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ELŐSZÓ

Minden megszállottság természetes következménye, hogy azt gyermekeinkre is „átörökítjük”. Földgömböket, térképeket és egyéb földrajzi témájú műalkotásokat gyermekkorom óta gyűjtök. Nem véletlen tehát, hogy eme könyv
fejezeteinek írása közben a lányommal rakunk ki rendkívül módszeresen egy
1000 darabos világtérképpuzzle-t. A térkép egy Mercator-vetület, amely a
16. századi flamand földrajztudós után kapta nevét: Gerardus Mercator olyan
térképek készítésére tette fel az életét, amelyek megkönnyítik a navigációt;
de sajnos a tervezés közben erőteljesen eltorzította a szélességi fokok mértékét. Emiatt a lányom felkiált: „Grönland annyira nagy!” (Eközben azon is
elcsodálkozik, hogy vajon miért pont narancssárga színnel jelölik.) Afrikát
volt a legegyszerűbb kirakni: 54 ország, minden kicsi kirakós darab tele jelekkel, kontrasztos nemzeti színekkel és városnevekkel. A hatalmas óceánokat
hagytuk a legvégére. Ez igazán fárasztó rész, több száz jellegtelen darabbal,
amelyek között csak annyi a különbség, hogy a kék különböző árnyalataival
vannak jelölve. Azzal ütöttük el az időt, hogy átbeszéltük, melyik óceán a legmélyebb, hol vannak a legnagyobb víz alatti hegyvonulatok, és vajon az elzárt
szigeteken hogyan tudnak életben maradni az emberek.
Amikor az egész puzzle készen volt, óvatosan átlátszó fóliába csomagoltuk, és felragasztottuk a lányom falára. Hátralépve egyszerű volt elképzelni,
hogyan illeszkedett össze egykoron valamennyi kontinens egy nagy szuperkontinenssé, a Pangeává, és hogyan fognak a következő 50–100 millió évben
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újra összeállni (az Északi-sark körül) egy másik szuperkontinenssé, amelyet
a szakértők csak Amasia néven emlegetnek.
De mi történik, ha már ma összekötjük az összes kontinenst? Hogyan fog
kinézni a bolygónk, ha egyszer végeláthatatlan mennyiségű közlekedési, energia- és kommunikációs infrastruktúrát építünk a világ lakosai és erőforrásai
között – amikor nem lesz olyan földrajzi rész, amelyik ne lenne összeköttetésben egy másikkal? A geográfia helyett világunkat egy másik tudománnyal
írhatjuk le, amelyre a megfelelő szó talán a konnektográfia.

Ez a könyv az életünk minden területére kiható összekapcsoltság döbbenetes
következményeiről szól, és így teljessé teszi a jövő világrendjéről szóló trilógiámat. Első könyvem, a 2008-as The Second World: Empires and Influence in
the New Global Order (A második világ – Birodalmak és befolyás az új világrendben) az új geopolitikai piacot mutatja be, ahol több szuperhatalom versenyez, hogy befolyást szerezzen a fontos, de megosztottsággal terhelt régiók
felett. Azt állítottam, hogy „valaha a gyarmatokat leigázták, ma az országokat
megvásárolják”. Az okosállamok ravasz taktikákkal élnek, minden nagyhatalommal barátkoznak, és igyekeznek kiaknázni az összes előnyt anélkül, hogy
igazán szoros szövetségek mellett köteleznék el magukat. Második könyvem,
a How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance (Hogyan
működtessük a világot? – Az új reneszánsz felé vezető folyamat felmérése) az
egyre növekvő neoközépkori globális tájat vizsgálja, ahol kormányok, vállalatok, társadalmi szervezetek és egyéb szereplők mind a hatalomért küzdenek,
miközben együttműködnek egy új típusú megadiplomáciában, amelynek
célja a globális kihívások hatékony kezelése. A kötet vége egyfajta felhívás az
„univerzális felszabadításra, amely az exponenciálisan növekvő és önkéntes
összekapcsolódásokon keresztül valósul meg”. Ez tulajdonképpen a világméretű reneszánszhoz vezető út. A Konnektográfia – A globális civilizáció jövőjének
feltérképezése arról szól, hogyan jutunk el ide – szó szerint és intellektuálisan.
E könyv felépítése számos egymásba fonódó gondolatból építkezik. Először is, az összekapcsolhatóság felváltotta a megosztottságot és a világméretű
szerveződés új paradigmájává vált. Az emberi társadalom egy funkcionális átalakuláson megy keresztül, és e funkcionális infrastruktúra többet árul el a
világ működéséről, mint a határok által definiált politikai térképek bármelyike. A világ valódi térképén nemcsak államokat, hanem megavárosokat, autó-
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pályákat, vasútvonalakat, távvezetékeket, internetkábeleket és egyéb más, a
fejlődő globális hálózati társadalmat jellemző szimbólumokat kell látnunk.
Másodszor, a decentralizáció korunk legerősebb politikai fegyvere. Világszerte birodalmak hasadnak darabokra, és a hatalom birtoklása a fővárosok
helyett a tartományok és a városok kezében összpontosul, amelyek pénzügyi
és diplomáciai ügyeikben egyre nagyobb autonómiára törekszenek. A decentralizációnak viszont van egy másik fontos oldala is: minél kisebbé válnak
a politikai egységek, annál inkább kell megosztott erőforrásokkal gazdálkodó
nagyobb közösségekbe tömörülniük a túlélés érdekében. A trend megjelenik
Kelet-Afrikától Délkelet-Ázsiáig, ahogy a közös infrastruktúra és intézmények mentén új, dinamikus regionális szövetségek jönnek létre. Észak-Amerika szintén egy igazi szuperkontinenssé növekszik.
