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Introduktion 

Denne ’pixibog’ indeholder fem globale scenarier, der handler om, hvordan verden kan komme til 

at se ud i 2030. De fem scenarier dækker over temaerne: klima, urbanisering, teknologi, en ny ver-

densorden og fundamentalisme. Scenarierne er fiktive og blev udviklet af Oxfam International som 

led i et omfattende strategiarbejde, der skal munde ud i en tiårsstrategi fra 2020-2030. Workshop-

pen ”Fremtidsscenarier: Oxfam IBIS i Danmark og i verden” tager således udgangspunkt i det ar-

bejde.  

Grundlaget for workshoppen til årsmødet er at sikre, at bestyrelsen får mulighed for at bruge med-

lemmernes input om Oxfam IBIS i fremtiden til at konsolidere – og eventuelt justere – Oxfam IBIS’ 

strategi, der løber frem til 2022. Vi er næsten to år inde i strategiens periode, og workshoppen kan 

således bruges i det videre arbejde med at bringe Oxfam IBIS ”ind i fremtiden”. 

De fem fiktive scenarier, som I finder her, er udviklet af Oxfam International, og teksterne afspejler 

den kreative proces, som blev sat i gang for halvandet år siden. Teksterne er derfor ment som et 

provokerende og kreativt indspark, der skal udfordre deltagernes tankesæt og tænke Oxfam IBIS 

ind i en fremtid, som kan blive dystopisk, hvis vi ikke handler nu. 

Bestyrelsens medlemmer vil facilitere workshoppen og fungere som ordstyrere i grupperne. Over-

sigten over grupperne er fremsendt i et separat dokument. 

Til workshoppen bedes deltagerne forholde sig til følgende spørgsmål: 

1. Hvad er den største udfordring i jeres scenarie og hvorfor?  
2. Hvordan kan Oxfam IBIS arbejde for at løse de udfordringer, I har identificeret? 
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Scenarie 1 – Klima  

År 2019: Videnskabsfolk fra FN har advaret om, at verden har 12 år til at handle, hvis man vil 

holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader. Kommer man bare 0,5 grad over denne 

grænse, vil konsekvenserne af tørke, oversvømmelser, ekstreme temperaturer og fattigdom blive 

uoverstigelige for millioner af mennesker. Men allerede nu stiger intensitet og hyppigheden af eks-

tremt vejr. Antallet af hedebølger i Europa stiger, hvilket resulterer i flere dødsfald for især ældre, 

kvinder og børn. Udvinding af naturressourcer og ødelæggelse af land medfører forskellige former 

for ulighed, og antallet af voldelige konflikter øges. Samtidig tvinger klimaforandringerne menne-

sker til at flygte og truer både natur- og økosystemer.    

 

År 2020-22: De nuværende reduktionsløfter vil føre til en temperaturstigning på 3 grader. Regerin-

ger reagerer forskelligt på klimanødsituationen – nogle laver radikale skift til vedvarende energikil-

der, men det er ofte uden fokus på ulighed eller uretfærdighed, når energisektorer skal omlægges. 

I lande med svage regeringer tvinges millioner fra deres land, fordi konflikter over naturressourcer 

bryder ud, samfundsstrukturer ændres som resultat, og kvinder og piger mærker uligheden kraf-

tigst.    

 

År 2023-25: Protestbevægelser har ledt til et skift i, hvordan klimaforandringerne håndteres – ulig-

hed anerkendes nu som en af hovedårsagerne til konflikt, og regeringer sætter flere penge af til 

offentlige ydelser. Men intensiteten og uforudsigeligheden af klimaforandringerne fortsætter – af-

grøder ødelægges de steder, man er afhængig af regnvand særligt i store dele af Afrika og Asien, 

hvilket bringer adgangen til mad i fare. Små øer og kystområder bliver ubeboelige. Mange menne-

sker fordrives fra, hvor de bor, hvilket skubber folk ud i yderligere sårbare situationer.  

