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V I R T U Á L I S  

É L E Ta svédek kilencvennégy százalékának
van internete otthon
a svéd otthonok be vannak hálózva
a legtöbb háztartásban wifit használnak
a svédek interneten fizetik a számlákat
interneten rendelik meg az ebédjüket
interneten találkoznak egymással
és alapítanak családot
deklarálják az adót
vesznek házat vagy lakást
interneten választják ki
az inszemináló klinikát
a svédek kilencvennégy százaléka
internetet használ
ha tévét akar nézni
ha telefonálni akar
ha hírekhez akar jutni
akár a nagy napilapokból
akár a Facebookról
a legkisebb hír is nagy lehet egy svédnek
Svédország technikailag a legfejlettebb ország
majdnem mindenkinek okostelefonja van
a telefonon wifi és így internet
ezen kívül a legnépszerűbbek a laptopok
asztali számítógépe már kevesebbnek van
az igazi profik asztali gépet használnak a munkájukhoz
a kilencvennégy százalékba beleszámolták a teljes lakosságot
a pelenkástól a kilencvennégy éves nyugdíjasig
mindenki internetet használ
egymással wifin keresztül tartják a kapcsolatot
többet csetelnek, mint beszélgetnek
többet e-maileznek, mint leveleznek
a legtöbb cég elektronikus számlát küld

ufo14_9.qxp_Layout 1  15/10/14  11:30  Page 63



64

lehet elektronikusan adóbevallani
eletronikusan szerelmet vallani
eletronikusan egyetemre járni
virtuálisan létezni
a svédek kilencvennégy százaléka
virtuálisan létezik
az egy másik kérdés
hogy az életük a valóságban milyen
arról nem szól a Facebook
sem a nagyobb napilapok
sem az adóhivatal
sem a bankok
sem a házasságkötő hivatalok
a svédek interneten értesítik egymást
ha el akarnak válni
interneten közlik, ha egy hozzátartozó elhunyt
a lakcímváltozást is interneten intézik
a hivatalos ügyek intézéséhez
elektronikus személyi azonosítót kell beszerezni
ehhez le kell tölteni egy kis programot
és csak felhasználói névvel és jelszóval lehet bejelentkezni
onnan kezdve lehet deklarálni
egyetemre jelentkezni
elolvasni az orvosi naplót
házasodni és pénzt utalni
a svédek kilencvennégy százaléka
tudja az internetet használni
a fennmaradó hat százalék
az úgynevezett nyitott portálokon
intézheti az ügyeit
a könyvtárból, a bankból, a munkaközvetítőből
és más helyekről is, ahol van ingyen internet
az iskolában hamarabb tanulnak meg
számítógépet programozni, mint írni
ezért Svédország technikailag a legfejlettebb ország
a második legfejlettebb ország Finnország
a skandinávok igazán jók 
ha technikáról van szó
meg is engedhetik maguknak
és el is várják tőlük
hogy virtuálisan létezzenek
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az egy másik kérdés
hogy a valóságban milyen az élet
a nemzetközi felmérések szerint
a svéd oktatás messze elmarad
a világszínvonaltól
még az európai átlagtól is
a PISA-felmérés szerint
a svéd oktatás sok kívánnivalót hagy 
maga után
az olvasásmegértési készség messze
elmarad az európai átlagtól
az általános műveltség
meg sem közelíti az átlagot
a svédek még átlagosan sem tudnak sokat
az őket körülvevő világról
pedig a világhálót használják
de csak lógnak rajta
mert a nemzetközi felmérések
az átlagműveltség csökkenését
és az alapkészségek hiányát mutatják
a svédek technikailag a legfejlettebbek
de kulturálisan messze elmaradnak
a világszínvonaltól
a svéd traktoros is
aki a bevándorlók ellen tiltakozik
elektronikusan irányítja a traktort
de soha el nem olvasott
egy hosszabb szöveget
hosszabbat, mint egy tweet
vagy egy sms
soha nem is írt hosszabb szöveget
mint egy tweet, egy sms vagy egy
kurta e-mail
a svédek az átlagnál kevesebbet
tudnak a kulturáról
az irodalomról és a Skandináviát
körülvevő országokról
kevesen tudják, mekkora
az Európai Unió
és fogalmuk sincs
milyen az élet egy távoli
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ázsiai faluban
ahol gyapotot termesztenek
a svédek ruháihoz
a svédek kilencvennégy százaléka
funkcionális analfabéta
a huszonegyedik században 
funkcionális analfabéta mindenki
aki tud írni-olvasni, és nagyon rosszul 
betűzi ki a szavakat, de nem érti meg 
a használati utasítást
és nem tud a saját örömére olvasni
funkcionális analfabéta mindenki
aki nem tud gépkocsit vezetni 
vagy nem beszél három világnyelven
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