Harmadszor, a geopolitikai verseny természete is megváltozott. A területért vívott háború az összekapcsolhatóságért vívott háborúvá fejlődik, és egyfajta kötélhúzás lesz a globális ellátási láncok, energiapiacok, ipari termelés
és a pénzügy, technológia, tudás és tehetség értékes folyamatai között. Horizontálisan a cél az energia és az ipar termelési központjává válni, vertikálisan
pedig a lehető legtöbbet profitálni a pénzügyek, a technológia, a tudás és a tehetség áramlásának hozzáadott értékéből. A kötélhúzás a rendszerek (kapitalizmus és kommunizmus) közötti háborútól való elmozdulást jelzi a kollektív
kereskedelmi lánc rendszerén belül vívott háború irányába. Miközben a katonai hadviselés rendszeres fenyegetés, a kötélhúzás állandó realitás – inkább
gazdasági tervezésen keresztül kell megnyerni, mintsem katonai stratégiával.
A világban több ezer új város és különleges gazdasági övezet (KGÖ) épült,
hogy segítse a társadalmakat felkerülni a globális kötélhúzás térképére.
A versengő összekapcsoltság egy másik módon, az infrastrukturális szövetségeken keresztül is megjelenik: az entitások szoros ellátási láncok partnerségein keresztül fizikailag összekapcsolódnak a határok és az óceánok mentén.
Kína, ahogy ezt a stratégiát fáradhatatlanul hajszolja, infrastruktúráját a globális javak státusára emelte ugyanúgy, ahogy Amerika tette a biztonsággal.
Az összekapcsolt világban a geopolitika kevésbé látható a területszerző rizikójátékban, viszont jobban kidomborodik a fizikai és a digitális infrastruktúra
mátrixában.
Az összekapcsoltság az egyik legfőbb mozgatórugója egy sokkal komplexebb globális rendszerbe való átmenetnek. A gazdaságok egyre inkább integráltak, a lakosság egyre mobilisabb, a kibertér egyre inkább összemosódik a fizikai
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valósággal, a klímaváltozás pedig alapjaiban rengeti meg életünket. E jelenség
jelentős – és gyakran hirtelen – visszacsatolás hurkai szinte teljesen megfejthetetlenek maradnak. És még ha az összekapcsoltság összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá teszi is a világot, olyan alapvető lehetőségeket rejt magában, amelyek
a kollektív rugalmasságot erősítik.
Pontosan az ilyen kiszámíthatatlan időkben akarja az ember leginkább
tudni, hogy mi következik. A legjobb azonban, amit tehetünk, az az esélylatolgatás. A hidegháború alatt a különböző forgatókönyvek létrehozása fontos
eszközzé vált, amivel azt vizsgálták, hogyan képes a stabilitás hirtelen megszűnni és ellenségeskedéssé fajulni, azaz hogyan is képes a béke a háborúnak
utat nyitni. Napjainkban is különböző eshetőségeket vizsgálunk, hogy megfejtsük, milyen lesz a világ, ha elérjük az energiabőség határait; ha az erőforrásokért folytatott harc egyre intenzívebbé válik; ha a világméretű migráció
tovább nő, vagy ha szankciókat kényszerítenek ki; ha a pénzügyi áramlások
elárasztják a fejlődő piacokat, esetleg a változó politikai vezetés korlátozza a
tőkeáramlást; ha az egyenlőtlenség széles körű politikai elégedetlenséget szül;
és ha a kormányok már nem állnak ki a munkahely- és jólétteremtés céljaiért.
Valamennyi eshetőségre könnyen találhatunk érveket.
A jó forgatókönyvek tehát nem előrejelzésekről, hanem folyamatokról
szólnak: minél több különböző perspektívából vizsgálódunk, annál tartalmasabbak lesznek a forgatókönyveink. Ezekben az időkben, amikor egyenlő
bizonyossággal hirdetjük a „globalizáció halálát” és a „hiperglobalizáció korát”, a jövőről pontos képet alkotni a bináris választások – pozitív vagy negatív forgatókönyv – alapján kevésbé célszerű, mintsem minél több eshetőség
kombinációját megvizsgálni. Ma nem kell választanunk egy nagyhatalmi versengésről szóló világ, egy globális kölcsönös függésre épülő rendszer és egy
privát hálózatokra épülő hatalommal rendelkező világ között – mindhárom
egyszerre áll rendelkezésünkre.
Ebben a könyvben több száz forgatókönyv különböző elemeit egyesítettem, kiegészítve több mint két évtizeden át tartó utazásaim alatt gyűjtött
kutatásaimmal és megfigyeléseimmel. Az információ vizualizálásában végbement hihetetlen fejlődésnek hála, számos eredményt a könyvhöz tartozó
térképeken és grafikákon, illetve a könyvhöz tartozó konnektográfiai atlaszban jelenítek meg, amely online az atlas.developmentseed.org címen érhető
el. Bármi is formálja a világot az elkövetkező évtizedekben, egy jó térkép még
mindig pótolhatatlan.