 
År 2025-30: Globale komiteer under FN sætter verden i en retning mod 3 graders temperaturstig-

ning. En ny Rio konference finder sted i Colombia og forener progressive regeringer, sociale be-

vægelser og privatsektoren, der ønsker radikale forandringer og flytter agendaen væk fra FN-pro-

cessen. Pensionsfonde har på globalt plan frasolgt 70% af aktier i fossile brændstoffer. Men kon-

flikter over land og ressourcer intensiveres, og uligheden tydeliggøres pga. klimaforandringerne. 

Fødevaremangel bliver et alvorligt problem. Da der nu for alvor sættes ind mod klimaforandrin-

gerne, holdes temperaturstigningen på 2-3 grader, men det er tydeligt, at indvirkningerne har været 

og forbliver alvorlige. I 2030 foreslår FN ’geoengineering’, men disse initiativer er risikofyldte, og vil 

sandsynligvis føre til menneskerettighedskrænkelser.  
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År 2019: Flere og flere mennesker bor eller flytter til byen. Klimaforandringerne og forfordelingen 

af landdistrikter påvirker de familier, der bor på landet. Unge forlader deres familier og søger til 

byen efter bedre muligheder. Imens tvinger konflikter mennesker på tværs af grænser i flygtninge-

lejre verden over. Men den største bevægelse af mennesker sker internt i lande, mod byer. Ar-

bejdsmarkedet bliver mere ureguleret, mange lever i uformelle bosættelser – og udnyttes i lavt be-

talte jobs i den uregulerede sektor.  

År 2020-2022: Presset på byerne stiger. Både forureningen og kriminaliteten stiger, og den fysiske 

og psykiske usikkerhed får unge til at vende sig mod samfundet. Den rigere del af samfundet bliver 

mere og mere mistroiske overfor den fattigere og mere marginaliserede del af befolkningen. Rent 

vand er en mangelvare og dyrt, så nogle byer indfører vandrationer. Nye jobs inden for vedvarende 

energikilder findes, men er kun tilgængelige for dem med adgang til uddannelse. En digital mone-

tær pengemodel indføres verden over, og 80 % af økonomier er nu kontantløse. For dem uden ad-

gang til teknologi i landområder stiger uligheden og endnu flere søger til byen.  

År 2023-2025: Lægekonsultationer automatiseres, så dem uden adgang til den nødvendig tekno-

logi – særligt befolkningen på landet – isoleres som følge, hvilket medfører yderligere ulighed. 25 

% af alle jobs i byerne er nu automatiseret, mens løn og pension falder. Mangel på mad og vand 

fører sammen med den øgede ulighed til spændinger. En række biologiske terrorangreb rygtes at 

komme fra flygtningelejre, og fremmedhadet stiger.  

År 2026-2030: Øget overvågning skaber mindre frygt for kriminalitet, og tabet af den personlige 

frihed accepteres som et nødvendigt onde. Kvinder samler sig via sociale medier og protesterer 

mod kønsbaseret vold, som bliver mindre og mindre accepteret i byerne. Landområderne kan ikke 

længere producere og distribuere mad nok til befolkningen i byerne. På den anden side kan inno-

vative grønne virksomheder nu 3D-printe mad i stor skala, og flere byer domineret af virksomheder 

bliver selvforsynende – her er det også virksomhederne, der forsyner borgerne med f.eks. uddan-

nelse og sundhed – ydelser som det offentlige tidligere tog sig af. Alle transaktioner sker via 

krypto-valuta. Mennesker lever i øget omfang et dobbeltliv online, hvor de kan have køns- og al-

dersneutrale identiteter. Flydende byer designes til de steder, der er forsvundet under vand. Urba-

niseringen har skabt nye sæt af muligheder og risici uden fortilfælde.  

 

Scenarie 2 - Urbanisering 
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År 2019: Teknologi ændrer verden hurtigere end nogensinde, og sociale medier bliver nu brugt po-

litisk. Mens G20-landende mødes for at diskutere, hvordan man kan regulere den digitale økonomi, 

så den møder verdensmålene, bruger nationalistiske bevægelser verden over samtidig sociale me-

dier til at promovere budskaber, der angriber kvinder, migranter og minoriteters rettigheder. Også 

militæret gør brug af den udviklede teknologi f.eks. til overvågning af flygtningelejre med droner. 

