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Denne artikel beskriver hvordan World 
Economic Forum’s indflydelse spreder sig i 
politiske og parlamentariske kredse rundt 
omkring i verden gennem tilknytningsforhold 
indgået med unge politiske, økonomiske, sociale 
og kulturelle talenter i forhold til Agenda 2030. 
WEF optager disse såkaldte talenter efter en 
godkendelsesproces som kendes fra eksempelvis 
loger. Hvis man kommer igennem nåleøjet kan 
man blive udnævnt som Young Global Leader 
(YGL). Disse unge mennesker gennemgår et nøje 
planlagt 5-årigt uddannelsesforløb i WEF regi og 
Danmark har to af slagsen: Ida Auken (S) og Lea 
Wermelin (S).

På WEF´s hjemmeside står der om Ida Auken:

Ida Auken er tidligere miljøminister i Danmark 
(2011-2014). Hun er medlem af Folketinget for 
Socialdemokratiet og er formand for Folketin-
gets Klima- og Energiudvalg. Ida Auken blev 
som den første danske politiker valgt til at være 
Young Global Leader for World Economic Forum 
og er desuden blevet valgt til at være en ud af de 
40 mest lovende unge ledere under 40 i Europa. 
Hun er forfatter til bogen “Dansk” og har skre-
vet om klima, energi og cirkulær økonomi i 
mange år.”

Ida Auken blev af WEF bedt om at visualisere en 
fremtid som hun ser den i Danmark i året 2030. 
Det blev til fremtidsvisionen: “Velkommen til 
2030: Jeg ejer intet, har intet privatliv og livet 
har aldrig været bedre”. Du kan se og læse 
visionen længere nede i denne artikel.

WEF lægger ikke skjul på at de har en agenda – 
Agenda 2030 – som de ønsker gennemført i alle 
verdens lande. Den går i korthed ud på, at indu-
strien i langt højere grad end tidligere, skal in-
fluere de demokratiske processer gennem 
offentlige og private partnerskaber (PPP) og 
sætte dagsordenen for hvad vi mennesker har 
brug for og hvordan vi skal leve. Det er med 

andre ord et styringsorgan parallelt med folke-
styret. WEF-planen skal gennemføres af disse 
unge talenter, eller projektledere om man vil, 
gennem erhvervelse af vigtige parlamentariske 
magtpositioner i hjemlandet. For mange danske-
re er det en nyhed at der i øjeblikket allerede 
findes utallige præsidenter og statsministre som 
er YGL´ere, tilknyttet WEF. Her er blot nogle af 
dem: Emmanuel Macron (F), Justin Trudeau 
(CA), Jacinda Ardern (NZ), Mario Draghi (I), 
Magdalena Andersson (S), Boris Johnson (GB), 
Sanna Marin (FIN) og Jonas Gahr Støre (N).

Hvis Ida Auken eller Lea Wermelin bliver 
Danmarks kommende statsminister kan man 
med rette stille spørgsmålet: Hvilken dagsorden 
vil hun styre efter og hvem vil hun arbejde for? 
Det danske folk eller WEF?

Men hvem er Ida Auken? Lad os tage et kig på 
hendes CV. 

Nedenstående er taget fra Folketingets webside:

Velkommen 
til år 2030!
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