i forbrug 10% om året – ud over

tilvæksten i antal

De er på vej ind på samme spor som:
 Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

 Den europæiske fra 1950erne

De ønsker demokrati og fredelige 
tilstande



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

– Kreative medarbejdere

– White coller sweat shop arbejde 
Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – og 
hvor vi kender markederne bedre



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Den nye Verdensorden
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Gini koefficienter -

ulighedsmål



Rotary og Danmark



Tidsforbrug 18-74 årige

Arbejde, hushold og fritid
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Tendenser om tid

Mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn-
og husarbejde

Vi arbejder mere

Vi bruger mere tid på at være sammen med vores 
børn, lave mad, købe ind, huslige gøremål og at 
spise

Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at 
lave ingenting

Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

– Det er den frie tid, som nogle forsøger at 
fange igen på toilettet 



Er der en rolle for Rotary i 

fremtiden?

Rotary er dybest set en middelklassefænomen 
 Før havde vi logerne

I kan udbrede forståelse mellem mennesker
 Det vil kunne sænke konfliktniveauet – udveksling af unge 

mennesker, besøg, kendskab, venskaber

Hjælpe de udsatte med at komme et trin op ad stigen
 Sygdomme, slut, nød mv.

Fremme forståelsen for verdens mangfoldighed i egne 
række og egen samfund

Udbrede fredelige værdier i hele verden:
 I forretning (konkurrence er godt), 

 Privat (forståelse) 

 Mellemmenneskeligt (kulturel tolerance, accept og forståelse)



Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen9

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 -



Digital Now or invisible in 

2020
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Den digitale revolution

3. trin

Pervasive computing

– Chips og digital kraft tilstede overalt

iPhone, maskiner, under huden, i brillen

Verdens borgerne kan altid være på nettet

– Adgang til viden, kommunikation over alt

Transparens i mange forhold – digital adgang
Vi kan genopfinde demokratiet – hvis vi tør

Vi kan være i kontakt med alle hele tiden

Alle sprog tilgængelige

De digitale indfødte – en iPhone er hele verden



Det digitale Rotary

Det digitale skal være et nyt lag, I lægger ovenpå den 
almindelige virkelighed

Det mindste afstande og forskellige, da alle bruger samme 
medie (det gør vi ellers ikke helt)’

Det skal være den samme organisation, man kan genfinde 
digitalt

Måske et projekt om forståelse mellem mennesker via net 
og digitale medier

Indsamling via mobil er stort i udviklingslande – I kan 
organisere lignende kampagner

…ellers kan I jo bare blive ved med at mødes som i dag 
indtil den sidste skal på plejehjem



Krav til fremtidens Rotary

Global i sin struktur – og sit indhold

I skal gøre en forskel i de nye lande, der stormer frem
– Indien, Kina, Rusland & Brasilien

Demokratisk i udbredelse – netværk frem for organisation 
og hierarki

Kønsmæssigt ligestillet – langvarig uddannelse er et 
kvindefag i fremtiden

Tilpasset de moderne børnefamilier – deltidsdeltagelse, 
intensivt/ekstensivt

Udvikler sig til fremtidens generationer – en virtuel 
organisation i form af net, SMS, on-the-go etc.



Nutidsformål:

” at mennesker fra hele samfundet kompleksitet 

kan mødes i netværk og udvikle og forbedre 

innovationskraften og forretningsånden imellem 

hinanden samt fungere som vidensudveksling, 

rådgivning og personlig støtte for hinanden

” at mænd fra forskellige erhverv skulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulle forbedre 

forretningsånden mand og mand imellem. Endvidere skulle medlemmerne være hinanden 

til gensidig støtte i deres virke, bl.a. gennem rådgivning og udveksling af erfaringer” 
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Fremtidens organisation

Netværksdannende – hjælp til at opbygge dem

Deltidsdeltagelse – flash-demo modellen og 
intensiv deltagelse med lange mellemrum (VL 
modellen)

Moderniser ritualerne – ellers bliver I en kirke!

Der er store sociologiske forskelle imellem USA 
og Danmark – ligestillede på familiefronten 
findes i Norden og efterhånden i Frankrig, 
Italien og Spanien

Synlighed udadtil – profilen for støvet



En afsluttende sentens

Når forandringens vinde blæser er der 

nogle der bygger læhegn

Og andre bygger vindmøller
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