Spændinger mellem USA og Kina forværres, og den amerikanske præsident truer med at indføre 

straftold, så kinesiske tech-giganter ikke kan operere i USA.   

År 2020-2022: Online-undervisning er blevet almindeligt, særligt i landdistrikterne. Der er mulighe-

der for livslang læring for voksne, online-uddannelse er dog ofte domineret af vestlig tankegang, 

som ikke tager hensyn til den lokale kontekst. Repræsentationen af kvinder og minoriteter stiger 

inden for teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Feministisk aktivisme gør effektivt brug af di-

gitale platforme, og bevægelser af underrepræsenterede grupper kan organisere sig her. Teknolo-

gien skaber dog også ulighed, da ikke alle kan få adgang til de nye digitale platforme. 

År 2023-2025: Amazon går ned i 2 dage og 3700 mennesker mister livet, da hospitaler og klinikker 

lukkes ude af patient-systemer, og transportsystemer fejler. 32 tons mad er ødelagt, og mennesker 

og medier verden over begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan deres daglige liv påvirkes 

af kæmpe teknologi-virksomheder. Folk protesterer mod, hvordan ’big data’ bruges imod dem, 

særligt i forhold til beslutningstagende algoritmer. I 2025 har 78 % af verdens befolkning adgang til 

internettet, og nogle regeringer kræver digitale ’læsefærdigheder’ som en betingelse for at få ad-

gang til offentlige ydelser.    

År 2026-2030: Som svar på kæmpe data-etik-demonstrationer indføres der flere love for at sikre 

privatliv i flere lande. Teknologi-virksomheder når 10 billioner USD i værdi. Fordi automatisering 

overtager mange jobs, er der kamp om de jobs, der er tilbage. USA benytter nu robotter i militæret 

i deres krig mod terror. Kina leder den nye grønne økonomi, og får mere indflydelse verden over – 

særligt i det globale syd. Kina får derfor succes med at implementere modeller i Asien, Sydamerika 

og Afrika, der øger adgangen til offentlige ydelser, men som til gengæld mindsker det civile handle-

rum og reducerer den personlige frihed.  

 

Scenarie 3 - Teknologi 
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År 2019: Nye magter vinder frem inden for handel, teknologi og geopolitik. Verdensordenen er ble-

vet omskiftelig, men de skiftende alliancer skaber nye ’checks and balances’ og hjælper med at fo-

rebygge voldelige konflikter. Globale og nationale institutioner, som vi kender dem, nedbrydes eller 

bliver mere dysfunktionelle, hvilket bl.a. truer menneskerettighederne og demokratiske principper – 

også i demokratiske stater. Stater kontrolleres mere og mere af finans-, forretnings- og tech-eliter 

og interessegrupper, hvilket leder til privatisering og kommercialisering af basale ydelser. 

År 2020-2022: Klimakrisen forværrer politiske og økonomiske spændinger og skaber kaos. Flere 

nationalistiske og højreorienterede ledere vælges i verden, som går til angreb på kvinders rettighe-

der og minoriteter. Risikoen for en ny krig i Mellemøsten øges, mens islamofobi tiltager i et politisk 

miljø, der legitimerer diskrimination baseret på etnicitet, religion og seksualitet. Usikkerhed og ufor-

udsigelighed er blevet hverdag for mange, og folk fra samfund med lave indkomster bliver mere 

sårbare dag for dag.     

År 2023-2025: FN bliver mere og mere dysfunktionelt, og det er ikke længere muligt at samarbejde 

på globale problemstillinger. Flere overvejer at forlade EU, og NATO bliver svagere. Det besluttes 

at inkludere flere permanente medlemmer I FN’s Sikkerhedsråd, bl.a. EU. Den styrkede højrefløj 

giver mindre handlerum til feministiske bevægelser. Forbrydelser mod menneskerettighederne be-

gået af stater bliver i mindre grad opdaget eller håndteret af det internationale samfund. Global ar-

bejdsløshed når rekordniveau som følge af automatisering og klimaforandringer, mens der samti-

dig udvikles nye økonomiske og forretningsmodeller, som giver bedre social sikkerhed. 

