The World in 2025:
Multi-power rivalry in an
interdependent wortld
…… what it might look like

Antagelser
Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem –
anvendelsen er den usikre faktor
Der er analyser, der viser kraftige global opvarmning end
forventet
Udeladte apokalyptiske begivenheder:
Større epidemier og pandemier
Større regionale og globale krige
Akut mangel på vand og mad i større områder
Sammenbrud i de overordnede politiske systemer og iblandt
en af de større verdensmagter
Større naturkatastrofer og akutte klimakatastrofer

Globale magtbalance og
sikkerhed 2025
FNs kvindelige kinesiske generalsekretær åbner det nye
FN HQ i Singapore – bygningen sponsoreret af Huawei,
Park & son, Siemens og Google
Fem medlemsstater fra ”Lost Territories” udvandrer i
protest mod manglende global interesse
I sin tale nævnte hun ikke de undersøgende konsultation
vedrørende klima-udfordringen eller de 20 ”tabte
territorier”
De 13 store tager over: Brasilien, Kina, EU, Tyskland,
Indien, Indonesien, Japan, Mexico, Rusland, Tyrkiet og
USA – Sydafrika og Nigeria observatørstatus

Kultur og værdier

Den økonomiske vækst gavner et stigende antal
mennesker – men ulige fordeling
Regeringer arbejder i stigende grad sammen med private
sektor om fair trade, demokratiske governance og
lighed
25 marginaliserede lande
8,1 mia. mennesker – størst vækst i Subsafarien Afrika
Kultur og religion stigende indflydelse i en forvirret verden
Mange søger mening og værdiindhold
Der er ingen verdensleder på verdiområdet

Information, energi og
teknologi
Billigst er bedst – sort, brunt og grønt og – ingen CO2
aftale
Shale gas og unconventional oil har gjort Nord Amerika og
EU uafhængig af Mellemøsten og Rusland
Små og billige Solenergy-anlæg har ført til en revolution i
mange isolerede landsbyer og fattige bydele – giver
uafhængighed, uddannelse, kommunikation,
iværksættere og landbrug
Fem store sociale netværk – og specielle communities
Restriktioner, overvågning og kontrol hverdagen på
internettet – ansvarlig regulering (men svært – volumen)

Klima mv.

Ingen global aftale
Negativ påvirkning af fødevareproduktionen lokalt
Intense konflikter over land og land grapping i
Afrika og Asien
Vand er en mangelvare
Ernæring stadigt et globalt problem
Faldende adgang til land
Stigende forurening fra miner og olieiudvinding

Katastrofer, nødsituationer
og folkevandringer
Kraftig intern vandring fra land til by
Immigration kraftig (400 mio.) klima, arbejde mv – syd til
syd vandringer
Pengestrømmen fra immigrantarbejder overskygger totalt
udviklingshjælpen
Flere og større oversvømmelser, tørker og militære
konflikter
”Tabte Territorier” lider mest
Lokale løsninger frem for at følge internationale
flygtningekonventioner
Hjælp fra lokale aktører og INGOer under stigende kontrol

Fattigdom, selvhjælp og
gender
Reduceret fattigdom – fra 1,9 til 1,2 mio. absolut
fattige i 2025 (Subsahara Afrika i fremgang)
Større potentiale for selvhjælp og større råderum for
det civile samfund, men overvåget (accept af styret
nødvendig)
Uafhængige internationale aktivister – hacker stil i
deres digitale tilgang til udvikingshjælp – i dække
under jorden
De trobaserede hjælpeorganisationer har bedre
muligheder for at operere åbent

Udviklingshjælp

Tabte Territorier contra de bedre dele af udviklingslandene
IT med link fra hver landsby – selvstændig energiforsyning
med solceller mv.
Bedre muligheder for at arbejde med de fattige i
landbyerne
Nye meget fattige grupper i storbyerne – behov for hjælp
til de allerfattigste også i storbyerne
Større rum for civilsamfundet – og links verden over
Sværere at på ‘licence to operate ‘ for
udviklingsorganisationer – nødhjælp stadig ok
Virkelig store behov for hjælp i ”Tabte Territorier”

Udviklingshjælp og
katastrofehjælp i fremtiden
NGO – NGO hjælp
Meget afhængig af land,
territorium og
værdimæssige forståelse

Regering til Regerings hjælp
- I tilbagegang
- Svært at få værdimæssig
adgang

Direkte – direkte fra person
til person
I vækst via internet,
selvhjælpsgrupper og
hackertilgang

Alle kombinationer:
NGO-regering
Regering-NGO
NGO – Direkte
Direkte – NGO
Regering – direkte, direkte
regering

Struktur på udviklingen i
donationer 2025
Giver/modtager

Regering

NGO/INGO

Direkte person

Regering

Faldende

Problemer med
adgang og tilladelse

Ofte direkte forbudt

NGO/INGO

Værdifællesskab
Meget afhængig af
Kontrol fra modtager land, territorium og
værdimæssige
forståelse

Vil blive relevant –
men ofte på trods
af myndigheder

Direkte person

Ikke særlig relevant
Men dog for rige
givere (Gates m.fl.)

Stærkt stingende
med relativ
ukontrollabel form

Vil stige og blive en
direkte funding ind i
ramte områder
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