År 2026-2030: Selvom flere medlemmer blev tilføjet til FN’s Sikkerhedsråd, er FN’s relevans stadig 

faldende, og private virksomheder udfylder i stigende grad det rum, multilaterale institutioner har 

efterladt sig. Flere forlader EU. USA nedlægger forbud mod kinesiske tech-virksomheder, mens 

kinesiske standarder implementeres i de fleste asiatiske og afrikanske lande. I mange lande ’mik-

rochipper’ man sine borgere, og følelsen af magtesløshed stiger – særligt i nord begynder man at 

mærke usikkerheden, og mange unge samles i modstand mod disse tendenser. På grund af øget 

ulighed og konsekvenserne af klimaforandringerne migrerer mange mennesker, men færre har 

mulighed for at søge asyl grundet de internationale normers svindende indflydelse. Den globale 

solidaritet er svækket.  

 

 
Scenarie 4 – Ny verdensorden 
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År 2019: I hele verden er der sket en stigning i antallet af autoritære politiske ledere, som bruger 

ekstrem nationalisme til at vinde valg. Kvinder, migranter, religiøse og etniske minoriteter samt 

LGBTQ+ personer stilles for had. Neoliberale politikker har samtidig ført til ekstrem ulighed, der for 

nogle mennesker resulterer i slavelignende arbejdsforhold. Og mens flere virksomheder bruger fe-

ministisk sprog for at appellerer bredt, mister flere og flere kvinde deres rettigheder. Feministiske 

aktivister modtager trusler, og aktivisme bliver i sig selv risikabelt.  

År 2020-2022: Globalt oplever 40 % af kvinderne nu vold i hjemmet, og antallet kvinder, der bliver 

dræbt af deres partner eller familiemedlem, er stigende. Offentlige rum bliver i stigende grad farlige 

for etniske og religiøse minoriteter samt LGBTQ+ personer. Der spares på velfærdsstaten, hvilket 

særligt går ud over ældre, fattige kvinder, og som fører til udlicitering og privatisering. Organisatio-

nen ’Congress of Families’, der har hovedkvarter i USA, finansierer nu i høj grad sociale ydelser 

indenfor sundhed og uddannelse i udviklingslandene – men de forbyder samtidig seksualundervis-

ning samt LGBTQ+ personers rettigheder.  

År 2023-2025: Fundamentalistiske aktører bruger i højere grad online redskaber til at forhindre 

kvinder i at få abort eller blive skilt. Der sker dog fremskridt – fx ved Verdenskvindekonferencens 

25-års jubilæum i Beijing, der bakkes op af INGO’ere og progressive stater. Men det internationale 

samfund lykkes ikke med at adressere den øgede vold og usikkerhed for kvinder. Mellem 2020 og 

2022 dør 9,8 millioner mennesker som følge af hungersnød i Sydsudan, DRC, Nigeria, Somalia og 

Yemen – særligt unge feminister går forrest i at kritisere det internationale samfund og den mang-

lende politiske handling.  

År 2026-2030: Anti-rights-bevægelser, statsejede medier og virksomheder ses som en del af grun-

den til, at autoritære ledere kan fortsætte med at holde befolkningerne i et jerngreb, men mange 

mennesker længes efter alternativer. Der opstår protester, da det afsløres, hvor mange minoritets-

aktivister der er blevet dræbt. I 2024 opstår en global strejke af kvinder, der lukker alle industrier 

ned, og denne bevægelse giver opmærksomhed til feministiske alternativer. Så mens magten ser 

ud til at forblive i hænderne på autoritære stater, virksomheder og fundamentalistiske aktører, er 

der begyndende sprækker i undertrykkelsen, og folk begynder sammen at løsrive sig.   

 

 

Scenarie 5 – Fundamentalisme  


